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XXVI. évfolyam/4. szám

Az ünnep azé, aki várja. Szinte be sem 
fejeződött október és megjelentek 

postaládánkban a karácsonyi akciós kata-
lógusok, a boltokban és óriás plakátokon 
bombáznak a kihagyhatatlan karácsonyi ak-
ciókkal. Engem sokkolnak a boltok polcain 
október vége óta sorakozó elengedhetetlen 
ünnepi kellékek: szaloncukrok ezerféle íze-
sítésben, különféle adventi naptárak üresen, 
csokival, cukorkákkal töltve, ét- és tejcso-
koládé mikulások vagy épp kakaós bevonó 
masszából készültek – az árukat látva osz-
tok, szorzok: idén lehet, hogy kiegyezünk az  
utóbbival?

Az ünnep azé, aki várja. Az eddig emlí-
tetteknél jóval csendesebben, de lezárult az 
egyházi év. Új év, új időszak kezdődött: ad-
vent – adventus Domini, az Úr eljövetele, az 
Úrra való várakozás ideje. Roráte misék a hét-
köznapokon – elmehetek minden hétköznap, 
egyszer egy héten vagy az adventi időszakban 
mindössze egyszer. Mindegyik a méltó készü-
letemet segíti. Az aktuális élethelyzetemben 
melyik megvalósítható? 

Az ünnep azé, aki várja
Egy édesanya gondolatai a karácsony várásról

Az ünnep azé, aki várja. Advent a böjt, a 
lemondás, a bűneinkkel szembenézés idősza-
ka is. Idősebb gyerekeim már emlékeztetnek, 
hogy „el kék menni gyónni”. Gondolok rá, 
hogy a szentgyónásomat időben elvégezzem? 
Bátorítom erre a rám bízottakat is? 

Az ünnep azé, aki várja. Hálás szívvel gon-
dolok plébánia közösségünk szerencsés hely-
zetére, hogy van Turi Andrásunk, aki immár 
évtizedek óta betanítja a gyerekeknek a népi 
betlehemes játékot. A karácsony előtti na-
pokban (és idén a járványhelyzet ismét lehe-
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Karácsony

„ÉRTETEK ADATIK”
Közbenjáró és dicsőítő alkalom 2022. október

Velünk történt

tővé teszi) házról házra jár velük és elviszik a Kisjézus 
történetét plébániánk családjaihoz. Ahogy a próbák 
és a családok előtt egyre többször elevenítik fel a tör-
ténetet, úgy jön egyre közelebb a történet a szerep-
lőkhöz is, és úgy nyílik meg a szívük is egyre jobban: 
készül a Kisjézus befogadására. Készületem során fel-
elevenítem a karácsonyi történetet?

Az ünnep azé, aki várja. Családos közösségünkben 
advent első vasárnapján koszorút kötünk. Minden 
család hozzátesz valamit: egy díszt, egy zöld ágat, egy 
gyertyát, ezekből áll össze a közösség vándorkoszorú-
ja, mely az adventi időszakban körbejár családjainknál. 
Útja során a továbbadó és befogadó család találkozik 
egy rövid esti imára, beszélgetésre, vacsorára. Alkal-
munk nyílik így kicsit többet együtt lenni, egymásra 
figyelni. Nyitott vagyok felebarátom felé? 

Az ünnep azé, aki várja. Advent a jótettek ideje is. 
Szeretetteli odafordulás szeretteink és akár ismeret-
lenek felé is. A jóság-liszt gyerekeink jótetteit teszi 
láthatóvá: egy-egy kedvesség, figyelmesség, jó szó, 
önzetlen cselekedet után egy kanálnyi lisztet merhet-
nek ki, amit egy csuporban gyűjtünk és később a kará-
csonyi süteményekhez felhasználunk. 

Az ünnep azé, aki várja. Az advent a lemondás idő-
szaka is, lemondás javainkról – logikus, ha meggon-
doljuk, Ő miről mondott le azáltal, hogy eljött közénk. 
Cipősdobozba gyűjtjük, amiről jószívvel, önként le tu-
dunk mondani. A végén, amit kapunk: az örömszerzés 
örömét.

Az ünnep azé, aki várja. És végül megjön. Elérkezik 
a Szenteste. Takarítottam? Tiszta minden kívül s be-
lül? A lakás, a padló, az ablak – kiporszívózva, felsuvic-
kolva, fényesre pucolva. Belül felkészültem? 

Az ünnep azé, aki várja. És megszületik Bennem 
s Benned. Nem néz padlót, sem maszatos ablakot. A 
kalácsod, ha megégett, nem tántorítja el. Nem kér-
dezi: hány rorátén voltál? Hány cipősdobozt adomá-
nyoztál? 

Az ünnep azé, aki várja. Aki tiszta szívvel, őszintén 
várja. És ahhoz eljön Ő!

Áldott karácsonyt kívánva mindannyiunknak.

Sofró Kriszti

Szabó T. Anna: 
Az ünnep azé, aki várja

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?

Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!

Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.

A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.

“Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.

És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.
A fa alatt angyalok ülnek –

az ünnep azé, aki vár.

„Nagyon felemelő, megerősítő volt együtt dicsőíteni!” (Luigi)

„Öröm volt együtt lenni Isten előtt a családdal, ismerősökkel. Énekelni és csendben lenni, köszön-
ni és kérni. Bizalommal fordulni Hozzá megerősítésért. Kimondani legbelül, hogy egyedül Övé a 
dicsőség.” (V.)

Nagy hálával emlékezünk vissza a most október végén tartott közbenjáró imaestünkre. 
Szívünk vágya teljesült, hogy itt a plébániánkon ilyen sok ember korosztálytól függetle-
nül együtt dicsőít, énekel az Úrnak. Jó volt megélni ezt az egységet és látni az emberek 
arcán az öröm könnyeit! 
Az est különlegessége a zenei szolgálatot adó Csiszér Laci és kedves csapata volt. 
Megosztjuk veletek az itt lévő emberek érzéseit, gondolatait.
Még egyszer köszönjük azoknak, akik itt voltak velünk és reméljük, találkozunk a követ-
kező tavaszon is!

Szeretettel a Pestszentlőrinci Közbenjáró közösség nevében:
Adrienn és Gábor

Íme a tanúságtételek:
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„Három héttel ezelőtt csüggedten, rossz lelkiál-
lapotban, keserűséggel a szívemben érkeztem 
meg az imaestet megelőző szentmisére. Régóta 
gyötrő, életem több területét is érintő prob-
lémák gyűrtek maguk alá, amelyek miatt telje-
sen tehetetlennek éreztem magam (leginkább 
egy közeli hozzátartozóm súlyos betegsége, 
több más egyéb között). A szentmise, a dicsőítés 
és a közbenjáró ima hatására vigasztalást és 
enyhülést kaptam. Különösen a közbenjáró ima 
által érintett meg az Úr gyengéd szeretetével, 
felemelő erejével. Éppen a „legkedvencebb” 
dicsőítő dalom (Dávid Fia, könyörülj rajtam!) 
alatt részesültem a közbenjárásban, miközben 
sírni kezdtem, s ez a sírás még az imádság után 
is sokáig tartott; sok fájdalmas, nyomasztó 
érzéstől szabadított meg, gyógyítólag hatott 
rám. Kisebb, más plébánián működő imacso-
portunkból hatan voltunk jelen ezen az estén – 
ez a közösségben megélt imádság is erőt adott. 
Bár maguk a problémák azóta sem oldódtak 
meg, a keresztek megmaradtak, de felüdített az 
Úr, így „más emberként” távoztam a templom-
ból, mint ahogyan beléptem. Dicsőség legyen 
Neki, és hála minden szolgálatot (zenei, ima) 
végző Testvérnek!” (Klára)

„Még másnap is a hatása alatt voltam. Olyan 
mámorító érzés volt! Felemelő és egyben fé-
lelmetes, hogy sokszor szinkronban kaptunk 
képet vagy mondatokat azzal, akivel együtt 
imádkoztam. Felfoghatatlan! Ilyen lenne a  
mennyország?!?” (Katica)

„Nagyon jót dicsőítettem, és telve volt a szívem 
örömmel és hálával a Szentlélek jelenlétében. 
Isten nagyobb dicsőségére!” (Ildikó)

„Igen, voltam már dicsőítő koncerten, zenés-
imádkozós együttléten, a „Tűzben és a Fényen”, 
a NEK-en a családi napon a Margitszigeten, 
a Dicsőítő Szigeten Szigetmonostoron, és így 
tovább…

éppen a zsoltárt énekelte: inkább kántorra em-
lékeztetett, mint dicsőítésvezetőre, belesimult 
a szentmisébe.

Aztán lassan lélekben is megérkeztem. 
Köszöntem valakinek, aki örömmel üdvözölt: 
„Ugye tíz perce jöttél? Éreztem, hogy itt vagy!” 
Igen, a figyelmem akkor ért ide.

A templom hátuljából nézve természetes 
volt az átmenet a mise és a dicsőítő est között, 
bár kissé éreztem a feszültséget, hogy „csak  
ennyi, mikor kezdődik már a szentségimádás?” 
– idejében elkezdődött!

Nagyon jó volt, hogy Gábor atya és Gergő 
atya is gyóntatott végig! Bár nem adták egymás-
nak a kilincset az emberek, de némi szünetek-
kel végig mentek... szükség volt erre, teljesebbé 
tette az estét.

Nem terveztem, mégis odamentem ah-
hoz a közbenjáró csoporthoz, akik a leg- 
kevésbé ismernek. Egybecsengő, megerősítő, 
pozitív üzenetet kaptam.” (Eszter)

„A „nagy” kovid lezárás idején, 2020 március 
16-tól az „Ez az a nap” úgynevezett Reménység 
estéket szervezett. Minden hétfőn online köz-
vetítés volt az A38-as hajóról dicsőítő énekek-
kel, így tartották a lelket sok otthon, karantén-
ban lévő honfitársunkban, határokon innen és 
túl. Megtapasztaltam Isten közelségét még a 
nehéz időszakban is. Később, a pénteki szent-
ségimádás alatt, Áron atya tartott vezetett 
szentségimádást, majd a Délfeszt programso-
rozat keretében egy gyönyörű dicsőítő estet. 
Ilyen lelki előzmények, ráhangolódás után na-
gyon vártam a tavaszi és a most őszi közbenjáró 
imaalkalmat is.

Elgondolkoztam, miért is jó egy ilyen 
dicsőítő, közbenjáró imaalkalom, mennyiben 
segít ez engem közelebb az Istenhez? Mert 
segít a hétköznapok rohanásából kiszakadni, 
megállni, olyan feltételeket teremteni, amikor 
hangsúlyozottan minden érzékszervemmel 
Isten felé tudok fordulni. Fontos, hogy azt a 

Imádkozom minden nap, BKV-n, vezetés 
közben, harangszóra meg néha megszokásból, 
vagy rám jellemzően éjszakánként, ha nem tu-
dok visszaaludni, s közben persze elrévedeznek 
a gondolataim, mert az JÓ, amíg újra jön az 
álommanó!

Ám ilyenen még nem voltam a saját 
plébániánkon, ahol mindenki ismerős, s min-
denkihez tudok jó szóval, mosollyal, kézfogás-
sal fordulni, nem csupán megszokásból, hanem 
mert közünk van egymáshoz, támogatjuk a 
másikat ahogy tudjuk, és ahogyan erőnkből és 
szeretetünkből telik.

Mert az Úr, a Szentlélekből kiáradó hitem 
segít, másképp, mint jó ötven évvel ezelőtt, 
amikor még az úttörők 12 pontjából így kellett 
harsognunk az 5. pontot: „Az úttörő, ahol tud, 
segít és önként szolgálja a közösséget”.

Minden forrásom belőled fakad, s én 
megvallak az emberek előtt, Uram!

Hangosan, énekelve, kezemet feléd tárva, 
nyitott szívvel, befogadva Téged, Jézusom.

S egyszer csak megszólítottak, hogy van-e 
„kedvem” kiülni, hogy felettem imádkozzanak.  
S ekkor megindult az ég felém, s alig tudtam el-
rebegni, miért kérek imát általatok, mert csak 
potyogtak a könnyeim… erősen próbáltam 
leplezni zokogásomat. S megkaptam tőletek 
az igét, és azt, hogy dicsőíthetem érte az Urat. 
Békesség és Hála, Áldás az Úrnak értetek, Test-
vérek, kedves… közbenjárók!” (Cs. Ábel)

„Legfőbb benyomásom, hogy minden és min-
denki a helyére került, érezhető volt a harmó-
nia.

A készülés alatt volt olyan érzésem, hogy 
ez más, távolibb lesz, mint az eddigi közben-
járó esték, inkább látványosság, koncert, mint 
ima. Hála Istennek épp az ellenkezője történt! 
Az elvállalt háttérfeladat miatt szerettem volna 
korábban érkezni, de nem sikerült elkerülni az 
ünnep végi közlekedési dugót. Így aztán feszül-
ten, késve zuhantam be a misére. Csiszér Laci 

bizonyos barátságot Istennel ilyen alkalmakkal 
meg tudom erősíteni. Ezt az időt tényleg csak 
Neki szánni, és testben és lélekben együtt lenni 
azzal, aki a legtökéletesebben tud szeretni, aki-
nél mindig mindent újra lehet kezdeni, és aki 
folyamatosan gondoskodik rólam, szent testé-
vel táplál engem. Külön hálás voltam azért, 
hogy volt gyónási lehetőség, és hogy a szent-
mise alatt is már a dicsőítő csapat szolgált. 

A közbenjáró ima mindig nagy lelki él-
ményt ad, és sok-sok kérdést vet fel bennem: 
honnan tudják a próféciát rólam, miért mar-
kol mindig a szívembe a hallott isteni üzenet? 
Hosszú ideig visszhangoznak bennem az ott 
hallottak, emésztem, ízlelem, követem, fel-
fedezem, rátalálok, visszakanyarodok, felidé-
zem. 

Szeretem, jó érzések ezek. Mert ilyenkor 
valójában már Istennel beszélgetek, és próbálok 
egy picit visszaadni valamit abból a gondos-
kodásból, törődésből, ahogy Ő törődik velem. 
Időről időre jó megállni, új lendületet venni, 
szívvel-lélekkel Istenhez fordulni. Köszönöm 
a lehetőséget, hogy október 23-án ebben  
részem lehetett, és bízom abban, hogy mire el-
fogy a lendület, megint lesz egy újabb megállási 
lehetőség az újrakezdéshez.” (Mariann)

„Az eddigi dicsőítő-közbenjáró estéken leg-
inkább csak zenéltem. Most volt bennem fé-
lelem, hogy vajon hogyan tudok helytállni a 
közbenjárás szolgálatában. Nem Isten kegyel-
mében, hanem magamban kételkedtem. De 
Isten cselekedett: jöttek az emberek imát kérni 
és látszott rajtuk, hogy amit mondtunk nekik a 
közbenjáró ima közben-után, az megérintette 
őket! Potyogtak a könnyeik vagy „csak” moso-
lyogtak ránk és köszönték az imát. Felemelő és 
megtisztító érzés volt Isten szavát, gondolatait 
közvetíteni! Dicsőség és Hála Istennek!” (Gábor)
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Mozart Requiem

Először csak: „Adj Uram nyugodalmat a halot-
taknak és az örök világosság fényeskedjék 
nekik” gyászos, szomorú dallamai csendülnek 
fel; könyörgünk, Uram, értük! De egyszerre 
elakad a szavunk, mert írva van: 

„Ama végső harag napja
A világot tűznek adja,
Dávid így s Szibilla hagyja
Reszket akkor holt meg élő,
Ha megjön a nagy ítélő,
Mindeneket lattal mérő.
Csodakürtök zengenek meg
Sírok éjén átremegnek
Ítéletre, mindeneknek
Csodájára a halálnak
Aki rég por, talpra támad
Számot adni bírájának.” 
(Kórus, Dies irae tétel)

És a sorok egyre erőteljesebben fejezik ki a 
végső napok eljövetelét, ahol „remeg a lélek”, 
ahol „minden rejtek felderül”, „én szegény ott 
mit beszéljek, pártfogómul kit reméljek, hol 
a szent is alig él meg”. (Quid sum miser cum  
dictorus!  szólórész).

Kibontakozik a dráma teljes valójában, 
ahol még Szűz Mária is féli Szent Fia ítéleté-
nek kimenetelét (a sixtusi kápolna Utolsó ítélet 
freskóján.) 

Mozarttól szokatlan, megrázó, félelmetes 
hangvételű zenével, basszus-klarinét, fagottok, 

amely a komponálás közben valóban bekövet-
kezett.  Személyes érintettsége miatt is oly drá-
mai ez az alkotása. Egy ilyen művet énekelni 
valóságos katarzis!

Plébániánkon méltóképpen szólalt meg a 
fenséges gyászmise, zsúfolt hallgatóság előtt.  
A karok: a plébánia kórusa Szigmond Attila veze-
tésével, kibővülve a Babtista Központi Énekar-
ral Oláh Gábor vezetésével, a Stúdió Kórus és  
Zenekarral Strausz Kálmán vezetésével, erőtel-
jes, ihletett hangon énekelték, adták elő zene- 
karral, szólistákkal együtt Mozart e különle- 
ges, félelmetes, de fájdalmasan gyönyörű 
remekművét. A szólisták: Kiss Rózsa szoprán, 
Oláh Katalin alt, Sebők Attila tenor, Zajkás  
Boldizsár basszus, megrázóan érzékeltették a 
lélek könyörgését a Fenség előtt, aki:

„Magdolnához lehajoltál,  
A latorhoz kegyes voltál.
Énbelém is reményt oltál.” 
(Qui Mariam absolvisti, szólók)

trombiták, harsonák, üstdobok megszólalta-
tásával dübörgik az elkerülhetetlen végső íté-
letet. Reményünk, és a szenvedő lelkekért szóló 
könyörgésünk: „Örök Jóság, légy jó velem!”  
(Salva me fon pietatis, kórus)

A kórusok az egyetemes megrendülés, es-
deklés, bizakodás fájdalmas imáit szólaltatják 
meg a mélyből: 

„Kegyes Jézus, kérlek téged:
Értem álltál emberséget,
Ne adj érnem gonosz véget” 
ott a végnél állj mellettem!”  
(Szóló rész 4 szólamra: Recordare...)

Átérezni Mozart saját eljövendő halálának 
félelmét is; egész szívéből tör fel kétségbeesett 
kiáltása, de reménye is, közeledvén a véghez, 

…
Légy kegyelmes, Uram, hozzám!” 
(Supplicanti parce Deus)

Köszönjük mindazoknak, akik feledhetet-
lenné tették ezt az estét! Oláh Katalinnak, aki 
szervezte, összehozta az előadó művészeket, 
próbákat biztosított mind a plébánián, mind a 
Baptista Kórus próbatermében; Strausz Kálmán 
karnagy művész úrnak a csodálatos élmé-
nyért; Oláh Gábor karnagy úrnak a próbákért; 
Szigmond Attila karnagy-kántorunknak, aki 
magáénak érezte, hogy felkészítse kórusunkat; 
valamint az összes profi és fél-profi énekestár-
sunknak kiváló, lelkes énekléséért. Köszönjük a 
zenészeknek és szólistáknak egyaránt, nem el-
feledkezve Plébános úrról, aki otthont adott az 
előadásnak, és nem utolsó sorban Hencz Edit-
nek és társának, akik a háttérmunkát, az agapét 
rendezték új közösségi házunkban ízléssel és 
nagy szorgalommal.

Egy énekes a kórusunkból

Kis idővel a Halottak napja után szólalt meg plébániánkon Mozart Requiem-je. Az előadás  
emlékezetes marad, hiszen egy ilyen művet átélve énekelni, amely igaz, hogy a halottakért 
való könyörgésről szól, de leginkább az utolsó napokról, számadásunkról, Isten ítélőszéke előtt, 
igazán felemelő.

Historia Domus, avagy plébániánk története már könyv formában is! 

Hirdetjük a híveknek, hogy a Szív-Hang újságunkban folytatá-
sokban megjelenő Historia Domus, plébániánk korai története, 
dr. Vereczkey (Wimmerth) Béla első, alapító plébánosunk írása 
teljes terjedelmében megjelent könyv alakban! Rendkívül színes, 
mindenre kiterjedő korkép Pestszentlőrinc történetéről és a 
plébánia életéről egészen a templom építéséig, sőt azon túl is, 
egészen 1954-ig.

Érdemes megtudnunk, hová lépünk be, milyen küzdelmek árán épült fel a főplébánia temp-
loma első plébánosunk áldozatos működésével. Kiváló stílussal megírt – bár belső használatra 
szánt írás –, túlmutat plébániánk életén. Forrásként használják helytörténészeink is.

Nagyon ajánljuk minden olvasónknak, akiket érdekel, hogyan született meg közadakozás-
ból Isten háza. A kötetből 500 db már megérkezett a plébániára, ahol meg is vásárolható.  
Ára 4000 Ft/db.

Szilárdi Mariann
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Mi újság a Karitász csoportnál?

A Karitász csoport tagjai kicsit korosod-
tunk, betegeskedünk, ezért nehéz dolgunk 

van az utóbbi években. A Wlassics utcai kis 
házat a pandémia kezdetén bezártuk, s áttér-
tünk az egyéni támogatásra. A csoportunk itt, 
Pestszentlőrincen, öt főből áll, de szívesen csat-
lakoznak hozzánk segítők, ha segítséget kérünk.

A legnehezebb felkutatni a rászorulókat, 
mert nagyon szemérmesek az emberek. Ne-
hezen kérnek segítséget mind anyagiakban, 
mind fizikai munkában. Nagy segítség lenne, 
ha a közösség tagjai felhívnák a figyelmünket a 
környezetükben egyedül élő vagy nehezen élő 
családokra, akiket szívesen támogatnánk. (Bár 
eltartani senkit nem tudunk.) 

Sokan halljuk, tudjuk, hogy Karitász itt, a pestszentlőrinci főplébánián is működik, de egy-egy ak-
tuális szervezésen és akción kívül nem sokat hallunk felőlük. A karácsony közeledtével ez ügyben 
kíváncsiskodtunk Döbrőssy Györgyinél, a helyi Karitasz vezetőjénél. 

A pandémia kezdetén, amikor bezáródtak az 
idős emberek, sokan vállaltunk telefonos kap-
csolattartást, segítést, ami több esetben ma is 
aktív.

A ruhagyűjtést befejeztük, mivel nem jöt-
tek válogatni, csak nagyon kevesen, s a felhal-
mozódott ruhákat nem volt, aki elvigye. Ha 
bútor vagy háztartási gép felajánlás van, azt a 
listánkon közre adjuk, s segítünk gazdára találni, 
szállítani. Ha valaki kér valamit, azt is közread-
juk, s általában jön felajánlás.

Adventi időben készítünk karácsonyi cso-
magot a rászorulóknak, amihez tartós élelmi-
szert gyűjtünk dec. 3-11-ig. A csomagokért  
többnyire eljönnek értesítés után, de van, aki-
nek kiszállítjuk, s ehhez is a közösségünktől ka-
punk segítséget. A december 10-11-i hétvégén 
az "Egymillió csillag a szegényekért" akció kere-
tén belül pénzadományt gyűjtünk a szentmisék 
után, melyből a családokat támogatjuk.

Egész évben megtalálható a templomban a 
Szent Antal melletti persely, melyből az adomá-
nyok nagy részét a Karitász csoport kapja meg, 
s ebből az összegből gazdálkodunk s támogatjuk 
a területünkön élő rászorulókat.

Hálát adunk az Úrnak! Áldja meg a segítőket, 
támogatókat, hisz Ők biztosítják az anyagi hátte-
ret a támogatáshoz, Ők segítenek, ha több kézre 
van szükség. 

Egész évben elérhetők vagyunk, tele-
fonon a 30/2885988-as számon, e-mailen:  
dobrossy.gyorgyi@gmail.com

Döbrőssy Györgyi

Tea, sütemény és gyümölcs osztás  
hajléktalanoknak

Ruhabörze a sportnapon Közösségi ajándék átadása rászoruló gyerekeknek

Mustármagok imacsoport zarándok napja 
Bodajkon és környékén

Most már bátran mondhatjuk magunkról, 
hogy az immár hagyományosan október 

8-hoz, Nagyboldogasszony ünnepéhez legkö-
zelebbi szombaton valamelyik Mária kegyhely 
felé vesszük utunkat, hogy mustármagnyi hitün-
ket egy kicsit növekedésre serkentsük. Idén  
többszörösen megajándékozottaknak éreztük 
magunkat, mind a tízen. Először talán pont azért, 
mert az ünnep szombatra esett. Másodszor 
pedig azért, mert amikor az úti célt kijelöltük, 
még nem tudtuk, hogy Bodajkon érseki misében 
lesz részünk. Az történt ugyanis, hogy a szep-
tember 11-én megtartott bodajki búcsús misére 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott Bábel  
Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek a meghívásnak 
eleget tenni, ezért Nagyboldogasszony ünnepén 
celebrált a kegyhelyen misét. Amikor a kegy- 
helyre bejelentkeztünk, akkor derült ki, hogy 

nem kell külön zarándok misét kérnünk, hanem 
Érsek atya ünnepi miséjén tudunk részt venni. 
A felújított, megújult környezetben Szűzanya 
oltalmazó palástja alatt, gyönyörű környezet-
ben, remek őszi időben szabadtéri misén ve-
hettünk részt. Bábel Balázs érsekatya szent-
beszédét később a Magyar Kurír oldalain is 
olvashattuk, és Mária Rádióban is hallhattuk. Ez 
a viszonylag széles körű publicitás megerősítette 
azt az érzést, hogy de jó lenne, ha minél több 
emberhez eljutnának Érsek atya gondolatai. 
Miért? Mert bátorságra, helytállásra, hitbeli 
kitartásra buzdított, bármilyen időket is éljünk 
meg. Rámutatott, milyen gazdag a magyar szen-
tek családja, van kiktől tanulnunk, példát ven-
nünk. Voltak már nehéz korszakai hazánknak, 
de a Jó Isten mindig odaállított valakit, aki a 
mai ember számára is példakép lehet. Elgon-
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dolkoztató prédikáció után a szentáldozásban 
megerősödve a helyi Mária kegyszoborhoz 
vonultunk egy közös imára hazánkért.

A kegytemplom rengeteg érdekességet rejt! 
Külön vezetéssel meghallgathattuk történetét, 
bejárhattuk a sekrestyét és kiállítást, amely 
a templomhoz nőtt rendház falai között több 
emeleten és termen keresztül ad helyet régi tár-
gyak, hálatáblák, miseruhák, bútorok, könyvek 

kiállítására, tárolására. Egy érdekes hely- 
történeti kiállítást is rendeztek egy oldal épü-
letben a búcsúhoz kapcsolódóan, mely Bodajk-
ról és környékéről mesél, például, amikor még 
Hévízhez hasonló gyógyfürdőjéről volt híres. 
Itt láttuk Spányi Antal székesfehérvári megyés 
püspök rokonának, Spányi Béla festőművésznek 
a képeit is, aki Bodajkon telepedett le, ezért 
érthető a sok tájkép a környékről, amit a kiál-
lításon megtekinthettünk. Ezután a Csókakői 
várra kapaszkodtunk fel, ahol ismét felidéz-
tük hőseinket, akik a nehéz helyzetben védték 
hazánkat. Az őszi napsütés már lemenőben volt, 
mire az erdőbe értünk, ahol a Gaja-patak csobog 
a vízmosásban. Az erdő csendjében madárcsi-
csergés közepette, csendes időt tartva hálásan 
gondoltunk vissza erre a tartalmas zarándok 
napra, amit végül közös hálaimával zártunk.

NFM

Főplébániai Bakancskoptatón voltunk
(2022. május 20-22.)

A 2020-as és 2021-es kényszerű szünet után 
újraélesztettük az évtizedek óta bevált közös 

hétvégi túrázást, ezúttal valamennyi korosztályt 
meghívtunk a Mátrába, Sástóra. A hangsúlyt a 
tartalmas és közösségépítő programokra helyez-
tük, Istent helyezve a középpontba. 

A pénteki napon játékos ismerkedés után 
éneklős közös tábortűzi estét tartottunk. Szom-
baton a reggeli lelki indítást követően négy al-
ternatív túralehetőség közül választhattak a 
résztvevők: a legizmosabbak a Kékest vették 

be, a nagyobbacskák Mátraházáig jutottak fel, 
a senior és a babás túra együtt indult Máriács-
kához, majd ketté válva tértünk vissza hosz- 
szabb-rövidebb úton a táborba. A visszaérkezést 
követően kézműves foglalkozásra volt lehetőség: 
agyagoztunk, illetve kötetlen játékra (foci, kosár) 
is volt mód. 

A vacsora előtt Gábor atya celebrált nekünk 
szentmisét szabad téren, igen felemelő lelki él-
mény volt nemcsak nekünk, felnőtteknek, ha-
nem a gyerekeknek is. Este, amíg a Jézus Szíve 

Nővérek a gyerekeknek tartottak lelki programot, 
a felnőttekkel kiscsoportokban beszélgettünk az 
egyházhoz való tartozásunkról – összhangban a 
szinódusi folyamattal. Végül plenáris beszélgetés 
következett, ahol érzékeny témákat is őszintén 
tudtunk megbeszélni (családos mise, kisgyerekes 
részvétel a plébánián). 

Vasárnap a Sástó körül szervezett akadály-
versenyen vettünk részt vegyes összetételű cso-
portokban.

A program csúcsidőszakában 90 résztvevő 
volt jelen. A hétvége különlegessége az volt, 
hogy 0-tól 100 éves korig vettünk részt, a nyugdí-
jas bakancskoptatók is megtalálták a társaságu-
kat és a legkisebbek is részt tudtak venni a leg-
több programon. Ezt a hagyományt szeretnénk 
folytatni. 

Szeretettel várunk Mindenkit 2023 tavaszán 
is, a tervezett dátum 2022. május 26-28. 
(Pünkösd  hétvége). 

Bajor Bence

Egy-két visszajelzés a résztvevőktől:

“Köszönöm a szervezőknek az ötletet és a megvalósítást, köszönöm a sok jó beszélgetést, 
vidámságot ebben a gyönyörű környezetben! Jó volt újra együtt lenn!” (Éva)

“Örömmel tölt el, hogy megismerhettelek benneteket. Bízom benne, hogy a jövőben együtt 
fogunk dolgozni, Isten dicsőségére.” (Norbi)

“Örülök, hogy él az Egyház!!! Az élő Egyház képét tükrözte ez a közösen töltött hétvége szá-
momra. Éltessen Bennünket továbbra is az imából kapott erő, a közös áldozatvállalás és az 

ebből is fakadó közösen megélt öröm! Hálát adok Értetek, ezért a szép hétvégéért!” (Rozi)
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Imre atya 90 éves!

„Kit ismerhetek?” 
Egy meghívás, amit elfogadtam

Nem is tudom, hol kezdjem hálaadásomat. 
Amikor 2002-ben hívást kaptam az Úrtól, 

nem tudtam pontosan ki ő, mi ő, és hogy mik 
leszünk, lehetünk majd idővel egymásnak. Kell-e 
őt keresnem? Vagy mindig ott lesz nekem? Mint 
egy kedves idegen kíséri életem útját, vagy lehet 
akár a barátom is?

Elég leszek-e neki? – fordult meg bennem 
inkább így, mint fordítva a gondolat, hogy Ő 
lehet-e számomra a mindent betöltő Isten; aki 

lett érte mennem, mégsem éreztem áldozatnak, 
hanem ma is feltöltődésként és szívesen gon-
dolok vissza rá. 

Mondhatom, hogy az ismerkedésen már túl 
vagyok. 

A katekumenátusbeli lelki vezetőink tökéle-
tesen elvégezték feladatukat és küldetésüket, és 
elindítottak minket hitünk gyökerére támaszkod-
va ezen az úton. Elindítottak minket, és egyen- 
ként mindannyiunkat. 

A templomban a mise alatt már nem a díszes 
külsőségek aprólékos megfigyelése köt le, mint 
eleinte, de képes lettem, mert képessé tett az 
Úr arra, hogy a szentmisében össze tudjak vele 

kapcsolódni, akár attól függetlenül is, 
hogy melyik plébános mondja a mi-

sét. Össze tudtam vele kapcsolódni, 
mert szép lassan hagytam, hogy 
személyesen, a lelkemig hatolón 
megérintsen. 

Atyám bízik bennem, és ez 
nekem is erőt ad, a hitem ezáltal 
is fejlődik.

Barát? Ismerős? Társ? 
Nekem ez most a legizgalmasabb 

kérdés, amin az írás közben töp-
rengeni kezdtem. Ahogy elmond-

hatom, hogy az Isten külön-külön
 is működik az életemben az említett 

szerepekben, ezzel egy időben azok egy-
ségét is jelenti nekem. 

Amikor megállok és kapcsolatba lépek vele, 
a legmegnyugtatóbb érzés annak a tudata, hogy 
az ő gyermeke és teremtménye vagyok, akit 
szeretetből alkotott. Ez bármilyen helyzetben 
vagyok, ott és akkor a legfontosabb viszony tud 
lenni. 

Köszönöm, Uram, hogy az iménti átgondolá-
saim közben ilyen fontos felismerésekre juttattál, 
a Téged kereső 2002-es sorsdöntő találkozástól 
mostanáig. Hála Neked mindenért!

Ámen. 

vagyok, lehetek bárhol, és bármilyen kiszolgál-
tatott, tehetetlen vagy elkeseredett, ő láthatat-
lan támaszom és a Jelenem kísérője lesz innentől 
kezdve? 

A templomban hosszú idő kellett, amíg meg-
szokva a mise állandó részeit, hitünk szent tit-
kainak ismétlődő momentumait, meghalljam a 
minden mástól különböző Csendet. Csendeket. 
Az ő jelenlétét. 

 

      A szüntelen folyó Idő, életem eseményei, és 
a kapcsolatom Vele szép lassan eggyé forrt a 
Jelennel. A jelen különleges és kitüntetett per-
ceivel. A misékkel, amikor lelkileg nyitottan rá 
tudtam hangolódni a szent titkok ünneplésére, 
és amikor lényem egészével a terheimet is elé 
tudtam tárni, szívemből elengedni, átengedni, 
hogy kezdjen velük ő, amit akar, ami szándéka 
szerint való. 

Az Úr egyre közelebbi ismerősömmé vált, 
akit én magam is évek elteltével engedtem csak 
magamhoz közel, pedig Ő a legsérülékenyebb 
Timit is látta, sőt Ismerte. Mert én már addigra 
tudtam, és elismertem Őt annak a személynek, 
aki engem is megteremtett, és akinek 
célja van velem. Számos csodát tett 
velem csendben, nem hivalkodva, 
bennem bízva, a legnehezebb dön-
téseim időszakaiban. 

Az első szerény találkozás 
óta, amikor barátnőm misére 
invitált az egyetem első évében, 
ezeket az alkalmakat a Vele való 
találkozás és szent idő megélé-
sének érzése kíséri. Hiánya nem 
akkor tölt el, amikor kihagyom 
ezeket a találkozásokat valami 
külső körülmény okán, hanem inkább 
a hétköznapokon tud megérinteni. 

A katekumenátus alkalmain többször 
is próbáltuk Isten mibenlétét meghatározni, az ő 
személyét közelíteni azokhoz a tapasztalataink-
hoz, amelyek között mindannyian éljük napjain-
kat. Ezek az alkalmak, mondhatni, az ismerkedés 
momentumait jelentették, amit aztán a vallás-
gyakorlás kitüntetettebb eseményei, pl. egy-egy 
lelkinap mélyítettek bennem. 

Sosem hagytam, hogy a vasárnapi miseláto-
gatás egy üres szokás legyen csupán! Bár család-
tagjaim hozzám nem csatlakoztak, én találtam 
olyan helyet, ahol a prédikáció személyesebb 
üzenetet hordoz számomra, mint más helyen.  
S dacára annak, hogy otthonomtól távolabb kel-

Graf ka: Kiss M ónika

Szerző: Burucs Tímea

Fotók: Turi Bálint
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1944
 „Az élet a háború ellenére is folytatódott a 

plébánián” – írtuk előző számunkban. Már nem 
mondhatjuk….

Ez az év a háború sűrűjébe Pestszentlőrincet 
is bevezette.

„Nap nap után légi riasztás. Az ember ide-
geire megy a várakozás. Mi lesz? Kapunk-e 
bomba záport, és megérjük-e a következő órát? 
Állítólag most csak fényképezik a környéket, 
hogy hol bombázzanak. A mi helyünk minden-
képpen kritikus. Elsőrendű hadicél vagyunk: 
repülőgépgyár, repülőtér és hadianyag raktár. 
Mind, egytől-egyig csábító hadi célpontokat 
jelentenek az ellenség számára.” (HD 143.old.)

És ezek mind voltak ezen a vonalon.
A legfontosabbak:  Budapesten, Győrben, 

Miskolcon, Diósgyőrben és Csepelen települtek.
Budapesten és a peremvárosokban, közsé-

gekben: Weiss Manfréd Művek Rt. (repülőgép- 
és harckocsigyártás, Csepel); Magyar Vagon és 
Gépgyár MÁVAG (harckocsi és repülőgép); Ganz 
(harckocsi); Hofherr (tüzérségi vontató); Danuvia 
Rt. (fegyver); Magyar Optikai Művek (távmérők, 
távcsövek, lőelemképzők); EMAG – Első Mag-
yar Gépgyár (aknavetők, ellátóeszközök); FÉG 
– Fémáru Fegyver és Gépgyár Rt. (gyalogsági 
lőfegyver); Standart Rt. gyár (híradástechnika), 
Pestszentlőrinci Ipartelepek Rt. (repülőgép).

Ezek nagy része három ipari körzetben 
települt: Újpest – Váci út – Angyalföld; Kőbánya 
– Kispest – Pestszentlőrinc; Soroksári út – Csepel-
sziget. (Arcanum)

„Nap-nap után üzenget a londoni rádió, hogy 
a huszonnegyedik óra előtti percben vagyunk. 
Ha nem ugrunk ki a német szövetségből, Szófia 
sorsára jutunk. Bennünket is agyon bombáznak. 
Várjuk is mindennap. Egy este meg is szólalt a 

sziréna, és utána 18 ágyúdörgés. Összefutot-
tunk: itt vannak! A jó Isten oltalmába ajánljuk 
magunkat. De nem lett baj – mi volt a riasztás 
oka, titok maradt! Azóta fél füllel mindig a sziré-
nát várjuk, s így fekszünk le a bizonytalan éjsza-
kában.  Nem jó vége lesz, ha sokáig tart ez az 
állapot!”

„Március 15. Úgyszólván egész nap légi 
veszedelem. Az ellenséges gépek az egész 
országot keresztül-kasul szelték. Dobtak-e le 
bombákat? – erről nem adtak értesítést.

Március 17-én fél tizenkettőtől két óráig 
ismét légi veszély, de most már szirénákkal 
erősítve. Volt menekülés. Nem mondom, nekem 
is remegett a térdem, de nem vonultam óvóhely-
re, lefeküdtem és próbáltam elaludni. Egy kicsit 
sikerült is. Csak a lefújásra ébredtem fel.

Március 17-én vitték el a legnagyobb haran-
gunkat. Soha ilyen jó hangú, díszes harangunk 
nem lesz. 862 kiló volt, és a híres Slezák aranyko-
szorús harangöntő öntötte ki.”

„Március 19. Winkler, Wekerle-telepi 
plébánosnál vagyunk névnapot ünnepelni. Úgy 
½ 6 óra tájban jön az egyik hitoktató azzal az 
újsággal, hogy megszálltak a németek bennün-
ket. Nem akartunk hinni a fülünknek! De igaz. A 
kispesti Petőfi utcai iskolát már lefoglalták, és ott 
vannak egy csomó tankkal. Na, akkor jó lesz ha-
zasietni, mert ki tudja, mi lesz még ebből!”

„Szédületes – az isteni rejtelem irgalma –, 
bombát eddig nem kaptunk. De indítottunk is 
engesztelő hadjáratot az Ég ellen. Bevezettük 
az első péntek mintájára az első szombati ájta-
tosságot a Szűzanya Szívének engesztelésére.  
Csak meghallgasson bennünket!

Március 31. Ma bezárták az összes középisko-
lákat, csak az egyetemeken lesz előadás, ha lesz! 
A hó meg szakad, mintha tél volna. Még az április 

is havas lesz. A mai hadijelentés szerint a néme-
tek kiürítették Kolozsvárt és Czernovicét. Az első 
40, a második 60 kilométerre van a határtól. Ha 
így megy, hovatova már bent dörögnek az ágyúk, 
és mi készülhetünk a mártírhalálra. Csak erőt adj 
Uram, hogy meg ne tagadjunk!”

És ez így megy hétről-hétre; riasztások, 
egyre komorabb hírek, amíg aztán már a bom-
bák is jöttek.

„A Mária Valéria barakktábor (a mai József 
Attila lakótelep. Szerk. megj.) két ivóhelye telita-
lálatot kapott; karok, lábak röpültek az ég felé. 
Kispesten az Üllői úton több helyen felszakítot-
ták a keramitot, a villamossínek összegörbülve 
meredeznek az ég felé. Pestszenterzsébeten a 
város közepét telitalálat érte. Wekerle-telepen, 
Kispesten nagyon sok ház dőlt romba. Nálunk 
csak két bomba esett le; egyik a Kossuth Lajos 
utca 38 sz. alatti ház udvarára, de nem robbant 
fel, talán időzítve van, egy pedig a repülőtértől 
egy kilométerre, de ez sem okozott kárt. Hány 
ház pusztult el, hány halott és sebesültje van a 
terrortámadásnak – nem jelzi az újság. Annyit 
elárul, hogy 44 gépet lelőttek. A riasztást 2 óra 
után 10 perccel fújták le. Megkezdődött tehát a 
beígért támadások sorozata.”

„Április 13. délelőtt 10-től délután ½ 2-ig 
hullottak a bombák, most már igazán Lőrincre, 
illetve a Ferihegyi repülőtérre és sajnos a vele 
egybeépített Csáky-ligetre is. Egész utcákat szán-
tottak fel.  (….)

Irtózatos volt a támadás, utána csak 
csodálkoztunk, hogy bírtuk ki, mikor fejünk felett 
húztak el hétszer egymás után a harci gépek, és 
őrületes ágyúdörgés közepette dobták le a bom-
báikat. Úgy látszik, így lesz már nap-nap után, 
míg az ember bele nem pusztul, vagy bele nem 
őrül.”

„Nagy méretű bombák hullanak nem is olyan 
messze tőlünk, körös-körül pedig gyújtóbombák 
százai. A kultúrháztól a második ház kigyullad, 
a vele szemben lévő ház tetejét átfúrja, és az 
ebédlőt gyújtja fel. A Kiss István utca 12. szám 
alatti ház teljesen leégett. 30-40 centiméterre 
vannak a gyújtóbombák a földbe szúródva. A 
város sok helyén rettentő gödröket ástak a nagy 
méretű, 5000 kg-os bombák.”

Most viszont megszólaltak a „szirénák”, hogy 
nekünk is be kell fejeznünk cikkünket, ha másról 
is szeretnénk tudósítani, nem csak háborúról.

Folyt. köv.     Sz. Mariann
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December 23-mal bezárólag vannak roráté-szentmi-
sék reggel 6 órai kezdettel, a korábban meghirdetett 
rend szerint.

December 24, szombat:
7.30:  Köznapi szentmise a Főplébánián
16.00: Pásztorjáték a Főplébánián
 Pásztorjáték a Szent Margit templomban
22.00: Éjféli mise az Ibolya utcai Szent József  
 kápolnában
23.00: Énekes éjszakai imát, matutínumot tar- 
 tunk a Főplébánián
éjfél: Éjféli mise a Főplébánián
 Éjféli mise a Szent Margit templomban

December 25, Karácsony napja, vasárnap:
7.00: Szentmise a Főplébánián 
9.00: Szentmise a Főplébánián 
 Szentmise a Szent Margit templom- 
 ban 
10.30: Szentmise a Főplébánián 
16.30: Szentmise a Szent Margit templomban
17.00: Szentmise az Ibolya utcai Szent József ká- 
 polnában
18.30: Szentmise a Főplébánián

December 27. hétfő és 30. csütörtök között 
hétköznapi miserend lesz: 
-  hétfőn, kedden 7.30-kor szentmise a Főplébánián,  
 18.00-kor a Szent Margit templomban, 

-  szerdán 7.30-kor a Szent Lőrinc kápolnában, 18.00- 
 kor a Főplébánián, 
-  csütörtökön 18.00-kor a Főplébánián,
-  pénteken 7.30-kor a Főplébánián, 18.00-kor a Szent  
 Margit templomban, 

Az irodán 27-én 9-12-ig és 30-án 15-18 óráig tartunk 
ügyeletet. A Szent Margit templom ügyeleti iroda-
rendje: december 27-én 15-18 óra és 29-én 9-12 óra 
között.

December 31, Szent I. Szilveszter pápa napja, 
szombat:
7.30: Szentmise a Főplébánián 
16.30: Év végi hálaadó szentmise a Szent Margit  
 templomban
18.00: Év végi hálaadó szentmise a Főplébánián

2022. január 1, Szűz Mária, Isten anyja ünnepe, 
vasárnap:
7.00 Szentmise a Főplébánián
9.00: Szentmise a Főplébánián 
 Szentmise a Szent Margit templom- 
 ban 
10.30: Szentmise a Főplébánián 
16.30: Szentmise a Szent Margit templomban
17.00 Szentmise az Ibolya utcai Szent József 
 kápolnában
18.30: Szentmise a Főplébánián

Istentől áldott boldog új évet kívánunk, egyben 
emlékeztetünk, hogy Vízkereszt napján, 

január 6-án parancsolt ünnep van, 
ezért a Szent Margit templomban reggel 7 

órakor is lesz szentmise.

Karácsonyi és év végi ünnepi szentmisék és programok rendje

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


