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Vezércikk

Karácsonyi áramszünet

 Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, élt 
egy család; apa, anya, gyerekek. Éppen karácsony előtt járt az idő, már 
nem kellett iskolába menni, de még volt elég sok feladat, hogy min-
den elkészüljön az ünnepre. Szegény édesanyának annyi feladata volt, 
hogy örült, ha késő este ágyba jutott. A gyerekek a számítógép vagy a 
mobiltelefon előtt ültek-feküdtek egész nap. Néha, ha a konyhából az 
anya bejutott a szobába és megnézte, hogy mit csinálnak, mindig azt 
mondták, hogy éppen valamelyik házi feladatot akarják megoldani. 
Kicsit soknak tűnt a házi, amit a gyerekek kaptak, de az édesanyának 
nem volt ideje mindezt ellenőrizni, futott vissza a konyhába, hogy ki 
ne fussok a tej vagy oda ne égjen valamelyik sütemény. Szaladt az idő. 
A kijárási korlátozás miatt alig mentek ki az utcára, csak azt vette észre 
az édesanya, hogy december 24-e van. Korábban mindig volt pásztor-
játék-próba vagy mikulásgyár, ahova el lehetett vinni a gyerekeket, de 
mostanában úgy gondolta, hogy otthon a legjobb nekik oda tud rájuk 
figyelni. Még csak az kellene, hogy pont karácsonyra szedjenek össze 
valamilyen vírust.
 Szinte majdnem mindennel elkészült. Az abroszt még ki kellett 
vasalni, valamint a bejgliket be kellett még rakni a sütőbe és a hab-
csókokat is ki kell még keverni, de a leves és a mákosguba elkészült. 
Igazából már lehetne akár ebédelni is, amikor…
 Amikor hirtelen elment az áram. Túl sok volt neki. Ment a szo-
bában a tévé, a számítógép, égtek a villanyok, bömbölt a hangszóró, 
melegedett a vasaló, a keverőgép keverte a habcsókot és közben a mo-
sógép is elérkezett a centrifugáláshoz. A villanyóra még bírta volna a 
terhelést, igazából csak most volt igazán elemében, de azok a vezeté-
kek, amelyek évek óta kiszolgálták falánkságát, villantak egyet - mint 
a fényképésznél a vaku - és minden áram elment. Az anya rutinosan 
közölte a lányával, hogy kapcsolja ki a hajsütő vasat. Leállította a víz-
forralót és alapra tekerte a sütőt, de amikor felkapcsolta a kismegszakí-
tót nem történt semmi változás. Éget bakelit szag jelezte, hogy itt elég 

nagy a baj. Mivel 24-e délután van, úgy tűnt, hogy néhány napig áram 
nélkül kell meglennie. Miközben próbálta átgondolni, hogy hogyan 
lehetne megmenteni az ünnepet - talán megkérhetné a szomszédot, 
hogy süsse meg a bejgliket, az abrosz, ha kicsit gyűrött marad, az nem 
annyira nagy baj, a gyerekek úgyis leeszik - akkor hírtelen veszeke-
dést hallott a szobából.
 - Mi történt? –nyitott be az édesanya a szobába. A gyerekek ép-
pen egymással verekedtek. – karácsony előtt így készültök az ünnep-
re?
 - A Sanyi kezdte – ordította Béla. Lekapcsolta a tévét, pedig csak 
kedveskedni akartam amikor odaadtam neki a távirányítót. Erre a 
rajzfilm közepén hirtelen lekapcsolja, pont a legizgalmasabb résznél. 
Aztán meg nem akarja visszakapcsolni, meg nem akarja visszaadni a 
távkapcsit.
 - Ezért még nem kellene összeveszni – mondta az anya, de még 
mielőtt elmondhatta volna, hogy mi a helyzet, jött a szomszéd szobá-
ból Margit és jelezte, hogy a wifi is elment.
 - Ja persze! –mondta az anya- Az áramszünet!
 Mindenki értetlenül nézett az anyára. Sanyi fel is ugrott, hogy 
visszakapcsolja az áramot, hisz máskor is megtörtén már hogy lekap-
csolódott.
 - Sanyi! –mondta az anya- Ne menj sehova! Nincs áram és sajnos 
úgy tűnik, hogy néhány napig nem is lesz se áram, se wifi, se tévé.
 - Akkor, mit fogunk csinálni? - kérdezte Béla megszeppenve, - 
hogyan fogunk tévét nézni, hogyan fogjuk feltölteni a telefont vagy 
hogy fog világítani a karácsonyfa.
 Közben az édesapa is belépett a szobába ahol néma csend volt.
 - Anya!- mondta Margit- Lehet, hogy idén el fog maradni a kará-
csony? Este játszák a Resszkessetek betörőket és így még a számítógép-
pel se tudjuk felhívni a Imrebácsit, aki Angliában él…
 Az édesanya megdöbbent. Tényleg mi lesz most áram nélkül? 
Se konyhai gépek, se porszívó, se villogó karácsonyfadísz és persze, 
melegvíz sem lesz – bár ennek egy kicsit örült, így legalább Margit 
nem fog annyi időt tölteni a fürdőszobában. Tanácstalanul nézett a fér-
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jére, aki minden nehéz helyzetben feltalálta magát.
 - Hát nem lesz könnyű – mondta az apa - de szeretnék nektek 
mesélni valamit folytatta. 
 – Még nagyon kicsi gyermek voltam, amikor egyszer a nagyma-
mánál karácsonyoztunk. Mind a mai napig, amikor visszagondolok 
erre a karácsonyra az jut az eszembe, hogy az volt életem legszebb 
karácsonya, pedig amikor megszületett Margit, az is csodálatos kará-
csony volt. Kicsit úgy éreztük magunkat, mint annak idején a Szent-
család. Még az is csodálatos volt, amikor tavaly készítettetek nekem 
közösen egy ajándékot, de valami miatt az a régi-régi karácsony mégis 
az egyik leggyönyörűbb ünnep volt, pedig akkor nagyon hideg volt és 
nem volt áram.
 - És hogy beszélgettetek a többiekkel? - kérdezte Sanyi döbbenten 
- Hogy hívtátok egymást?
 - Nem beszéltünk. Akkor a nagyiéknak még nem volt telefonjuk. 
Befűtöttünk a konyhában, segítettünk a sütésben-főzésben és közben 
karácsonyi énekeket énekeltünk. A hideg az ablakra jégvirágot rajzolt 
és a szél is erősen fújt, de bent jó meleg volt. Aztán amikor megszólalt 
a csengettyű, beléptünk a szobába. Ott csak 5 gyertya világított a ka-
rácsonyfán. Elkezdtük énekelni a Mennyből az angyalt – miközben az 
apa mesélt, megteltek a szemei könnyel és a messzeségbe nézett, mint-
ha újra látná nagymamáját, aki nem lehetett már velük és a gyertyákat, 
amelyek annyira szépen beragyogták a szobát.
 - Azt hiszem - mondta az apa - idén csodálatos karácsonyunk 
lesz! - és közben megölelte a feleségét, még egy puszit is nyomott az 
arcára.
 - Jó, de mit fogunk csinálni wifi, internet, telefon, és áram nélkül? 
– kérdezte meg Béla.
 Tényleg, mit fogunk csinálni? Milyen lesz a karácsony? Hogyan 
fogunk ünnepelni? Csak rajtad áll, hogy milyen lesz a karácsony. An-
nak idején az istállóban nem volt világítás, fűtés és még talán wifi sem, 
mégis az egész világ megtudta az örömhírt…

Antal atya

Vers
Emánuel atya ajánlásával.

románcoK

Angyalát az Úr hivatta,
kit neveztek Gábrielnek,

elküldte egy ifju lányhoz, 
akit Máriának neveztek.
Engedelmesen fogadta
aza a titkos égi tervet,
Szentháromság rejéből

méhében az Ige test lett.
Bár a mű mindhármuké volt,
legfőbb műve mégis egynek,

méhébe fogadta Mária,
az Ige így testesült meg.

Az, akinek Atyja volt csak
most Anyjában ölte testet,
bár nem férfi magja által,

mégis asszonyban fogant meg.
Azt, kit asszony méhe hordott

és öléből született meg,
Isten és ember fiának

egyenlőképp elneveztek.
…

Mária ámulva nézi,
színét változtatja minden:
Istenben az ember sír fel,
emberben örül az Isten,

ami egynek s másikának
oly szokatlan, ismeretlen.

Keresztes Szent János
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elmélkedés

 A kezdetek, az Egyházunk születésének kezdete az adventi ün-
nepkör. Így hát valójában ez a BékeHír az év első száma. A hír mindig 
a kezdete annak, amiből később valóság lesz. A BékeHír célja ebben 
az egyházi évben is ugyanaz: egy minél élőbb, szeretőbb, összetartóbb 
közösséget hirdetni,  ami valósággá válik. 
 „A hajnali Rorátén Szűz Máriát köszöntjük azzal a szép gondolattal, 
hogy ha Jézusban virradt ránk az Igazság Napja, akkor a Szűzanya ennek a 
napnak a Hajnala. Az angyali üdvözletről gondolkodunk, mikor Gábril arkan-
gyal elvitte Máriának a Hírt, hogy Isten Őt szemelte ki a Megváltó Édesanyjá-
ul, és Mária igent mondott erre.”
 Szépek ezek a hajnalok együtt imádkozva, együtt elmélkedve és 
egy asztalt körbe ülve. Szép látni a sok ministránst, akik felkelnek ko-
rán, hogy együtt zenghessük az angyali örömhírt, és elfogadhassuk 
Máriával az üzenetet, és a remény erősödjön a lelkünkben. Jó tapasz-
talni, hogy milyen sokan botorkálunk a kora reggeli sötétben a temp-
lomunk tárt kapui felé, és szeretettel búcsúzunk egymástól a szent-
séggel eltelve. Beragyogja a reggeleket az áhitat és a napfelkelte. „Ó, 
fényességes szép hajnal” A legjobb, hogy mi négy hétig élhetjük át azt 
(évről évre), ami a történelemben egyszer megjelent. 
 A mostani „világban”, amikor távol kell maradnunk egymástól 
két dolog történhet: nagyon megkönnyebbülünk, hogy végre nem kell 
találkozni, sőt el lehet kerülni embertársainkat, élhetünk a magunk 
kis világában, vagy azt éljük meg, hogy mennyire nehéz, kínzó és fé-
lelmetes dolog a magány, a mosoly, a társaság hiánya, az ölelés tilalma, 
beszélgetések, közösségi programok nélküli mindennapok, hétvégék. 
Pont ebből a hiányból kiindulva szeretnénk ezt a mostani plébániai 
újságot a közösségeinknek szentelni. Bemutatni, mennyi fórum van, 
ahol együtt tölthetjük az időnket akkor, amikor lehetséges – amikor 
majd újra lehetséges lesz . 
 A mi plébániai közösségeink, a mi fórumaink jók vagy rosszak?  
Van amelyik élő és virágzó, van amelyik hervadozik. Miért? Azt gon-
dolom, ezekről a kérdésekről őszintén kell tudni beszélni. Jó is lenne 
egy alkalommal ilyenekről beszélgetni…!!!!
 Mitől lehet jó egy közösségi program? Mitől lehet jó egy közös-
ség? Az első írás, amit már nyár vége óta őrizgetek, ezt a kérdést na-

gyon jól bemutatja. Olvassuk büszkeséggel és szeretettel, mert a mi 
gyermekeinkről, fiataljainkról, a mi kis hittanosainkról és ministrán-
sainkról írták.
 Bizony vannak olyan emberek, akik nem találják meg a tökéletes 
közösséget, keresgélnek, kutakodnak, és mindenhol találnak valamit, 
amiben nem telik a kedvük. Sok seb és fájdalom jár ezek nyomában, 
számukra is, és azoknak is, akiknek hátat fordítanak, akiket otthagy-
nak kritikát megfogalmazva róluk.
 Saját tapasztalatom az, hogy minden közösség olyan, mint én 
magam. Vannak bennem szent és démoni dolgok, egyiket szeretge-
tem, a másikkal harcolok. Hordozzuk egymás kincseit és „szemeteit”, 
örömforrás is egy közösség és sebzettséget is okozhat. 
 Egyiken sem tudok változtatni. Nem miattam lesz egy közösség 
kincses és nem miattam lesz egy közösség szúrós. … Vagy mégis???
„…mindig előttünk áll a döntés, hogy képesek vagyunk-e közösséget alkotni a 
többi emberrel. Én mindig arra törekszem, hogy felfedezzem a helyzetben rejlő 
ajándékot.” (Edith Eva Eger)
 Ahogy én kaphatok ajándékot egy közösségtől, úgy én is adok 
ajándékot a közösségnek. A közösség általam lesz olyan, amilyen. Ha 
én legnagyobb szeretetemmel fordulok embertársaim felé, akkor nagy 
a reményem, hogy ilyen szeretetet kapok vissza. De van, amikor rossz 
napom van, akkor tőlem kapnak az emberek sebeket, negatív érzése-
ket. És van, amikor én kapok tőlük, mert nekik van rossz napjuk. A 
kérdés az, hogy mit teszek ezekkel a tapasztalatokkal? 
 Fontos-e számunkra, ha belépünk egy közösségbe, odaadjuk 
mindazt a jót, bölcset, szépet, kedveset…, ami bennünk található, vagy 
azt várjuk, hogy az a közösség adjon nekünk jót, bölcset, szépet, ked-
veset?
 Ismerkedjünk meg a plébániai közösségeinkkel a következő be-
mutatkozó írások által. Minden közösségvezető, akit megkerestem azt 
mondta, hogy nagyon szeretnék, ha többen is mernének, akarnának 
csatlakozni a csoportjukba. Ha bárkinek szándéka ébred kapcsolódni 
bármelyik közösséghez, nagy örömet fog vele szerezni a tagoknak. 
 De vajon nem jobb-e a távolságtartás? Nem jobb, hogy nem kell 
odaadnom magamat egy csoport embernek? Nem jobb, hogy nem élek 
meg kudarcokat kapcsolatokban? Nem jobb, hogy elmegyek a misére, 
aztán haza, én nem látok senkit, engem sem lát senki…
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hatott a közösség ereje, alig várja a vasárnap reggeleket, és majdhogynem 
számol visszafelé a következő nyári táborig. Köszönet mindenkinek ezért az 
élményért!

A szerkesztőség
***

„Aki a jót teszi, az istentől van” (Jn 1,11)

a Kereszténység halálra van ítélve?

 Van egy tézisem: a kereszténység halálra van ítélve ebben a világ-
ban. Egy játékelméleti előadás közben jöttem erre rá, mely így szólt: a 
résztvevők időről-időre találkoznak, és találkozásaik alkalmával nye-
reség keletkezik, legyen ez mondjuk négy egységnyi. Alkalmanként 
előre dönthetnek, hogy farkas vagy bárány szerepet vesznek fel, és a 
nyereség elosztását ez fogja meghatározni. 
 Ha két bárány találkozik, akkor szépen megosztoznak, mindket-
ten kapnak két-két egységnyi nyereséget. Ha egy bárány és egy farkas 
találkozik, akkor a farkas mindent visz, de mivel erőnek erejével veszi 
el, ezért lesz valamennyi veszteség is, azaz három egységnyi nyereség 
üti a markát. Ha két farkas találkozik, akkor megvívnak egymással, itt 
lesz a legtöbb veszteség, de átlagban azért egy-egy egységnyi nyere-
séghez mindketten hozzájárulnak.
 És itt jött a kérdés: Milyen stratégiát válasszak? Mi a nyerő stra-
tégia? Mivel előre nem tudjuk, hogy épp kivel állunk szemben, ezért 
nézzük meg mindkét esetet: 
 » ha a másik bárány, akkor nekem bárányként két egységnyi lesz a 

nyereségem, farkasként viszont három - azaz ebben az esetben job-
ban megéri farkasnak lenni

 » ha a másik farkas, akkor bárányként semmit sem kapok, farkasként 
viszont egy egységnyi nyereségre azért számíthatok - azaz megint 
csak jobban megéri farkasnak lenni. Tehát függetlenül attól, hogy a 
másik bárány vagy farkas, én akkor fogok jobban járni, ha farkas-
ként viselkedek (lehet persze “trükközni”, megtippelni, hogy épp 
báránnyal vagy farkassal állunk szemben, és annak megfelelően 
felvenni a bárány vagy farkas szerepet, csak aztán végül nehogy 
mi legyünk a farkasok a bárányok között.)

 Nehéz választ adni ezekre a kérdésekre. Mert bennem is van egy 
olyan érzés, hogy jó nekem a kis barlangomban, a magam kis dolgai-
val foglalkozni. Amikor elkezdődött a járvány, és megálltak a közössé-
gi programok, megdöbbentett önmagamban ez a felismerés. 
Feltettem hát a kérdést: Mi az én feladatom, mint embernek, Isten te-
remtő vágyában? Eltávolodni másoktól vagy közeledni másokhoz? 
Megtaláltam a választ :-).
 És most íme, a régebb óta őrizgetett cikk, igaz történet, egy anyu-
ka, Szász Zsófia beszámolója, a mi plébániánkon történt = mire képes 
egy közösség, mit adhatunk egymásnak, ha van mód találkozni, kap-
csolatokat teremteni:

Szilvike 4 éves kora óta jár különböző táborokba, szerencsére nagyon szereti 
a tábori életet, mert mivel egyedül nevelem, és a nagyszülőkhöz sem ent soha 
több hétre, a nyár nagy részét ott tölti. Ezen a nyáron is volt lovastáborban, 
úszótáborban, a kerületi Vakáció-szigeten (a Margitszigeten), mindegyik-
ben jól érezte magát, kivéve az egyik ottalvós lovastábort, mert ott a szintén 
részt vevő néhány lány osztálytársa néha kiközösítette. Azóta nem is akar 
ottalvósba menni többet.  Hozzá van szokva, hogy minden közösségben van 
néhány gyerek, aki piszkálja a többieket, aki zavarja a közösségi hangula-
tot, a programok kellemes lezajlását. Talán ezért is lepődött meg annyira, 
amikor a plébánia által szervezett tábor első napján részt vett. Senkit nem 
ismert korábban, de úgy jött haza, hogy ez a legjobb tábor az összes közül, 
amin részt vett eddig. És amikor kérdeztem, hogy miért, azt mondta, hogy 
azért, mert nagyon kedvesek a gyerekek. Példaként hozta fel, hogy ha va-
lamelyik elrohan mellette és véletlenül meglöki, akkor visszajön, és elnézést 
kér. Az első naptól kezdve úgy érezte, hogy barátnői vannak, pedig a többi-
ek rég összeszokott társaság volt, testvérek, baráti családok gyerekei. Mégis 
befogadták, és nem csak ideiglenesen, egy napra, hanem egész héten. Mi 
többször váltottunk iskolát, és a másodiknál az osztályban már annyira ki-
alakult kötődések voltak, hogy sehogy sem tudott beférkőzni sehova, és ezért 
nagyon szenvedett. A mostani iskolájában, a Waldorfban sem ment azonnal 
a beilleszkedés, de nem volt nagy gond, és már nagyon szeret oda járni. 
Visszatérve a templomi táborra, nagyon sokat számított, hogy a segítők is 
szuper kedvesek, gondoskodóak, türelmesek voltak, pedig nagyon nehéz le-
hetett végignyomni az egy hetet. Antal atyáról nem is beszélve, aki szintén 
ott volt velük végig, aktívan részt vett a programokban. Az éneklés, a tánco-
lás is nagyon magával ragadta. Nagy hatással volt ez az egy hét Szilvikére, 
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 Engem hidegzuhanyként ért a következtetés, főleg, hogy ez egy 
ilyen egyszerű matematikai modellből logikailag levezethető. A bá-
rány-lét a vesztes stratégia ebben a világban. Pedig Jézus is megmond-
ta, az Ő keresztrefeszítése is megmutatta, hogy az Ő tanítása nem 
vezet evilági győzelemhez. Jó-jó, ezt tudtuk, de azért a szeretet min-
dent legyőz, s a keresztény-létünkkel mi azért inkább ennek a győztes 
tábornak a tagjai szeretnénk lenni, semmint a világi veszteseké. De 
nem. Ezzel szembe kell néznünk, szembe kell néznem, hogy ha a ke-
reszténységet, Krisztus-követést, bárány-létet választom, akkor időről 
időre meg fognak jelenni a farkasok, és ki fognak használni. Keresz-
tényként fel kell tudnom vállalni a vesztes szerepet ebben a világban. 
 De azért az antitézis is ott motoszkál az emberben: nem lehet, 
hogy a kereszténység halálra legyen ítélve, hisz Jézus is megmondta, 
hogy az Isten országa itt van köztünk, már itt a földön is, és a pokol 
kapui sem vesznek erőt rajta: nem lehet, hogy a vesztes-lét vezessen 
el a boldogságra, nem lehet, hogy Isten a vesztes szerepet szánta vol-
na nekünk ebben a világban. És ennek az ellenérzésünknek jogos-
ságát jogosságát a fenti matematikai modell is alátámasztja: a farkas 
társadalomban - ahol mindenki a logikus farkas szerepet választja - 
mindenkinek csak egy-egy egységnyi nyeresége lesz átlagosan, míg 
a báránytársadalomban, ahol mindenki a vesztes szerepet választja - 
két-két egységnyi nyeresége lesz mindenkinek. Azaz közösségi szin-
ten a bárány társadalom a “hatékonyabb”, a kereszténység vezet el a 
nagyobb jóléthez, a boldogsághoz.
 Mi tehát akkor a szintézis? A keresztény halálra van ítélve ebben 
a világban, hacsak össze nem fogunk, közössséget nem alkotunk és ki 
nem alakítjuk a saját bárány társadalmunkat. Utópia ez? Nyilván. De 
azért tehetünk érte. Ki tiltja meg, hogy fuvaroztatni keresztény test-
véremmel fuvaroztassak ? Hogy bárány testvérem termékét vegyem 
meg? Hogy vele könyveltessek? Hogy a cégemben hasonló gondol-
kodású embert alkalmazzak, vagy keresztény vállalkozóhoz, céghez 
jelentkezzem munkára? Vagy hogy szakmán belül tanácsot adjak az 
utánam jövőknek vagy tanácsot kérjek az előttem járóktól? Senki. De 
azért mégis van egy gátló tényező: az információhiány. Nem tudom, 
hogy kik az utánam jövők és előttem járók, hogy a templomban ki ül 
mellettem a padban, s nem tudom, hogy az egyetemen a diákjaim kö-
zül ki a hozzám hasonló ferences öregdiák. Pedig, ha tudnám, jobban 

tudnám segíteni. És jobban rá mernék bízni munkát. Neki is jó lenne, 
nekem is. De nem tudom… 

Polgár Balázs - ferences öregdiák 
Ferences körlevél 2014 - részlet

 A mi közösségünkben is felmerült, személyes beszélgetéseink 
témája volt, hogy milyen jó lenne többet tudni egymásról, hiszen le-
het, hogy a plébániánkra jár olyan testvérünk, aki asztalos, kőműves, 
cipész, burkoló, jogász, orvos, könyvelő, kertészmérnök, kereskedő, 
vállalkozó… - milyen jó lenne, ha számíthatnánk egymásra, hiszen a 
bizalom az emberi kapcsolatok a legmegnyugtatóbb alapja. Ha szük-
ségünk volna bármilyen szakemberre, akit beengedünk otthonunkba, 
lelkünkbe, “testünk vizsgálatába”, mennyire megnyugtató, ha egy ke-
resztény lelkiségű testvérünkre számíthatunk, aki érzéssel és felelős-
séggel fordul felénk, mert tudjuk “lelke van” :-). 
 Ezért arra gondoltunk, hogy talán lehetne egy bizalomlistát nyit-
ni az újságunkban, ahol meg mernénk osztani az elérhetőségeinket 
adok-kapok lehetőséggel. Lehet, hogy ma én, mint …. megosztom az 
e-mail címemet, hogy keressenek bátran meg a testvéri közösség tag-
jai, ha szükségben vannak, máskor pedig én találok olyan testvért, aki 
az én otthonomat/bútoromat/testemet/igazságomat... fogja felújítani, 
megoldani, hiszen van egy lista, ahol segítséget adhatok és kaphatok.
 Ez a lehetőség egy erősen bizalmi dolog, és nem karitatív felaján-
lás. Egymás támogatása és segítése benne van, de nem “ingyenes szol-
gáltatás”. “Mert a munkás megérdemli a maga bérét.”  Lk 10. 7,5
  Aki a munkások bérét visszatartja, nem fizeti ki, égbekiáltó bűnt 
követ el - tanítja az erkölcsteológia. Természetesen mindenkinek szíve 
szerint lehet szeretetből is segíteni, dolgozni embertársa javára, hiszen 
tudjuk, minden jócselekedet áldást hoz ránk, ez már önmagában elég 
fizetség, de olykor itt a földön egyéb szükségleteink kielégítésére szük-
ségünk van némi anyagi bevételre.
 Várjuk tehát olyan kedves testvérek jelentkezését, akik szívesen 
adnák át a közösségnek elérhetőségüket  (email, telefon) tevékenysé-
gi körük megadásával. Azokét is szívesen fogadjuk, akiknek valami-
lyen szükségük van, és ahhoz kérnek segítséget. A szerkesztőség nem 
adja ki nyilvánosan az adatokat, csak összehozza a szükségben lévőket 
a mesterekkel, ha akad a nyilvántartásunkban megoldás. Ha valaki 
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mégis vállalja, hogy elérhetősége megjelenjen az újságban, örömmel 
közöljük.
 LEGYEN A KERESZTÉNYSÉGÜNK ÉLETRE ÍTÉLVE! MER-
JÜK MAGUNKAT AJÁNDÉKBA ADNI TEHETSÉGÜNKKEL, ÉS 
MERJÜK AJÁNDÉKBA ADNI MAGUNKAT SZÜKSÉGEINKKEL, 
HISZEN AKI SEGÍTENI TUD RAJTUNK, KÖZELEBB KERÜL JÉ-
ZUSHOZ, HASONLÓVÁ VÁLIK HOZZÁ, AKI TELJESÉGGEL EM-
BERRÉ LETT ÉRTÜNK, MERT MEGOLDOTTA AZT A PROBLÉ-
MÁNKAT, AMELYEKET MI MAGUNK SOHA NEM TUDTUNK 
VOLNA MEGOLDANI.

A szerkesztőség

közösségeink

alpha-Béta pléBániánKon

 Amikor valaki betéved a plébániánkra, és korábban még nem 
hallott az Alpháról, Bétáról, elsőre meglepheti a görög betűs elnevezé-
sű csoportok említése... Pedig az ötlet Görögország helyett Londonban 
született meg, azzal a céllal, hogy bevonjanak a keresztény közösségbe 
olyan barátokat és ismerősöket is, akik nem járnak templomba. 
 Az Alpha a keresztény élet alapjainak átgondolásához létrehozott 
programsorozat, eszköz - erre utal az ‚alpha’ név: a kezdetektől indu-
lunk. Legyél bár hitedet kereső, vagy kételkedő, nem hívő vagy hitben 
elkötelezett: az Alphán bizalmas baráti beszélgetések kezdődhetnek 
el kiscsoportokban az élet nagy kérdéseiről, Istenről, hitről. Nem kell 
ehhez mást tenned, mint egy induló Alphát keresned és bekapcsolód-
nod. (Talán még egy lépés fontos ezután: hívd meg a barátodat, isme-
rősödet is!  ) * Az Alpha általában 8-12 alkalmat jelent, melyeket közös 
étkezés - előadás - beszélgetés tölt ki. 
 Nálunk a plébánián négy alkalommal tarthattunk Alphát, mely-
ből mára egy kis csapat kovácsolódott össze. Az első Alpha után szeret-
tük volna, ha a közösség továbbra is megmarad, így lett Béta a közös-
ségünkből. Csapatunkat különböző értékes egyéniségek gazdagítják , 
többször bővült is közösségünk a következő Alphák tagjaival. 
Célunk, hogy Krisztushoz, egymáshoz és önmagunkhoz közelebb ke-
rüljünk. 
 Fiatal közösség vagyunk (januárban lesz két éves a Béta!), újabb 

próbálkozásunk, hogy az alkalmainkra mindig két tagunk készül fel 
témával. Alkalmainkon közösen imádkozunk, vacsorázunk, beszélge-
tünk, játszunk. Aktuálisan Max Lucado: Harc az óriással c. könyve 
mentén haladunk a témákkal. Nyáron sikerült együtt egy közös tábort 
is szervezünk, ezután pedig több fakultatív közös programunk volt: 
éjszakai túra, mozi, kosarazás. Számunkra a plébánia egy fő találko-
zási ponttá is vált az utóbbi időben, Édesapámtól többször hallottam 
a Cipősdoboz-akció út után, hogy milyen jó látni, hogy napról napra 
találkoznak a fiatalok a plébánián. 
 Amiben eddig a plébánia közösségével való kapcsolatunkat pró-
báltuk megélni, hogy közös szentségimádáson vállaltunk szolgálatot, 
valamint a Béta tagok többen segítettek az újabb Alphák lebonyolításá-
ban. 

 Jelenleg Béta közösségünk alkalmait tartjuk meg csütörtökön-
ként, melybe eddig az Alphát élvégzett tagok csatlakoztak. Az Alpha 
(a jelen cikk írásának idejében) nem indult el online, azonban úgy gon-
dolom, hogy ez újabb lehetőségeket nyithat meg előttünk. 
 Mindkét közösség nevében, hálásak vagyunk Istennek, Aki segí-
tett bennünket mind az Alphák során, mind Bétás közösségünk csúcs-
pontjain és mélypontjain. Hálásak vagyunk Antal atyának, Péter atyá-
nak, az összes Alpha segítőnek, minden értünk imádkozónak, akik 
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ebben a két évben az Alpha, Béta közösségeket segítették! Isten fizesse 
meg sokszorosan áldozataikat, szolgálatukat! 
 *Az Alpha Iroda tavasszal már elindította online is az Alphát, 
melynek pozitív visszhangja érkezett el hozzám. További online talál-
kozókhoz  az Alpha facebook oldalát érdemes figyelni, vagy az alpha.
org.hu - n található elérhetőségeken lehet érdeklődni. 

Rajkai Zsófi 

nyugdíjas KluB

 Megalakulásáról, történetéről ismereteim hiányosak. Egy régi 
„szemtanú” szerint 2000-ben már biztosan létezett, talán Róbert atya 
alapította. (?) Boós Klára (a Béke tériek mind ismerték) lelkes szervezé-
sével először egy házaspár, majd később két tanárnő közreműködött 
az összefogásában. 
 Hivatalos felkérést én a „vezetéstől” nem, csak Kláritól kaptam, 
talán nyolc éve.
 Kezdetben tíz-tizenöt résztvevőre emlékszem, azóta öten távoz-
tak közülünk (sajnos örökre…). Havonta egyszer kerül sor az együtt-
létre. Mindig imával, gyertyagyújtással kezdünk, amit egy rövid 
szellemi vetélkedő követ. Aztán téma, egy-két (ünnephez, évszakhoz, 
aktuális eseményhez kötődő) vers – mivel én csak ehhez értek. (Min-
den alkalommal hálát adok Istennek a számtalan csodálatos alkotás 
megszületéséért, a szerzők zsenialitásáért…) Egy új tagunk zenei alá-
festésről is gondoskodik – KÖSZÖNJÜK!
 Jó hangulatban, jókat beszélgetve, az önkéntesen és szeretettel 
készített sütiket eszegetve már el is telt a két óra. Többször kilépünk a 
négy fal közül. Öt templomba látogattunk el, élmény volt az ott szol-
gáló atyák kedvessége, készségessége. Járunk múzeumokba, kiállítá-
sokra is. (Magyarok Háza, Szépművészeti, Agnus Dei stb.) Egy kedves, 
ügyes társ segédkezik filmvetítéseknél – KÖSZÖNJÜK!!!
 Mindig mindent előre megbeszélünk, bárkire, bármire nyitottak 
vagyunk. (Volt egy felejthetetlen harmonikás délutánunk, sőt egy köl-
tőnő is bemutatkozott.) A tagok nagyon aktívan dolgoznak is: (aki tud) 
a templomtakarításban, keresztutatkon, Rózsafűzér-mondásban. (Ez 
utóbbiban egyeduralkodók vagyunk, sajnos…)
 Új emberekre várunk, sok szeretettel. Örülnék, ha jönnének!! Ha 
nem „kóstolnak bele”, nem tudják, miről maradnak le!

Sok mindent tervezünk, elsősorban az említett programokat folytatva. 
Remélem, sikerül sokáig együtt maradnunk (a járvány minden gonosz-
kodása ellenére), továbbra is találkozgatunk. Köszönöm a lehetőséget a 
bemutatásra (és minden segítséget munkámhoz, pl. fénymásolás).
 Én havonta egyszer két óráig nagyon jól érzem magam a Béke 
téri templom Nyugdíjas Klubjában. (Szívből remélem, a többi tagtárs 
is!!!)
„…míg az égre felnézhetünk,
örök élet az életünk…”

Pakusza Kati

szent lászló imacsoport

 1998-ban, 22 éve Kemenes Gábor atya tartott a Béke téren Szent-
lélek szemináriumot. Akkor Bella Erikát, dr. Fábián Józsefet és engem 
kért, hogy ebben segítsük. A végén azt javasolta, hogy a csoportok 
maradjanak együtt és jöjjenek össze rendszeresen imádkozni, illetve 
megtanulni, hogy hogyan imádkozzunk. Azóta is ez a fő célunk. Két-
hetente találkozunk. A tagok közül többeket magához szólította már 
az Úr, volt, aki elköltözött vagy egyéb okból nem tud járni, de az Úr 
mindig küldött helyettük mást. Jelenleg kilencen vagyunk.
 Az Országos Katolikus Karizmatikus Mozgalom évenkén-
ti találkozója a TŰZ evangelizációk, lelkigyakorlatok (Varga László, 
Onezimo Cepeda püspökök stb.), Imádság Háza Konferenciák anya-
ga és a Biblia alapján tanuljuk, hogyan imádkozzunk, és hogy az Úr 
mindannyiunkkal személyes kapcsolatot szeretne. Dicsőítő énekek, 
saját szavakkal történő dicsőítő, hálaadó és kérő ima is mindig része 
az össszejövetelnek. Ha valakinek nagy problémája van, próbálunk 
segíteni egymásnak, mind lelki, mind fizikai téren. Ha beteg valaki, 
imádkozunk érte, hogy az Úr gyógyítsa meg, és sokszor megtapasz-
taltuk az Úr segítségét. Fő szolgálatunkat az Alpha-kurzusban találtuk 
meg. Ki fizikailag, ki háttér imával segít. Nagy örömmel tölt el, hogy 
a fiatalok nagy része közelebb került az Úrhoz és megtapasztalta Isten 
szeretetét. 
 Szeretettel várunk mindenkit, aki ugyanezt szeretné megtapasz-
talni és szeretne tanulni imádkozni.

Dr. Lányi Enikő
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igazából nem baj, ha valaki nem tud minden alkalmon részt venni. 
 A Nőklubunk éppen a pandémia kitörése előtt ért el arra a szint-
re, hogy másként is szeretnénk közösségben lenni, mint a havi be-
szélgetésekben. Nagy lelekesedéssel felvállaltuk a plébánia kertjének 
szépítését, formálását. (Ebben a feladatban a férfiak segítségét is be-
vonzottuk. Szellemi vezetőink egy nagyon lelkes és elkötelezett há-
zaspár, akik mindketten kertészmérnökök és tényleg szeretik a növé-
nyeket és a szép környezetet - plakát látható a templom bejáratánál). 
Elhatároztuk, hogy megpróbáljuk a teremtett világunk védelmében 
is fejleszteni magunkat, mint háziasszonyok, mint anyukák. Ebben a 
témában is egészséges egyensúlyra törekedve szeretnénk jól tájékozot-
tak lenni. Megható, hogy a Mária Rádió vezetősége is éppen ebben 
az időszakban kezdett ezzel a témával foglalkozni. Talán a Szentlélek 
sugallata ez a kedves egybeesés. 
 Szeretnénk tehát, ha az életállapotunkban kapott szerepeinkben 
növekedhetnénk, fejlődhetnénk: női mivoltunk, feleség szerepünk, 
anyaságunk érthetőbbé, élhetőbbé válhatna. Szeretnénk mindamellett 
tenni valamit a tágabb környezetünkért, a plébániánkért, a testvérein-
kért, egymás családjáért… - mint nők, mint az előttünk járó nagy női 
szentek, akikből magyar példaképp is bőségesen akad, hála Istennek. 
 A klubok a felnőtté válástól minden korosztálynak ajánlhatók, 
hiszen itt mindenki egymástól tanulhat. A fiatalok az idősebbektől, és 
sok esetben az idősebbek a fiatalok lendületéből, lelkesedéséből, kér-
déseikből fejlődhetnek, erőt meríthetnek. Az lenne az igazán szép, ha 
minden korosztály örömmel jönne együtt beszélgetni, ötletelni, prob-
lémákat bogozgatni, életünket értelmezni, vagy akár jó kis ünnepi re-
cepteket cserélgetni ezekre a lehetőségekre.
 Jó lenne, ha a kisgyermeket nevelő szülők is havonta egyszer 
részt vennének köreinkben, hiszen ők azok, akik reményei a követ-
kező hívő generációnak. Beszélgethetnénk arról, hogyan lehet gyer-
mekeink szívébe beleültetni a hit magvait, Isten szép és igaz szerete-
tét. Hogyan lehet könnyedén háztartást vezetni több gyermek mellett 
is? Hogyan lehet meghitté tenni az otthonunkat, hogy szívesen jöjjön 
haza mindenki, és a vendégek is szeressenek nálunk lenni? Hogyan 
készülhetünk az ünnepekre, hogy ne öregedjünk több évet alatta? Ho-
gyan lehet több generációnak szeretetben együtt élni, vagy egymásra 
figyelni, ha távolabb vagyunk? … Hogyan legyünk vonzóak, de mégis 

Nőklub + FérFiklub

 Hogy kerülhet az egyházba, egy plébániai programba a Nőklub 
vagy a Férfiklub? = Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. Vajon 
Isten milyennek álmodta meg a férfit, és milyennek álmodta meg a 
nőt? Olyannak, mint amilyenek mi vagyunk? Mindenki tökéletesen 
tisztában van vele, hogy mit jelent a női lét, a férfi lét? Mindenki jól érzi 
magát a bőrében??? Tudjuk a nemi szerepeinknek megfelelően élni az 
életünket? Helyesen viselkedünk nőként/férfiként? Jó feleségek/férjek 
vagyunk? Tökéletes anyukák/apukák vagyunk? Ha bármelyik kérdés-
re nem határozott IGEN a válasz, akkor ezekben a klubokban lehetne 
a helyünk, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, amelyekben fejlődhe-
tünk, amelyek a nehézségeink, kiderüljön, hogy másnak is nehézségei 
vannak – olykor ez is elég megnyugtató tud lenni . De ha határozott 
IGEN a válasz, akkor méginkább itt a helyünk, hiszen tudást és ta-
pasztalatokat adhatunk át sorstársainknak. 
 Kezdetben a Férfiklub alakult meg, mivel tapasztalat szerint a 
nők sokkal cselekvőbbek a plébániákon, sokkal könnyebben vesznek 
részt lelki programokon, könnyebben adják fizikai segítségüket is 
a plébániai közösségnek. Ebből a meglátásból szerettünk volna egy 
olyan vonzó fórumot létrehozni, ahol a férfiak is időt áldoznak arra, 
hogy egymással lehessenek, ahol a lelküket – leginkább gondolataikat  
- edzhetik, ahol jól érzik magukat, ahol meg tudják beszélni a férfias 
dolgokat, a férj, apa szerepek örömeit, nehézségeit, akár a társadalmi 
kérdésekben eligazodás helyes útjait, cselekedeteit. 
 Első alkalom egy remekbe sikerült férfi zarándoklat volt. Akkor 
szeretett férfiúink legalább 20-25-en utaztak le  Székesfehérvár kör-
nyékére egy speciálisan férfiak részére kialakított stációkat átelmél-
kedve. Nagy lelkesedéssel indult ez a fórum, aztán valahogy évről 
évre csökkent a lelkesedés, és mára egy kisebb létszámú csapat tartja 
még életben ezt a kis kezdeményezést.
 A Nőklub a Férfiklub sikerére alapozva alakult. Ingadozó lét-
számmal vagyunk mi is jelen. Ha ígéretesnek tűnik a téma (filmvetí-
tés), akkor többen eljönnek, ha nem annyira, akkor kevesebben jelen-
nek meg a tagok közül. 
 A klubok nem hittanórák, nem tematikai vonal mentén haladnak 
a foglalkozások. Egy-egy alkalom egy-egy téma átbeszélgetése, ezért 
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visszafogottak, amikor a világban annyi a kihívó csábítás? … Sok-sok 
nőies és férfias kérdés, ami sokaknak gondot jelenthet, amiken már 
túl vagyunk, vagy még előttünk áll. Együtt keressük a válaszokat, a 
megoldásokat, és próbáljuk megtalálni Isten szép álmát, aki nőnek és 
férfinak teremtett minket.

cserKészet

 Tavasszal, a járvány ellenére elkezdtük a Szent László Plébánia 
cserkészcsapatának az újraindítását. Két örsöt alapítottunk, közel 20 
fővel. Az összejövetelek vasárnap a mise után vannak, bár jelenleg a 
kijárási korlátozás miatt az összejöveteleket egyenlőre felfüggesztet-
tük.
 Miért is kell cserkészet? Amikor egy kisgyerek megszületik, az 
egész élete az édesanyjától függ. Aztán szép lassan kialakul egy kap-
csolt az édesapával, és a testvérekkel, majd később a rokonok is vala-
hogy bekapcsolódni a családba. Aztán jön az óvoda, és az iskola, de az 
itt megismert társak csak egy ideig kísérik el a csoportot, előbb. vagy 
utóbb mind az óvoda, mind az iskola véget ér. Ezért értékes, ha eze-
ken kívül egy olyan közösség is körül veszi a gyermeket, amelyik nem 
csak néhány évig, hanem egész életen keresztül végig kíséri a fiatalt.
Nemrégiben találkoztam egy édesapával, akinek 3 gyermeke volt. Be-
szélgettünk a cserkészetről is, és azt mondta, hogy minden percét na-
gyon élvezte, nagyon sokat kapott a többiektől.
 Ezért is szeretnénk folytatni ezt a munkát, szeretnénk, ha minél 
többen kötődnének egyre több szállal a plébániánkhoz. Várjuk szere-
tettel a gyerekeket! Jó munkát!

Antal atya

szent lászló éneKKar

 A felnőtt énekkar valószínűleg a templomszentelés óta vagy az 
azt követő évektől működik; erre enged következtetni a kottatárban 
lévő állomány. A kórus az évtizedek során többször újjáalakult.
 Jelenlegi formájában több mint húsz éve szolgál, tagjai többsé-
gükben a plébánia hívei. A kórus feladata a nagyobb ünnepek litur-
giájának zenei szolgálata. A gregorián tételek az ünnepek változó 

részeiben, az azokhoz rendelt szövegekkel és dallamokon szólalnak 
meg. Emellett számos motetta és más kisebb egyházi mű hangzik el, 
ezek szintén az ünnepekhez kapcsolódnak, de szabadabb válogatás 
eredményei. Az ünnepek fényét, zenei gazdagságát a mise állandó ré-
szeinek klasszikus zenei megzenésítései adják, főként Joseph Haydn, 
Michael Haydn, Mozart és kortársai zenekar- vagy orgonakíséretes 
művei. A kórus folyamatosan bővíti repertoárját, készül új művekkel 
és a régiek állandó gyakorlásával az ünnepi misékre és szertartásokra, 
nagyon ritkán hangversenyekre vagy vendégtemplomok egyházzenei 
áhítataira.
 Az énekkar minden pénteken este fél 7-től 9-ig tart próbát az 
emeleti teremben. Az énekkar minden évad kezdete előtt és a temp-
lombúcsúhoz kapcsolódóan, az évad után kötetlen összejövetelt tart.
 A taggá válásnak nincsenek különösebb feltételei, persze előny, 
ha a jelentkezőnek van némi zenei múltja, kapcsolata az énekléssel, 
esetleg hangszerrel. Az viszont elvárás, hogy a próbákra rendszeresen 
járjon a tagság, hiszen – amatőr együttes lévén – fontos a folyamatos 
jelenlét a hatékony tanuláshoz. Felvételi nincs. Aki érdeklődik az ének-
kar iránt, annak ajánlatos néhány próbát minden kötelezettség nélkül 
megnézni, és ennek során dönteni a belépésről.
 A mostani járványhelyzet miatt az énekkar bizonytalan időre fel-
függesztette tevékenységét, március eleje óta nem tart próbákat vagy 
összejöveteleket, így most a kórus zenei szolgálata is szünetel.

MM

ANgyAlFöldi SzeNt láSzló káNtorátuS

 Az Angyalföldi Szent László Kántorátus 2020. júniusában alakult 
meg 4 fővel a Szent László napi templombúcsú alkalmával.
 A tavaszi járványhelyzet  meggátolta a liturgikus zenei szolgá-
latot végző együttesek működését, viszont a Béke téri közösség ilyen 
hagyományos, sajátjának tekinthető ünnepélyes eseménye elképzelhe-
tetlen lett volna az énekes liturgikus szolgálat nélkül. A kántorátus 
a német protestáns és az anglikán egyházak egyházzenei gyakorla-
tát veszi alapul. Kis létszámú (jelenleg 8-10 fő), a havi rendszerességű 
szentmiséken, zsolozsmákon és egyéb  liturgikus eseményeken való 
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előbb a plébániára.
 Azt kérem, kérjük, hogy aki szívesen vállal ilyen jellegű szolgá-
latot a 9-es misén, az jelezze név és e-mail cím megadásával a Béke-hír 
szerkesztőségében.
Köszönöm Antal atya nevében is

R.M. Kati (néni)

képviSelő teStület

 A Katolikus Lexikonban olvashatunk az egyházközségi képvise-
lőtestületről, az eredetéről, a szabályairól, a tagság összetételére vonat-
kozó feltételekről. Aki szeretné elolvashatja ezt a http://lexikon.kato-
likus.hu/oldalon az „E” betűnél az „egyházközségi képviselőtestület” 
címszó alatt.
 Engedjék meg a kedves testvérek, hogy ne erről a definícióról ír-
jak én is, hanem a személyes tapasztalataim alapján mutassam be ezt a 
közösséget.
 Antal atya plébániai szolgálatának megkezdésekor (illetve 1 év-
vel később) a szabályok szerint új képviselőtestületet válaszott a temp-
lom hívő közössége, az atya jelölései alapján. Nagyrészt a korábbi ta-
gok kaptak helyet, de frissités is történt Antal atya első évben szerzett 
tapasztalatai alapján. 
 A testület elnöke a plébános atya - Antal atya - aki a plébánia 
és a templom egyszemélyi jogi képviselője. Ő az, aki minden ügy-
ben dönthet és eljárhat. Én - a testület világi alelnöke - és a testü-
let további tagjai tanácsadóként működünk, feladatunk Antal atya 
munkájának a segítése. Ebbe a segítségbe az is beletartozik, hogy a 
hívek kéréseikkel minket is kereshetnek, ezt mi közvetítjük Antyal 
atya és a testület felé, erről tárgyalunk az ülésen és döntést is ho-
zunk, ha változásra van szükség. Erre buzdítom a kedves híveket, 
hogy ők is bátran keressenek minket a miséken vagy azon kívül, 
ha bármilyen kérésük van, mi ezt szívesen közvetítjük az atya felé. 
 Zárásként engedjék meg, hogy a beiktatásunk alkalmával elmon-
dott igéretünk szövegét írjam le:
„Én, Czinege Attila, Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígé-
rem, hogy mint az Angyalföldi Szent László plébánia egyházközségi képviselő-

szolgálattal.Egy maximum két próbával készülünk fel az adott liturgi-
kus eseményre kiválasztott motettával, kórusművel. A tagok minden 
hónap elején jelentkezhetnek az adott szolgálatra így a kiválasztott kó-
rusmű is az énekesek számához, hangfaji  összetételéhez kerül kivá-
lasztásra.  
 Ebben az évben énekeltünk az újmisével egybekötött templom-
búcsún, elsőáldozáson, Mindenszentek napi esti szentmisén és az azt 
követő halottak napi gyertyagyújtáson. A kántorátus repertoárja fo-
lyamatosan bővül motettákkal, genfi zsoltárokkal, orgona és egyéb 
hangszerkíséretes darabokkal. Szeretettel várunk mindenkit  aki sze-
ret énekelni és úgy érzi szívesen bekapcsolódna a miséken való énekes 
szolgálatba akár csak pár alkalomra is. 
 A próbák vasárnaponként vannak a 9 órai mise után.  

Herboly Bendegúz, kántor

schola

 Azt a megbízást kaptam, hogy írjak néhány gondolatot a schola 
éneklésről és magáról a scholáról.
 A schola egyszólamú, gregorián dallamokat éneklő énekegyüttes 
neve. A szentmise egyes részeit éneklő kis együttes , mely önállóan, 
vagy a néppel válaszolgatva énekel.Ez az éneklés a Béke téri temp-
lomban kb. másfél éve indult. Az énekesek gyerekek és fiatalok.Sajnos 
az összetétel nem állandó,aki vállalja a vasárnapi zsoltár éneklést, az 
odajön a plébániára ½9-re, és a mise kezdetéig megtanuljuk az azna-
pi zsoltár és alleluját.Sajnos ilyen  változó létszámmal és esetlegesen 
érkező tagokkal nehéz tervezni, bár aki énekelt idáig, azok többnyire 
lekesen tették.
 Jelenleg mondhatni elfogyott a lelkes kis csapat, bár az invitáló 
levelet minden héten elküldöm a szülőknek.A gyerekek illetve fiatalok 
énekét szívesen hallgatták a hívek, emelte a liturgia fényét.
 Olyan állandó csoporttal lehetne újra elindítani ezt a fajta misén 
való éneklést,akik vállalják a rendszerességet. Ez természetesen áldo-
zattal jár, hiszen ½ órával a mise előtt oda kell érkezni próbálni.Ideális 
esetben a nagyobb gyerekek részvétele lenne szerencsés. Nekik nem 
jelentene gondot a szöveg elolvasása, ők egyedül is oda tudnának jönni 
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 A fiúk rárohannak, de a diplomatatáskás habkönnyű cseleivel 
szemben tehetetlenek. Már ott áll a kapu torkában, elfekteti a kapust, 
lő, gól. A srácok szájtátva állnak, ilyet még nem láttak. Az idegen meg 
már nincsen sehol. „Mi volt rajta olyan furcsa?” – kérdezi az egyik fiú. 
„Nem láttad, fénylett az arca!” ...Na tessék, nem vagyok normális! 
Most aztán ennek vége, koncentrálok és... Tulajdonképpen miért lenne 
idegen Istentől a játék? Hogy is írta József Attila? Ha a téren játszanak 
a gyerekek, Isten közöttük őgyeleg. Miért ne?
 Nagy elhatározással fölállok. Rányitok a fiamra.
 – Gondolkoztam a dolgon – mondom eltökélten –, Isten igenis 
szokott focizni.
 Kivirul.
 – Akkor meg lehet rá kérni?
 – Mire?
 – Hogy álljon be egy kicsit a magyar válogatottba.
 Aha, hát erre ment ki a játék.
 – Akkor még bejuthatunk az Európa-bajnokság döntőjébe mond-
ja kérlelően, mintha bizony az én elhatározásomon állna vagy bukna a 
dolog.
 – Azt gondolom – ráncolja a homlokát –, hogy neki öt perc is elég 
volna. Csak öt percre álljon be.
 Nem rossz! Tessék elképzelni a meccset. Öt perc van hátra, az 
ellenfél három-nullra vezet. A hangosbemondó bemondja, hogy a ma-
gyar csapat cserél. Limperger helyére beáll... hogy kicsoda, nem lehet 
megtudni, mert a nagy zsibongásban nem érteni a nevét... meg hát há-
rom-nullnál?! Ugyan, kérem!
 Azért az új játékosban van valami figyelemreméltó. Látják? Hall-
ják, ahogy elhalkul a lárma? Micsoda halotti csend. És aztán micsoda 
ováció! Negyven méterről, mintha zsinóron húzták volna. Ekkora gólt! 
De hiszen ez csak a kezdet. Sziszeg a közönség, kéjesen sóhajt, ordít, 
tombol. Te Úristen, ekkora játékos! Naná! Négy-háromra győzünk.
 – Mit gondolsz, beáll?
 – Reménykedjünk – mondom, és visszaballagok a munkámhoz. 
De sehogyan sem akaródzik visszajutni hozzá. A betűk helyett egyre 
csak azt a fénylő alakot látom a pályán.

testület tagja életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdíta-
ni, erkölcsi és anyagi értékeit védve. Egyházközségünk lelki és anyagi érdekeit 
figyelembevéve Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok mun-
kálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonyának, 
egyházmegyénk védőszentjének pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és 
egyházunk áldását. Amen.”

Czinege Attila

mese nem csak gyerekeknek:
Eljött közénk, mert megígérte…

Foci

 Odajön a fiam, elgondolkozva néz rám. Mint egy mélytengeri 
búvár a víz alól, kiemelkedem a munkából, mert látom, hogy valami 
fontosat akar kérdezni.
– Apu, Isten szokott focizni?
 Furcsa képet vághatok, mert egy ijedt kis fintor fut át az arcán, bó-
lint, mint aki a tekintetemből megértette, hogy sületlenséget mondott. 
Nem is alkalmatlankodik tovább, elmegy. Hosszan bámulok utána, a 
hátán is látom, hogy elszomorodott. Na, mormogom magamban, most 
megbántottam. Próbálok visszazökkenni a munkába, de a távolodó, 
szomorú hát emlékképe nem hagy. Persze, mindig ez a hülye foci! Tele 
van a feje focistanevekkel, gólpasszokkal, cselekkel, bombákkal, hosz-
szú indításokkal. A gólokról nem is beszélve. Betéve tudja a világbaj-
nokság összes gólját... Na, ebből elég! Hol is tartottam? De kicseleznek 
a betűk, a téren vagyok... Fociznak a srácok a téren, egy rosszul eltalált 
labda nagy ívben repülne az autók közé, de ott jön egy elegánsan öl-
tözött úr, diplomatatáskával, hopp, egy fantasztikus légstoppal leveszi 
a lasztit, a jobb lábáról átteszi a balra, dekázik egy kicsit, bámulatos a 
technikája, az égbe rúgott labda pontosan a vállára esik, vállal veszi le, 
egy kicsit egyensúlyozza, „fölvállazza” a fejére, pörgeti a homlokán, az-
tán le a térdére, pattogtatja, dekázik. Nincs mese, ez egy labdaművész. 
Megindul a labdával a srácok felé, a háta mögé emeli, egy oxforddal 
maga elé teszi.
 – Na, vegyétek el – az arcán játékra kész mosoly.
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 – Istenem – motyogom magamban –, mi az neked, tedd meg már, 
ha ez a gyerek annyira kéri. Állj be öt percre. Vagy kettőre. Akárha 
láthatatlanul is. Segítsd ezt a szegény csetlő-botló csapatot. S ha már 
itt jársz köztünk és volt öt perced a focira, miután leveszed a szerelé-
sed, lezuhanyozol és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj itt rögtön ben-
nünket. Mert nemcsak a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit a hátunk 
mögé, tedd a vállunkra a kezed.
 Valaki megérinti a vállam. Hátrakapom a fejem. A fiam.
 – Megígérte? – kérdezi.
 – Meg – mondom elszorult torokkal.
 Látod, Uram, most már nincs visszaút.

Lázár Ervin
Forrás: http://gimn-db.piar.hu/szulo_diak/foci.html

„Talán groteszknek érezzük a gondolatkísérletet, hogy Isten focizzon velünk, és 
gyermetegnek a kérést, hogy Isten segítsen a magyar válogatottnak, de a való-
ság ennél sokkal megdöbbentőbb… Mert nemcsak öt percre állt be, nem csak 
rövid időre szállt közénk, és tette vállunkra a kezét, hogy biztasson, “hanem ki-
üresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez” (Róm 2,7).  
„...a valóságot, amelyről az evangélium tanúságot tesz, és amit karácsonykor 
ünneplünk, nem tudtuk volna kitalálni, annyira hajmeresztő. … Eljött közénk, 
mert megígérte. Elszorul a torkunk.” 

Frész Timóteus

krónikák

Kiló aKció

 Jó pár éve működik már nálunk ez a kedves, figyelmes szokás, 
hogy gyerekek, fiatalok és régebb óta fiatalok - egy kis összefogással 
és irányítással - advent 3. hétvégéjén a templom melletti Sparban nyi-
tástól zárásig gyűjtik a tartós élelmiszereket plébániánk időseinek, rá-
szorulóinak és nagycsaládosainak. Az elmúlt években gyerekeim min-
dig nagy lelkesedéssel jelentkeztek erre a lehetőségre, idén sem volt 
ez másképp. Talán, mivel a szombat munkanap volt, kevesebb felnőtt 
tudott jönni a gyerekek mellé és vasárnap is a szombati elmaradásokat 
kellett pótolni, így idén én is csatlakoztam a gyerekeimhez. 

 Azért vállaltam a cikk megírását, mert szeretném mindenkivel 
megosztani, milyen csodálatos érzés volt látni, érezni és tapasztal-
ni, hogy az emberek JÓK! Elmondhatom, elenyésző százalék volt az 
olyan, aki úgy ment be, hogy ránk se nézett vagy ne hallgatta volna 
meg miért állunk ott. A többség mosolygott! Megkérdezték, mire vol-
na leginkább szükség, mert úgy látják lisztből már van elég. Soroltam 
egy pár dolgot példának. Mikor kijöttek, ömlesztették a kocsinkba, 
hogy ennyit bírtak megjegyezni. Többen úgy vásároltak, hogy olyan 
márkájú cikkeket vettek, amit maguk is fogyasztanak otthon (és ez 
nem az olcsóbb fajta volt). Volt olyan, nem is egy, akinek a ruházata 
alapján én nem mertem szólni, hogy adakozzon a rászorulóknak, de 
persze a gyerekek ezt nem látják - hála Istennek -, így a gyerekeim ne-
kik is csillogó szemmel mondták el a kis mondókájukat és bizony kife-
lé jövet szépen raktak a gyűjtő kosarunkba. Mikor pedig nagyon meg-
köszöntem a jószívű adományt, azt felelték : „Ez a legtermészetesebb!”. 
Elgondolkodtató. Szívszaggató. Megható. Egyszerű ruhás férfi lépett 
oda hozzám, azt mondta, ne haragudjak, nem vásárolt semmit, haj-
léktalan, 400 Ft - ja van, de azt szívesen odaadja. Nem vettem el, mert 
nem tudtam, hogy anyagi hozzájárulást is fogadhatunk, de valahogy a 
bibliai szegény asszony utolsó két fillérje jutott eszembe... Voltak, akik 
bementek és úgy jöttek ki, hogy maguknak semmit sem, de nekünk 
egy teli nagy bevásárló szatyorral vásároltak. Fiatal, jól öltözött egyete-
misták, pályakezdő fiatal férfiak, újonnan ideköltöző fiatal, tiszta arcú 
házaspárok, babát váró kismamák mind - mind bőkezűen adakoz-
tak: teli kosárral, teli hátizsákkal mindent a kocsinkba öntöttek. Egy 
kedves ismerőssel találkoztam, aki, mikor bement, még nem álltunk 
ott, csak mikor már kijött. Sajnálkozott, hogy nem tudta befelé menet, 
hogy ott leszünk, csak egy pár dolgot vett magának, ami a kezében 
elfért. Mondtam, hogy dehogyis, nincs semmi baj, vigyázzon magára. 
Elköszöntünk. Kiment, elment, majd egy pár lépés után visszafordult 
és a magának vásárolt olajat belerakta a kocsinkba. Utolsó nap este 
épp toltam át egy teli kosarat a hittan terembe, mikor a kertkapunál 
két férfi megszólított, hogy hol gyűjtjük az adományokat. Mondtam, 
hogy itt a plébánián. Azt mondták, ők is hoztak. Mondtam, köszönjük, 
hozzák csak, beengedem őket. Mondták: kéne egy üres bevásárlókocsi, 
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mert elég sok lenne. Adtam nekik. KÉT pickup autóval álltak a bejá-
rathoz, aminek a csomagtere dugig volt kartonszám élelmiszerrel. Ma-
gasra pakolva, ketten húzva - tolva is négyszer - ötször fordultak. Nem 
győztem csodálkozni. Megkérdeztem, hogy ők valamilyen cég vagy 
vállalat képviseletében adakoznak? Vagy ismernek itt valakit, akitől 
ezt az egészet tudják? Azt mondták, nem, ők csak két férfi, akik úgy 
gondolták, hogy tesznek egy kis jót így karácsonykor. 
 És azt hiszem mindnyájan, akik ebben részt vettünk, még sorol-
hatnánk a szívmelengető találkozásokat. 
 A hab a tortán, hogy ez a sok kedves ember nemcsak, hogy ada-
kozott, de még az „ott dolgozó” gyerekekre is gondolt!!! A végén kezd-
tem szégyellni, hogy a gyerekeim kabátzsebbe úgy púposodik a sok 
csoki, cukorka, fánk és gyümölcs adományoktól. Sőt, még tovább me-
gyek : nem csak a gyerekek, de én is kaptam egy - egy túró rudit! Ret-
tenetesen megható volt ez a figyelmesség számomra! 
 Kívánom, hogy aki teheti, jövőre csatlakozzon ehhez az akcióhoz 
és tapasztalja meg a saját bőrén, a saját szemével, hogy az emberek mi-
lyen JÓK!!!

Szeretettel : Maci 

Vers
Bella Péter ajánlásával

Karácsonyi rózsáK. 
Úgy intéztetett el, hogy virág virítson 

Mindenik ünnepen ; 
E virágok közt a karácsonyi rózsák 

Legszebbek én nekem. 
Karácsonyi rózsák az Isten kertjében 

Karácsony napjára kivirulnak szépen. 

De ne gondoljátok, hogy üvegházakban 
Tenyésztik ezeket, 

Nem is jégvirág, mit ablakokra csókol 
A fagyos lehellet. 

Élő, piros rózsa ez az én virágom, 
Karácsonykor mindig kivirulni látom. 

Mindenik embernek ajándékozott ily 
Rózsatőt az Isten, 

Velünk születik az s megvan a gyökere 
Odabent a szívben, 

Magunkban hordozzuk akármerre járunk, 
S mig élünk velünk él ez égi virágunk. 

Aki életútját Istenfélelemben, 
Igazságban rója, 

Az csak jó kertésze, annál nem sanyarog 
E mennyei rózsa. 

Rügyezik, kizöldül s karácsony napjára 
Kinyílik láthatón szép, piros virága . .. 

Két bűvös, csodaszép, piros rózsát mutat 
A hivő orcája, 

Mikor a templomban édes buzgóságban 
A Krisztust imádja. 

Karácsonykor legszebb ez az égi rózsa, 
Karácsony-rózsának neveztem el róla. 

Szent karácsony napján halld meg szavam te is, 
Elfásult hitetlen !

A te rózsatődet hittel, szeretettel Ápold a szivedben ! 
Ne feledd, hogy azzal számolnod kell végül, 

S ne csak kóró legyen tehát virág nélkül !

K. Szabó Károly
Pásztortűz, 1. évfolyam, 4. szám. Megjelent: 1926. december 9.
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