
TANÚSÁG
T
A
R
T
A
L
O
M

A nagymarosi Szent Márton Plébánia lapja

XXIV. évfolyam 2019. 4. szám

Készülünk karácsony ünnepére  1
A pásztorok között 2
Csodás Eucharisztia II.  4
A Szeplőtelen Fogantatás  6
Krisztussal a Hegyes-tetőn  7
Értünk Általa  10

Rendelkezés  11
Épüljünk újra  12
A Teremtés hete   13
A Szentlélek szeminárium  15
ForrásPont – újra  16
Gyerekek mondták  17

Társasjáték – játékszabály  18
Újraépítve – könyvajánló  19
Volt egyszer egy... könyvtár  20
Ünnepi ételeink  21
 Kiállítás templomunkról 23
 Karitász hírek 24

„Az Ige volt az igazi világosság, 
amely megvilágosít minden 
embert: ő jött el a világba.”

(Jn 1,9)

ADVENTI NAPTÁR
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Az ikon készítésekor az ikonfestő először megműveli 
a nyersfát. Fehér alapot helyez rá, ezután kerülhet rá az 
imádság és a böjt közben megfestett Szent. 
 A karácsonyi készületünk is ilyen. Előbb művelnünk 
kell természetes, nyers 
önmagunkat, majd be-
lül üressé, fehér lappá 
kell válnunk, hogy a 
közelgő karácsony rá-
festhesse a maga szent 
üzenetét. Jó előkészü-
let nélkül nem tud jó 
ikon készülni. 
 Készülünk kará-
csony ünnepére − jó 
előkészület nélkül nem 
tud jó karácsonyunk 
lenni.
 A karácsony ün-
neplésében két nagy 
kísértés tud zavarni: 
egyrészt, ha ismétel-
ni akarjuk a korábbi 
karácsonyokat − ezért 
kell üres lappá válni. 
Akármennyi kará-
csonyt ünnepeltünk is 
meg, a mostani egyedi, 
egyszeri lesz sajátos 
üzenettel, nekem szóló 
kegyelemmel. 
 Aki önelégülten 
vagy kényelmesen el-
telt a tudása, a gondo-
latai, az emlékei világával, az már nem tud újat befogadni, 
nem tud fejlődni. Ha csak ismételjük a régi karácsonyokat, 
akkor lemaradunk az újról. Végső soron lemaradunk a leg-
jobb önmagunkról, legjobb létlehetőségünkről. S ahogyan 
az ikonfestők mindig óvatosan, lassan festik a Szentet, úgy 
nekünk is engedni kell, hogy a közelgő karácsony lassan 
fesse meg bennünk a maga üzenetét. Üres, engedelmes, 
befogadó lappá kell válnunk. 
 Gazdag és nagyvonalú az Isten. Ezen a karácsonyon is 
akar ajándékozni egy szikrát, egy mély gondolatot, sőt, 
önmagát!

 A másik nagy kísértés a karácsony ünneplésében, hogy 
szinte a polgári jólét ünnepévé vált: túl erőssé vált az em-
beri sík, az ajándékok, a díszítés, a programok, a lakoma, a 
családi találkozók, s túl fontossá vált az ezek miatti öröm, 

illetve idegeskedés vagy 
épp szomorúság.
 Pedig a karácsony 
elsősorban teológi-
ai ünnep. Ahogy az 
ikonhoz a természe-
tes fa anyagát meg kell 
művelni, hogy a Szent 
felkerülhessen rá, úgy 
nekünk is a természe-
tes, emberi, polgári, 
családi életünket meg 
kell művelni, hogy a 
Szent megjelenhessen. 
Fontosak az ajándékok, 
a családi találkozók, a 
karácsonyi kulturális 
programok, de mind-
ezt úgy kellene alakí-
tanunk, hogy a Szent 
megjelenhessen benne 
– nehogy az emberiség 
sík, öncélú legyen.
 Aki nem válik üres 
lappá, annak a karácso-
nya unalmas lesz. Aki 
nem a teológiai köze-
pére figyel - annak az 
egyéb dolgok, az uta-
zás, a pihenés, a gaszt-

ronómiai programok válnak pótlékká.
 Az ikon készítése tehát mintát jelent. Érdemes a nyerset, 
a természetest kiművelni, érdemes belülről üres lappá vál-
ni, hogy a Szent, - Krisztus maga - megjelenhessen.
 Ahogyan távolról kezdjük a karácsonyi készületet, úgy 
az ikon szemlélését is távolról kezdjük, a lényeg felé kör-
körösen haladunk a széléről a központi jelenetek felé, 
hogy megérkezzünk az újszülött elé, a karácsonyi ikon 
szemlélésében is és szenteste is. 
Áldott készületet kívánok minden kedves olvasónak! 

István atya

KészülünK Karácsony ünnepére
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Előszó
 
Advent titka a várakozásban rejlik. Jézus megszületik közénk karácsonykor, de lelkünk 
csak akkor ujjong a szent éjszakán, ha végigéljük a várakozás időszakát. Engedjünk ma-
gunknak időt. Kavargassuk a kávénkat, nézzünk ki az ablakon, tegyük le a listát, vegyünk 
egy nagy levegőt.
 Mi történt velem az elmúlt évben? Hagytam magam vezetni az Úr által? Odaálltam elé 
minden nap és megkérdeztem, mi legyen ma Uram? Hogy csináljam, hogy veled lehes-
sek, együtt menjünk? Figyeltem a körülöttem élőkre? Volt időm köszönteni az újonnan 
érkezőket, az ismeretleneket? Befogadás volt bennem, alkalmazkodás? Tudtam háttérben 
maradni, alázatosan, csendesen? Amikor igazam volt, kiállni magamért szelíden, de erő-
vel? El tudtam köszönni a távozóktól? Megköszöntem mindent, amit csak kaptam? Hálát 
adtam minden nap az életemért, ami hoz jót és rosszat egyaránt? Volt időm magamra, a 
szeretteimre, bárkire, akinek szüksége volt rám? Voltam Jézussal, amikor szükségem volt 
rá és neki rám? Vagy csak azért, mert jó vele? Átfuthatnak rajtunk ezek a gondolatok, de 
jobb lenne, ha elidőznénk rajtuk.
 A csoda egy pillanat alatt történik meg, de a felkészülés hosszú is lehet. A Szentlélek 
szeminárium, a bérmálkozás útja elvezethet a teljes önátadáshoz. Tiszta, fehér lappá vál-
hatunk. Hála mindazokért, akik elindulnak a keresésre és azokért is, akik segítik őket ezen 
az úton. Életutakat nézhetünk végig, van, aki szent lett és vannak, akik törekednek rá.
Nem csak számadást adhatunk, de nézzünk előre is, vannak terveink, céljaink, a megva-
lósuláshoz pedig mindannyian kellünk. Michael White atya és Tom Corcoran Újraépít-
ve című írása is segít. Varga László kaposvári megyéspüspök szavaival élve ez a könyv 
a Szentlélek kiváló ajándéka egyházunk megújulásához! Valóban építsük újjá magunkat 
minden szinten!
 Most a gyerekek vannak a középpontban, ez igazán az ő ünnepük. Nekünk, felnőttek-
nek pedig olyanná kell válnunk, mint a gyermekeknek, hogy nekünk is igaz karácsonyunk 
legyen. Őszintén várni, elfogadni, befogadni, helyet adni magunkban az örömnek.
Őszintén szeretni.
 Dán Ildikó
 

A Szerkesztőség beteljesülő adventi várakozást,
áldott karácsonyt és szép új esztendőt kíván
minden olvasójának!  
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számunkra is. Ha el tudjuk hinni, hogy mi is lehetünk 
egy a pásztorok közül, akikkel Jézus – a mindenható és 
megváltó Fiú Isten – találkozni akar, akiket szeretni akar. 
Akiknek a karjaiba akar feküdni, a szívéhez suttogni… 
igen, ez lehet valóság most. 

 Csodálatos, hogy ehhez nem kell semmi különös. Elég 
egyszerűen csak leülni az éjszaka csendjében, a csendet 
hallgatva, megtelni békével és várni Jézust… vágyakoz-
va… készen arra, hogy bármikor megérkezhet a szívünk-
be… nem is biztos, hogy karácsony éjjelén fog. Lehet, 
hogy ma éjjel. Vagy ma éjjel is. Hiszen Ő ezerszeresen, 
végtelenszeresen jobban vágyik ránk. Ő akar jönni. Ő 
akar hozzánk jönni. Ő akar velünk lenni. Ő akar szeretni 
minket. 
 Végül a pásztorok „elhíresztelték”, amit az angyaltól 
hallottak. Majd szétfeszítette őket az öröm, a lelkesedés, 
a boldog extázis. Ha valami nagy dolog történik velünk, 
azt nem tudjuk magunkban tartani. Azt lelkesen, ujjong-
va híreszteljük, szinte bárkinek. S ha szavakkal nem is 
mondjuk, az arcunk ragyogása beszél helyettünk. Csodá-
latos kegyelem, hogy az Istennel való belső találkozásaink 
is lehetnek ilyenek.
 Ez arra hív bennünket is, hogy bátran meséljünk má-
soknak arról, amit Istenről látunk, hallunk, tapasztalunk. 
Olyan szép, hogy a pásztorok felelősek a nyájukért. És 
olyan szép, hogy valamilyen módon Isten mindannyi-
unkra bíz társakat, embereket, lelkeket, akiknek elvihet-
jük az Örömhírt, akiket szerethetünk, és akiket Jézushoz 
vezethetünk. Így karácsonykor mi is együtt zenghetjük 
az angyalokkal a nagy örömet, hogy a szívünk mélyében 
Megváltó született! Így legyen! Ámen!

zvt

a kegyelem megtermi majd, és akkor majd láthatjuk is, 
hogy mi táplál bennünket: a jó vagy a rossz. Mert csak a 
jó fa tud jó gyümölcsöt hozni. 
A jót akarva pedig megkapjuk a Békét is! A Békét, ami 
olyan nagy kincs! A Békés ember nem fél. Nem kapkod, 
nem siet. Elfogadó, és van 
ideje meglátni a nagyobb 
jót, a jobb lehetőségeket. 
Nyitottabban tud Isten felé 
is fordulni. Nincs szégyen-
kezés, menekülés, és semmi 
rossznak árnyéka benne. 
 Amikor az angyalok visz-
szatérnek a mennybe, akkor 
a pásztorok sietve elmennek 
a jászolhoz, hogy lássák, 
amit hallottak. Ott hagynak 
csapot-papot, és „sietve” 
mennek. Futnak, szaladnak, 
szuszognak, ki hogy bírja. 
A fiatalok biztosan előre ro-
hannak, aztán vissza, hogy 
támogassák, vontassák ma-
gukkal az idősebbeket. Tele 
vannak izgalommal. Ennek 
a lelkes sietségnek a fénye 
most ránk vetődik, és azt 
kérdezi tőlünk, hogy mi vágyunk-e a jászolhoz? Ha igen, 
mennyire? Vajon hiszünk-e benne igazán?
 Jézus születése által az Isten tapinthatóvá, jelenvalóvá 
válik. Egészen elérhetővé.
 Milyen nagy kegyelem, ha ilyenkor, Karácsony közeled-
tével, ki tudunk lépni a világiból, ha békét tudunk hagyni 
a világnak, és tudunk lelkesedni az Istennel való találko-
zásért. Ha tudjuk hinni, hogy ez lehetséges itt és most a 

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”

Wass Albert
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ban éltek. És ezen az éjszakán a pásztorok mellett egyszer 
csak megjelenik egy angyal, aki kihirdeti nekik, hogy ma 
éjjel megszületett a Megváltó. (Lk 2,8-20) A pásztorok 
Békében vannak együtt, ezért az Angyal oda tud menni 
hozzájuk. A békétlenségbe nem lépett volna be. 
 Az adventi időben az egyik lényeges lelki feladatunk 
lehet, hogy Békébe jussunk. Bárhogyan és bármiben is 
vagyunk. Ez nem mindig könnyű, de ha lelkünk jászlá-

ba szeretnénk fogadni Jézust, 
akkor meg kell találnunk a 
módját. A békés ember le 
tud lassulni, el tud engedni, 
türelmesebb tud lenni, érzé-
kenyebb a valóban fontosra, 
és jobban tud szeretni. Vajon 
mit tehetek most azért, hogy a 
szívemben Béke legyen?
     Jézus azért jött közénk, 
mert szeret. Mert életet akar 
adni. És mert a vigasz és 
gyógyítás után fel akar építe-
ni minket, és el akar vezetni 
az Örök Hazába. Azért jött, 
hogy utat mutasson. Hogy 
Lámpásunk legyen, és világít-
son nekünk a sötétben. Azért 
jött, hogy Ajtónk legyen, és 
bemehessünk Rajta keresztül 
az Atya szeretetébe: a Békébe, 
az Örömbe, a Szabadságba, az 
Örökkébe.

 Azért jött, hogy segítsen a Lényegre figyelni, és ezzel 
irányba állítsa az életünket. 
Egy istálló annyira irreális hely a szüléshez. De Isten sze-
rint nem ez a lényeg! Pont azért születik ott, hogy jobban 
ragyogjon a Lényeg: ami az egyszerűségben, a békében, 
a szeretetben van jelen. Mert az Élethez ennyi kell – se 
több, se kevesebb. Mert ez mindenki számára elérhető, 
hiszen nem kell hozzá semmi olyan, amit a világból sze-
rezhetünk meg. Mi lehet az, ami elvon a lényegestől, az 
igazán fontostól, lelkemet akár fel is zaklatva?
 A pásztorok köré angyalok sokasága gyűlik, akik arról 
énekelnek, hogy a jóakaratú emberekben van a Békes-
ség. A jónak akarata kulcsfontosságú ahhoz, hogy béke 
szülessen bennünk. Szabad akaratot kaptunk, azt csinál-
hatunk, amit csak akarunk. Hozzá megkaptuk a paran-
csokat is, az irányokat, és tudjuk, mi a jó és mi a rossz. 
Nekünk pedig annyi a dolgunk, hogy újra és újra igye-
kezzünk minden (aktuális) tudásunkkal, erőnkkel, lehe-
tőségünkkel akarni és tenni a jót. A gyümölcsöket pedig 

Karácsony közeledtével egyre erősödhet bennünk a vágy, 
hogy mind jobban megnyíljunk az Isten felé, és találkoz-
hassunk Vele. A Betlehembe tartó lelki utunkon ezért egy 
kicsit a pásztorok közé telepedhetünk, a hideg téli éjsza-
kában tüzük mellett megpihenhetünk, és barázdált arcu-
kat nézve, a beszélgetésüket hallgatva, tanulhatunk tőlük 
– várakozni, készülődni.
 Közöttük ülve az első, ami azonnal szembe ötlik, hogy 

bár a város szélén vannak, mégsem magányosan töltik az 
estét, hanem azokkal, akikkel egymásra utalva élnek, és 
akikkel jól ismerik egymást. Körülveszi őket az életük, a 
feladataik. Ebben otthonosan mozognak, biztonságban 
vannak. Mindez nagyon egyszerű, és itt minden nagyon 
egyszerű. 
 A pásztorok ebben az egyszerűségben meghívnak min-
ket a lényeg felé fordulásra. A sallangok, a szemkápráztató 
fényfüzérek, és kényelmesség elengedésére. Megérezhet-
jük bennük a lelkiekben összetartozás nélkülözhetetlen, 
megtartó erejét. Azt, hogy a felszín alatti láthatatlanban 
történnek az igazán lényeges események, itt bújnak meg 
az igazi érzések, és a meghatározó gondolatok – és hogy 
valójában ezek fénye, ereje, minősége határoz meg min-
ket, nem az, ami kívül van. 
 Vajon mi van ma bennünk? Hogyan vagyunk legbelül?
 A pásztorok csendesen, békésen pihennek. Abban az 
időben mindenki várta a Messiás eljövetelét, de senki sem 
tudta, hogy mikor érkezik. Az emberek hitbéli várakozás-

a pásztoroK Között
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vel fenségesebb van itt a Szentkoronánál! Vigyázok-e 
rá, hogy kézbeáldozás során is lelkiismeretvizsgálatot 
követően, jószándékom felindítva vágyakozással, áhí-
tatos lelkülettel, lángoló szeretettel és hálával vegyem 
magamhoz az Úr testét, nem pedig bekapjam, mint 
holmi chipset? Rendkívüli kiszolgáltatóként (akolitus) 
ügyelek-e kezeim tisztaságára, hiszen a celebráló pap-
pal ellenétben én a szentmisén kézmosásban nem ré-
szesülök? 

7. Ha észreveszem, hogy a földre esett egy morzsa a kon-
szekrált ostyából, felveszem-e és/vagy jelzem-e a pap-
nak? Az egész Krisztus jelen van ugyanis minden olyan 

kicsi darabban, amely még táplálék 
jellegű, érzékszerveinkkel felfogható!
8. Szívesen időzöm-e az imádásra ki-

tett Oltáriszentség előtt?
9. Ha észreveszem, hogy valaki a 

szentmisén zsebbe vagy táskába 
teszi az Oltáriszentséget, szelíden, 
de határozottan felszólítom-e, 
hogy vegye magához és semmi 
esetre se vigye ki a templomból? Jó 
esély van rá ugyanis, hogy az ello-
pott, konszekrált ostyák szentség-
törő sátánista rituálékon gyaláz-
tatnak meg.

 Ha hisszük, hogy Krisztus 
testével és vérével, lelkével és isten-
ségével valóban jelen van az Eucha-
risztiában, az óhatatlanul oda vezet, 
hogy az Eucharisztiát mind nagyobb 
tisztelettel illetjük, lelkünkben és 
külső megnyilvánulásainkban, gesz-
tusainkban egyaránt. Vizsgáljuk fe-

lül hát hitünket a valóságos jelenlétben, és kérjük Isten 
kegyelmét hitünk és áhítatunk növelésére. Zárásként 
pedig idézzük fel a már említett Kempis Tamás igaz 
szavait: „Mert valóban jelen vagy ebben a szentségben. 
Bár kenyér és bor színe mögött, hiszen hogy saját, isteni 
ragyogásodban szemléljelek, azt el sem bírná a szemem, 
s még az egész világ is megsemmisülne a te fölséges di-
csőségednek villámfényű megjelenésében. Gyarlóságom-
hoz igazodol hát, mikor a szentségi színek mögé rejtezel. 
Enyém valóban, s imádom is, amit az angyalok imádnak 
a mennyben, de én most még csak hitben ragadom meg, 
ők színről színre látják, fátyol nélkül.(...)Amikor pedig 
eljön az, ami tökéletes, nem élünk többé szentségekkel, 
mert a szentek a mennyei dicsőségben nem szorulnak rá a 
szentségi orvosságra, hiszen végeszakadatlan örvendenek 
Isten színe előtt, színről színre látják az Ő dicsőségét, áta-
lakulnak abban a magát sokszorozó tündöklésben, amely 
Isten mélységeiből előragyog, és úgy birtokolják boldogan 
Istennek testté lett Igéjét, amint volt kezdetben s megma-
rad mindörökké.”

Turjányi Ákos

Istennek lenne bármi értékesebbje, nekünk adta volna.”1 
Ha az eucharisztikus színek alatt nincs jelen Krisztus 
valóságosan, a szentmise okafogyottá lesz, és az elmu-
lasztása semmiképp sem lenne súlyos bűn. Szentírást 
olvasni otthon, közösségi hitélményt szerezni sok más 
helyen is lehet.

3. Ha halálos bűnt követtem el, tartózkodok-e a szentál-
dozástól a későbbi szentgyónásban kapott feloldozásig, 
ahogy azt az Anyaszentegyház Szent Pál nyomán2 ren-
deli, vagy pedig könnyelműen bízva Isten irgalmában, 
netán hiúságból (mit mondanak majd a többiek, ha 
nem áldozok?) magamhoz veszem az Úr testét, nem 
törődvén azzal, hogy korábbi bűne-
imet szentségtöréssel tetézem?

4. Évszázadokon át a hívek szombat 
éjféltől szentségi böjtöt tartottak, 
hogy vasárnap első étkük az Eucha-
risztia legyen, (vö. Jn6:553) és Krisz-
tus szent teste se keveredjék más 
étkekkel a testben. Mára e szentségi 
böjt csupán 1 órára4 zsugorodott, de 
legalább ezt szívesen megtartom-e, 
hogy ennek révén is még áhítato-
sabb lelkülettel készüljek elő az Úr 
vételére? Mert „az áhítat kegyelmét 
alázattal és önmegtagadással lehet 
megszolgálni”.5

5. „Krisztus teste” – hangzik el az 
Eucharisztia kiszolgáltatójának aj-
kairól. Krisztus, a megtestesült Is-
ten Fia, a második isteni személy, 
az emberiség Megváltója, a Logosz, 
akiben Isten a világot teremtette és 
Önmagát kinyilatkoztatta, az an-
gyalok ura, kit az egek egei sem képesek befogadni, itt 
van előttem most csak néhány arasznyira ebben a pici 
ostyában. Szoktam-e érezni megrendültséget, önma-
gam méltatlanságát, netán ebből fakadó belső készte-
tést, hogy térdre rogyjak áldozáskor az Úr nagysága 
előtt, mellyel kegyesen leereszkedik hozzám, és barát-
ságosan felajánlja nekem az üdvösség táplálékát6?

6. Ha kézbe áldozok, fordítok-e gondot kezem megtisz-
títására áldozás előtt? A Szentkoronát sem engednék, 
hogy puszta kézzel megérintsem, márpedig mennyi-

1  Vianney Szent János
2  „aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr 
teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak 
úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és 
iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) testét, saját ítéletét 
eszi és issza.” (1 Kor11,27-29)
3  „A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.”(Jn 6,55) 
4  Egyházi Törvénykönyv, 919. kánon, az 1 órát az áldozástól kell 
figyelembe venni, nem pedig a szentmise kezdetétől.
5  Kempis Tamás: Krisztus követése IV. könyv 15.
6  Vö. „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” (Mt11,28)
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Eucharisztiát egy vízzel teli edénybe helyezte, és a taber-
nákulumba zárta,  a mise után pedig a sekrestye széfjé-
ben helyezte biztonságba. Ilyenkor az Eucharisztia pár 
nap alatt fel szokott oldódni a vízben. Itt azonban nem 
ez történt. Amikor pár nap múlva a plébános kinyitotta 
a széfet, vörös foltot látott az Oltáriszentségen. Az edényt 
tartalmával együtt a plébániaépület kápolnájába vitte át. 

Másnap az Eucharisztiát a tabernákulumban 
egy korporáléra (fehér oltárterítő) helyezte. 
Az ostya vörös röggé változott, és elszínezte a 
kehely vizét is, majd amikor a fehér kendőre 
helyezte a pap, azt is. Az Eucharisztiából vett 
mintán végzett orvosi vizsgálatok megállapí-
tották, hogy a minta a halál bekövetkeztének 
pillanatában megmaradt emberi szívizom.
 Isten célja az eucharisztikus csodákkal hitünk 
elmélyítése a valóságos jelenlét dogmájában. 
Hiszem-e hát, hogy Krisztus Urunk testével és 
vérével, lelkével és istenségével jelen van az Ol-
táriszentségben? E kérdés mindenkor aktuális, 

de közeledvén az Eucharisztikus Világkongresszus felé 
talán még inkább sürget az önvizsgálatra. Ehhez szeret-
nénk segítséget nyújtani - a teljesség igénye nélkül - né-
hány szempont felvetésével. 
1. Isten bármikor – akár Nagymaroson a holnapi szent-

misén konszekrálandó kenyérrel és borral is – végbe-
vihet, és az egyház története során számos alkalommal 
végbe is vitt már, eucharisztikus csodát. El tudom-e fo-
gadni ezt fenntartások nélkül, vagy kételkedést, ellenál-
lást tapasztalok magamban e kijelentés hallatán?

2. Értem-e, hogy szentmisét szándékosan elmulasztani 
azért súlyos bűn, mert ezzel visszautasítom Isten leg-
becsesebb ajándékát? Az Oltáriszentségben az Atya 
ugyanis a legdrágábbat, Fiát kínálja fel az embernek: 
„Semmi sem olyan nagyszerű, mint az Eucharisztia. Ha 

Cikkünk első részében beszéltünk arról, hogy bár a ke-
nyérnek és bornak Krisztus testévé és vérévé történő át-
változtatása révén minden szentmisén eucharisztikus 
csodának lehetünk szemtanúi, az Atya időről-időre rend-
kívüli módon is jelét adja, hogy a kenyér és bor színe alatt 
a második isteni személy, az értünk megtestesült és bűne-
inkért kereszthalált halt Krisztus valóságosan is jelen van. 
Az okok és a távolabbi következmények boncolgatása 
nélkül utaltunk rá, hogy a statisztikai kutatások szerint, 
a Szentírás, a Szenthagyomány és a Tanítóhivatal húsz 
évszázada töretlen tanítása ellenére a katolikusok kisebb 
része hisz csak a valóságos jelenlét misztériumában, több-
ségük inkább csak szimbólumként tekint az Eucharisztiá-
ra, amely ugyan utal Rá, de nem „tartalmazza” Krisztust. 
Végül röviden ismertettünk három eucharisztikus csodát 
a középkorból. Most két közelmúltbéli csodára szeret-
nénk még kitérni:

TixTla, Mexikó

2006. október 21-én, egy plébániai lelkigyakorlat közben, 
áldoztatás előtt az egyik átváltoztatott ostyából vöröses 
folyadék buggyant ki. A vöröses folyadékról a nagy ala-
possággal, egymástól függetlenül, párhuzamosan elvé-
geztetett laborvizsgálatok megállapították, hogy hemog-
lobint és emberi eredetű DNS-t tartalmazó vér, mely AB 
típusú, amint a lancianói szentostya és a torinói lepel 
vérnyomai is. A kutatások során az igazságügyi orvostan 
szakértői különböző eljárásokat használva kizárták a kül-
ső beavatkozásra vonatkozó feltételezéseket.

Sokółka, lengyelorSzág
2008 októberében a sokólkai Szent Antal-templomban 
tartott misén a plébános kezéből áldoztatás közben vé-
letlenül kihullott az átváltoztatott Szentostya, és leesett 
a földre. A liturgikus előírásoknak megfelelően a pap az 

csodás eucharisztia – 
eucharisztiKus csodáK ii.
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Miklós püspök atya közelében gyorsan magával ragadja 
az embert az a mélységes nyugalom, és életörömöt árasz-
tó szeretet, amellyel Mennyei Atyánk töltötte meg a lel-
két. Találkozásunk során mesélt gyermekkoráról, ifjúsá-
gáról, s arról a nagy ajándékról, amelyet Jézustól kapott 
a több mint fél évszázados papsága során.  

Hogy érzi magát Nagymaroson?
Azt szoktam mondani, hogy már itthon vagyok, mert 
nem hallom a vonat zörgését. Az első két hétben min-
den félórában fölébredtem rá, de már észre sem veszem. 
Egyébként Zebegényben is közel laktunk a vasúthoz, úgy-
hogy nem egészen új ez nekem, csak elszoktam tőle. 

Hogyhogy Nagymaros mellett döntött?
Amikor szóba került, hogy átadom a püspöki szolgála-
tot, a barátaim, rokonaim, ismerőseim, mindenki jött az 
újabb és újabb ötletekkel, hogy hova menjek. Aztán egy-
szer csak a Szamaritánus Szolgálat vezetője szólt, hogy át-
építették ezt a házat, és lenne hely nekem is itt egy nyugdí-
jas szolgálati lakásra. Még a felújítás közben megnéztem, 
és láttam, hogy ez tényleg ideális. Közel van Zebegényhez 
és Váchoz is, a templomhoz is, úgyhogy nagyon örültem 
és elfogadtam. 

Milyen érzés a környékre visszatérni?
Az egész életem a Dunához kötődött, így nem volt új-
donság. Pesten születtem, aztán Zebegénybe költöztünk, 
felszentelésem után Kőbányára kerültem, onnan Szobra, 
utána pedig Márianosztrára. Ezt követően 21 évig voltam 
a folyó másik oldalán is Pilismaróton és Dömösön, aztán 
pedig Esztergomban. A Szentatya 2003-ban nevezett ki 
váci püspöknek, akkor visszakerültem ismét a folyó in-
nenső oldalára. 

Mennyire nézett körül? Vannak már kedvenc helyei a 
városban?
Ami nagyon megfogott, az a kerékpárút: az első szabad 
délutánomon rögtön kipróbáltam, átmentem Zebegény-
be. Aztán ott a Duna-part, ahonnan látni a visegrádi vá-
rat, na és a templom, pont most lett kész a felújítása, ez 
olyan nagy ajándék. Gyönyörű kívülről, ahogy este né-
zem a megvilágított templomtornyot, és belül is nagyon 
szép lett. István atya egyre többször kér, hogy misézzek 
itt, ez nagyon kedves számomra. Nagyon sok régi ked-
ves kapcsolatom van Nagymarosról, osztálytársak, taná-
rok, ismerősök. Nagyon jó találkozóhely szombatonként 
a piac is, mindig van kivel elbeszélgetni, de voltam már 
párszor a postán, vásárolni az üzletekben. 

Ugorjunk vissza az időben némileg Miklós püspök 
atya. Mikor érezte meg először Isten hívását a papi 
szolgálatra?
Ez egy hosszú és nagyon szép folyamat volt az életemben, 
tulajdonképpen egész kisgyerekként. Édesapám meghalt 
a háborúban, édesanyám egyedül nevelt nagymamám-
mal, hármasban éltünk. Olyan természetes volt, hogy 
megyünk a zebegényi templomba, aztán később édes-
anyám orgonált is a miséken. A másik, amit mindig szok-
tam hangsúlyozni, hogy a Jóisten olyan papokat küldött 
az életembe, akik hiteles, igaz, jó papok voltak, és ez nagy 
hatással volt rám. Ott volt például gyerekkoromban Vaj-
da József atya, aki egy tudós pap volt. Rómában tanult, és 
egy nagy aszkéta, szerény ember volt. Akkor az 1950-es 
években az egy óriási dolog volt, hogy minden hétköznap 
is prédikált. Nála ministráltam, jártam az ifjúsági hittan-
ra, kirándulásokra, sőt még titkos cserkésztáborba is vitt 
minket a börtönt kockáztatva. Hozzá jártam gyónni, még 
a gimnáziumi éveim alatt is mindig segített a tanácsai-
val, tényleg egy nagy ajándék volt az életemben.  Aztán 
később Vácott a Pálos Frici atyához jártam fakultatív hit-
tanra, ő is egy nagyon lelkes, energikus pap volt. Talán 
harmadikos lehettem, amikor a váci hittanosaival egy 
esztergomi kirándulás alkalmával elvitt minket fagyizni. 
Közben megkérdezte: „Ki akar velem jönni? Nekem még 
meg kell valakit látogatni.” Jelentkeztem, és útközben ket-
ten bementünk egy templomba (ez az a belvárosi temp-
lom, ahol sok  évvel később plébános is lettem). Amikor 
kijöttünk, megkérdezte: „Na, mit imádkoztál?” Én na-
gyon röstelltem, hogy kiadjam magam, de bevallottam: 

Krisztussal a hegyes-tetőn
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Forrás:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szuz-maria-szeplo-
telen-fogantatas
http://lexikon.katolikus.hu/S/szepl%C5%91telen%20
fogantat%C3%A1s.html

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűn-
től – ezt ünnepeljük ma, december 9-én.

IX. Piusz pápa Ineffabilis Deus kezdetű bullájában e szavak-
kal hirdette ki ünnepélyesen a hitigazságot 1854. december 
8-án: „Kinyilvánítjuk, megerősítjük, és isteni kinyilatkoz-
tatásnak tekintjük azt a tanítást, miszerint a Boldogsá-
gos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától kezdve a 
mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme folytán, az 
emberiség Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemei ere-
jében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn szennyétől.”
 Mária életének első pillanatától fogva mentes volt az 
áteredő bűntől, és a megszentelő kegyelem állapotában 
volt. A szeplőtelen fogantatás kifejezés hallatára még ka-
tolikus hívők is sokszor Jézus szűzi fogantatására gon-
dolnak, de itt Mária kegyelmi kiváltságáról van szó. 
 Máriában olyan teljességnek kellett lennie, amely meg-
felelt az Isten Anyja méltóságának. A kiváltság alapja 

az, hogy Mária egye-
dülálló kapcsolatban 
állt Krisztussal mind 
anyasága, mind hite 
szerint, ezért Krisztus 
kegyelmét is egyedüli 
módon kapta. Ben-
ne az Egyház előké-
pe jelent meg „ránc 
és szeplő nélkül” (Ef 
5,27), tehát illett, hogy 
egész élete mentes le-
gyen a bűn terhétől. 
  Az egyházi íróknál 
Mária testben és lélek-
ben egészen szent, s ha 
születése természetes 
volt is, telve volt ke-
gyelemmel.

Istenünk, te méltó hajlé-
kot készítettél Fiadnak 
a Boldogságos Szűz Má-
ria szeplőtelen foganta-
tásában, amikor őt Fiad 
halálának érdeméért 
eleve megóvtad minden 

Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás

nagy Miklós
Mária SzÜleTÉSe

Bárhová is hajszol az időnek sodra,
Boldogan sietek születésnapodra.
Mondogatom sokszor csodálattal telve:
Most fakadt virágba Isten zárt kegyelme.
Lennénk a mindenség sötét foltja,
Mária, ha nem születtél volna.
Minden oltár zord kőfészek lenne,
Loboghatna lángjuk az egekre.
Járnánk oda, mint halotti torra,
Mária, ha nem születtél volna.
Sem karácsony, sem húsvét nem lenne,
Égbe zárva pünkösd tüzes nyelve.
Őszi légyként hullanánk a porba,
Mária, ha nem születtél volna.
Félig üres lenne a mennyország,
Hirdetve az ember szörnyű sorsát.
Talán kék se lenne a menny boltja,
Mária, ha nem születtél volna.
Mária, ha nem születtél volna!
Mondom néha titkon megborzongva,
De ha föltekintek, föl a kéklő égre,
Tudom, ott vagy sorsunk Menedéke.
Isten Lánya, drágább mindeneknél,
Áldom Istent, áldom, hogy születtél

bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta 
lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Z. A.
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közbenjárni értünk, vidd az Úr elé szenvedéseinket. En-
nek a kérésnek súlya van, és az ember sokszor gyöngének 
érzi magát a terhek cipeléséhez. Sokszor nagyon megvi-
selt egy-egy temetési szertartás. A legnehezebb mindig, 
ha ismerőst, barátot kell temetni. Ezek a megrendítően 
fájó élmények aztán mégis gyönyörű szép emlékké ala-
kultak át. Ott állunk az elhunyt felett, együtt sírunk, és 
együtt ajánljuk a Jóistennek a hitünkkel, a feltámadás re-
ményével. Ezért szoktam mondani, hogy minden gyász 
egy fájóan szép élmény, alkalom a hálaadásra is. Megkö-
szönni egy édesanyának, édesapának, nagymamának az 
életét. 

Mi az, ami leginkább foglalkoztatja mostanában?
Az, hogy hogyan lehet gyógyítani a társadalmunk sebeit. 
Úgy érzem, hogy a Jóisten ezzel kapcsolatban még felada-
tot szánt nekem. Odafordulni egymáshoz, meghallgatni 
a másikat, leülni, beszélgetni és segíteni a másik embert. 
Meggyőződésem, hogy lehet kibékíteni a szembenálló fe-
leket, meg lehet csinálni. Van rá jó példa is: például az 
ökumenikus mozgalomban már végre leülünk egymás-
sal beszélgetni a protestáns testvérekkel. Ez egy nagyon 
nagy dolog. 500 évvel az egyházszakadás után, ma együtt 

imádkozunk, végre meghallgatjuk egymást. Ugyanezt 
szeretném itt a mi magyar társadalmunkban is, hogy ne 
bántsuk egymást, legyünk tisztelettel a másik iránt. Ilyen-
kor mindig a Hegyes-tetőre szoktam hivatkozni, a Spitz-
kopfra. Fel lehet menni Zebegényből, de Nagymarosról 
is. Ugyanígy kell tisztelnünk egymást is, hogy ki honnan 
indult, és feltételezni a másik jó-szándékát. A megbékélés, 
a párbeszéd, a szolidaritás nagyon fontos dolgok. Annyi 
szenvedés vesz minket körül, a magány, betegségek, öre-
gedés, bármiféle hátrányos helyzet. Karoljuk fel egymást, 
és a Jóisten ad majd ehhez erőt, bátorságot és örömöt. Hi-
szen ezért vagyunk itt, hogy az ő szeretetét továbbítsuk. 

Köszönjük az őszinte és szeretetteljes beszélgetést Miklós 
püspök atyának! Szívből kívánjuk, hogy a Jóisten szeretete 
töltse el lelkét továbbra is, és kitartó lendülete kísérje min-
dig az úton!
 Püspök atya terveiről, felhívásairól bővebben a Youtube 
csatornáján keresztül tudtok tájékozódni, „Beer Miklós vi-
deoblogjá”-ra rákeresve.

T. E.

az Úr Jézus személyén keresztül bemutatkozott, kinyilat-
koztatta magát, a Szentlélek által vezet, minden tőle függ. 
Ő mégis úgy akarta, hogy mi is részesei legyünk az Orszá-
ga építésének, hogy közvetítői legyünk az Ő gondoskodó 
szeretetének. S ezt most nem csak a papokra vonatkoz-
tatom, hanem mindnyájunkra. Próbáljuk lassan elhinni, 
higgyük el, amikor a Szűzanyára nézünk, hogy minket is 
a Jóisten komolyan vesz és számít ránk. Rajtunk keresztül 
akár a családban, akár a munkahelyünkön, vagy a szolgá-
latainkon keresztül akarja biztosítani az Ő szeretetét. Ez a 
papi szolgálatunk különleges feladata, de a szerzeteseké is. 
Most visszatekintve, öregemberként, a több mint 50 éves 
papi szolgálatomra, meghatódva gondolok arra, hogy az 
Úristen mennyi ajándékot adott. Akár a kápláni vagy a plé-
bánosi éveimre gondolok, vagy a püspöki szolgálatomra. 
Annyi drága emberrel találkozhattam, és az a szeretet, ami 
körülvett mindenhol, szinte hihetetlen. Most készülünk az 
Eucharisztikus Kongresszusra. Papi szolgálatunknak egy 
egészen különleges feladata a szentmise, hogy az Úrjézus 
bizalmát élvezzük. Ránk bízza az Eucharisztiának, az utol-
só vacsora titkának, az Oltáriszentségnek az ajándékát. 
Ez valami egészen csodálatos dolog. A kongresszus kap-
csán, most megint alkalmat kapunk rácsodálkozni arra, 
hogy Jézus megígérte, hogy velünk marad. Kézzel 
foghatóan ott van a látható, tapintható kenyér és 
bor, s közben Jézus hangját halljuk: „Itt vagyok, 
ne féljetek, veletek vagyok!” Ezt a felülmúlhatatlan 
ajándékot a papi szolgálatunkon keresztül kapjuk. 
Ahogyan a Szentatya mondta a Panamai Ifjúsági 
Találkozón, de ugyanezt tapasztaltam meg, amikor 
ott voltunk vele Krakkóban is, hogy „Ti fiatalok, 
engedjétek, hogy a Jóisten megszólítson titeket, és 
merjetek igent mondani, ha megérzitek, meghalljá-
tok az Istennek ezt a személyre szóló meghívását.” 
Nem tudjuk még, hogy a Jóisten hogy akar gondoskodni 
rólunk, de biztosan oda kell figyelnünk rá, hogy ne a mi 
elképzelésünk szerint akarjunk mindent megoldani, ha-
nem bízzuk magunkat a Szentlélek Úristen irányítására, 
figyeljünk az Ő jeleire. 

Miért a leghálásabb a szolgálati idejéből?
Mindig nagyon megérintett, hogy az emberi sorsok, sor-
stragédiák személyes részese lehettem. A hozzám fordu-
lók bizalommal osztották meg velem az aggodalmaikat, 
gyászukat, fájdalmukat, és kértek, hogy imádkozzam ér-
tük. Leginkább a gyász érintett meg. Sokszor felidéztem 
magamban azt a történetet, amikor Jézust hívja a bethá-
niai család Lázár halálánál: „Uram, akit szeretsz beteg.” 
Amikor kórházba hívtak, vagy egyáltalán betegágyhoz, 
amikor részese lehettem az emberek napi küzdelmének. 
Ezek voltak az igazán személyes találkozások. Nagyon sok 
régi ismerősömet, egykori tanáraimat, osztálytársakat te-
methettem, búcsúztathattam el. Ezek mindig nagyon mé-
lyen megérintettek. A bizalom, amivel arra kértek, hogy 
imádkozzam értük, abban benne van az is, hogy próbálj 
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ségek évenkénti találkozóját, fantasztikus élményekkel 
gazdagodtunk mindig általuk. De külön szép program 
volt a kórházi lelkigondozói szolgálat elindítása is Faragó 
Artúr atya kezdeményezésére. Aztán ehhez kapcsolom a 
Szamaritánus Szolgálatot az Egyházmegyei Karitásszal 
együtt és a Cigánymissziót is, ezek mind olyan szépen ki-
bontakoztak. Mindig jöttek olyan nagyszerű munkatár-
sak, akik a szociális gondoskodásban részt vettek.  Sokan 
jöttek hozzánk más egyházmegyékből is tanácsot kérni, 
tanulni. 
 Mindezek mellett ott voltak még a bérmálások, minden 
évben szinte non-stop programként a Lajos püspök úrral 
jártuk az egyházmegyét, és találkozhattunk a fiatalokkal. 
Annyira szép volt látni azt is, ahogy a „Hétrégiós Mente-
missziós” ifjúsági csoportok kialakultak, vagy a Katolikus 
Férfiszövetség elindulását, a családközösségek és a kü-
lönféle lelkiségi mozgalmak virágzását. A cserkészekről 
se feledkezzünk meg, ez is egy olyan fantasztikus dolog, 
hogy a Dunakanyarban továbbra is élnek a cserkészcsa-
patok. Ha visszagondolok erre a 15-16 évre, lelkem telve 
hálával, mert annyi szép ajándékot adott a Jóisten. 

Mi volt a legnehezebb?
A hivatalos ügyek intézése. Kétségtelen, hogy szükség 
van az épületeink karbantartására, templomok, plébá-
niák tatarozására. Sokat szenvedtem a tárgyalásokkal, 
kivitelezőkkel, pályázatokkal, szerződésekkel. Persze 
örültem mindig, amikor kész lett valami, de ezt nem 
éreztem annyira papi-püspöki feladatnak, mégis meg kel-
lett csinálni. A 16 év alatt talán éppen ugyanennyi, 15-16 
új templomot is építettünk, és akkor nem beszélek a ta-
tarozásokról, felújításokról, úgyhogy valahol mindig volt 
feladat. Nagyon jó munkatársaim voltak, sokat segítettek, 
szerencsére nem csak az én gondom volt. 

Hogyan látja, ennyi év után miért érdemes manapság 
papnak menni, lenni? Mit üzen a fiataloknak?
Ez tényleg a Jóistennek egy nagy titka, hogy mi szüksége 
van ránk, emberekre. A világot a semmiből megteremtette, 
nekünk ajándékozta az életet, a csodálatos világunkat, és 

„Arra gondoltam, hogy szeretnék olyan pap lenni, mint 
Frici bácsi.”  Ő akkor átölelt, és mentünk tovább. 
 Aztán később a papszentelésem idején és az első évek-
ben Liska Zoli bácsi (aki valamikor nagymarosi káplán-
ként a cserkészeket vezette) segített mindig jó-tanácsaival. 
Szóval, ilyen jó papok vettek körül mindig, és érettségi tá-
ján szinte magától értetődő volt számomra, hogy a Jóisten 
nekem is ezt a hivatást szánta. 

Hogyan érintette a püspöki kinevezése? Számított rá?
Soha eszembe se jutott, hogy belőlem püspök is lehet. 
Falusi papként nagyon jól éreztem magam a bőrömben. 
Egyrészt édesanyám miatt is nagyon örültem, hogy Má-
rianosztrán, majd Pilismaróton voltunk, mert így róla 
is tudtam gondoskodni és ő is gondoskodott rólam. Én 
nagyon szerettem falusi papként élni, az emberek kö-
zött lenni. Ugyanakkor az is egy érdekes ajándéka volt 
a Jóistennek, hogy amikor Pilismarótra kerültem, a kö-
vetkező évtől elkezdtem tanítani is filozófiát az eszter-
gomi szemináriumban. Természetesen emlékezetes volt, 
amikor 2000 tavaszán egyik nap a vatikáni nagykövet úr 
telefonált, hogy szeretne velem beszélni. Fogalmam nem 
volt, hogy miről akar velem beszélni. Felmentem hozzá 
Pestre, és akkor közölte, hogy a Szentatya kinevezett se-
gédpüspöknek Paskai László bíboros úr mellé. Nagyon 
meglepődtem. Esztergomban szenteltek püspökké, egy 
felejthetetlen ünnep volt ez számomra, ott volt a rokon-
ságom, az osztálytársaim, a tanítványaim. Aztán 2003-
ban nyugdíjba ment a váci püspök, és én kaptam meg a 
kinevezést. Pont Vácra, szeretett diákvárosomba. Akkor 
voltam hatvan éves, az osztálytársaim nagy része nyugdíj-
ba ment, és én akkor kezdtem el a 16 évig tartó püspöki 
szolgálatomat. 

Milyen feladatok álltak Önhöz közel?
Már az első évektől kezdve láttam, hogy kevés papunk 
van, ezért elindítottuk a lektor-akolitus képzést. Ez az 
egyik legnagyobb örömöm volt, ma már több mint 300 
akolitusa van az egyházmegyének. Aztán szintén ez idő 
tájt kezdeményeztük az egyházmegyében az egyházköz-
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Kedves Testvérek!

Mindenszentek főünnepét és halottak napját ünnepeltük 
november elején. Ez a két nap markánsan kifejezi keresz-
tény hitünk lényegét: „Krisztus meghalt bűneinkért az 
Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadt.” (1Kor 
15,3-5) „Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy 
Krisztusban életre is kel.” (1Kor 15,20-22) Krisztus föltá-
madása kezdete és forrása a mi jövendő feltámadásunk-
nak, ahogy ezt a Római misekönyv egyik prefációja is 
mondja: „Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg 
nem szűnik.”
 Mindenszentekkor a mennyországot ünnepeljük, ha-
lottak napján pedig imádkozunk a tisztulás állapotában 
lévő elhunyt szeretteinkért, hogy ők is a mennybe juss-
nak. Ezzel megvalljuk a szentek közösségébe vetett hitün-
ket: a megdicsőült Egyház, a szenvedő Egyház és a zarán-
dok Egyház összetartozik. A keresztény ember számára 
tehát a halálnak pozitív jelentése van. Ezért adjuk meg 
a végtisztességet halottainknak a temetéssel, és imádko-
zunk sírjaiknál.
 Ezzel kapcsolatban a Római Szentszék rendeletet adott 
ki, hogy bonyolult világunkban világossá tegye a katoli-
kus keresztény tanítást. Ennek a lényegét szeretnénk most 
ismertetni:
 „A legősibb keresztény hagyományt követve az egyház 
nyomatékosan ajánlja, hogy az elhunytak testét temetők-
ben vagy más megszentelt helyen temessék el… előnyben 
részesíti a holttestek eltemetését, mivel ebben nagyobb tisz-
telet nyilvánul meg az elhunytak irányában, ugyanakkor 
a hamvasztást nem tiltja kivéve, ha azt a keresztény taní-
tással ellenkező okok miatt választották.” Az instrukció 
szerint nem engedélyezett a hamvak otthoni őrzése. Ennek 
lélektani oka is van: aki nem temeti el szerettének földi 
maradványait, az nem tudja őt elgyászolni, és a végső ta-
lálkozás reményében elengedni.
 Továbbá, nem engedélyezett a hamvak szétszórása a 
levegőben, a földön vagy vízben vagy más módon, illetve 
a hamvak megőrzése emléktárgyakban, ékszerekben vagy 
más tárgyakban.
 Kedves Testvérek!
 Rendkívül fontos, hogy egészséges kapcsolat alakuljon 
ki elhunyt szeretteinkkel az imádság, a sírhely látogatása, 
gondozása által, ezért rendelkezik úgy a Római Szentszék, 
hogy elhunyt szeretteinknek a végtisztességet megadva, 
földi maradványaikat megszentelt temetkezési helyeket 
(temető, urnatemető) helyezzük el. Lényeges továbbá, ha 
lehet, még életünkben rendelkezzünk arról, hogy halá-

lunk esetén hozzátartozóink katolikus keresztény módon 
búcsúztassanak el bennünket a földi élettől.
 A föltámadásba vetett hittel kívánok a kedves testvérek-
nek imádságos megemlékezést.  

Marton Zsolt püspök

„hogy föltámadjunK Krisztussal”
Rendelkezés a Hittani Kongregáció „Ad resurgendum cum Christo”

kezdetű (2016. március 18.) instrukciója alapján
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értünK általa
Advent idején Mennyei Édesapánk gondosan elkészített ajándékkal tölti meg szívünket. Kiáradó szeretetét mélyen a 
lelkünkbe leheli és megszólít. Szeretné, ha mindig a szövetségesei lennénk az úton. Hív, hogy a nehézségeink, fájdalmaink 
és korlátaink ellenére se adjuk fel soha. Mindig érezzük azt a teremtő akaratot az életünk felett, az alkotásának azt a cso-
dálatos és boldog pillanatát, amellyel személyünket életre hívta. Akarta, hogy itt legyünk és tegyük jobbá együtt a világot, 
hogy már itt a földön érezni tudjuk annak a mennyei boldogságnak a leheletét, amelyben majd egyszer értelmet nyerünk. 
Szeretné, ha meg tudnánk bocsátani egymásnak mindig, úgy, ahogyan Ő is megbocsát. Legyünk türelmesek egymás 
iránt, úgy, ahogyan Ő is az velünk. Akarjuk szeretni és támogatni egymást családjainkban, szolgálni Őt a közösségünk-
ben vállalt feladatokon keresztül, azzal az odaadó szeretettel, ahogyan Ő küldte Fiát hozzánk Szent Karácsony éjjelén.

név: Maurer János
Foglalkozás: műszaki vezető egy kereskedelmi cégnél.
Családi állapot: nős, 2 gyermek édesapja.
a közösség tagja: 30 éve az Ős-közösség tagja, Bakelit férfikör tagja a megala-
kulás óta (2005).
Szolgálati területek: az Egyháztanács tagja 1990 óta, korábban 20 évig egyház-
községi gondnok volt, pályázatíró. 
lelkéhez legközelebb álló terület: kiscsoportos mély beszélgetések az élet
örömeiről és nehézségeiről.
kedvenc idézete: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok 
tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.” 
(Mt. 11,28)

név: Gergely Ági
Foglalkozás: óvodapedagógus.
Családi állapot: özvegy, 1 gyermek édesanyja.
a közösség tagja: kisiskolás kora óta, de a bérmálkozása után közel 15 évig nem 
gyakorolta a hitét. Gyermeke születése után ismét részt vett a vasárnapi szentmi-
séken, azonban az igazi megtérést a 2015 tavaszán elvégzett Alpha kurzus hozta 
el számára. 
Szolgálati területek: a közösségi események, rendezvények állandó „háttérmun-
kása”, tagja az Alpha imacsoportnak. 
lelkéhez legközelebb álló terület: az élő közösség.
kedvenc idézete: „Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” 
(Mt 6,10)

név: Dankai János
Foglalkozás: MÁV Zrt. alkalmazott, vonalkezelő.
Családi állapot: nős, egy gyermek édesapja.
a közösség tagja: születése óta.
Szolgálati területek: az Egyháztanács tagja, akolitus 2014 óta, időseket és bete-
geket áldoztat elsőpéntekenként és vasárnap.
lelkéhez legközelebb álló terület: a ministráns szolgálat és az idős, beteg test-
vérek látogatása. 
kedvenc idézete: „Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan 
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, 
hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,34)

T. E.
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Idén először csatlakoztunk Nagymaroson a Teremtés 
hete országos rendezvényeihez. A szervező Szent Rókus 
Karitász olyan programot állított össze, amely a filmve-
títéssel, előadásokkal, közösségi akciókkal nem csupán 
színfoltja kívánt lenni az egyházközségi eseménynap-
tárnak, hanem segített megérteni az éghajlatváltozás 
jelenségét, az abból fakadó problémákat, és a minden-
napokban is hasznosítható ötleteket adott a hatások 
csökkentéséhez (a két legfontosabb előadás felvétele fel-
került az egyházközségi honlapra mindazok kedvéért, 
akik később is szeretnének meríteni belőle). 
 De miért is fontos mindez, nekünk, hívőknek?
Az országos rendezvénysorozat idei mottója ez volt: 

Hála és felelősség. Hála a teremtett világért, és felelős-
ségünk abban, hogy az megmaradjon gyermekeinknek 
is. Ferenc pápa többek között ezt írja Laudato si kez-
detű enciklikájában (2015): „…a legelhagyatottabb és 
legsanyargatottabb szegények közé sorolhatjuk a mi 
elnyomott és elpusztított Földünket”. E drámai megfo-
galmazást megelőzően azonban már jóval korábban fel-
hívták a figyelmet az egyházfők a környezeti problémák 
fontosságára. Boldog VI. Pál pápa 1971-ben, Octogesi-
ma adveniens apostoli levelében ezt írja: „Oly meggon-
dolatlanul zsákmányoltuk ki a természetet, hogy fennáll 
a természet lerombolásának, valamint annak veszélye, 
hogy a természettel való visszaélés vétke magára az em-
berre száll vissza”. Szent II. János Pál első, Redemptor 
homonis enciklikájában (1979) megjegyezte: úgy tűnik, 
hogy az ember ”a természeti környezetben nem lát egye-

bet, mint a közvetlen felhasználás és a fogyasztás számá-
ra hasznos dolgot”. XVI. Benedek pápa pedig a Bolza-
no-Bressanone Egyházmegye papságához 2008 nyarán 
intézett beszédében arra mutatott rá, hogy „a teremtett 
világ eltékozlása akkor kezdődik, amikor már nem is-
merünk semmilyen tekintélyt magunk felett, hanem 
csak saját magunkat látjuk”. 
 Azonban az idén immár 10 éves, országos rendez-
vénysorozat legmélyebb és legkorábbi gondolati-lelkisé-
gi ihletője Assisi Szent Ferenc volt, aki különös figyelmet 
tanúsított Isten teremtett világa, valamint a szegények és 
elhagyatottak iránt. Szent Ferenc látásmódja nemcsak 
azért fontos, mert megleljük benne a rendezvénysorozat 

mozgatórugóját, hanem 
azért is, mert komplex 
módon szemléli a terem-
tett világot: nem pusz-
tán „természetvédő”, 
hanem a Mennyei Atya 
világát rendszerként te-
kinti. Így simul ugyan-
azon gondolati síkba az 
emberi akarat ellenében 
háttérbe szoruló termé-
szet, és az emberi akarat 
ellenében háttérbe szo-
ruló szegények, nélkü-
lözők dimenziója. Lát-
nunk kell tehát, hogy ha 
ma hívőként a Földért 
aggódunk, akkor nem 
csupán a „klasszikus” 
természet- és környe-
zetvédelmi kérdésekre 
keressük a megoldást, 

hanem az önző és irgalmat nélkülöző életforma emberi 
kárvallottjainak: a szegények, kiszolgáltatottak problé-
májára is!
 Ugyanakkor, mint az idei Teremtés hete alkalmából 
kiadott segédanyagban Nobilis Márió atya rávilágít, a 
csak saját célokat szem előtt tartó mentalitás nem is-
meretlen az emberiség történelmében, ezért a Szentírás 
korabeli bátorítását nyugodtan és örömmel vonatkoz-
tathatjuk magunkra is: „Hiszen tudom, milyen terveket 
gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a 
békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert remény-
séggel teli jövőt szánok nektek.” (Jer 29,11) Ez alapoz-
hatja meg a felelősség érzésén túl a háláét is, hiszen 
Jézus maga jelzi számunkra világító fáklyaként, hogy 
az Atya a legsötétebb órában sem hagy magunkra, és 
együttérzőn, szeretettel áll mellettünk. Ezért lett a Te-

a teremtés hete nagymaroson
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Kedves Testvérek!

Idén ősszel meghirdettük, hogy az Újraépítve c. könyv a 
jövő év elején induló, plébániánk megújulásáról való gon-
dolkodásnak egyik vezérfonala lesz. Szeretettel kértük, 
hogy akik ebben a közös gondolkodásban részt szeretné-
nek venni, olvassák el ezt a könyvet.
 Michael White és Tom Corcoran könyve egy plébáni-
áról szól, amely odafordult azok felé, akik nem járnak 
templomba, feltéve a kérdést: Hogyan lehetnének ők is 
Jézus tanítványai?

 Imádság, közösség, tanítványság – ezen az úton köze-
lítette meg Michael White atya és Tom Corcoran az em-
bereket, akik még nem találtak rá az Egyház közösségére. 
Varga László kaposvári megyéspüspök a könyvbemuta-
tón elmondta, hogy szerinte ez a kötet a Szentlélek kiváló 
ajándéka Egyházunk megújulásához: „Szeretettel ajánlom 
mindazoknak, akik egyházközségük sorsát szívükön vise-
lik, és akiknek fontos az is, hogy mi lesz az Egyházunkat el-
hagyókkal. Akik pedig szeretnének eljutni az »itt nem lehet 
csinálni semmit«-től az »Istennel minden lehetséges«-ig, 
azok olvassák és terjesszék!”
 A könyv jól bemutatja egy plébánia életét, kezdve a 
templom melletti parkolás kérdésétől a prédikációkon ke-
resztül a pénzügyekig vagy az önkéntes munkáig, amely 
átalakítja a templomba járók életét. Fő célkitűzése, hogy 
vonzóvá tegye az Egyházat, s ehhez sok segítséget ad ez 
a könyv. Mindannyian meghívást kaptunk, hogy elindul-
junk a kilencvenkilenc elvesztett bárány után, hiszen ma 

a jézusi példabeszéd fordítottját éljük. Kevesen vagyunk a 
templomban, de van remény, ha elindulunk az evangeli-
záció útján. „Mindannyiunk szolgálatára szükség van az 
Egyházban!”
 Ugyanakkor nehéz szembesülni azzal, hogy sokféle, a 
könyvben fogyasztói magatartásnak nevezett hozzáállás-
ban viszontláthatjuk saját magunkat.
 Mi lesz a hívőkkel, ha csak az elvesztettekre figyelünk? 
Elindulni a többiek felé az egész közösség felelőssége. 
Nem csupán néhány aktivistára van szükség, hanem az 
egész közösségre. Tanítvánnyá lenni azt jelenti, hogy mi 

magunk megpróbáljuk élni azt, 
amire hívunk másokat. Nagyon 
gyakorlatias ötleteket ajánlanak a 
szerzők a már templomba járók 
számára, hogy milyen szolgálatok-
ban tudnának részt venni. A kö-
vetkező lépés azoknak, akik már 
az Egyházhoz tartoznak, talán az, 
hogy kimondják: „Tanítvány aka-
rok lenni! Azt szeretném, hogy Jé-
zus legyen az életem középpontja, 
és azt szeretném, hogy másokkal is 
ez történjen.” Az evangélium oly-
kor szétválasztja Jézus hallgatósá-
gát a tanítványokra és a sokaságra. 
A tanítvány ma is átadja önmagát, 
mintha a templom a saját háza len-
ne. Önkéntesen szolgál.

 Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-budapesti érsek 
ajánlása:
 A plébánia ősi intézmény. A mai szóhasználatban a hívők-
nek azt a közösségét jelenti, amelyet tartósan egy pap veze-
tésére bíznak. Ő a közösség saját pásztora, aki szolgálatát 
a püspök megbízásából gyakorolja az evangéliumi parancs 
fényében: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind 
a népeket!”(Mt28,19) Jó szívvel ajánlom a könyvet a ma-
gyar nyelvű olvasóknak!
 Jó szívvel ajánljuk mindenkinek. A könyv megvásárol-
ható a sekrestyében.
 A megújulás kezdődjön tehát együttgondolkodásunk-
kal. Január 6-tól, Vízkereszt ünnepétől kezdve, havonta 
várom a közösségi házba azokat a kedves testvéreket, akik 
elolvasták a könyvet, és ennek kapcsán készek elkérni, 
megkeresni az Úr megújító szándékát plébániánkra vo-
natkozóan. 

István atya

épüljünK újra
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15mindennapjaink

Hálát adunk Istennek, mert október és november hóna-
pok csütörtök estéin újra és újra megtelt a Szent Márton 
Közösségi Ház: a Szentlélek mintegy 120 személyt szólí-

tott meg és hívott el az őszi szemináriumra – nemcsak 
katolikusokat, de nagyszámú református és evangélikus 
testvért is. A megérkezés nyüzsgése minden alkalommal 
mély dicsőítésbe fordult, a Laudate Zenekar Lélekkel áti-
tatott zene- és imaszolgálata által. Ez megnyitotta a szíve-
ket István atya tanításai-, és az Őt követő tanúságtételek 
befogadására, amelyek együttesen határozott gyengéd-
séggel vezették el a résztvevőket az Isten személyes sze-
retetéhez, Jézus megváltó – szabadító kegyelméhez, az 
őszinte bűnbánathoz, a tanítványsághoz és a közösségi 
élet fontosságához. A felpuhult, megnyílt szívek be is fo-
gadhatták a Szentlélek személyre szóló ajándékait.  Ám, 
hogy ki milyen karizmákat kapott, vagy hogy kiben, mely 
karizmákat újította meg a Szentlélek, az talán sok esetben 
rejtve van még. Ebben az előt-
tünk álló időszakban azonban 
hisszük, hogy fény derül rá, és 
Egyházközségünket is bőséggel 
táplálni fogja minden megka-
pott ajándék. Hiszen azért kap-
tuk, hogy szolgáljunk vele, és ál-
taluk Isten Szentlelke építhesse 
közösségünket.

A résztvevők tapasztalatairól 
sajnos még nem tudunk han-
got adni (reméljük, később lesz 
rá módunk). A szolgáló csapat 
azonban így látta a szemináriu-
mot:

„Mind a dicsőítés alatt, mind István atya tanítása alatt, 
mind a tanúságtételek alatt érzem a teremben jelen lévő 
több mint 100 ember szeretetteli nyitottságát és befoga-

dását. Érzem, hogy közöttünk a Lélek. 
Minden alkalommal.”

„Nagy lelkesedést látok a szolgálók és a 
résztvevők  között is: örömet és hálát, 
amiért van, és hogy mindenki érzi vagy 
tudja, hogy ez egyértelműen Jézus felé 
vezet.”

„Hatalmas mélységeket mozgat a Szent-
lélek. Sokaknál látom, hogy egészen a 
gyökerekig hatol. Felráz, igazságra vezet, 
kimondat. Nem hagyja, hogy közömbö-
sek maradjunk. Hála van bennem, mert 
látom, hogy Isten nagy dolgokat visz 
véghez.”

„Én úgy fogalmaznék, hogy életmentés zajlik. Isten az em-
beri kisbetűs, töredezett életet átírja nagybetűsre az Ő meg-
szentelő szeretete által, és igazi eleven Életre hív.”

„A mi csoportunkban a tagok nyílni kezdtek, mint egy-egy 
virág. Öröm hallgatni őket, és öröm látni a változást. Mé-
lyek a megosztások, és olyan jó hallgatni, hogy Isten kihez 
hogyan közelít, és hogy mennyire bőkezűen ontja a kegyel-
meit.”

Hála és dicsőség legyen mindezért az Atya Istennek, a Fiú 
Istennek és a Szentlélek Istennek!

zvt

A Szentlélek szeminárium
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bajunk. Ám pár éve felfedezni 
véltem a példabeszéd egy má-
sodlagos üzenetét: adott esetben 
a sziklára építkezve sem „úsz-
hatjuk meg” a szakadó záport és 
áradatot. Azaz az Atya nem egy 
mesebeli dzsinn, aki egy csapásra 
megszünteti a bajt, a problémát, 
életünk nagy kihívásait. Azonban 
Ő az, aki együttérzőn és szeretet-
tel mellettünk áll e krízisekben! 
Bátorít és küld minket, hogy ne 
féljünk beleállni abba a feladatba, 
amiben munkatársként számít 
ránk. Ne féljünk, mert szeretete 
mindig ott van velünk. Azt gon-
dolom, az a kérdés, amit leegy-
szerűsítve éghajlatváltozásnak 
aposztrofálunk, ám a természeti 
és környezeti problémák mellett 
a sajnos nem eléggé hangsúlyos, 
de előbbiekkel összefüggő társa-
dalmi igazságtalanságot is magá-
ba foglalja, épp ilyen feladat. Dol-
gunk van vele. Nemcsak azért, 
mert sok szempontból mi okoz-
tuk a krízist, de azért is, mert az 
Atyától mi, emberiség kaptunk 
meg minden eszközt, tudást ah-
hoz, hogy e krízisnek véget is vet-
hessünk! 

 A ránk váró közös munka motorja nem más, mint a 
Mennyei Atya. Ő arra hív minket, hogy szeressük a Tőle 
kapott teremtett világot – az Ő Világát – és ne pusztán 
uraljuk! Szeressük és érezzük magunkénak - hálával és 
felelősséggel.

Halupka Gábor

remtés hete rendezvényeinek idei alapigéje Pál apostol 
Filippiekhez írt levelének részlete (Fil 4,4-6), amely így 
kezdődik: „Örüljetek az Úrban mindenkor!”
 Emellett azonban úgy vélem, fontos látnunk saját fela-
datunkat is. Jézus példabeszéde a sziklára, illetve homok-
ra épített házról (Mt 7,24-27) elsődleges üzenete egyértel-
mű: ha bízunk benne, bízunk az Atyában, nem történhet 

„Csillag ragyogott az égen,
nem is ma, hanem még régen.
Azóta is ünnepeljük,
a kis Jézust nem feledjük.
Gyűljön össze házad népe,
köszöntsön rátok a szeretet és a béke!”
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az ovisok szerint a szeretet:
– A szeretet boldogság. És az, hogy ha valakivel találkozol, 
és barátok lesztek. (Olívia)
– Ha anyával vagyok, az a szeretet. (Boti)
– A Jézus a szeretet, mert megteremtette a világot. De hogy 
fér bele a világba? Mi benne vagyunk? Vagy Ő van ben-
nünk? (Áron)

– Én szeretem az egész világot! Azért szeretem, mert a jó 
Isten megteremtette. (Pali) 
– Boldog a szívünk, ha szeretünk. Szeretjük apát, anyát, 
tesót. (Fanni)

– Azért adunk hálát, hogy szeretjük egymást, és a jó Isten 
Szívében vagyunk. A jó Isten tett belénk jó szívet, hogy a jó 
szív kikergesse a rossz szívet, a rosszat is, meg a gonoszat is. 
És a jót bekergette. Az Isten Szíve kirakta belőlünk a rosz-
szat. És a gonosz utálta magát. (Timi)
 Pali családjában azt szokták mondani a szép égboltra, 
hogy az a Szűzanya palástja. Már hosszú ideje nem hang-
zott ez el, amikor Pali az eget kémlelve, elgondolkozva 
kérdezte: Mama, ha lecsúszik a Szűzanya szoknyája, ak-
kor megláthatjuk a Mennyországot?

az iskolások szerint a szeretet:
– A szeretet az, amikor szeretünk valakit, akkor jól bánunk 
vele, gondoskodunk róla. (Dia)
– A szeretet az, ha nem bántjuk egymást és nem vagyunk 
undokok. (Ákos)
– Ha jót akarunk a másiknak, az a szeretet. És az ölelés. 
(Erzsébet)
– A szeretet, amikor egymással lehetünk és boldogok va-
gyunk, és annyira örülünk, hogy itt lehetünk egymásnak. 
(Lilien)
– A barátunkat szeretjük, és nem hagyjuk cserben, és kitar-
tunk mellette. (Anna)

– Amikor együtt vagyunk, és együtt játszunk a családdal. 
(Bogi)
– A szeretet Isten. (Tünde)
– Amikor valakit szeretünk, akkor ölelnek, kedvesen bán-
nak egymással, és mindenhová elvisznek. (Nóri)
– A szeretet igaz, s belülről fakad, szívből jön. S a másik 
sikereinek örül, aki szeret. (Vanda)

Egy elsőáldozó kislánytól megkérdezte 
az anyukája: Örülsz, hogy a szívedbe fo-
gadtad Jézust? – Igen, anyu. És képzeld! 
Tudod, mit csináltam Jézussal? – Mit? – 
Hát, amikor megérkezett, fogtam a szí-
vem kulcsát és bezártam Jézust, így nem 
tud többé kijönni. Így mindig együtt le-
szünk, Jézus és én.
– Anya, ha rosszak vagyunk, akkor elnehe-
zedik a lelkünk? Ha meg jók, akkor köny-
nyű lesz, igaz? Most már értem, hogy lehet 
felmenni a Mennybe! (Boti)

Szeretettel várjuk a szívmelengető és szívderítő gyerek-
mondásokat – hitről, Istenről, Mennyországról, szere-
tetről, áldozatvállalásról, és ehhez hasonlókról a tanu-
sag@nagymarosplebania.hu címre!

gyereKeK mondtáK a szeretetről

Segíts az egérkének eljutni a csillaghoz!
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Idén szeptemberben is A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus titkársága második alkalommal szervez-
te meg a „ForrásPont – Még egy nap Jézussal” ifjúsági 
eucharisztikus napot, szeptember 21-én Budapesten, 
melyre sokan eljutottunk Nagymarosról is, hogy ötezer 
fiatal társunkkal együtt tölthessünk Jézussal egy napot. 
Alább Hadi Luca beszámolóját olvashatjátok:

 „A ForrásPont elnevezésű programot, amely egyben ké-
szület a jövő évi Kongresszusra, kifejezetten a fiatalok szá-
mára találták ki, ami minket, 15-30 év közöttieket segít a 
felkészülésben erre a nagy, egyházi, egyhetes eseményre. Ez 
az eukarisztikus nap fantasztikus lehetőséget biztosít, hogy 
találkozhasson az ifjúság az Oltáriszentségben Jézussal. A 
célközönség valóban a fiatalság, hiszen a 15-30 év közötti 
fiatalokat hívták és várták. Mély lelki és egyben szórakoz-
tató programokkal próbálták a lehető legközelebb hozni 
ezt a korosztályt a kongresszus témájához. A nap felemelő 
dicsőítéssel kezdődött. A zenekar külön erre az eseményre 
állt össze. Nagy létszámú zenekar és kórus újszerű dalokat 
játszott, amelyeket részben ismertünk, részben újdonságok 
voltak számunkra is. Többet közülük szívesen megtanul-
nánk, mert nagyon tetszettek. Majd következtek a tanúság-
tételek, melyben sokféle különleges embert hallgathattunk 
meg, istenkapcsolatukról és annak szerepéről a szakmájuk-
ban és életükben.
 A legelső előadó, Kovács András Péter (humorista, író) 
arról beszélt nekünk, hogy Isten olyan, mint egy jó édesa-
pa, aki folyamatosan szólít, hív minket, csak nem feltétlen 
halljuk vagy értjük meg. Erről a mély, lelki témáról mégis 
úgy tudott beszélni, hogy közben remekül szórakoztunk. 
Pulay Eszter (aerobikedző), azt üzente nekünk, hogy ne 
féljünk, hanem merjünk bízni Istenben, az Ő szeretetében 
és erejében. Dánielfy Gergely (énekes, előadó) inkább arra 
fektette a hangsúlyt −színészi karriere miatt is− hogy nem 
az az érdekes, hogy mi a véleményük másoknak rólunk, 
hanem az, hogy mit diktál a szívünk. Ez a gondolat az ő 
szájából nagyon hitelesen hangzott. Papp Miklós (görögka-
tolikus) atya arra tanított bennünket, hogy olyan egyszerű 
dolgok is emlékeztethetnek minket Istenre, mint a kezünk. 

Hat dolgot sorolt fel: az első, a hüvelykujjunk: Isten eltölt 
minket, önmagát adja nekünk. Második, a mutatóujj: Is-
ten küldetést ad nekünk és vele dönteni jó, mert így segít 
véghezvinni a tervünket. A harmadik, a középső, a legma-
gasabb ujjunk: mindig lehet feljebb jutni, jobbá válni és 
arra kell törekednünk, hogy “elitté” váljunk. Igazán az a 
bizonyos só legyünk, amiről Krisztus mesélt. A negyedik, 
a gyűrűsujj: szerelemmel szeressük Őt, hiszen ez az érzés 
felemel. A kisujjunk, arra emlékeztet, hogy a “kicsiket” se 
feledjük! Azokat, akik valamilyen okból szegények, ami 
nem csak anyagi szegénység lehet. A hatodik, a tenyerünk, 
ami azt jelképezi, hogy Isten tenyerében vagyunk, és onnan 
soha nem pottyanhatunk le. Cristina nővér (az olasz The 
Voice tehetségkutató műsor győztese) nagyon magával ra-
gadó megjelenése, éneke és tanúságtétele, erőt és hihetetlen 
nagy lelkesedést sugárzott. Arra biztatta a fiatalokat, hogy 
merjük Krisztusra bízni az álmainkat. Befejezésképpen egy 
Szentmisén vettünk részt, amihez a felajánlásra írhattunk 
imákat, amit postaládába dobva az oltár elé helyeztek. 
Nagyjából 60 pap celebrált, amit döbbenetesen jó volt látni. 
A programokat szentségimádás zárta. Az egész nap folya-
mán lehetett gyónni is, a szünetekben pedig lehetőség volt a 
régi ismerősöket felkeresni, új barátokat szerezni.
 Számomra a legmeghatározóbb élmény az volt, hogy ek-

kora sikere van ennek a programnak. Másodjára rendezték 
meg a ForrásPontot, és olyan sok fiatal jelentkezett, hogy 
a tavalyi MOM Sport Centrumban már nem fértünk el, 
ezért a BOK csarnokban rendezték meg ezt az alkalmat. 
Nem szeretem a tömeget, mégis ez a rengeteg ember nem 
eltaszított, inkább megerősített. Igen, mi sokan vagyunk, 
és tényleg nem kell aggódnunk, hogy nincs kikkel összefog-
nunk. Csodálatos látni, hogy ennyi velem egykorú fiatal 
együtt dicsőíti Istent, és ők is ugyanúgy valami nagy, érté-
kes élménynek akarnak részesei lenni.”
 Kedves fiatalok! A következő ForrásPont időpontja 
2020. szeptember 18. Gyere, tapasztaljuk meg együtt Jé-
zus nagyságát a közösség által! Gyere, és töltekezz Jézus-
sal, mert „Minden forrásom belőled fakad”!

ForrásPont – újra
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Kedves Gyerekek!

Fogadjátok tőlünk szeretettel azt a kis társasjátékot, amit 
Kinga néni készített Számotokra, és az újság melléklete-
ként tarthattok a kezetekben. A játék karácsony fényében 
zajlik, amikor a pásztorok megtudták az angyaloktól, hogy 
a kis Jézus megszületett. Nagyon megörültek, és felkere-
kedtek, hogy meglátogassák őt. Ebben az időben mi is 
karácsonyra készülünk, és arra, hogy a születésnapján kö-
szöntsük őt. Elmondjuk neki, hogy nagyon szeretjük őt, és 
hogy nagyon fontos a számunkra. Ő is üzent nekünk azzal, 
hogy Isten volt, de ember is akart lenni, hogy közelebb ke-
rüljön hozzánk, mert nagyon szeret minket. Készítsük hát 
fel a szívünket a szülinapjára, és ajándékozzuk meg őt a 
szeretetünkkel. A társasjátékkal és a pásztorok örömével jó 
készülődést kívánunk nektek!

a jáTÉk CÉlja

A pásztorok meghallották, hogy megszületett a 
Messiás, és sietnek Betlehembe. Nem akarnak üres 
kézzel menni, ezért útközben ajándékokat gyűjte-
nek a tarisznyájukba. Az út ösvényen, kövek közt 
halad, és minden játékmezőn felvehetnek egy tár-
gyat, vagy szívet (lelki ajándékot). Ha jól felel va-
laki a mezőhöz tartozó kérdésre, ill. elvégzi a fel-
adatot, magával viheti az ajándékot a Kisjézushoz.

a jáTÉk MeneTe

1. változat
Ha nem vágjátok szét a játéktáblát, akkor keresse-
tek 4 bábut, amelyet helyezzetek el egy-egy pász-
toron! Innen indul mindenki sorban egymás után. 
Minden körben mindenki egyet léphet előre vagy 
össze-vissza. Ha egy tárgyas mezőre lép valaki, ki-
keresi a hozzá tartozó kis kártyát, és felolvassa a 
kérdést. Ha jól válaszol, elteheti a kártyát. Ha szív 
van az útmezőn, húznia kell egy szíves kártyát és 
elvégezni a feladatot. Ha sikerül, elteheti a kártyát. 
A végén mindenki megérkezik Betlehembe és elő-
veheti a Kisjézusnak hozott ajándékokat.

2. változat
Ha négyzetekre vágod szét a játékmezőt és a pász-
torfigurákat, akkor minden játékos húz egy pásztor 
kártyát, az lesz az ő karaktere, melyet elhelyeztek 
egymás mellett az asztalon. Azoktól 6 kártya távol-

ságba rakjátok le a célt jelentő Betlehem lapot! A játék so-
rán sorba egy-egy útkártyát húznak a játékosok, és elhelye-
zik az asztalon úgy, hogy illeszkedjenek egymáshoz (mint 
az Aranyásók, vagy Labirintus játékban). Mint az előző 
változatban, ha jól feleltek az útmezőhöz tartozó kérdésre, 
vagy megoldjátok a feladatot, eltehetitek a kis ajándékot, 
melyekkel Betlehembe érkeztek a végén.

3. változat 
Adventi naptárként is lehet használni, ha minden nap egy-
egy útkártyát húztok, és a rajta lévő feladatot teljesítitek, ill. 
a kérdésre válaszoltok, megtelik a tarisznyátok ajándékok-
kal, amikkel karácsonyra megérkeztek a Kisjézus jászolá-
hoz. Ha mágnest ragasztotok a lapok hátára, akkor a hűtőn 
is építhetitek az utat Betlehemig.

Hadiné Turcsik Kinga

társasjátéK – játéKszabály
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a kis Jézus megszületett. Nagyon megörültek, és felkere-
kedtek, hogy meglátogassák őt. Ebben az időben mi is 
karácsonyra készülünk, és arra, hogy a születésnapján kö-
szöntsük őt. Elmondjuk neki, hogy nagyon szeretjük őt, és 
hogy nagyon fontos a számunkra. Ő is üzent nekünk azzal, 
hogy Isten volt, de ember is akart lenni, hogy közelebb ke-
rüljön hozzánk, mert nagyon szeret minket. Készítsük hát 
fel a szívünket a szülinapjára, és ajándékozzuk meg őt a 
szeretetünkkel. A társasjátékkal és a pásztorok örömével jó 
készülődést kívánunk nektek!

a jáTÉk CÉlja

A pásztorok meghallották, hogy megszületett a 
Messiás, és sietnek Betlehembe. Nem akarnak üres 
kézzel menni, ezért útközben ajándékokat gyűjte-
nek a tarisznyájukba. Az út ösvényen, kövek közt 
halad, és minden játékmezőn felvehetnek egy tár-
gyat, vagy szívet (lelki ajándékot). Ha jól felel va-
laki a mezőhöz tartozó kérdésre, ill. elvégzi a fel-
adatot, magával viheti az ajándékot a Kisjézushoz.

a jáTÉk MeneTe

1. változat
Ha nem vágjátok szét a játéktáblát, akkor keresse-
tek 4 bábut, amelyet helyezzetek el egy-egy pász-
toron! Innen indul mindenki sorban egymás után. 
Minden körben mindenki egyet léphet előre vagy 
össze-vissza. Ha egy tárgyas mezőre lép valaki, ki-
keresi a hozzá tartozó kis kártyát, és felolvassa a 
kérdést. Ha jól válaszol, elteheti a kártyát. Ha szív 
van az útmezőn, húznia kell egy szíves kártyát és 
elvégezni a feladatot. Ha sikerül, elteheti a kártyát. 
A végén mindenki megérkezik Betlehembe és elő-
veheti a Kisjézusnak hozott ajándékokat.

2. változat
Ha négyzetekre vágod szét a játékmezőt és a pász-
torfigurákat, akkor minden játékos húz egy pásztor 
kártyát, az lesz az ő karaktere, melyet elhelyeztek 
egymás mellett az asztalon. Azoktól 6 kártya távol-

ságba rakjátok le a célt jelentő Betlehem lapot! A játék so-
rán sorba egy-egy útkártyát húznak a játékosok, és elhelye-
zik az asztalon úgy, hogy illeszkedjenek egymáshoz (mint 
az Aranyásók, vagy Labirintus játékban). Mint az előző 
változatban, ha jól feleltek az útmezőhöz tartozó kérdésre, 
vagy megoldjátok a feladatot, eltehetitek a kis ajándékot, 
melyekkel Betlehembe érkeztek a végén.

3. változat 
Adventi naptárként is lehet használni, ha minden nap egy-
egy útkártyát húztok, és a rajta lévő feladatot teljesítitek, ill. 
a kérdésre válaszoltok, megtelik a tarisznyátok ajándékok-
kal, amikkel karácsonyra megérkeztek a Kisjézus jászolá-
hoz. Ha mágnest ragasztotok a lapok hátára, akkor a hűtőn 
is építhetitek az utat Betlehemig.

Hadiné Turcsik Kinga

társasjátéK – játéKszabály
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ünnepi ételeinK
 

Az egyszerűség jellemezte a nagymaro-
si svábok karácsonyi asztalát. Amikor ma 
többfogásos ebédek és vacsorák készülnek 
az ünnep minden napjára, talán értetlenül, 
lekicsinylően olvashatjuk ezeket a sorokat. 
Pedig ez a visszafogottság segíthetne időnket 
és energiánkat a lényegre fordítani.
 December 24-én délben csak bablevest 
főztek, estére készült a mákos guba, az éjféli 
mise után pedig a család főtt kolbászt evett 
tormával. Karácsony többi napján azt ették, 
amit máskor is szokás volt. Újévkor a nép-
hagyomány szerint bab-vagy lencsefőzelék 
készült, hogy sok pénzük legyen az új évben. 
Sült disznóhússal tálalták, mert a malacok 
kitúrják, a baromfik pedig szétkaparják a 
szerencsét.
 A farsangi időszakban disznóvágáskor 
hurka, kolbász és más disznótoros finomságok készültek, 
családonként eltérő és féltve őrzött receptekkel. Ilyenkor 
főzték a kocsonyát is. A farsangi fánk elmaradhatatlan 
volt minden háznál.
 Ünnep vagy hétköznap, a sváb konyha takarékos, ezért 
is érdemes megkeresni a dédszülők, nagyszülők receptje-
it, tovább örökíteni a megsárgult lapokat. Újra sütni, főz-
ni, azt, amin ők felnevelkedtek. Biztos előkerülnek régi 
írások, aprósütemények, aszaltgyümölcsös finomságok, 
krémes csodák, krumplik és káposzták, amiket kézről 
kézre adtak, másoltak.
 
Kérjük, küldjenek be a Szerkesztőségbe ilyen kincseket, 
hogy megoszthassuk másokkal is!
 
 
Házi MákoS guba
 
50 dkg liszt
5 dkg élesztő
1 kávéskanál só
1 teáskanál cukor

7 dl tej
2 evőkanál cukor
porcukor, esetleg lekvár
 
Az élesztőt kevés langyos, cukros tejben felfuttatjuk. 
Vajlingba szitáljuk a sóval összekevert lisztet, a közepé-
be öntjük az élesztőt. Langyos vízzel rugalmas, nem túl 
lágy tésztává dagasztjuk. 30 percig, letakarva, langyos 

helyen kelesztjük. Lisztezett deszkán 10 darabra osztjuk 
és hosszú rudakat sodrunk belőlük. A tepsin még 15 per-
cig pihentetjük. Előmelegített sütőben, közepes lángon 
30 percig sütjük. Amikor kihűlt, másfél centis darabokra 
vágjuk.
A felforralt tejet megcukrozzuk és meglocsoljuk a gubát. 
Amikor magába szívta a nedvességet, megszórjuk a darált 
mákkal, porcukorral, ízlés szerint lekvárral. Sütőbe téve 
még finomabb lesz a guba.
 
 
koCSonya – Sulz
 

1,5 kg kocsonyahús (csülök, köröm, bőrke, húsos részek)
víz
1 kávéskanál pirospaprika
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Ceferino Ház, a hitoktató tanáraink, a templomi kórus 
és néhány érdeklődő. Raktunk ki könyveket a templom-
ban is úgy, hogy a karitászperselybe dobott pénzért vagy 
ajándékba elvihető. 
  Az állományt korábban feltettük a világhálóra, a meg-
maradt anyag feldolgozása után így is hozzáférhető lesz. 
A folytatáshoz az eddigi lestrapált gép helyébe most ado-
mányként egy használható számítógépet kaptunk. 
   A jövőben rövid ügyeletet tartok hetente a Kuckóban: 
szombatonként 9 – 11-ig.
   A többit bízzuk a Gondviselésre. Uram, legyen meg a Te 
akaratod: ‚Deo gratias’!

Hortoványi Jenő

Közösségünk nevében nagyon köszönjük Hortoványi 
Jenő éveken át tartó hűséges munkáját, amit a könyvtár-
ban és a plébánia História Domusának vezetésében vég-
zett. Kedves Jenő, Isten áldjon meg minden munkádért, 
hűségedért, áldozatodért, amit közösségünk javára és 
szolgálatára végzel. 

István atya

A könyvtár jelenleg Hortoványi Jenő keresésével érhető el 
az ő megbízásával megadott: 06 30 8323885 telefonszá-
mon. A jelen könyvállomány amint újra leltározva lesz, az 
egyházközség honlapján keresztül érhető el; www. nagy-
marolisplébánia.hu

(A szerkesztő megjegyzése)

Még Zimonyi János atya idejében felvetődött, hogy létesí-
teni kellene egy plébániai kölcsönkönyvtárat. Némi húzó-
dozás után elvállaltam a könyvtáros tisztjét. A közösségi 

ház egy keskeny kis szobáját ajánlották fel könyvtárnak. 
    Az állomány − színvonalas teológiai, filozófiai, egyéb 
vallásos művek – kizárólag adakozásból, hagyatékként 
gyűltek össze. Sajnos bőven akadt azért az alapprofilnak 
meg nem felelő gyengébb mű, elvétve pedig kimondottan 
világi szépirodalom. Ezeket a városi könyvtárnak ajándé-
koztuk. A könyvek rendezését, számítógépes leltározását 
eleinte a kötelező szociális munkájukat teljesítő diáklá-
nyok, majd folyamatosan magam végeztem. 2019 elejére 
már kb. 2400 kötet volt, zsúfolva a szobában. Folyóira-
tot nem gyűjtöttünk. A könyvtárat 2015. február 22-én 
Gáspár István plébános atya nyitotta meg áldásával. Heti 
kétszer két órát tartottam ügyeletet.
 Sajnos a lelkesedés a kölcsönzésre már nem terjedt ki. 
A három év alatt csak mintegy 30 személy, főleg gye-
rekek vittek könyvet. A leglelkesebb olvasó én magam 
voltam. Bebizonyosodott, hogy az igen értékes gyűj-
temény ellenére a kölcsönkönyvtár-jelleg nem műkö-
dött, inkább megőrző raktár voltunk. 2019 tavaszán a 
képviselőtestület határozata értelmében a korábbi for-
ma megszűnt. A karitász Kuckójának egyik szobájában 
adódott egy polcsor. Ide kb. 5-6oo kötet fér el. Több heti 
munkával kiválogattam a legfontosabb könyveket, me-
lyek az egyházközségi életben még értékesek lehetnek.  
Mivel teljesen ingyen szereztünk minden könyvet, a fe-
leslegeset is így adtuk tovább. Kapott a váci püspöki és a 
városi könyvtár, a szegedi Szent Gellért Kiadó, a szátoki 

Volt egyszer egy... KönyVtár 
Szent Erzsébetről elnevezve

3_Tanusag2019-December.indd   20 2019. 12. 02.   16:28



23közérdekű

Dr. Kocsis István testvérünk a nagy-
marosi templom utóbbi évtizedbéli 
megújulását írott dokumentumok és 
csodálatos minőségű és mennyiségű 
fotóanyag felhasználásával kiállítás alá 
rendezte. A fotóanyag jelentős részét ő 
fényképezte, és ő menedzselte a kiállí-
tás létrejöttét. Tárgya: számtalan gyö-
nyörű, nagyméretű, művészi értékű 
fénykép volt templomunk szépségei-
ről, és az elmúlt években történt felújí-
tásokról – az ehhez tartozó szöveges 
leírásokkal, érdekes, máshol ritkán olvasható magyaráza-
tokkal. A kiállítás a Sigil galériában volt megtekinthető 
október 12-től november 2-ig.
 A kiállítás elnyerte a fotóhónapon való részvétel lehető-
ségét, ami országos média megjelenést jelent. Ezt az aláb-
bi sorokkal vezették föl:
 A nagymarosi Szent Kereszt felmagasztalása római 
katolikus plébániatemplom a Dunakanyar egyetlen, 
ma is álló középkori keresztény műemléke. A temp-
lom, -mint története során oly sokszor, -most is a ma-
rosi polgárok összefogása révén közadakozásból, és 
állami támogatással, kívül, belül megújult.  Így jelenleg 

az épület szinte minden részlete, Nagymaros és a Du-
nakanyar egyedülálló szépségében bemutatható művé-
szet-, ipar- és vallástörténeti kincse: a restaurált ablak-
rendszer, a Mátyás korabeli késő gótikus torony, Lohr 
Ferenc szekkói, Zsellér Imre festett, historizáló abla-
kai, az Angster orgona, a Szlezák és Thury harangok, 
a Bebó Károly készítette főoltár. A kiállítás „Együtt 
szentebbül megújult” címmel nagyméretű fotókon és 
magyarázó táblákon mutatja be e nemzeti kincsünk 
részleteit, történetét, az alkotók életútját, és a marosi 
polgárok időtlen összefogását.

Heininger Ferenc

egy gyönyörű Kiállítást
láthattunK templomunKról

3_Tanusag2019-December.indd   23 2019. 12. 02.   16:29

22 Marosi ízek

rezzük. 4-5 óra alatt nagyon lassú tűzön, alig gyöngyözve 
puhára főzzük. Szűrjük át, hogy szép tiszta legyen a lé, 
majd a zsírját hidegen szedjük le. A kicsontozott húsokat 
szétosztjuk a tányérokban, újramelegítjük a levet, és még 
egyszer átszűrve, ráöntjük a húsokra.
 Hideg helyen tartsuk, és vigyünk a rokonainknak, ba-
rátainknak is belőle.
 

FarSangi Fánk – FaSCHingSkoPFe
 
1 kg finomliszt
2 dkg élesztő
3-4 dl langyos tej
6 tojás sárgája
csipetnyi só
6 dkg cukor
2 evőkanál rum
diónyi vaj

A szobahőmérsékletű hozzávalókat, a cukros 
tejben felfuttatott élesztőt a vajlingban faka-
nállal jól kidolgozzuk, míg hólyagos, fényes 
lesz. Letakarva, langyos helyen 50 percig ke-
lesztjük. Lisztezett deszkán hüvelykujj vastag-
ságúra nyújtjuk, és lisztezett fánkszaggatóval 
kiszaggatjuk. Ismét letakarjuk, míg duplájára 
kel, vigyázva, ne kapjon huzatot. A fánk kö-
zepét az ujjunkkal nyomjuk be, majd fordítva 
tegyük a bő forró olajba. Az első oldalát fedő-
vel sütjük, a másik oldalát fedő nélkül sütjük 
aranyszínűre, kb. 2-2 percig.
 Farsang idejében sokszor süssük, porcukor-
ral, lekvárral, még melegen tálaljuk.
 

Dán Ildikó

3 teáskanál só
20 szem bors
3 közepes fej vöröshagyma
5 gerezd fokhagyma
 
A Sulz elkészítése egyszerű, egy kis törődést igényel csak. 
A megtisztított, megmosott kocsonyahúst 3 liter vízben 
feltesszük főni, a habot többször lemerjük, majd fűsze-
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Előszó
 
Advent titka a várakozásban rejlik. Jézus megszületik közénk karácsonykor, de lelkünk 
csak akkor ujjong a szent éjszakán, ha végigéljük a várakozás időszakát. Engedjünk ma-
gunknak időt. Kavargassuk a kávénkat, nézzünk ki az ablakon, tegyük le a listát, vegyünk 
egy nagy levegőt.
 Mi történt velem az elmúlt évben? Hagytam magam vezetni az Úr által? Odaálltam elé 
minden nap és megkérdeztem, mi legyen ma Uram? Hogy csináljam, hogy veled lehes-
sek, együtt menjünk? Figyeltem a körülöttem élőkre? Volt időm köszönteni az újonnan 
érkezőket, az ismeretleneket? Befogadás volt bennem, alkalmazkodás? Tudtam háttérben 
maradni, alázatosan, csendesen? Amikor igazam volt, kiállni magamért szelíden, de erő-
vel? El tudtam köszönni a távozóktól? Megköszöntem mindent, amit csak kaptam? Hálát 
adtam minden nap az életemért, ami hoz jót és rosszat egyaránt? Volt időm magamra, a 
szeretteimre, bárkire, akinek szüksége volt rám? Voltam Jézussal, amikor szükségem volt 
rá és neki rám? Vagy csak azért, mert jó vele? Átfuthatnak rajtunk ezek a gondolatok, de 
jobb lenne, ha elidőznénk rajtuk.
 A csoda egy pillanat alatt történik meg, de a felkészülés hosszú is lehet. A Szentlélek 
szeminárium, a bérmálkozás útja elvezethet a teljes önátadáshoz. Tiszta, fehér lappá vál-
hatunk. Hála mindazokért, akik elindulnak a keresésre és azokért is, akik segítik őket ezen 
az úton. Életutakat nézhetünk végig, van, aki szent lett és vannak, akik törekednek rá.
Nem csak számadást adhatunk, de nézzünk előre is, vannak terveink, céljaink, a megva-
lósuláshoz pedig mindannyian kellünk. Michael White atya és Tom Corcoran Újraépít-
ve című írása is segít. Varga László kaposvári megyéspüspök szavaival élve ez a könyv 
a Szentlélek kiváló ajándéka egyházunk megújulásához! Valóban építsük újjá magunkat 
minden szinten!
 Most a gyerekek vannak a középpontban, ez igazán az ő ünnepük. Nekünk, felnőttek-
nek pedig olyanná kell válnunk, mint a gyermekeknek, hogy nekünk is igaz karácsonyunk 
legyen. Őszintén várni, elfogadni, befogadni, helyet adni magunkban az örömnek.
Őszintén szeretni.
 Dán Ildikó
 

A Szerkesztőség beteljesülő adventi várakozást,
áldott karácsonyt és szép új esztendőt kíván
minden olvasójának!  
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KARitáSz HíReK
Karácsony közeledtével gyűjtéseket szervezünk.

„A nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak kettős célja van: ünnepé tenni a karácsonyt
és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit.”

Katolikus Karitász

• November végétől tárgyi adományokat várunk vásározás céljára. Az ajándékok
   bármelyik szentmise után, illetve a Karitász Kuckóban leadhatók.
• A CBA-ban tartós élelmiszereket, tisztítószereket gyűjtünk rászorulóknak.
• Advent második vasárnapján a Kárpátaljai Karitász javára rendezünk pénzgyűjtést.
• A december 25-ei karácsonyi ebédkészítésre várjuk a jelentkezőket.

Kérjük, figyelje a templomi hirdetéseket, ahol minden információt részletesen megtudhat.
„Ahogyan a föld a napra és az esőre van utalva, úgy minden élőlény –

akár beismeri, akár nem – a jóságra vár.”
Ernst Kasemann
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„Az Ige volt az igazi világosság, 
amely megvilágosít minden 
embert: ő jött el a világba.”

(Jn 1,9)

ADVENTI NAPTÁR
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