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Gyermeki szívvel ünnepelni a Kisdedet
Talán legkorábbi emlékeinkbe, emlékeink könyvébe visszalapozva a legszebb
oldalak azok, amelyeken gyermekkori
karácsonyaink elevenednek meg. Még
a legidősebbek is őrzik az emlékét annak,
hogy milyen volt gyermekként karácsonyfa alatt énekelni, térdig érő hóban
lépdelve vagy szánkózva éjféli misére
menni. Az Isten szeretetét ha meg nem
is értettük, de annál inkább átéreztük
kicsi korunkban a csodát, hogy „az
Ige testté lett.” Aztán felnőttként
egyre inkább visszarántanak
bennünket „a komoly dolgok”
a ráció talajára. A hit terén is
túlzottan komolyak és elvontak lettünk.
Pedig a színek, a karácsonyi díszek fényei, a fenyő
illata, a Mennyből az
angyal dallamai mind
arra szolgálnak, hogy az
evangélium örömhírét
felerősítsék, érthetővé tegyék, elmélyítsék a felnőtt
hívekben is. Az Egyházban
mindig is nagy jelentősége
volt az ünnepnek, és ma is az,
amikor a világ talán elfelejtett
ünnepelni, vagy kifogyott az „ünnepelni valóból”. Amikor az Egyház
a liturgiában ünnepli a megtestesülés titkát, megnyilvánul a belső öröm,
a folyamatos megrendültség az Isten
végtelen nagysága és szeretete előtt. Az
ünneplés tehát nem üres, öncélú ájtatoskodás és nem is hangulatok keresése,
hajszolása. Ezt a liturgiában is megta-

pasztalható karácsonyi örömöt erősíti
bennünk a szentáldozás, a „hópehely
Ostya, csöpp búzakenyér.”
Ugyanakkor otthon, családi körben is
ünnepelhetjük Krisztus születésnapját.
Szeretteinkkel együtt vallhatjuk meg
és erősíthetjük meg hitünket közös
imádsággal és énekléssel, ami minden

hangulatfokozó zenénél és dekorációnál többet ér. Kisgyermekes szülők és
nagyszülők ezzel az otthoni keresztény
ünnepléssel egyúttal tanítják is a felnövekvő generációt, hogyan kell keresztény módon ünnepelni, hogy a kará-

csony nem merül ki a közös evésben és
tévénézésben. Ez a hit megerősítésének
egy csodálatos lehetősége, Jézus születésének az ünnepe. Hiszen a gyermekek is
látják, hogy az ünnepi ima, a karácsonyi
titok nemcsak az éjféli misére szorítkozik, nem pusztán templomi program,
nem hagyományőrzés, hanem az élő hitnek a jele, ami otthonainkat, családjainkat is átjárja.
„Soha nem volt még ilyen áldott éj…”hangzik az ének Szenteste, és valóban ez a rácsodálkozás ideje,
pillanata. Azé a kegyelmi pillanaté, amikor észrevesszük,
hogy Jézus születésével
fizikai falak omlanak ös�sze, határok semmisülnek
meg és kitágul a világ.
Hitünk alapja szavakkal
ki nem fejezhető valóság, amit csak a tiszta,
gyermeki szív képes befogadni, melyben megvan
a képesség a végtelent látni.
Imádkozom azért, hogy
minden ünnepet ezzel
a végtelenre irányuló szívvel
éljük át mindannyian ezen a karácsonyon is. Ajándékozzuk meg
egymást magával az ünneppel, és tanuljuk meg megérteni a gyermekektől,
az egyszerű emberektől az ünnep lényegét! Vigyünk magunkkal színeket,
illatokat, hangokat a templomból, és
folytassuk a hívő ünneplést otthonainkban is.
Gábor atya

Minden kedves Olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
kegyelemben gazdag, boldog új évet kíván a szerkesztőség!
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Képviselő-testületi
lelki gyakorlat Érden

Pax et Bonum!
Béke és jóság!

Idősek napja
Vértestolnán

A Ciszterci Nővérek
Regina Mundi Apátságának gyönyörű
helyszínén,
Érden, Bátor Botond
(OFSPPE) - a Magyar Pálos Rend tartományfőnökének
vezetésével került
sor, szeptember 28-30. között, a Tóvárosi Egyházközség Képviselőtestületének hagyományos évi lelki gyakorlatára.

Ez kell, hogy jellemezze Szent Ferenc
követőit, fejtette ki szentbeszédében Gábor atya december 5-én, amikor a szentmisében Hornyák József befogadást
nyert a Tatai Árpád-házi Szent Erzsébet
Ferences Világi Rendi közösségébe, és
Steiner Erika életre szóló fogadalommal
kötelezte el magát az evangélium szerinti életre Szent Ferenc példáját követve.
Gábor atya, nemcsak mint a közösség lelki asszisztense, de egész működése Szent
Ferenc szellemiségének megőrzését és
továbbadását szolgálja, ezért is bíztatott
Isten békéjének és Krisztusnak odaadott
életre. Istennek legyen hála, amiért tanításaival lelkünket táplálja és megerősít
bennünket ebben az Istentől eltávolodott és elanyagiasodott világban.
Magó Ottó

Ádvent kezdetén került sor a betegek
szentségének közös kiszolgáltatására.
Mintegy hatvanan részesültek a szentségben, ünnepi szentmise keretében. Ezt
követően a közösségi házban Harmados
Oszkár polgármester nyitotta meg a hagyományos idősnapi rendezvényt, melynek kezdetén imádkoztunk az ebben az
évben elhunyt vértestolnaiakért. A gyermekek és az énekkar műsorát követően
hajnalig tartó mulatság vette kezdetét.

Szabó Gábor

Bécsi kirándulás

Mintegy százan vettünk részt december
elsején szervezett bécsi ádventi kiránduláson. Végigjártuk Bécs feldíszített
belvárosának főbb nevezetességeit, többek közt a Szent István székesegyházat
(Stephansdom) és környékét. A Német
Lovagrend templomában - melynek
főoltárának festménye Szent Erzsébet
mennyei megkoronázását ábrázolja ünnepi, adventi szentmisét mutatott be
Gábor atya a kirándulóknak.

Felújítás

Befejeződött a templom belső világításának és hangosításának korszerűsítése.
Bízunk abban, hogy ennek segítségével
a hívő közösség még inkább be tud kapcsolódni a liturgiába. Köszönjük a kedves Testvérek munkálatok ideje alatti
türelmét.

Téli éjszaka
Álmodj angyallal
hajnalcsillagot váró
téli éjszaka

Prelúdium

Adventi lelkigyakorlat

Egy tündérkönnycsepp
téli ágról, reszketve
arcomra hullott

Dr. Csernai Balázs pápai káplán, teológiai tanár vezette a három napos adventi
gyakorlatot. Lelkigyakorlatos homíliáiban szentírási részek alapján, az egyéni
és közösségi imádságról elmélkedett.

Botos Ferenc
glamox-hirdetes_96x126_CMYK_20120823.ai 1 2012.08.23. 10:29:50

A Jászol hangjai
Szeretettel hívjuk fel ismét kedves Olvasóink figyelmét, hogy megjelent
A Jászol hangjai címmel Döbrentey
Ildikó meseíró és Gulya Róbert zeneszerző hiánypótló karácsonyi lemeze,
Brückner Ákos Előd atya és Ókovács
Szilveszter ajánlásával. A szerzőpáros
új dalai mellett régi karácsonyi énekek
szólalnak meg a Budapesti Szimfonikusok, vegyeskar és gyerekkórus közreműködésével. A dalokba belehallgathatnak, és a lemezt megrendelhetik a www.
ajaszolhangjai.hu weboldalon.
Szerkesztőség

GLAMOX · ADAX
C

M

elektromos energiatakarékos fűtőpanelekkel
akár néhány órán belül kialakíthatja fűtését
felfordulás és kosz nélkül!

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!
tel: 06 20 / 955 2629

Bemutatóterem · Tata, Ady E. u. 39.
www.NORDART.hu · www.GLAMOX.hu

„Szeressétek egymást”

Apostol

3

Hétköznapi tippek keresztény használatra 7.

„Nem a pénz boldogít” Bob Proctor ...azaz a gazdagság nem pénz, hanem lelkiállapot kérdése...
Áldott, békés ünneplést kívánok a kedves Olvasóknak, miután lezajlott a Karácsony előtti hajtás,
ideje ráhangolódnunk az ünneplésre, a meghitt
családi együttlétre és nem feledve azt sem, akiről
az ünnep szól, aki megszületett és végérvényesen
megváltoztatta a világot.
Egy gyermek, aki valóban újraírta a forgatókönyvet, mindent, ami szükséges a boldogsághoz megadott, megtanított, hogy hogyan éljünk, hogyan
legyünk boldogok.
Karácsony után a következő ünneplésre újévkor kerül sor, azonban azt megelőzi az év végi hálaadás. De
minek adjunk hálát? Minek örüljünk, hiszen válság
van, szegénységben élünk, a világ gyarló, blabla...
Igen, most következne az, hogy adjunk hálát
azért, hogy van fedél a fejünk felett, és van mit
enni, de ezennel nem ez következik.
Hanem az, hogy tavaly javasoltam, hogy tegyen
félre 10 %-ot minden hónapban és egy év múlva hálás lesz érte. Ön megtette?
Ha ezt nem tette meg, akkor mit tett azért, hogy
jobb legyen az élete?
Mit kapott és mit tett? Miért fog hálát adni?
Az a hír járja, hogy ma Magyarországon nem lehet megélni, nem lehet előre jutni, rossz az élet,
tehát nincs miért hálát adni.
Bezzeg, ha lenne pénzünk, akkor milyen hálásak
és boldogok lennénk!
Igen, az az érzésem, hogy a jó magyar mondás, miszerint „a pénz nem boldogít” nem igaz.
Ugyanis tíz elégedetlen emberből tíz azért elége-

detlen, mert jelenleg nincs elég pénze. Ebből az
következik, hogy ha lenne pénze, akkor boldog
lenne, tehát nem igaz, hogy a pénz nem boldogít.
Ha elolvassuk a fenti idézetet, akkor hamarabb
megtaláljuk a realitást benne, mint a hagyományos közmondásunkban: Nem a pénz boldogít!
Valóban igaz, hogy pénzzel sok mindent elérhetünk, ami a boldogságunkat szolgálhatja,
azonban a pénz még önmagában nem okoz bőségtudatot, ugyanis lehet rettegni a pénzügyi
veszteségektől, a bukásoktól és sok mástól, ami
igazolja, hogy a pénz birtoklása sem hatalommal,
sem boldogsággal nem jár, ha nincs hozzájáró
hála, és bőség, és boldogságtudatunk.
Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy mindegy, hogy
milyen az anyagi helyzetünk, minden esetben legyünk hálásak azért, amilyen, jobb híján azért, mert
élhetnénk akár rosszabbul is, de jobban tesszük,
ha egyszerűen hálásak vagyunk azért, amink van.
Bőségtudatunkat úgy lehet legjobban felszínre hozni, hogy komolyabban belegondolunk, hogy amink
van az egy kicsit több, mint a szükséges. Ha ezt
szem előtt tartjuk, akkor ezért is hálásak lehetünk.
Az az ember, aki hálás, és a hálájának kifejezését
nap mint nap gyakorolja, maximum 30 nap alatt
eljut a boldogság szintjére, teljesen mindegy,
hogy mennyi pénze van.
Hogyan és kinek legyünk hálásak? Hogy működik ez gyakorlatban?
Bárkinek és bárhogy...na jó, akkor vegyük egy kicsit gyakorlatiasabbra a figurát!

Istennek bármikor hálásak lehetünk, hiszen mindent tőle kaptunk. Azzal, hogy Istennek hálásak
vagyunk, és ezt kifejezzük neki, hamar szokásunkká válhat, és hamar megunhatjuk a „hálálkodást”.
Ezért azt javaslom, hogy egészen kis dolgokért is
legyünk hálásak.
Tavaly kértem egy házi feladatot, gyakorlatot,
méghozzá azt, hogy tegyen félre 10%-ot minden
körülmények között. Aki ezt megcsinálta, most
biztosan örül neki.
Most azt kérem, egyfajta újévi fogadalomként,
hogy naponta minimum 5 dolgot fogalmazzunk
meg, amiért hálásak vagyunk.
Úgy még jobban működik, ha leírjuk.
Pl: Hálás vagyok a fodrászomért, mert nagyon
szépen dolgozik. Hálás vagyok a finom vacsoráért, amit a feleségem készített. Hálás vagyok
a szórakoztató tv-műsorért. Hálás vagyok a testvéremnek, mert ma nem idegesített. Hálás vagyok a férjemnek, mert ma nem kritizált. Hálás
vagyok a szomszédomnak, mert ma köszönt. Hálás vagyok, mert pont akkor mentem a pékségbe,
amikor meleg zsemlét kaptam...
Lehet, hogy butaságnak tűnik, de ha valaki kipróbálja, rájön, hogy tényleg nem kell egy hónap
hozzá, és kialakított magában egy olyan szokást,
mely legalább annyit változtat a világán, mint Jézus az egész világon.
Boldog, bőségtudatos új évet kívánok!
Nágel Balázs

Hagyományok, népi szokások- Aprószentek

Aprószenteknek, a Biblia szerint, Heródes által
karácsony után, december 28-án lemészárolt két
év alatti fiúgyermekeket nevezzük. Heródes minden két éven aluli fiúgyermeket megöletett Betlehemben és környékén, hogy biztos legyen benne
a „zsidók újszülött királya” nem marad életben.
A gyermekmészárlás áldozatait nevezzük “aprószenteknek” és december 28-át aprószentek napjának.
Aprószentek napjának Magyarország-szerte jellegzetes szokása volt a vesszőzés, amelyet egyes
vidékeken aprószentekelésnek, odoricsolásnak,
suprikálásnak, csapulásnak is neveztek. A ves�sző lehetett termőág, fűzfavessző vagy korbács.
A vesszőzés szokásának kettős magyarázata van:
egyrészt pogány termékenység- és egészségvarázslással függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos. Kétféle szokás terjedt el, egyes vidékeken
a fiúgyermekeket vesszőzték meg a háziasszonyok,
máshol a lányokat vesszőzték meg a legények.
Aprószentek napján a gyerekek elmentek az ismerősökhöz mustármagot kérni: „Mustármagot
jöttem kérni, Tessék engem jól elverni.” Az alföldön a háziasszonyok egy vesszővel „megsuprálták”
a fiúgyerekeket és ezt mondták: „Aprószentek
Dávid, Dávid éljen a fiad sokáig!” Ezután megjutalmazták a gyereket dióval, mogyoróval, esetleg
egy kis pénzzel. Szegeden a gyerekeket a szülők
mustármagért küldték a szomszédba, ahol elővették a nyírfavesszőt és megkérdezték, hányan vannak
az aprószentek. Addig vesszőzték, míg meg nem
mondták, hogy száznegyvennégyezren. Úgy tartották, hogy akit megvesszőznek, az nem lesz keléses.
A Drávaszögben a gyerekek fűzfavesszőből font

korbáccsal jártak, bekéredzkedtek a házakhoz és
elmondták a mondókát: „Ódorics, ódorics, Egészséges légy, Beteg ne légy, Keléses ne légy, Apádnak,
anyádnak szót fogadj, Ahová küldenek, szaladj.”
Egy másik elterjedt szokás a lányok megkorbácsolása volt. Ilyenkor a fiúk házról házra járva bőség-, egészség- és szerencsekívánó mondókákat
adtak elő, és megvesszőzték a lányokat. A legényeket borral, kaláccsal kínálták, a megkorbácsolt
lány pedig színes pántlikát kötött a korbácsra.
Személy szerint gyergyócsomafalvi származású vagyok, ahol az aprószentekelés még napjainkban is
élő hagyomány. A gyergyói falvakban a legények
nem aprószentek napján, hanem azt a napot megelőző éjszaka mennek a lányos házakhoz zeneszóval. Azokat a lányokat „verik meg” a fiatal legények, akiket karácsony éjszakáján megénekeltek.
A baráti körből a legények összegyűlnek, és éjfél
körül indulnak a lányos házakhoz. Az ajtó előtt
ezt éneklik: „Házigazda aluszol-e/még sokáig
álmodol-e/serkenj fel álmodból/és kelj fel ágyadból/mert jöttünk tehozzád!/Mondd meg, hogy jó
szívvel vársz-e?/Házadba bé bocsájtassz-e?/Mert
ha nem megtérünk,/Megyünk honnan jöttünk,/
Más szállást keresünk./Háziasszony azt suttogja/
Van egy fazék káposztája/Ha azt odaégeti/Tőlünk megeheti./Tőlünk megeheti./Házigazda azt
suttogja/Van egy korsó pálinkája/Ha azt megcukrozza/Tőlünk megihatja/Tőlünk megihatja.”
Az ének után a lány felkapcsolja a villanyt a házba, jelezve, hogy fogadja az aprószentekelőket.
A legények kopogtatnak az ajtón, és ezt mondják:
„Azt hallottam disznót öltek/ Kolbászt, hurkát

töltöttek/ Hoztam egy kicsi csípős tormát/ Szét
szabad-e osztani?” Ezután a fonott vesszővel
a leányt, majd az édesanyát megveregetik, hogy
egészségük jól szolgáljon az elkövetkező esztendőben, míg ezt mondják: „ Aprószentek Szent
Dávid/ Künn a jégen korcsolyázik/ Elromlott
a korcsolyája/ Nincsen aki megcsinálja./ Fúrja faragja/ Méges a hátán hordozza. /Adjon Isten erőt,
egészséget/ Bő áldást és lélek üdvösséget!” A legényeket megkínálják borral, pálinkával, sütemén�nyel, kaláccsal. A lányok a korbácsolás végeztével
szalagokat kötnek a fűzfából font aprószentek végére és a harmonikára, hogy megőrizzék a hangszer hangját. Amelyik legény tetszik a lánynak,
annak köti a legszebb és leghosszabb szalagot. Régen csak annak a legénynek járt szalag, aki tetszett
a lánynak. Manapság már szaloncukrot is kötnek
viccből. Annak a lánynak, aki nem nyit ajtót, elviszik a kapuját és leteszik az út szélére, hogy másnap a falu lássa, és a leány szégyellje magát.
Nappal a gyerekek szoktak járni, akik nem énekelnek, hanem verset mondanak. Őket is megkínálják süteménnyel, cukorkával és egy-egy helyen
még pénzt is adnak.
Pintér Eleonóra
Felhasznált irodalom:
Rokaly József: Gyergyócsomafalva monográfiája,
II. kötet, 146-150. oldal
Gyergyócsomafalvi Délhegyalja, 9. oldal
http://www.zetelaka.com/hu/jeles-napok/
december-28.-aproszentek-napja.html
http://www.hoxa.hu/?p1=cikk&p2=2802
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A hit terjesztése, az én misszióm
A Regnum Marianum Akadémia előadássorozat novemberi előadásán az egyik
téma a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) tanítása volt, erről hallhattunk az előadótól, Vadász Zoltán atyától.
Megtudhattuk, hogy a zsinat pozitív eredményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
a Katolikus egyház és a társadalmak közelebb
kerüljenek egymáshoz (pl. az anyanyelvi misézés általánossá tétele, a tömegtájékoztatás
igénybe vétele, párbeszéd más egyházakkal,
a szerzetesélet megújításáról, papképzés,
a papi élet dekrétumai, az Egyház missziója, a vallásszabadság kérdései, szabályozás az
egyházi szertartásrendről, a liturgiáról).
Az előadó atya a misszió kapcsán felvetette

a kérdést, hogy az Egyház missziós tevékenységén belül mi lehet az egyes emberek missziója, hogyan tudnánk a környezetünkben élő
embertársainkat közelebb vezetni Istenhez.
Számos vélemény elhangzott, engem egy
korábban hallott szentmisei prédikáció érintett meg, ennek középpontja a szeretet. Isten
egyik legfőbb parancsa, hogy úgy szeressük
a másik embert, mint saját magunkat.
Az előadásban a szeretet három fokozatát
mutatta be: a segítő-, a megbocsátó-, és az
önfeláldozó szeretetet.
A mindennapi élet területein (család, munkahely, baráti- és egyéb emberi kapcsolatok)
kell(ene) eljutni a legmagasabb fokra, amely
egyáltalán nem könnyű.

Úgy segíteni a másik embertársunkon, hogy pl.
folyamatosan nem jót cselekszik velünk, megbocsátani neki úgy, hogy megfogadja, hogy
többé nem vét ellenünk, és mégis az ellenkezőjét csinálja, vagy pedig pl. energiánkból, időnkből, akár anyagi javainkból áldozatot hozni
a másik emberért, semmiféle viszonzást nem
várva cserébe nem könnyű feladatok.
A helyes cselekedet fog téríteni, nem pedig
az erről szóló „prédikáció”. Ha a másik emberben is magamat látom és ennek megfelelően cselekszem, talán jobb lesz a világ.
Ezen, és hasonló gondolatokról szól ez az
akadémiasorozat, melyet ezúton ajánlok
mindenki figyelmébe.

Pöltl Péter

A hit kapuja mindig nyitva áll - XVI. Benedek kisenciklikája a hitről

„A hit kapuja (vö. ApCsel 14,27), mely az Istennel való közösségre vezet, és lehetővé teszi,
hogy belépjünk Egyházába, mindig nyitva áll
előttünk. Akkor lehet átlépni küszöbét, ha Isten Igéjét hirdetik és a szív engedi, hogy átalakítsa a kegyelem.” E szavakkal kezdődik a Porta fidei motu proprio, amivel, illetve a benne
meghirdetett Hit Évével XVI. Benedek a három legaktuálisabb egyházi kérdésre igyekszik
választ adni: az új evangelizáció tartalmára,
a II. Vatikáni Zsinat értelmezésére és az Egyház reformjára.
A Hit Évének a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulójára időzítése nem véletlen, amint azt
a Szentatya részletesen ki is fejti a dokumentumban. A zsinat – Boldog II. János Pál szavai
szerint – nagy kegyelem volt az Egyház számára a XX. században, s az Egyház Hagyományának keretében, helyesen értelmezett tanítása biztos iránytű marad ebben az évszázadban
is. Mindehhez Szentatyánk hozzáteszi, hogy
a zsinat szövegei, amennyiben a helyes értelmezés (hermeneutika) mentén olvassuk azokat,
az Egyház mindig is szükséges megújulásának
nagy erőforrásai lehetnek.
De nemcsak a zsinat félévszázados jubileumáról van szó, hanem egyúttal a Katolikus
Egyház Katekizmusának 20. évfordulójáról
is. A Katekizmus pedig a II. Vatikáni Zsinat
egyik legfontosabb valódi gyümölcse – jelenti
ki a pápa – s azt a hit tanításának biztos mércéjéül ismeri el az Egyház.
Ami az Egyház többek által szorgalmazott reformját illeti, XVI. Benedek nemrég, a német
katolikus világiak előtt ismét világossá tette:
„az Egyház igazi válsága a nyugati világban
a hit válsága, ha nem jutunk el a hitben való
megújulásra, akkor az egész strukturális reform hatástalan marad”. A Hit Éve így kap-

csolódik az Egyház megújításához, amihez II.
János Pál szerint éppen a Katekizmus nyújthat
nagyon fontos támpontot.
A Szentatya a Hit Éve egyik központi feladatául tehát a hit alapvető tartalmának újrafelfedezését és tanulmányozását írja elő, méghozzá
a Katekizmusban foglaltak alapján, ami a II.
Vatikáni Zsinat hiteles értelmezését jelenti.
Egy másik hasznos forrás, amire a pápa felhívja a figyelmet Szent Ágoston tanítása: az ő írásai „napjainkban is páratlan kincset jelentenek
és továbbra is számos istenkereső embernek
teszik lehetővé, hogy megtalálják a helyes utat
a hit kapujához”.
De mi is az a hit, aminek erősödését reméli
Szentatyánk ezen év során? A Porta fidei szövegében többször is visszaköszön XVI. Benedek pápaságának egyik alapüzenete: a hit nem
egy elvont elmélet, hanem a feltámadott, és az
Egyházban élő Krisztussal való találkozás öröme és lelkesedése. Ami az Istentől kapott szeretet megtapasztalása folytán növekszik: „a hit
ugyanis akkor növekszik, amikor a kapott szeretet megtapasztalásaként élik meg, s amikor kegyelem és öröm tapasztalataként adják tovább.
(…) Csakis ha hiszünk növekszik és erősödik
a hitünk. Nincs más lehetőség, hogy életünkkel
kapcsolatban bizonyosságra tegyünk szert, mint
hogy mindinkább belehelyezzük magunkat annak a szeretetnek a kezébe, amelyet mindig nagyobbnak tapasztalunk, mert Istentől ered.”
Hit és szeretet (caritas) szorosan összefügg,
mondja a pápa. Szeretet nélkül a hit nem hoz
gyümölcsöt, ugyanakkor hit nélkül a szeretet
csupán egy kétségek között vergődő érzelem volna: a hit teszi lehetővé, hogy a szükséget szenvedő emberben felismerjük Krisztus képmását.
A hitnek természetes következménye a nyilvános tanúságtétel és szerepvállalás: „a keresztény

soha nem gondolhatja úgy, hogy hinni magánügy”. A hit mindenkit arra kötelez, hogy élő jellé
váljon: a feltámadott Krisztus jelen van a világban. A mai világnak pedig különösen „azok hiteles tanúságtételére van szüksége, akiknek eszét
és szívét megvilágította Isten Igéje, s így képesek
megnyitni mások eszét és szívét is az Isten és
a soha véget nem érő igazi élet iránti vágyra”.
Noha a motu proprio mint forma inkább jogszabályok, rendelkezések kihirdetésére szolgál,
mint tanítás kifejtésére, ez a mostani akár a hitről szóló kisebb enciklikának is tekinthető. A kifejtő, tanító első részt azonban ezúttal is az egész
Egyház számára előírt rendelkezések követik:
a Porta fideit nemcsak elolvasni és átelmélkedni
kell, hanem végrehajtani. A részletes utasításokat egy későbbre ígért szentszéki dokumentum
(Nota) fogja tartalmazni, azonban a pápa már
most megjelöl néhány konkrét teendőt.
Felszólítja az egész világ püspökeit, csatlakozzanak Péter Utódjához, hogy „méltó és gyümölcsöző módon” ünnepeljék a Hit Évét. Intenzívebbé kell tenni a hit tartalmának megismerését
és megismertetését – a pápa sugallja, hogy a Hitvallás szövegét ismét mindenkinek betéve kellene tudni – nyilvánosan meg kell vallani hitünket
a székesegyházakban és templomokban, az otthonokban és a családokban, a szerzetesi és plébániai közösségekben, a régi és új egyházi közegekben, a hívők mind hitelesebbé váló életében.
A hitet a maga teljességében kell megvallani, és
intenzívebbé kell tenni megünneplését a liturgiában, különösen az Eucharisztiában.
„Újra felfedezni a megvallott, ünnepelt, megélt és átimádkozott hit tartalmát, valamint
átgondolni magának a hitnek az aktusát: ez
az a feladat, amit különösen is ebben az évben
minden hívőnek magáévá kell tennie.”
Forrás: Magyar Kurír
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„Életünk egyetlen igazán fontos feladata a szeretet megélése”
Interjú Gulya Róbert zeneszerzővel

Gulya Róbert zeneszerző, zongorista,
zeneművészeti tanulmányait Budapesten, Bécsben és Los Angelesben végezte.
Gyöngyösön született, családjával Tatán él. Honnan a tatai kötődés?
Los Angeles-ből hazatérve szerettünk
volna egy szép családi fészket, ahol gyerekeink csendes, nyugodt, barátságos
környezetben nőhetnek fel. Budapest
kiesett a túlzsúfoltsága és magas árai miatt. Tatát viszont már akkor is szerettük.
Barátságosnak, igényesnek és egyfajta kultúrvárosnak tartottuk. Egyébként
az átlagosnál lényegesen több művész él
itt, ami kisugárzik a városra. És akkoriban
egy családlátogatás alkalmával (Kinga,
a feleségem tatabányai születésű) megláttuk álmaink telkét a Remeteségben...
Neves előadóművészekkel, filmrendezőkkel és producerekkel dolgozott
együtt. Műveivel több rangos elismerést
kivívott magának. Melyik munkájára,
díjára a legbüszkébb?
Minden filmzene munkámmal elégedett vagyok, hiszen amelyiket elvállalom, arra minden tudásom szerint a legjobb zenét komponálom, függetlenül
a produkció nagyságától. Persze nekem
is vannak kedvenc műfajaim és ez a kaland/sci-fi. Eddigi legnagyobb büszkeségem az amerikai Tom Sawyer és Huckleberry Finn nagyjátékfilm zenéje. Itt
van még egy tatai kötődésű információ:
a film egyik jelenetébe sikerült a rendezővel megszerettetni a Semróg együttes
és sokunk jóbarátja, a nemrég elhunyt
Édes Zoltán zenéjét, ahová autentikus
ír – vadnyugati dal illett. Amikor Zoli
odaadta nekem ezt a dalt, nem tudtam,
hogy mennyire hálás leszek neki érte,
hogy beletehetem a filmbe.
Családjával a Kapucinus templom közösségéhez tartozik. Milyen szerepet
játszik életében a hit, az Istennel való
kapcsolat?
Hitem szerint az evilágon eltöltött életünk csak egy röpke pillanat az örökkévalóság tükrében, ám ez a pillanat
kiemelten fontos. Földi életünk egyetlen igazán fontos feladata a szeretet
megélése Isten, embertársaink és tulajdonképpen az egész teremtett világ felé.
Én megpróbálok minden erőmmel erre
a feladatra odafigyelni, még akkor is
ha az élet forgataga és a határidők ezt
nehezítik. Egyébként az én dolgom vi-

szonylag könnyű: a családom gondoskodó szeretettel vesz körül, és a munkámat
szívesen végzem. A zeneszerzés pedig
- mint minden művészet - fogékonnyá
teszi a lelket, hogy az anyagi világon túl
is tekintsen...
Most -Döbrentey Ildikóval közös,
Brückner Ákos Előd O.Cist. és Ókovács
Szilveszter ajánlásával -megjelent
„A Jászol hangjai” című, karácsonyi
CD-je. Rengeteg elfolglaltsága mellette
miért tartotta, tartották fontosnak egy,
a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó
lemez kiadását? Honnan jött az ötlet?
Feleségem, Kinga évek óta panaszkodott, hogy az adventi időkben nagyon
igénytelen, szinte lagzis/szintis jellegű
dalokat tud csak a gyerekekkel hallgatni.
Őszintén szólva addig „rágta a fülemet”,
amíg felkeltette az érdeklődésemet. Megterveztük karácsonyi énekeink igényes
feldolgozását és szimfonikus zenekarral,
kórussal és szólistákkal való rögzítését.
Emellett még szükségét éreztük új dalok
írásának is, amelyek mai megfogalmazással beszélik el a Karácsony misztériumát.
A munka zenével kapcsolatos része volt
az enyém, az összes többi feladat szervezését Kinga vállalta magára. Nehézség és
feladat pedig akadt bőven…
Igazi családi produkció ez a lemez. Bár
a hallható eredmény főleg az enyém,
Ábel énekel és verset mond a lemezen,
Kinga volt az értelmi szerző és verset
írt, Panka pedig minden igyekezetével drukkolt nekünk és nagyon büszke
rá, hogy „igazi saját karácsonyi lemezünk van”. Nagyon hálásak vagyunk
Döbrentey Ildikó meseírónak is, aki
a megírt dalokhoz hozzásimuló szövegeket írt. Naprakészet, vidámat, mégis
lágyat és főként igazat.
Hol, illetve hogyan juthatunk hozzá
a lemezhez?
Az ország számos pontján megvásárolható a lemezünk, de mivel az Apostol
olvasói tatai kötődésűek, nekik szívesen javaslom, hogy kérjék tőlünk személyesen, vagy neten keresztül (www.
ajaszolhangjai.hu), vagy megvásárolható a tatai kegytárgyboltokban is.
Hogyan ünnepli a karácsonyt?
Nálunk a Karácsony az advent első
vasárnapján „kezdődik”. Esténként
a koszorú körül imádkozva, énekelve

gyűlünk össze.
Felnőttek, gyerekek elmondjuk
aznapi jócselekedeteinket, amiért gyermekeink
arany színű csillagokat gyűjtenek. Szenteste
a fa alá tett betlehemünkben a fázós Kisjézus ezeken
a csillagokon melegszik: ez pedig egész
Advent során jó motiváló erő mindan�nyiunk számára.
A gyerekek Kingával művészi szintre
fejlesztették a mézeskalács-díszítő tudományukat, advent idején a zenehallgatós/mézeskalács-díszítős délutánok
nálunk a TV nélküli valóságshow-k.
Tavaly néhány -nemcsak a mi egyházközségünkbe tartozó- baráti családdal
együtt elkezdtünk az adventi vasárnapokon a Szentmise után eljárni az
idősotthonba. Minden emeleten gyertyát gyújtunk az ott egybegyűltekkel,
mindegyikünk azt hozza, amije van: gitárt, hegedűt, harmonikát, a szép énekhangját, verstudását. Van olyan család,
aki a másfél éves kisgyermekét- mekkora ajándék ez azoknak az embereknek!
Cserébe mi is ajándékot kapunk: az idős
emberek hálás tekintetét, kedves mosolyát. A gondos szervezésnek köszönhetően valamelyik gyermek osztálya, ovis
csoportja készít egy kis egyszerű ajándékot is, amit a családok gyermekei éneklés
közben szétosztanak.
A Szenteste már csak az Ünnepről szól,
aznap angyalosat játszunk: végiglátogatjuk barátainkat és átadjuk cseppnyi kis
ajándékunkat. Évek óta így csináljuk,
de nehezen hiszik, hogy idén is jövünk,
mindig meglepjük őket….
A betlehemes játékra anyósommal mennek a gyerekek, azalatt díszítjük fel a fát.
Mikor hazaérkeznek, valamelyikünk
felolvassa Jézus születésének történetét,
halottainkért imádkozunk és a nagyszülőkkel együtt bontjuk ki az ajándékokat.
Feleségem családjában volt szokás, hogy
az idősek kapják először az ajándékot,
ezt a türelemjátékot igyekszünk meghonosítani- több/kevesebb sikerrel.
Mióta gyermekeink vannak, megváltozott a Karácsony, Jézus születése mellett mindkettőnk számára az ő örömük
a legigazibb ajándék.
Készítette: Jánoska Tibor
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„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket”

Apostol

Kedves Gyerekek!
Itt a Karácsony, és az Apostol újság Rátok is gondolt. Két játékot, egy színezőt
és egy rejtvényt találtunk nektek.
Az egyik az Útvesztő, amelyben segítenetek kell a napkeleti bölcseknek megtalálni az utat az istállóhoz, amelyben Jézus született.
A második játék egy szudoku, amelyben be kell rajzolni a hiányzó figurákat.
Minden sorban és oszlopban csak egyszer fordulhat elő ugyanaz a figura.

Karácsonyi szudoku

A Mennyek országa
Kedves Gyerekek! A megfejtéshez olvassátok el Máté evangéliumának a 13. fejezetéből a 24. verstől az 52. versig terjedő részt!
1. Kenyéralapanyag.
2. …-mag.
3. „Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot …
a szántóföldjébe.”
4. Ebbe gyűjtik a jó halakat.
5. Jézus segítői.
6. Élesztő, más szóval.
7. Halfogó eszköz.
8. A példázatban a világvége, más szóval.
9. Így nevezte magát Jézus.
10. Az elrejtett kincs helye.
11. Ezt talál a példázatbeli kereskedő.
12. Madarak otthona.

Milyen jó dolog történik a Mennyek országában?

„Lángolt a szívünk!”

Apostol
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Könyvajánló

Apor Vilmos püspök beszédei, Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora szerkesztésében jelent meg. Kincset tart
a kezében az olvasó: Boldog Apor Vilmos prédikációit, lelkigyakorlatait, egyéb beszédeit, néhány más írását, amelyek győri
megyéspüspökként végzett főpásztori szolgálatának idejéből (1941–1945) származnak. A kötetben található mintegy 200
szöveg segítségével nyomon követhetjük a szentéletű püspök igehirdetését, győri székfoglalásától csaknem vértanúságáig.
Megcsodálhatjuk egyszerű, tiszta nyelvhasználatát; sallangoktól mentes, a mély gondolatokat is közérthetően megfogalmazó
közvetlen stílusát; következetes, határozott értékrendjét.
Az Országos Lelkipásztori Intézet szeptember végén jelentette meg 130 ötlet – nem csak – a hit évéhez című kiadványát.
A kiadvánnyal – csatlakozva a Szentatya szándékához – egyének, családok, közösségek, plébániák segítségére kívánnak lenni,
hogy egyre mélyebben élhessék meg és adhassák át a hit éve ajándékát és lehetőségeit. A kiadvány a hit évének előkészületi
szakaszához, annak ünnepélyes megnyitásához, valamint az egyes hónapok aktualitásához kapcsolódóan ad gyakorlati ötleteket az olvasók számára

Agostyán

Ünnepi miserend

Dec. 24.
23
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Dec. 25.
900
Ünnepi szentmise
Dec. 26.
900
Szent Család vasárnap;
Dec. 30.
900
Hálaadás
Dec. 31.
1700
Újévi szentmise
Jan. 1.
900
Vízkereszt ünnepe
Jan. 6.
800
00
Karácsonyi vigília mise, benne pásztorjáték
Tata
Dec. 24.
16
Karácsonyi szentmise
		2200
Dec. 25.
730; 900; 1015; 1800 Ünnepi szentmise
Dec. 26.
730; 900; 1015; 1800 Ünnepi szentmise
Szent János apostol ünnepe; Boráldás
Dec. 27.
730
Aprószentek ünnepe
Dec. 28.
730
Dec. 30.
730; 900; 1015; 1800 Szent Család főünnepe
Hálaadás
Dec. 31.
1800
Jan. 1.
730; 900; 1015; 1800 Újévi szentmise
Jan. 6.
730; 900; 1015; 1800 Vízkereszt ünnepe
Vértestolna Dec. 24.
2400
Karácsonyi szentmise
Ünnepi szentmise
Dec. 25.
1130
Ünnepi szentmise
Dec. 26.
1130
Szent Család főünnepe;
Dec. 30.
1600
Hálaadás
Dec. 31.
1600
Újévi szentmise
Jan. 1.
1130
Vízkereszt ünnepe
Jan. 6.
1130
00

Miserend

Agostyán
Vasárnap: 8:00; Péntek: 17:00
Tata-Kapucinus
Vasárnap: 7:30, 9:00, 10:15, 18:00,
(vesperás 17:30)
Hétfő, kedd: 7:30
Szerda: 7:30, 18:00, (vesperás 17:30)
Csütörtök, péntek: 7:30
Szombat: 7:30, 18:00
Minden hónap 13-án fatimai engesztelés: 17:30 közös imaóra; 18:00 ünnepi
szentmise
Adventben
Hétfőtől – szombatig 6:00-kor „Rorate”
szentmise. Szombatonként adventi
gyertyagyújtás 18:00-kor
Vértestolna
Vasárnap: 11:30; Csütörtök: 17:00
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jó kezekben minden könnyebb

Áldott, békés Karácsonyt kívánunk! Az új évben is az Önök szolgálatában.

2890 Tata, Stranszky J. u. 15.
Tel.: 34 / 487 - 847
Fax: 34 / 489 - 110
e-mail: info@libitina.hu

A következő szám kéziratainak leadási határideje: 2013. január 28. • Kérjük kézirataikat a tataikapucinus@gmail.com e-mailcímre
küldjék, és ne mulasszák el a határidőt! • Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
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Apostol

Benkovich Ferenc pápai prelátus atya Szent Imre búcsúján

Lelkigyakorlat Érden

A solymári énekkar Vértestolnán

A téli quadrum

Mikulás ünnepség Agostyánban

Vértestolnai ovisok Szent Márton napján

Mintegy száz kirándulóval Bécsben

