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A - 2.  

 E hónapban folytatjuk a hitünket megerősítő alapművek áttekintését. Áttekintjük 
a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumát. (Interneten elérhető: http://www. 
vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_hu.  
html)   A Bevezetés után 4 nagy részre tagolódik: 1. a Hitvallás, 2. a keresztény húsvéti 
misztérium ünneplése, 3. az élet Krisztusban, 4. a keresztény imádság.  
 A BEVEZETÉS megemlékezik II. János Pál pápa Katekizmus kiadásáról (1992),  
mely a katolikus hit és erkölcs teljes tanítását összefoglalja. 2003-ban bizottság alakult az 
ehhez kapcsolódó Kompendium létrehozására, mely 2 év alatt készült el. Szorosan 
összefügg a Katolikus Egyház Katekizmusával. Műfaja dialogikus, képeket használ a 
katekézisben. Föleleveníti a hagyományos kérdezz–felelek, illetve kérdezek–válaszolj 
oktatási formát. Segédeszköz ahhoz, hogy minden életkorú és állapotú hívő igazsághoz 
jusson, és segítsen azoknak, akik nemhívők, de szomjazzák az igazságot és az 
igazságosságot. 
 Az ELSŐ rész a Hitvallás titkát boncolgatja. Az első szakasz a személyes és 
közösségi hit különbségét járja végig. Kiemeli az ember fogékonyságát Istenre, 
találkozását Vele, a kinyilatkoztatást, a Szentírást, és az ember válaszát a "hiszek"-ben, 
illetve "hiszünk"-ben. A második szakasz részletezi a keresztény hitvallást, formulák, 
ágazatok, és megfogalmazott hitigazságok szerint (Atyaisten, Jézus Kriszus, Szentlélek, 
Egyház, Szentek, Mária, feltámadás, örök élet).   
 A MÁSODIK rész első szakasza a szentségi üdvrendről tárgyal. Az első fejezet a 
húsvéti misztérium, a liturgia és a szentségek kapcsolatát tárja fel. A második fejezet a 
liturgikus üneplésről szól. A második szakasz az Egyház hét szentségét veszi végig. Az 
első fejezet a keresztény beavatás (keresztség, bérmálás, Eucharisztia), a második a 
gyógyulás (gyónás, betegek kenete), míg a harmadik a közösség és a küldetés 
szolgálatának szentségeit (egyházi rend, házasság). A negyedik fejezet a szentelményeket 
és a keresztény temetést részletezi.  
 A HARMADIK rész a Krisztusban megvalósított élet kapcsán szól az ember 
hivatásáról, személyének méltóságáról. Az első szakasz első fejezete kifejti, hogy az 
ember boldogságra hivatott, mert Isten képmása. Szabad személy, akinek van erköl-
csisége, erkölcsi lelkiismerete, tudja gyakorolni az erényeket, de a bűnt is elkövetni. A 
második fejezet tanítása szerint az emberi személy közösségekben él, melyek közül 
legnagyobb a társadalom. Ennek életében részt kell vennie a szociális igazságosság 
jegyében. Az első szakasz harmadik fejezete szól Isten üdvösségéről, törvény, kegyelem 
és megigazulás viszonyáról, az erkölcsi törvény szerepéről, valamint az Egyház édesanyai 
és tanítói voltáról. A második szakasz a Tízparancsolat formuláit tekinti át, ezután kifejti 
minden parancshoz a megfelelő egyházi tanítást.   
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 A NEGYEDIK rész az ima keresztény életben betöltött helyét világítja meg, és 
konkrétan részletezi ezen ima kéréseit, teológiai mondanivalóit. E rész szól Az imádság 
kinyilatkoztatásáról az Ószövetségben, Jézus tanításában, és az Egyház élő 
gyakorlatában. Az első szakasz kiemeli az imádság hagyományát, forrásait, az imádságos 
élet útját, az ahhoz segítő vezetők szerepét, valamint az ima módjait és az érte folytatott 
küzdelmet. Az Úr imáját pedig kérésről kérésre elemzi a második szakasz. Végül a 
FÜGGELÉK teszi teljessé az egész művet. Pető István atya 
 

 templomunkban  

Az elmúlt hónapban egy gyermek, Levente részesült templomunkban a 
keresztség szentségében, hozzánk tartozó temetés most nem volt. 

Krisztus Király vasárnapjával nov. 25-én véget ér az egyházi év. Idén is várjuk a 
kerek (5, 10, 15, stb.) évforulót ünneplő házaspárok jelentkezését, hogy a szentmise 
végén megerősítsék esküjüket és áldásban részesüljenek. 

December 2-án kezdődik az adventi időszak. December 1-én szombaton délelőtt 
közös adventi koszorú készítésre várjuk a családokat, amelyeket megáldva vihetünk haza, 
és este már meggyújthatjuk rajta az első gyertyát. (Ha valakinek megvan az előző évről a 
koszorú alapja, kérjük, hozza magával.)  

Az adventi hétköznapokon hétfőtől péntekig az esti szentmisék helyett Rorate 
misék lesznek templomunkban, reggel 6 órai kezdettel. Szombaton az esti szentmise 
keretében gyújtjuk meg a következő gyertyát az adventi koszorún.  

Ahogy az hagyomány, idén is Advent 3. vasárnapján (dec. 16-án) lesz az 
elsőáldozás templomunkban, a gyermekek már szombaton megkezdék a templomi 
felkészülést. 

 

 

 "Íme, a ti királyotok!"  Azok pedig felkiáltottak: "Vidd el, vidd el, feszítsd meg!" 
Pilátus ezt mondta nekik: "A ti királyotokat feszítsem meg?" A főpapok így válaszoltak: 
"Nem királyunk van, hanem császárunk!" Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy 
megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az 
úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott 
megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus 
feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A 
ZSIDÓK KIRÁLYA. (Jn 19)  
 A zsidóknak tehát nem kellett. Nem ilyen királyt vártak…Azóta 2000 év 
bizonyította, hogy mégis király Ő. Milyen a mi királyunk? Egyáltalán, milyen egy király?  
Mióta a franciák megfosztották trónjuktól, egy európai ember nem ismeri az Isten 
kegyelméből uralkodó királyt. Ám azokban az országokban, ahol megmaradt a királyság 
intézménye, ma is nagy a tiszteletük. Nekünk folyamatosan 1918-ig voltak királyaink. 
Gyermekkorunkban a népmesék királyaival találkoztunk. Legtöbbjük a szegény, a 
legkisebb fiúból lesz, jóságos, igazságos. Ha nem ilyen, megbűnhödik vagy megjavul.   
 Krisztus királyként való ábrázolásának régi formája az ikonográfiában a 
"Pantokrátor – mindenen Úr, mindenen uralkodó - Krisztus" , amelynek jellegzetessége 
a szemlélőre egyenesen tekintő Krisztus, aki jobb kezével áldást oszt, baljában pedig az 



 3 

Evangéliumot tartja. A Magyar Szent korona homlokoldalán is a Pantokrátor Krisztus 
képe helyezkedik el. “Úr s király a Föld felett” – énekeljük büszkén az 1938-as 
Eucharisztikus Kongresszus himnuszában. “Jöjjön el  a Te országod!” – imádkozzuk 
nap mint nap. Hol van az Ő országa? Mindenütt, ahol az uralmát elfogadják - így 
fogalmazott egy egyszerű asszony. Elsősorban az emberi szívekben. Közel van hozzánk, 
s ha akarjuk, minden nap velünk van: 

Ó édes Jézus, keresztény családok Szent királya! 
Te vagy, aki a szerelmet s a Hűséget megáldja. 
Oltárod a család éke, Szent Szíved a köteléke. 
A szülőknek példaképe,a gyermekek barátja  
és Jóságos királya. 

Íme, ilyen a mi királyunk. És hisszük: „… újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat. 
És országának nem lesz vége.”   

 

  

 Gyarmati Ferenc családját – akik csak névrokonai a képviselőtestből ismert 
Gyarmatiéknak – 2004 szeptemberében mutattuk be legutóbb, bizony sok változás 
történ azóta náluk, érdemes hát újra sorra keríteni őket. 
 Az édesapának, Ferencnek református 
lelkész volt a nagyapja, maga is református, s 
minthogy már házasságkötéskor elfogadták 
és azóta is tiszteletben tartják egymás 
vallását, mindkét templomot látogatják (azaz 
a miénk mellett a Széchenyi kerti református 
templomot is). A miénket mégis sűrűbben, 
hiszen (görög) katolikus esküvőjük volt, s 
gyermekeik római katolikusok.  
 Ferenc most a Kistemplomi 
Református Gyülekezetnél dolgozik, a 
szociális területen tevékenykedik: ebédet 
hord időseknek, gyeremekekre vigyáz – 
mikor mire van szükség. Felesége, Rita matematika-fizika szakos tanárnő, a Beregszászi 
Pál Szakközépiskola és Szakiskolában tanít.  
 A nagyfiú, Álmos már 23 éves, ő már nem lakik otthon. A Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségizett, harsonázott, most viszont ének szakra 
jár a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karára. A kisebbek általános iskolások, 
Dominik 6.-os, Ditta 3. osztályos, mindketten a Lilla téri angol kéttannyelvű általános 
iskolába járnak. Jó tanulók mindketten, emellett versenyszerűen sportolnak is, Ditta 
úszik, Dominik is úszott óvodás kora óta, most azonban áttért az aikidora. Mindketten 
Báránkó Andris bácsi hűséges hittanosai, Ditta most lesz elsőáldozó, nagy várakozással 
készül az eseményre. Őt már ebben a templomban keresztelték, és kiskoruktól kezdve 
otthon érzik magukat közösségünkben.  
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 A család szívesen foglalkozik a népi hagyományokkal, sokáig néptáncoltak – 
Ferenc korábban az Agrártudományi Egyetemen dolgozott, és az ottani Hortobágy 
Néptáncegyüttesbe jártak. Ritkán ülnek otthon, nagyon szeretnek kirándulni, utazni, az 
őszi szünetet is a hegyekben töltötték, sokat bicikliznek – amíg az időjárás engedi.  

 

  
 Nov.18. (Évközi 33. vasárnap): Szent Mónika közösség 
 Nov.25. (Krisztus Király vasárnapja): Ifjúság 
 Dec.2. (Advent 1. vasárnapja): Németh család 
 Dec.9. (Advent 2. vasárnapja): Gyarmati család 
 Dec.16. (Advent 3. vasárnapja): Elsőáldozók 
 

Egy a  

  Duchesne Szent F  

 1769. augusztus 29-én született a franciaországi Grenoble-ban. Már fiatalon az 
volt a vágya, hogy misszióban vértanúságot szenvedhessen. Egyaránt vonzotta a 
szemlélődő és az apostolkodó szerzetesélet. Úgy vélte, hogy eszményét a grenoble-i 
vizitációs kolostorban találja meg. A kolostornak nevelőintézete is volt, s ott Filippine 
nevelői képességeit is gyakorolhatta. 1785-ben lett apáca, bár apja nem akarta, hogy 
szerzetesi fogadalmat tegyen. 1791-ben a forradalom hatására arra kényszerítették a 
nővéreket, hogy oszlassák fel a rendet. Filippine a családi birtokán húzta meg magát, de 
néhány hónap múlva visszatért Grenoble-ba. A foglyok, a papok és szerzetesek 
megsegítésének szentelte magát. 1804. december 13-án megalapította a grenoble-i Szent 
Szív Intézetet, majd a következő évtől ő lett az intézet vezetője. 1818. március 19-én 
Filippine négy szerzetesnővel New Orleansba hajózott. Itt Saint- Charles du Missouriban 
ingyenes iskolát nyitottak, ezt egyre több követte, bár szegények voltak. Társnői 
tisztelték erős kisugárzását és határtalan felebaráti szeretetét. 1840-ben ismét egyszerű 
szerzetesnő lett Saint-Louis-ban. A következő évben új alapítást terveztek a Missourival 
szomszédos területeken, kérte, hogy részt vehessen benne, egészségi állapotának romlása 
azonban ezt nem tette lehetővé. 1842 visszavonult Saint-Charles-ba. Itt még tíz évig élt, 
majd 1852. november 18-án halt meg. 1940. május 12-én boldoggá, 1988. július 3-án 
szentté avatták.      Liszkócziné Petrik Anita 
 

 

 Aki - őszintén - a hit ösvényén halad, képes lesz egyesülni az Istennel és csodákat 
tenni.              Paulo Coelho 
 

Gyermekeinknek - egy kis feladat  

A múlt havi bibliai névrejtvény („göngyölt ruhacsomagom”) megoldása: Bálám. Mostani 
feladványunk: „kanyargós betű értéke”. 

- felnőttnek sem árt 

Ha meg akarod nevettetni Istent, mesélj neki a terveidről. 


