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Szeretetnyelvek Istenre hangolva – elismerő szavak  
 
- Boldog Batthyány Strattmann László életében: 
Dunakilitin született (Moson vármegye) 1870. október 28.-án, nemesi családból. Orvosi pályáját 
sebészként kezdte meg. 1898-ban feleségül vette Coreth Mária Teréziát. 1901-ben az atyjától 
kapott köpcsényi uradalom kastélya mellett húsz-, később harmincágyas kórházat rendezett be 
szegény betegek számára. Kórházat létesített a körmendi kastélyában is. Kórházaiban 
sebészként főleg szemműtéteket végzett. A szegényeket ingyen kezelte, látta el orvossággal, a 
nincsteleneket pedig ruhával és pénzzel is támogatta. Három vármegye betegei keresték föl, 
naponta 60--100 beteg érkezett. Mindig a legelhagyatottabbakkal kezdte, a gazdagokat lehetőleg 
más orvoshoz küldte. 1921-től évenként általában ötezer beteget látott el a körmendi 
kórházban; életében mintegy 30.000 szemműtétet végzett. Mindig volt ideje és egy-két bátorító 
szava betegeihez, a lelküket is ápolta. Emellett gyermekeire is szakított időt. Bátorította, 
ösztönözte őket a jóra. 
- Isten szava, bátorítása: 
 Le kell szögezni, hogy Isten minden szava az ember értékességét hangsúlyozza. A 
modern nihilista gondolkodás szerint az ember értéktelen, az értéktelennek pedig nincs értelme. 
Annyit érsz, amennyit teljesítesz, amennyit adsz, amennyit dolgozol. Ezzel szemben pedig már 
a Biblia első sorai is arról tanúskodnak, hogy az ember a teremtés koronája. Isten remekműve. 
Tehát az első elismerő szava az Istennek: TE EGY REMEKMŰ vagy. Megálmodtak, 
megteremtettek azért, mert az Istennek terve volt Veled.  
 Az Újszövetség megerősíti az ember értékes voltát. Éppen ezért Isten parancsaira sem 
úgy kell tekintenem, mint valami olyan dologra, ami gátolja a szabadságomat, ami láncot rak az 
életemre, kötelesség erejével hat rám. Sokan lázadnak Isten parancsai ellen, mert rosszul 
értelmezik azokat. Hogyan értelmezzük? Az elismerő szavak szeretetnyelvén! Fontos vagy 
nekem, a szememben Te nagyon értékes vagy, éppen ezért ne tegyél olyat, ami az értékedet 
rontaná, ne tegyél olyat, ami mások szemében értéktelenné tenne, vigyázz magadra és a 
lelkedre. Azért, mert Te nagyon fontos vagy! 
 A Biblia is erről tanúskodik:  
"Ne félj, mert én Veled vagyok, megerősítelek és megsegítelek!"  Izajás 41,10 
"Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást akarok." Jer 29,11 
Jézus bátorításai:  
A bűnös asszony, vagy Zakeus a vámos, vagy a szamariai asszony, emmauszi tanítványok... 
- Mi lehet az én válaszom? 
Válasz lehet erre az életem. Hogy elhiszem azt, amit az Isten gondol rólam és nem azzal 
foglalkozom, hogy a szomszéd milyen embernek tart. Válasz lehet erre az, ha megpróbálok 
ezen az úton járni. Ha Isten jónak teremtett, legyek is az. Válasz lehet a hálaadás. Megköszönni 
az Atyának azokat a szép dolgokat, amiket Neki köszönhetek. Ha az elismerő szavak 
szeretetnyelvén akarom viszonozni Isten szeretetét, szívesen mondok köszönetet. Nem 
hiányzik a hálaadás az életemből.        József atya 
 
 
 
 
 
 

TTÓÓCCÓÓII  HHAARRAANNGGSSZZÓÓ  
A Szent Család Templomból 

20. évfolyam 11.szám - az Úr 2019. évének november 



 2

 

Események egyházközségünkben 
 
Legutóbbi lapszámunk óta keresztelés, esketés, temetés nem fordult elő. 
November 7-én tartotta az egyházközségi képviselő testület soron következő ülését, 
melynek keretében – többek között – megbeszélték az ifjúsági misék utáni agapék 
megvalósításának feladatait, a közelgő Mikulással kapcsolatban felmerült problémákat és 
teendőket, a plébániánkon 13-án megtartásra kerülő esperesi kerületi gyűlésnek a híveink 
és a testület által biztosítandó feltételeit, valamint a kazánok szükségessé vált javítási 
munkáit és egyházközségünk szűkös anyagi helyzetét. 
November 13-án plébániánk és templomunk volt helyszíne a mintegy 18 pap 
részvételével megtartott esperesi kerületi gyűlésnek és az azt követő ünnepi 
szentmisének. 
November 24. Krisztus Király főünnepe. Kezdődik az új egyházi év, s az advent. 
November 30-án délután adventi ráhangolódást kívánunk tartani egyházközségünk 
tagjainak. Tervezett program: kézműves foglalkozások, adventi koszorú készítés, előadás, 
(reményeink szerint) koncert, gyónási lehetőség, ünnepi szentmise. A szervezés még 
folyamatban van, további információk a templomi hirdetőtáblán és a hirdetésekben. 
December 1-én a szentmise után titokcsere a Rózsafüzér Társulat tagjai számára. 
Decemberben az adventi hétköznapokon (szerdákat és szombatokat kivéve) reggel 6 
órai kezdettel  hajnali misét (rorátét) tartunk, melyet – a korábbi évekhez hasonlóan – 
meleg tea melletti kötetlen beszélgetés követ. 
December 7-én Angyalföld téri volt kápolnánkban 14 órától adományokat fogadunk és 
osztunk – elsősorban helybeli – rászoruló testvéreink részére. 
December 15-én a vasárnapi szentmise keretében lesz az elsőáldozás, melyet agapé 
követ. A szentmisén az egyházközség ifjúsági ének- és zenekara fog közreműködni.  
 

Búcsúnyerési lehetőség 
 

Teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett  az a hívő, aki Krisztus Király 
ünnepén elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Megváltója tekints  reánk… kezdetű 
felajánló imát. 
Ugyanezzel az imádsággal más körülmények között részleges búcsú nyerhető. 
 

Krisztus Király 
 

Az ünnepet XI. Piusz pápa vezette be 1925. december 11-én kelt „Quas primas” kezdetű 
enciklikájával, 7 évvel az első világháború befejezése után, amikoris Európában a legtöbb 
királyság megszűnt létezni. 
 
„Nagy ünnepre virradt ma nemcsak ennek az egyházközségnek hívő népe, de az egész 
katolikus világ. Egy szívvel-lélekkel gyűl ma egybe a hívők millióinak serege, hogy az 
örök, el nem múló Krisztus Királyt ünnepelje (…) Ha Krisztus a szeretet Királya, ha 
Krisztus országának egyik fő tulajdonsága a szeretet, akkor ennek a szeretetnek az 
alattvalókban, mibennünk is vissza kell tükröződnie, mert a szeretet viszontszeretetre 
vár. Krisztus ma is föl akarja állítani trónusát. Jogot formál ahhoz, hogy uralkodjék az 
emberi szívekben, hogy országának adott alkotmánya, törvényei igazgassák 
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gondolatainkat, nemcsak vasárnap a templomban, hanem a hétköznapok munkájában, a 
mindennapi élet szürke, egyhangú robotjában is. Krisztus Király uralkodni akar a 
keresztény családokban, a keresztény házastársak, a keresztény ifjúság felett, de uralkodni 
akar a keresztény község, a keresztény társadalom felett. Uralkodni akar, mert van joga 
hozzá, jobban, mint bármely más földi uralkodónak, mert Ő az örök Király, akiről a 
zsoltáros így énekel: Trónod óh Isten öröktől fogva áll! Csak rajtunk múlik, tőlünk függ, 
hogy helyet adunk-e Krisztus Királynak a mi életünkben, hogy elismerjük-e királyunknak, 
urunknak.”  
               Rev. Bálintfy Béla, nagyváradi egyházmegyés plébános szentbeszédéből 
 

Adventi gondolatok 
 

Az Üdvözítő nem materiális ajándékot vár tőlünk, amit üzletben vásorolhatunk meg, 
hanem Ő azt az áldozatot várja tőlünk, amit az adventi időben számára gyűjtünk. És 
minél nehezebbre esnek ezek nekünk, annál értékesebbek. Minél kevésbé veszi őket 
észre környezetünk, annál inkább mentesek minden hátsó szándéktól, vagyis annál 
inkább hozzuk meg őket pusztán a születendő gyermek iránti igaz szeretetből. 
Az advent a csendes áldozatok meghozatalára szolgál, melyeket Üdvözítőnk születése 
napján a jászlába teszünk. Csak ily módon leszünk méltók a megtestesülésre és csak ily 
módon lesz az számunkra gyümölcsöző.  
Advent a keresztények számára a csönd, a magábaszállás, a lélek felkészülésének, az 
Üdvözítő jövetele, vagyis mindaz iránti vágyakozás ideje, ami számunkra a lélek békéjét 
adhatja úgy, ahogy ez a világ nem képes adni.        
                               Rev. P. Johann Göttler /Salzburg 
 

 A Gyógymesék  című cikksorozatunk 3., befejező részét anyagtorlódás miatt a 
következő lapszámunkban olvashatják.  Kérjük megértésüket. 
 

Anyagiakról – házunk táján 
 
Az egyházközségek működésének anyagi fedezetét az egyházi hozzájárulás („egyházi 
adó”), a perselypénz és az adományok képezik. Egyházmegyénk 1999-ben megtartott 
első zsinata úgy határozott, hogy minden egyházközség tartsa kötelességének híveitől az 
egyházközségi hozzájárulás begyűjtését. Ugyanakkor javasolta a zsinat, hogy minden 
egyházközségben egységesen, a római katolikus hívek évi bruttó jövedelmének 1%-át 
fizessék egyházfenntartásra. Ezt a hányadot Bosák Nándor megyéspüspök úr rövidesen 
0,5 %-ra mérsékelte és ma is ez van érvényben. (Tehát minden 1000 Ft jövedelem után 5 
Ft a befizetendő egyházközségi hozzájárulás.)” Egyházmegyénk plébániái anyagi 
helyzetének romlásához – jelenleg – hozzájárul híveink egy részének helytelen 
gondolkodása is, akik csak szolgálatot várnak az egyháztól, de fenntartásából részt nem 
vállalnak.”- írta a zsinati dokumentum. 
Kedves Hívek ! Akik ezévi hozzájárulásukat még nem rendezték, vagy már ugyan 
megtették, de további adománnyal szeretnék támogatni jelenleg nehéz anyagi helyzetben 
lévő egyházközségünket: az újságunk jelen számában elhelyezett csekk felhasználásával 
az erre szánt összeget befizethetik.  
Köszönjük segítségüket ! 
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Debreceni születésű jeles papok 
 
5.  Dr. Nyisztor Zoltán SJ  író, újságíró, szerkesztő, pápai prelátus 
 

Debrecenben született vasutas szülők gyermekeként 1893. december 8-án. Teológiai 
tanulmányait Szatmárnémetiben, majd 1911 decemberétől a római Német-Magyar 
Kollégiumban végezte, ahová Boromissza Péter szatmári püspök küldte őt, de a Nagy 
Háború miatt 1915-1919 között Innsbruckban tanult. Közben 1913-ban a 
bölcsészettudományok doktora lett. 1917-ben szentelték pappá. 1919-től 
Szatmárnémetiben püspöki titkár, 1920-1921 között teológiai tanár volt.1921-ben 
megalapította a Katolikus Élet című hetilapot. 1924-ben Budapestre került és a Gellért-
hegyi Sziklakápolna lelkésze, majd a Katolikus Legényegylet elnöke lett. A Szent István 
Társulat lektora volt. Rövid tanárkodás után tért át az újságírói pályára, mely a Szív c. 
hitbuzgalmi lapnál kezdődött. 1926-1944 között a Magyar Kultúra szerkesztője, majd 
felelős szerkesztője. 1931-1933 között jeletős részt vállalt a 4 kötetes Katolikus Lexikon 
szerkesztésében. 1934-ben egy dél-amerikai missziós körúton vett részt rendtársával 
Bangha Bélával. 1937-től Just Bélával és Lippay Lajossal együtt ő szerkesztette a Magyar 
katolikus írók könyvei c. sorozatot. 1937-1944 között a Nemzeti Újság munkatársa, s a 
Magyar Kurir szerkesztője. 1938-ban  Bangha Béla SJ és Michalovics Zsigmond mellett a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fő szervezője. 1942-43-ban az Actio Catholica 
sajtóosztályának volt a vezetője.  
A világháború utáni letartóztatását követően 1946-ban Olaszországba menekült. A 
Vatikáni sajtóirodán dolgozott, majd Madridban lett káplán. 1946-ban kivándorolt Dél-
Amerikába. Emigráns élete tele volt csalódásokkal, megpróbáltatásokkal és sok 
nyomorúsággal.  Kolumbiában elmegyógyintézeti-, majd katonai kórházlelkészként, 
végül egy bogotai plébánián káplánként szolgált. Egészségügyi okok miatt 1954-től 
Venezuelában élt, a magyar kolónia lelkészeként. 1961-ben visszatért Európába és 
Rómában telepedett le. Itt magyar emigráns lapoknak: a római Katolikus Szemlének,  a 
kanadai és londoni Hídfőnek, valamint a youngstowni Katolikus Magyarok 
Vasárnapjának, s a chicagoi Chicago és Környékének lett állandó munkatársa. Élete 
folyamán mintegy 20 könyvet és több ezer cikket írt. A „harcos katolicizmus” egyik jeles 
képviselője volt. 1979. december 4-én hunyt el egy római klinikán.   
               összeállította és írta: Takács József 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
 

 november 24.(Krisztus Király vasárnapja) Takács család 
 december 1. (Advent 1. vasárnapja)Báránkó család 
 decenber 8. (Advent 2. vasárnapja) Kasuba János 
 december 15. (Advent 3. vasárnapja) Ifjúság 
 

Megér egy mosolyt 
 

Egy falusi plébános  így kezdi a mise utáni hirdetéseket: 
 

- Kedves híveim! Van egy jó és egy rossz hírem! 
A jó hír az, hogy van elég pénzünk templomunk felújítására. 
A rossz hír az, hogy ez a pénz egyelőre még a ti zsebetekben van. 


