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A Szent Család Templomból

16. évfolyam 11. szám - az Úr 2015. évének november havában

A hit tettek nélkül holt dolog
A múltkori alkalommal áttekintettük az ember szabadságának a kérdését. Ez a szabadság,
szabad akarat viszont önmagában nem teljes, hanem a tetteinkben válik azzá. Ahhoz,
hogy értékeljük az ember cselekedeteit viselkedési normákat, erkölcsi szabályokat
igyekszünk szemünk előtt tartani. A norma sajátos tulajdonsága, hogy bár valahol egy
közös megegyezésen alapul, mégis valami természetfölötti is jelen van benne. A mi
esetünkben különösképpen így van ez. Mi nem csak pusztán úgy gondoljuk, vagy
érezzük, hogy az erkölcsi szabályaink és tetteink valami tőlünk nagyobbtól ered, vagy
valami nagyobb egésznek a része, hanem a Szentírásból egyértelműen tudjuk ezt.
Isten kinyilatkoztatta magát az embereknek, megismerteti magát velünk és ennek az
ismeretnek a része az, hogy törvényt ad nekünk. Ennek a törvénynek a betartása több
célt is szolgál. Egyrészt Isten minél teljesebb megismerését. Ezen felül a közösség javát,
ugyanis a törvény betartásával társadalmilag is előre halad az ember, biztonságosabb,
életerősebb közösséget tud létrehozni. Ugyanakkor viszont a személyes megújulását,
megszentelődését is szolgálja az embernek. Ez a három szorosan összefügg és annak
megfelelően, hogy az erkölcsi mércéhez igazodik vagy sem az ember, jelennek meg az
áldásos, vagy éppen romboló hatásai az ember cselekedeteinek.
A tettet viszont minden esetben megelőzi egy lépés, ez pedig a személyes hozzáállásunk,
meggyőződésünk megnyilvánulása. A tetteinkben minden esetben valami korábban
eldöntött, megfontolt, vagy éppen elhanyagolt, nemtörődöm gondolat válik láthatóvá.
Ezért is hangsúlyozza Jézus, amikor az őt követőket tanítja, hogy a puszta cselekedet, a
törvény lélek nélküli követése önmagában holt dolog. Isten harmóniára hív meg minket,
nem pedig arra, hogy muszájból valamit megtegyünk. Ezért elengedhetetlen, hogy
megtaláljuk Isten parancsaiban, hogy miért fontos az számunkra, közösségünk számára,
és azt, hogy hogyan tudom minél teljesebben élni és kamatoztatni életemet Isten
parancsainak tükrében.
Ugyanakkor a tettek mérlegelésekor megjelenik az ítélet kérdése is. Mivel a tetteink
láthatóak ezért sok esetben azok alapján ítélkezünk, jogtalanul és legtöbb esetben
elhamarkodottan, a másik felett. Érdemes megfigyelnünk a Szentírásban, hogy az
ítélkezéstől való tartózkodásnak nem a szemet hunyás az ellentéte, hanem a tettek
alapjainak megvizsgálása és a cselekedet és az ember személye közötti különbségtétel.
Jézus soha sem magát az embert ítéli el, hanem a tettét. Természetesen a kettő szorosan
összetartozik, viszont Isten irgalmának tükrében felismerhetjük, hogy nem elítélni akar
bennünket, hanem megszabadítani a holt cselekedetektől és az újrakezdés lehetőségét
megadva az életre vezetni. Ha Isten így viszonyul hozzánk, akkor mi miért
viszonyulnánk másképp egymáshoz?
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Események templomunkban
Legutóbbi lapszámunk óta keresztelés, házasságkötés nem, csak egy haláleset történt.
Nébel Károly testvérünket az Úr irgalmába ajánljuk.
November 19-én tartjuk Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét.
Életáldozatából érthető meg, hogy a szegények, elhagyottak, illetőleg a kórházak és
emberbaráti intézmények annyiszor választják őt védőszentül. Német nyelvterületen
Thüringiai Szent Erzsébetként ismerik és tisztelik őt. Egyházmegyénkben DebrecenKerekestelep, Nagycserkesz, Nagykálló-kiskállói kápolna, Nyírlugos, Nyírtelek-Belegrád,
Ófehértó, Tiborszállás és Záhony templomai viselik védőszentként az ő nevét.
November 19-én, dec. 3-án és 17-én szentmise után a Filmklub keretében a Föld éltető
erőiről lesz vetítés és beszélgetés András atya vezetésével. A közbülső csütörtökökön
pedig felnőtt katekézist tart Ádám atya. November 21-én, délután 3 órakor kezdjük az
elsőáldozásra való templomi felkészítést. November 22. az egyházi év utolsó vasárnapja
, Krisztus a mindenség királya főünnepe. Ezen a napon a Karitász céljaira lesz gyűjtés
templomunkban. Szokásunkhoz híven, ekkor ünnepeljük közösen a jubiláló
házaspárokat. November 27-én 16:30-tól a Szt. Mónika Imaközösség tart imaórát.
November 29-én advent első vasárnapja. Ifjúsági szentmise lesz, gitáros zenei kísérettel.
Előtte szombaton délelőtt 10 órától közös adventi koszorúkészítésre várjuk a
gyermekeket.
Adventben hétfőtől péntekig, a reggel 6 órakor kezdődő Rorátéra várjuk a kedves
Híveket. A hajnali miséket tea és magunkkal hozott sütemény melletti beszélgetés követi.
Adventben csak szombatonként lesz esti szentmise, kezdetén adventi gyertyagyújtással.
November 30-án lesz Szent András apostol ünnepe. Isten éltesse plébánosunkat Fodor
András atyát és közösségünk András nevű tagjait: ad multos annos !
December 5-én 14:00-órától rászorulók számára osztunk és fogadunk adományokat az
Angyalföld téri volt kápolnánkban. Mivel december 6-a ebben az évben vasárnapra esik,
ezért Szt. Miklós püspök nem kötelező emléknapja az idén elmarad. Ennek ellenére a
vasárnapi szentmise után a Szent Család templomban levő gyerekekhez is el fog jönni,
ajándékkal tömött puttonyával a Mikulás.
A Mikulás mai hiedelemvilága ismereteink szerint hazánkban több, mint másfél száz
esztendős. A cseh Mikulás szó kései jövevény nyelvünkben. Az ablakba kitett
gyermekcipőkbe csempészett mikulás, illetőleg krampusz, osztrák eredetűnek látszik.
Falvainkban a Mikulás napi ajándékozás szokása általában a 20. század első évtizedeiben,
városi hatásra terjedt el.
Csütörtökönként egyetemistáknak a keresztény életről, péntekenként középiskolásoknak
közösségépítő céllal tart Ádám atya beszélgetést, az esti szentmise után.
Vasárnapi szentmiséink látogatottsága. Okt. 18: 1 miséző pap + 4 ministráns + 100
hívő + 1 gyóntató pap.. Szentáldozás: 66. – Okt. 25: 1 miséző pap + 5 ministráns + 123
hívő + 1 gyóntató pap. Szentáldozás: 56+ ismeretlen számú a kóruson. Nov.1: 1 miséző
pap + 2 ministráns + 93 hívő + 1 gyóntató pap. Szentáldozás: 58. Nov. 8: 1 miséző pap
+ 3 ministráns + 102 hívő + 1 gyóntató pap. Szentáldozás: 63. (A hívek száma a kántort
és a sekrestyést is tartalmazza.)
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Az Úr jövetelére várunk
Ez az advent fő jellege: a bizalommal telt várakozás és vágy az Úr eljövetele után. Ennek
a bizalomnak szárnyain emelkedjék fel lelkünk egész éven át minden nehézség fölé:
munka és fáradság, szenvedések, kísértések, gyengeség és szárazság fölé- Mi ennek a
bizalomteljes vágynak és várakozásnak a tárgya? „Uram mutasd meg nekünk irgalmasságodat és üdvösségedet add meg nékünk.” Az Úr Jézus eljövetele lelkünkbe. Bízunk
benne, hogy kegyelmével legyőzzük mindazt, ami eljövetelét megakadályozhatná.
Csávossy Elemér SJ

A ministráns szolgálat

A 8. században jött létre és a 11. századig klerikusok végezték. Azóta laikusok feladata.
A női ministrálás egészen a legújabb időkig tilalmazott volt. II. János Pál pápának 1992ben az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációhoz intézett levele óta lehetséges a lányok
és nők oltárszolgálata.
Templomunk három ministránsát arról kérdeztük: ők hogyan élik meg az
oltárszolgálatot?
Gyarmati Ádám: Nem tudom már, hogy hány éve annak, hogy ministrálok, de már
biztosan több mint 10 éve. Anno még a szüleim miatt kezdtem el. Fodor János atya
káplánkodása alatt történt mindez, „avatott” ministráns pedig már Németh János atya
ittléte alatt lettem. Rengeteg dolgot megélhettem már ennek köszönhetően. Emlékszem,
a felkészítésekre azért nemigen jártam szívesen, mindig szerettem volna kihúzni magam
alóla, de talán gyermekként ez érthető is. „Legcikibb” emlékem talán az volt, amikor
mise közben elájultam, de ezen kívül is lehetne emlékezetes és vicces sztorikat mesélni.
De természetesen, mint mindenben, ebben is benne van a hibázás lehetősége.
Ugyanakkor igyekszem igenis komolyan és alázatosan tenni a dolgom, hiszen azért
csinálom, hogy ezzel segítsek, nem pedig azért, hogy középpontban legyek.
Természetesen azért jól esik az „elismerés”, egyik ilyen eset például, amire örömmel
emlékszek vissza, amikor püspök atya a mi kis csapatunkat kérte fel, hogy menjünk vele
és asszisztáljunk neki a Szent István bazilikában, egy konferencia megnyitóján.
Azonban a legfontosabb dolog, hogy egy szentmise ministránsok nélkül természetesen
lehetséges, de mégsem olyan, mint ministránsokkal. Szebb is, és könnyebb is így
mindenkinek. Remélem lesznek a jövőben, a meglévő pár fiatalabb ministráns mellett
még sokan, mert minél többen vagyunk, annál jobb!
Papp Gábor: Bizonyára sokan ismernek egem, kiskoromtól fogva ministrálok. Még a
kápolnában volt a ministránssá avatásom és az akkori öreg ministránsok, Vili valamint
Belián öltöztettek be. Abból a csapatból mára csak én maradtam, aki továbbra is részt
vesz az oltárszolgálatban. Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokáig fogok ministrálni, de
az évek múlásával a részemmé vált ez a fajta szolgálat, szívesen jövök, amikor tudok.
Kisebb koromban leginkább a társaság, a barátok miatt jöttem, ahogy idősebb lettem
egyre inkább a lelki részre helyeződött a hangsúly, hogy mivel lehetek gazdagabb
lélekben egy-egy szentmise után. Ministráláskor azon kívül, hogy segítünk a papnak és
felolvasunk, ha szükséges, mégiscsak az Istennek szolgálunk, és ennek tudatában kell
hozzáállnunk mind lélekben és testben. Történtek vicces dolgok is velünk, de
igyekeztünk helyén kezelni ezeket a fentiek tudatában, hogy mennyire sikerült ezt csak a
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kedves hívek tudják. Ezért bíztatunk és várunk minden fiút, hogy próbálja ki ezt a fajta
szolgálatot, mi szívesen segítünk.
Szél Barnabás: A ministrálás számomra elsősorban szolgálatot jelent. Amióta az
eszemet tudom, ott vagyok az oltár mellett. Kisiskolásként azt hiszem először egyfajta
izgalmas szereplésként éltem meg, melynek gyümölcsét egyébként mind a mai napig
élvezem, mégpedig hogy kevésbé idegen tőlem a nyilvános beszéd műfaja. Azonban
ahogy cseperedtem, egyre inkább felismertem, hogy nem én vagyok ott a lényeg, így
alázatot is tanultam. A tinédzser kori lázadás nálam megmutatkozott abban is, hogy egy
időre felhagytam a Szentmisére járással, ez ugyan néhány hónapnál nem tartott tovább,
de a templomba való visszatérésem nem jelentette automatikusan az oltár szolgálatához
való visszatérést is. Akkor kezdtem újra aktívan ministrálni, mikor gimnáziumi éveim
vége felé vonzani kezdett a papi hivatás gondolata. Az érettségi után egy évet a Váci
Papnevelő Intézetben töltöttem, ahol második félévben a sekrestyési feladatot bízták
rám. Akkor a Spirituális atya, vagyis a kispapok lelki vezetője nem más volt, mint leendő
püspök atyánk Palánki Ferenc. Tőle az év végén kaptam egy olyan szép dicséretet, amit
azóta sem felejtettem el, az oltár hű szolgájának nevezett. Kispapi éveim alatt sokat
mélyült a hitem, még jobban megértettem, mi is történik ott a Szentmisén. Így ma már
sokkal inkább átérzem azt, mekkora megtiszteltetés ilyen közel jelen lenni az
átváltoztatás csodájához, és részt venni annak előkészítésében.

Halálosan komoly
A lelki tisztaságnak első és lényeges foka a mentesség a súlyos vétektől. E nélkül nem
lehet Istennek tetszeni. A halálos bűnöktől való mentesség a kegyelmi élet alapja!
Csávossy Elemér SJ

Vasárnapi szentmiséken felolvasó családok:
November 22. (Évközi 34. vasárnap): Ifjúság
November 29. (Advent 1. vasárnap): Vilicsku család
December 6. (Advent 2. vasárnap): Nyugdíjasok
December 13. (Advent 3. vasárnap): Kókai család

A jócselekedetek eszközei
Semmit elébe ne tégy Krisztus szeretetének.
Ha valami jót látsz magadban, Istennek tulajdonítsd, ne magadnak.
A rosszat ellenben mindig ismerd el a magad tettének és érte magadat okold.
Teljes lelki vággyal kívánd az örök életet.
Isten parancsait naponként tettekkel teljesítsd.
És Isten irgalma felől soha kétségbe ne essél.
Szent Benedek: Regula. 4. fejezet (részletek)

Megér egy mosolyt
- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Télen medve, nyáron tanár.

