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Megkezdődött a karácsonyt megelőző bűnbánati időszak, az adventi 
idő. Igyekezzünk valódi figyelemmel készülni az ünnepre, hogy a kará-
csony ne külső csillogásról, hanem a szeretet igazi titkáról, Urunk meg-
testesülésének örömteli misztériumáról szóljon. 
 

Nov. 18-án Országos Ministránstalálkozó volt Máriapócson. A fiatalok 
vendége volt – egykori ministránsként – Pindroch Csaba színművész és 
Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó. A 2018-as római ministráns-
világtalálkozó előkészítését is szolgáló alkalmon 3 fiatalunk vett részt. 
 

A Szent Erzsébet-naphoz kötődő karitász-gyűjtés kapcsán tartós élel-
miszert is gyűjtöttünk; ilyen adományt továbbra is örömmel fogadunk. 
 

November 26-án megtörtént elsőáldozó-jelöltjeink bevezetése a 
templomba, illetve bemutatásuk a liturgikus közösség előtt. 
 

Könyv- és folyóirat-kölcsönzési lehetőséget vezettünk be. A templo-
munk előterében található írásművek térítésmentesen kölcsönözhetők; 
csupán azt kérjük: aki elvisz valamit, írja fel a nevét, a könyv címét, a 
kölcsönzés időpontját. Szép olvasmány-élményeket, tartalmas időtöltést 
kívánunk! Örömmel vesszük azt is, ha jelzést kapunk, ki milyen témájú 
könyvet, folyóiratot látna szívesen a kölcsönözhető írások között. 
 

Békési Sándor testvérünk elkészítette a betlehemi barlang keretét, a 
többi szorgos kéz pedig feldíszítette és élettel töltötte meg, így nagy 
örömünkre idén is áll a betlehemünk a templomudvaron. 
 

Orgonahangverseny lesz a kertvárosi református templomban decem-
ber 3-án 17 órakor. Közösségünk tagjait is jó szívvel hívják a szervezők. 
 

Dec.10-én, vasárnap a Szent Liturgia végén érkezik templomunkba 
Szent Miklós püspök küldötte, mikulás. Hívjuk, várjuk a gyermekeket! 
 

Ugyancsak december 10-én a mikulás látogatása után karácsonyi mé-
zes-sütésre várjuk a gyerekeket a parókiára. 
 

December 17-én a Liturgia után vendégeink lesznek a Sója Miklós 
Óvoda gyermekei, akik betlehemes játékot adnak elő. 
 

Ugyancsak december 17-én várjuk – a betlehemes után – idős testvére-
inket a parókiára, a Nyugdíjasok Karácsonya összejövetelére. 

 

Bekapcsoltuk a fűtést templomunkban. Fűtési költségeink igen jelentő-
sek; aki úgy véli, e célra tud valamivel többet tenni a perselybe a téli 
hónapokban, azt tisztelettel megköszönjük. 
 

* * * * * 
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EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDULÁSUNK 
 
 

November 19-én zajlott idei egyházközségi zarándulásunk. 
 

Az utazókért mondott rövid templomi imádság után az autóbuszon 
reggeli zsolozsmát imádkoztunk. Szikszón Moldván Tibor atya és 
hívei vártak bennünket: szép liturgiát végeztünk, majd süteménnyel 
és jó szóval (templomépítési beszámolóval és advent-kezdő gondo-
latokkal) töltekeztünk, aztán pedig kiadós ebéddel is megvendégeltek 
minket a szikszóiak. Az ebéden polgármester úr is megtisztelte csa-
patunkat. Őszintén együtt örültünk a szikszóiakkal, akik végre „kiböj-
tölték” a templomukat. Kívánjuk, töltsék meg hétről hétre, jelentsen 
számukra minél több lelki élményt az újonnan szentelt istenháza. 
 

Vizsolyban tisztelegtünk a Károli-Biblia, még inkább Isten Szavának 
ma is élő, megszólító ereje előtt. S örültünk annak, hogy a református 
templom falán feltárt freskók a keleti egyház szentjeit ábrázolják, az 
ünnepi képek a keleti ikonográfia „műfajában” készültek 
 

A szlovákiai magyar színjátszás – egyúttal a magyar anyanyelvű kul-
turális élet – egyik központja a kassai Thalia Színház. Itt tekintettük 
meg Szigligeti Ede: Liliomfi című vígjátékát. Az előadás mestermun-
ka volt: fergeteges humor, gördülékeny, kiváló játék, remek élmény. 
 

Rövid belvárosi sétánk során – épp Szent Erzsébet napján – a Szent 
Erzsébet Dómba sajnos csak pár percre, az esti szentmise közben 
tudtunk belépni egy fohász erejéig. Nem úgy a tizenhatodik századi 
sörözőbe, ahol papunkkal együtt felhörpintettünk némi folyékony he-
lyi specialitást… 
 

A szép szikszói liturgia, az öreg Vizsoly ötszáz éves atmoszférája, 
Thalia kassai „temploma”, de valójában az egész nap együttléte há-
lás szívű visszaemlékezésre sarkall mindnyájunkat. Igen, idén is jó-
lesett együtt „zarándulni”. Köszönjük. 
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CSENDET – RENDET – HELYET 
TEREMTS! 

 

Hogy karácsonyi készületünk lényegre figyelő legyen, ahhoz tanácsként 
idén ez a három hamuba sült pogácsánk: teremtsünk csendet, rendet, he-
lyet a lelkünkben, az életünkben. 
 

1. Korunk embere folyamatos zajban él. A közlekedés olykor már-már elvi-
selhetetlen, kaotikus zajszintjétől kezdve a reklámpiac bömbölésén keresz-
tül a kultúrmoslékját harsányan erőszakoló média bábeli hang-zűr-zavaráig 
percről percre ér bennünket a zajszennyezés. Tudósok szerint a zajártal-
mak növekedése miatt néhány évtizeden belül közel annyi hallókészülékes 
ember lesz a világon, ahány szemüveges. – Mindeközben megfogyatkozott 
a csend ereje és úgy tűnik, az igénye is. Mintha a csend nem érték és lehe-
tőség, hanem üres szemetesláda volna, amit minduntalan meg kell tölteni 
hulladékszavakkal. – Egy barátom mesélte: édesanyja annak idején úgy 
mosta a fülét, hogy a két ujja összeért odabenn. Bocsánat a morbid példá-
ért, de valami hasonló testi-lelki fülmosásra lenne szükségünk ahhoz, hogy 
rádöbbenjünk: a csend az Isten otthona. És hiába hangzik a szava, ha ezt a 
szót külső-belső zajok úgy elnyomják, hogy az üzenetnek esélye sincs a 
szívünk közelébe férkőzni. 
 

2. Mit jelent a rend az életünkben? – Különfélék vagyunk. Akad, aki pedáns 
rendet tart maga körül: lakásában a helyén minden, íróasztalán rendezettek 
az iratok; és van, aki azt mondja, a zseni átlátja a káoszt. A külső rend va-
lóban nem minden, de ma is igaz a régi bölcsesség: „Tartsd meg a rendet, 
és a rend megtart téged.” A csendből fakadó rend pedig értékrendet is je-
lent. – Milyen rend szerint élem az életemet? Sodródom az árral, vagy tar-
tásom van, örök értékek alapján meghatározott értékrendem. „Alattam a 
föld, fölöttem az ég, bennem a létra.” Két lábbal a földön állok, teljesítem 
napi feladataimat – de mindeközben szem előtt tartom létemből fakadó s 
hitemből táplálkozó küldetésemet, és életem lépései egyúttal létrafokok e 
fölfelé vezető úton. Nemcsak „vízszintes”, de „függőleges” irányban is élek. 
 

3. Karácsonyi készületem harmadik kérdése: Mivel van tele a szívem, az 
életem? Mi ott a lom, a kacat, netán a bálvány? Van-e helyem a születendő 
Gyermeknek? – „Kiüresítettem a szívemet, mint aki nagyobb vendéget vár” 
(Babits). Felvidéken ma is él még itt-ott a szokás, hogy szenteste egy terí-
tékkel többet tesznek az asztalra: nyilvánvaló legyen, hogy helyet adnak a 
Betleheminek. – Készítem-e a terítéket szívem, életem, fáradt, rohanó dec-
emberem asztalára? 
 

Csendet, rendet, helyet akarok teremteni. – Csakhogy a „teremt” szó a Bib-
liában egyedül Isten tevékenységére vonatkozik. Az ember alkotni tud, te-
remteni nem. Kérjem hát imádságban Őt, jószándékú közreműködésemmel 
teremtse meg mindezt bennem. Hogy csenddel, renddel, hellyel fogadjam 
az Élet Urát életem is-tállójában. 
 

KARÁCSONYI TEMPLOMI RENDÜNK 
 
December 10. vasárnap  a Mikulás érkezése 

mézes-sütés 
December 17. vasárnap  a Sója Miklós óvodásainak betlehemese 

Nyugdíjasok Karácsonya 
December 21. csütörtök Beteglátogatás 
December 22. péntek 7.30 Királyi imaórák 
 
December 24.  
vasárnap – szenteste 
 

8.30  Reggeli zsolozsma 
9.30  Szent Liturgia 
17.30  Alkonyati zsolozsma 
23.15 Nagy esti zsolozsma 
0.00 Éjféli Szent Liturgia 
 

December 25.  
hétfő – Karácsony első napja 
 

8.30  Reggeli zsolozsma 
9.30  Szent Liturgia 
           Gyermekeink betlehemese 
17.30  Alkonyati zsolozsma 
 

December 26. kedd 
 

8.45  Reggeli zsolozsma 
9.30  Szent Liturgia 
17.30  Alkonyati zsolozsma 
 

December 27. szerda 
 

9.30  Szent Liturgia 
17.30  Alkonyati zsolozsma 
 

 
KÉRÉS 

 

Rózsafüzér Társulatunk tagjai közül az elmúlt években sokan meghal-
tak, új tagokat pedig nem toboroztunk. Pedig egy egyházközség „imád-
ságos hátvédsorához” igencsak hozzátartozik a rózsafüzért imádkozók 
csapata is. 
Szeretettel kérjük, hogy aki imádkozza a rózsafüzért, vagy szeretné azt 
megtanulni, keresse parókus atyát, avagy Kunsági Dánielnét, illetve 
Hamza Bertalannét. Szép ajándéka lehetne a 2018-as esztendőnek, ha 
újra teljes létszámban imádkozna együtt – titkokra felosztott, egyénre 
szabott rendje szerint – Rózsafüzér Társulatunk imádságos közössége. 
 

* * * 
 

KÉRÉS 
 

Egyházközségünk fenntartása mindnyájunktól anyagi áldozatot is kíván. 
Tisztelettel kérjük, hogy aki nem tudta még befizetni 2017. évi egyházfenn-
tartási hozzájárulását, igyekezzék eleget tenni e lelkiismereti kötelezettsé-
gének. A befizetés történhet személyesen a parókián vagy átutalással az 
egyházközség 11100702-18799303-36000001 sz. bankszámlaszámára. 


