
HÁZSZENTELÉS 
 

Vízkereszt ünnepkörében idén is szívesen keresem fel mindazokat a csa-
ládokat, amelyek igénylik, hogy otthonukat megszenteljem. Akik kérik a 
házszentelést, iratkozzanak fel a templom előterében, vagy személyesen, 
telefonon (06-30/415-50-92), illetve e-mailen (obbagyl@upcmail.hu) jelez-
zék kérésüket. Megkeresésüket örömmel, a találkozás reményében várom. 
 

 * * * * * 

ÖKUMENIKUS ALKALMAINK 
 

Mint minden esztendőben, január 21-26. között idén is megtartjuk az Öku-
menikus Imahetet a Krisztus-követők kertvárosi közösségeiben, görög és 
római katolikus, evangélikus és református gyülekezeteink templomaiban. 
Az imahét pontos programja január 13-tól érhető el honlapunkon, illetve 
templomi hirdetőtáblánkon. Imádkozzunk együtt minél többen e napokban 
egymás templomaiban, fohászainkkal, egymás iránti őszinte szeretetünk 
kinyilvánításával varrjunk egy öltést Krisztus szétszakított köpenyén. 
 

 * * * * * 

ANYAKÖNYVI ADATAINK, GAZDÁLKODÁSUNK 
 

A mögöttünk hagyott esztendő során egyházközségünkben 29 keresztelés, 
17 temetés és 5 esküvő zajlott. Ezek a számok nagyjából megfelelnek az 
előző esztendők adatainak. 
Egyházközségünk idén is szerény, de kiegyensúlyozott anyagi körülmé-
nyek között gazdálkodott. Tisztelettel köszönjük ezt minden adakozónknak. 
A 2018-as költségvetési esztendőt 2019. január 15-én zárjuk. Így aki eddig 
nem tudta rendezni egyházfenntartási hozzájárulását, január 15-ig azt még 
2018-as befizetésként teheti meg. 
 

 * * * * * 

KÓRHÁZI BETEGELLÁTÁS 
Lakóhelyükön élő betegeinket minden hónap első péntekén keresem fel. A 
kórházban fekvő betegek lelkipásztori ellátását ugyanakkor külön erre a 
munkára kinevezett paptestvérek végzik. A Szent István utcai épületekben 
Szabó Antal atya (06-30/517-67-58), a Sóstói úti kórházrészben pedig Dr. 
Mosolygó Marcell atya (06-30/955-94-86) áll betegeink rendelkezésére. 
Keressék őket bizalommal elérhetőségükön! 
 

 * * * * * 

RÓMAI ZARÁNDULÁS 
Többek kérdésére jelezzük, hogy betelt a keret, így nincs már mód jelent-
kezésre a február 21-25. közötti római zarándulásra. Aki még érdeklődne, 
jelezze mégis, hogy lemondás esetén értesíthessük. 
 

* * * * * 
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KÁNONI LÁTOGATÁS ÉS PAPSZENTELÉS 

 

Nagy örömmel jelezzük, hogy 2019. február 2-án, szombaton, a Találkozás 
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepén 10 órakor templomunkban 
szenteli pappá Szocska Ábel megyéspüspök atya ifj. Obbágy László diakó-
nust, egyházközségünk volt papnövendékét. A papszentelés kiemelkedő 
ünnep parókiánk életében; készüljünk rá imádsággal, szívbéli örömmel! 
A papszentelést megelőzően január 31-én és február 1-jén a megyéspüs-
pök – eleget téve ötévente esedékes hivatali kötelezettségének – megtartja 
kánoni látogatását egyházközségünkben. E két napban találkozik képvise-
lőtestületünkkel, hittanosainkkal; vizitál a területünkön működő oktatási és 
szociális intézményekben, családokat, betegeket látogat, ápolja az ökume-
nikus kapcsolatokat. Mód van arra is, hogy a hívek személyes találkozási 
lehetőséget kapjanak főpásztorukkal, eligazítást kérjenek hitbeli, lelkiségi 
kérdéseikben, illetve megosszák a püspökkel egyházközségi életünkkel 
kapcsolatos örömeiket, nehézségeiket vagy panaszaikat. 
Templomunkban kihelyeztünk egy dobozt, amelybe a januári vasárnapokon 
be lehet dobni bármilyen, a főpásztornak szánt üzenetet. Az „üzenőláda” 
tartalmazhat kérdést vagy kérést, javaslatot vagy panaszt, meghívást vagy 
bármilyen, egyházközségünket vagy egyházunk egészét érintő felvetést. 
Íródhat az üzenet névvel vagy név nélkül, fogalmazhatja gyermek, család, 
felnőtt vagy idős ember, egészséges és beteg – minden üzenetet jó szívvel 
fogadunk, kérünk, várunk, továbbítunk. 
 

Megtisztelő számunkra, hogy egyházközségünk az első helyszín a püspöki 
vizitációk sorában, amelynek célja elsősorban a püspök és a rá bízott kö-
zösség közötti kapcsolat építése, elmélyítése. Ábel püspök atya így ír erről: 
„A pasztorális látogatás azoknak az évszázadok tapasztalatával megerősí-
tett formáknak az egyike, amelyekben személyes kapcsolatot tarthatok a 
papsággal és a rájuk bízott krisztushívőkkel. Alkalom ez az Evangélium 
munkásai energiáinak megerősítésére, dicséretükre, bátorításukra és vi-
gasztalásukra, de alkalom arra is, hogy minden hívőt felhívjak saját keresz-
tény életének megújítására és az intenzívebb apostoli tevékenységre.” 
 

Nyitott, tanulékony szívvel, készséggel, igaz szeretettel várjuk a főpásztort! 
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Az idővel való bánásmódunk felelőssége – Gondolatok újévre 
 

Sok ellentmondás van abban, ahogyan az időt megéljük. Amikor boldogok va-
gyunk, szinte repül az idő, pörög az óra. Amikor boldogtalanok, szomorúak 
vagyunk, akkor bezzeg nem siet. A szenvedés, a testi fájdalom, a magányos-
ság egy-egy napja mintha egy örökkévalóságig tartana. 
Melyek az idő „hazugságai”? 
Elhiteti velünk, hogy „sose halunk meg.” Jobbára a fiatal kor éretlenségére jel-
lemző szavak ezek, de sok idős ember is ilyen önámító felelőtlenséggel él. 
Ugyanakkor azt is elhiteti velünk, hogy még sok időnk van, és ezzel az „ej, rá-
érünk arra még” patópáli mentalitására ösztönöz. 
Becsap az idő ezzel ellenkező módon is: „most már késő, már nincs rá idő.” 
Nem lehet már jóvátenni, amit elmulasztottunk. Valóban végzetesen el lehet 
mulasztani bizonyos lehetőségeket, de több mulasztást lehetne mindig jóvá 
tenni, mint amennyiről már eleve lemondtunk. 
Csalárd lehet az idő úgy is, hogy „cseppfolyóssá” válik: kifolyik az idő a ke-
zünkből. Nem tudjuk beosztani, irányítani az időnket, csak sodródunk vele. 
Szívesen játsszuk a „semmire sincs időm” című játékot is. Jó mentség ez a 
rendetlen élet igazolására. 
Az is az idő „hazugsága”, hogy minden nap egyforma. Bár valóban mindegyik 
huszonnégy óráig tart, nem igaz, hogy szürke hétköznapokból áll az élet. 
 

Hajlamosak vagyunk ciklikusnak tekinteni az idő forgását, mert az óránk úgy 
mutatja, hogy visszatér mindig arra a helyre, ahonnan kiindult; pedig azzal csak 
a múlását bizonygatja, a minőségét nem. Érdemes ezért odafigyelnünk a bibliai 
idő-fogalomra, amely lineáris, amelyben soha vissza nem térő, „kiváltságos 
alkalmak” vannak. 
A kronosz (a kronológia kifejezés közismert volta miatt) jól ismert szó: a „hét-
köznapi” idő szava, amely a percek, órák, napok, évek egymásutánját jelzi. De 
vannak jeles napok is, amikor „sűrített”, amikor „Istennel telített” az idő, amikor 
válaszút elé kerülünk, amikor rácsodálkozunk az élet titkaira, amikor messzire 
ható döntéseink születnek, amikor az örökkévalóság „betör” az időbe. Ezt ka-
irosznak nevezzük. 
Isten idődarabokra tördelve ajándékoz meg minket az örökkévalósággal. A 
kronosz annyi, hogy múlik az idő – a kairoszban telik. Telik a zsákunk, gazdag-
szik, gyarapszik, értékesebbé lesz az életünk. A kairoszt nem órával mérjük, 
hanem a felelős döntések sorozatával. Így az idővel való bánásmód felelőssé-
ge szorosan összefügg a szabadságunk felelősségével.  
Abból, ahogyan az idővel bánik valaki, lehet következtetni az értékrendjére is. 
Hogy bármily sok elfoglaltságunk, ügyes-bajos dolgaink közepette valódi figye-
lemmel tudjuk-e megajándékozni embertársainkat, hogy tudunk-e időt szánni 
felebarátainkra, az a szeretetünk igen komoly próbája. 
Keresztény emberként az idővel való bánásmódunkat az határozza meg – s 
azon törekszünk, hogy ez lássék is rajtunk –, hogy hisszük: időnk beletorkollik 
az örökkévalóságba, Isten boldog, örök életébe. 

 

„Taníts meg jobbodtól függő napjainkat számba venni, hogy bölcs szívet nyer-
hessünk!” (Zsolt 90,12) 

Egy professzor üzenete 
 

Egy filozófia professzor az előadását úgy kezdte, hogy fogott egy üveget és 
feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű kövekkel. Megkérdezte a hallgatóságot, hogy tele 
van-e az üveg. Igen volt a válasz. 
Ezután elővett egy dobozt, tele apró kaviccsal, és elkezdte beleszórni a kavi-
csokat az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, 
megint megállapították, hogy az üveg tele van. 
A professzor ezután elővett egy dobozt homokkal és azt kezdte betölteni az 
üvegbe. Természetesen a homok minden kis rést kitöltött. Újra megkérdezte, 
hogy tele van-e az üveg. Ismét igen volt a válasz. 
Ekkor elővett egy pohár vizet, és azt is beleöntötte az üvegbe. A kavicsok és a 
homokszemcsék között bőven akadt hely a folyadék számára. 
„És most – mondta a professzor – vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kö-
vek a fontos dolgok: a hited, a családod, a párod, a gyerekeid, a hivatásod, a 
barátaid, az egészséged; ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes 
maradna. A kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak, mint a házad, a 
kerted, az autód. A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltöd be 
először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek.  
Ugyanez történik az életeddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra 
fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amik igazán fontosak számod-
ra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetők a boldogságod ér-
dekében. Játssz a gyerekeiddel. Vidd el a párodat táncolni. Szakíts időt orvosi 
ellenőrzésre. Mindig lesz időd dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet 
rakni. Először a kövekre figyelj, vagyis arra, ami igazán számít. A többi csak 
homok." 

* * * 
 

A csigarejtvényben P. Pió újévi imája található meg.  
 

V Ö J M E L E T M 

Ő E N E L E J N O 

M M L A G R T E Z 

E E M L Ú I Á SZ Í 

T T A T M T M K B 

G SZ D A M A O E E 

O E N A K A D N R 

N R E T E T E D D 

D V I S E L É S E 
 

Megoldás:          

 
           


