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A PAPSÁG ÉVE 2009-2010

Add  meg  papjaidnak  mennyei  Atyánk 
szolgálatodnak  kegyelmét.  Újítsd  meg  szívükben  a 
szentségnek  lelkét,  hogy  a  tanítás  melyet  nekik  kell 
adniuk,  példájukkal  közelebb  vigyen  minket  hozzád. 
Szent  Lelked  ajándékaiból  adj  nekik  Urunk,  okos 
szerénységet,  bölcs  szelídséget,  mértéktartást,  jóságot, 
szívbeli  tisztaságot,  lelki  szabadságot.  Töltsd  el  őket 
teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid 
legyenek és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.

Add  meg  nekik  a  kegyelmet,  hogy  a  Lélek  és  test  tisztaságában  Téged  dicsőítsenek, 
szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te légy 
szenvedésükben  vigasztalásuk,  a  kétségek  közt  tanácsadójuk,  az  igazságtalanságok  között 
védelmük,  a  betegségen  orvosságuk.  Engedd,  Uram,  hogy  a  Te  közösséged  pásztoraival 
békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök 
élet jutalmát. Ámen.

(Nagy szent Leó pápa imája jó papokért) (Károly atya)

A GYÁRTELEPI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A JÉZUS SZÍVE TEMPLOM TÖRTÉNETE

(BEFEJEZŐ RÉSZ)
Dr. Oláh Antal tenni akarását szolid, de állhatatos közéletiségét a város vezetősége és a hívek 

is nagyra becsülték. Ennek jeléül az egyházközség 1997. október 18-án megünnepelte az apát 
cím adományozását, 2000-ben 80. születésnapját, mely alkalommal a város díszpolgárává emelte, 
2005-ben  pedig  gyémántmiséjét.  Dr.  Oláh  Antal  apátplébános,  püspöki  tanácsos  egészségi 
állapota miatt papságának 61., gyártelepi működésének 41. éve után 2006-ban nyugdíjba vonult. 
Ez év szeptember 1-től Szádoczky Károly apát, kanonok, plébános lett az utód. Károly atya a 
helyzet  felmérése  után cselekedett.  2008-ban megtörtént  a  templom életveszélyes  elektromos 
vezetékeinek teljes  lecserélése.  A toronysisak felújító mázolást  kapott.  (A toronyóra sohasem 
működött.)  Az  egyházközség  ebben  az  évben  kiállítással  emlékezett  meg  az  Eucharisztikus 
Kongresszus  70.  évfordulójáról  a  plébánia  előadótermében.  2009-ben  a  templom 
felszentelésének 65. évfordulójára megújult a főbejárat, a lépcső új burkolatot kapott. A templom 
belső tere kifestve fogadta a híveket és az ajándékba kapott Jézus Szíve szobrot. Az évforduló 
ünnepélyes szentmiséjén szentelték fel a szentélyben elhelyezett új Jézus Szíve, nemzeti és pápai 
zászlókat. Ezek mellé került a 30-as évekből fennmaradt két lobogó. A lelkiélet minőségi javítása 
céljából  Károly plébános  úr  hetente  bibliaórát  tart,  ezen  kívül  szentségimádásokat,  tanácsolt 
ünnepeken  ünnepi  miserendet  vezetett  be.  Évenként  zarándoklatot  szervez  kiemelt 
búcsúhelyekre. Gondot fordít a fiatalság aktivizálására.

Úgy tűnik,  a  gyártelepi  római  katolikus  egyházközség  átvészelte  a  20.  század  viharait,  a 



21.század  elején  is  vallja,  és  meg is  akarja  tartani  az  alapítólevél  zárómondatában  megjelölt 
mottót:

„Hirdesse a dunakeszi műhelytelepi Jézus Szíve templom, hogy Isten nélkül nincs Haza,  
nincs feltámadás, hogy az élet viharaiban egyedül Istenhez menekülhet az emberi lélek és hogy  
csak vele és Érette akarunk élni, Ámen.” (Szakáll Lászlóné, Lujzi néni)

LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK

Az  Úrnapja  a  papság  évében. Szentatyánk,  XVI. 
Benedek  pápa  tavaly  június  19-ével  meghirdette  a  papság 
évét, amely e hónap 11-én ér véget. Az elmúlt évben ennek 
kapcsán jelent meg cikk Hírlevelünkben magáról a papságról, 
de  ennek  kapcsán  került  sor  a  hitünk  középpontjában  lévő 
Eucharisztiáról szóló gondolatok közlésére is, melyet Jézus az 
ő szolgálati papságára, a papság gondosságára bízott.

Ma  sokan  szeretnék  temetni  Egyházunkat,  és  ezért 
hangoztatják,  hogy  a  papság  ideje  is  leáldozott.  Ennek 
igazolására  előhozakodnak  részben  sajnálatosan  igaz, 
azonban alaposan eltúlzott dolgokkal. Szeretnék ezt tenni már 
csak  azért  is,  mert  a  maguk  bűneit  viszont  nem szeretnék 
bűnnek beismerni. A logika egyszerű: Ha nincs egyház akkor 
nincs Isten – és ha nincs Isten, akkor (ha csak le nem buknak) 
nincs bűn sem (illetve akkor előkerülhet a „rosszkor voltak rossz helyen” szlogen). A törvényeket 
is egyre inkább lehet lazítani – hiszen megszűnt az etalon – lehet különválasztani a jogot és az 
erkölcsöt, relatívvá válik valóban minden. Ezért aztán előrángatnak igazolásképpen akár 30 éves 
bűnöket is,  csakhogy magukat felmenthessék. És ami ebben igaz,  az az, hogy a bűn az bűn. 
Mindegy, ki követi el, és ebből a szempontból az sem számít, hogy ki az áldozat. Nem az áldozat 
hovatartozása  dönti  el  a  cselekedet  bűnösségét,  avagy tisztaságát  (mint  ahogy ezt  szeretnék 
egyesek elhitetni velünk). Tehát temetik az egyházakat – de különösen is a Katolikus Egyházat. 
Csak halkan teszem ehhez hozzá,  hogy persze ezt  nem korunkban teszik először (és  nem is 
utoljára).

Ennek  ellenére  az  Egyház  él,  és  élni  is  fog.  Nem 
azért, mert tagjaira esetleg nem igaz, amit róla állítanak. 
És  azért  sem mert  az  Egyház  olyan  ügyesen  ki  tudná 
védeni  az  őt  ért  támadásokat.  Nem.  Az  Egyház  bűnös 
emberek  közössége  (is).  És  mégis  nagyon  helyesen 
Anyaszentegyháznak  mondjuk.  Miért?  Mert  az  Egyház 
nemcsak földi közösség. Az Istenhez tartozása az, ami ezt 
a  bűnös  közösséget  megszenteli.  Az  Egyház  igazi 
hordozója maga a Szentlélek, akinek ünnepét pünkösdkor 
ünnepeltük. Az Egyházban azonban nem úgy küzdünk a 
bűn ellen, hogy tagadjuk a bűn létét, hanem beismerjük 
bűneinket, és Isten bocsánatáért esdeklünk.

Isten  pedig  megtisztít  és  megerősít  bennünket. 
Mármint  azokat,  akik  alázatosan  tudnak  és  akarnak  is 
leborulni előtte. Akik tudjuk, hogy bűnösek vagyunk – de 
tudjuk azt is, hogy Isten végtelen kegyelme képes el-

SÍK SÁNDOR: DE PROFUNDIS

A mélységből kiáltok Hozzád.
Uram segíts,

Mutasd meg fényességes orcád.

Csapkodó tenger körülöttem.
Uram segíts,

Ne nyeljen el hajótörötten.

Sajkám mint labda, száll recsegve.
Uram segíts,

Tekints a tajtékos vizekre.

Mosolyogj rám, utam vezére.
Uram segíts

Az élő vizek tengerére!
Ámen.

törölni bűneinket. Szent Pál gyönyörűen fogalmazza ezt meg: „Amikor azonban elhatalmosodott 



a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm 5.20)
Isten  kegyelme  túláradásának  kifejeződése  volt  pl.,  amikor  feltámadása  után  apostolait 

felhatalmazta  a  bűnbocsátás  szentségének  kiszolgáltatásával.  Tudta,  hogy  gyengék  vagyunk, 
tudta, hogy rászorulunk időről időre, hogy bűnbánatot tartsunk, és megváltó Krisztusunk kezébe 
helyezzük ismét életünket.

Jézus tudta, amikor az utolsó vacsoráját fogyasztotta apostolaival, hogy milyen nagy szüksége 
lesz minden idők emberének az Ő megerősítésére.  És milyen kifejező az az eszköz, amelyet 
apostolainak  és  az  ő  utódainak  kezébe  letett.  Fizikai  táplálék  nélkül  nincs  biológiai  élet. 
Ugyanígy a szellemi és lelki táplálék is alapvető szüksége az emberi szellemnek és léleknek, 
hogy növekedhessék, erősödhessék. Krisztus ezért itt hagyta ránk megtört Testét és Szent Vérét – 
és  mindaz,  „aki  eszi  az  én  testemet,  és  issza  az  én  véremet,  annak  örök  élete  van,  és  én 
feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. 
Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne.” (Jn 6.54-56)

Mondhat tehát a világ, amit akar. A kritika, amit megfogalmaz, az megvizsgálandó ugyan, 
számunkra a mérce, az igazodási pont azonban mégis Krisztus. Szent Pál szavaival: „Mindent 
vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg! Mindenfajta rossztól óvakodjatok!” (Tessz 5.21-22) 
Azt, hogy bűnösök vagyunk, tudjuk a világ nélkül is – és ez persze nem jó. Azonban számunkra 
mégis csak az a legfontosabb, amire Krisztus buzdít és int bennünket, és nem az, amit a világ 
kiabál ránk. Ha a világ nem támadna, akkor kellene csak igazán elgondolkodnunk, mit csinálunk 
rosszul  (vö.  Jn 15.18-19).  A világ  nem ismer  bennünket,  mert  mi  Krisztushoz  tartozunk,  és 
Krisztust sem ismeri a világ. Az Ő szavai szerint „Benne vagyunk, és Ő mibennünk” (vö. Jn 
15.4). A világban élünk, de nem a világhoz tartozunk (Jn 17.16). Az Ő láthatatlan, misztikus 
testét alkotjuk, akinek Krisztus a feje – és ahová a fő tartozik, ott a helye a testnek is.

(Vagner Mihály)

WEÖRES SÁNDOR: AZ ERKÖLCS

Erény mindaz, mely az örök mértékkel megegyezik s a teljesség felé emel; bűn mindaz,  
mely az örök mértékkel szembeszegül s a teljességtől távolít.

BIBLIA EGY BETEGTÁRSTÓL
A váci kórház udvarán megszólított egy fiatal asszony. Emlékezett rám, mert gyakran lát a 

buszon, amikor Budapestre utazom. Először azt hittem, hogy ápolónő, de kiderült, hogy nagyon 
beteg.  Sok  szeretetet  kap  a  kórházban,  de  kint  a  világban  minden  megváltozik  számára. 
Megígérte, ha újra lát a buszon, megszólít és beszélgetünk.

Otthon sokat  gondolkodtam szavain.  Tudtam, hogy a szeretetet, amire igazán vágyakozik, 
egyedül Isten képes megadni, és ha csak az emberektől várja, csalódni fog, mert egyedül Isten 
ismeri őt teljesen, és ő tudja, mire van leginkább szüksége érzelmileg. Sajnáltam, hogy nem volt 
nálam egy Biblia, amit neki tudtam volna adni, de a mennyei Atyára bíztam a helyzetét. - Egy 
hónap  múlva  valamelyik  reggel  a  buszmegállóba  siettem.  Útközben  odajött  hozzám  egy 
fiatalasszony, és megszólított. Ő volt az, akivel nemrég a váci kórház udvarán is találkoztam. 
Rövid idő alatt, amíg a buszra vártam, sok mindenről beszélgettünk. Amikor a kereszténységet 
említettem neki, örömmel újságolta, hogy a kórházban egy beteg társától szép bőrkötéses Bibliát 
kapott, amelyet rendszeresen olvas. Akkor még nem tudta, hogy nekem is megfordult a fejemben, 
milyen jó lenne, ha Szentírást kapna, és megismerné Isten szeretetét. Kiderült, hogy ugyanabba a 
templomba jár Dunakeszin, ahová én is. Szeretne erősödni a hitében. Ilyen élmény után mindig 
rájövök, milyen jó nyitottnak lenni Isten gondolataira, aki megkeresi az elveszettet, és rajtunk 
keresztül megvalósítja akaratát a földön. Ő még a kórházban is jelen van, és képes személyesen 
megszólítani mindenkit, aki nyitott felé. (Láng Edit)



Hirdetések
Szentmisék rendje: Hétfőtől szombatig: 07:30.

Csütörtök 18:00
Szombat 07:30; 18:00; Vasárnap 07:30; 09:30; 18:00

Szentségimádás: Minden elsővasárnap a ½ 10-es szentmise után az esti szentmiséig;
Fogadóórák: Hétköznapokon 09:00-12:00-ig;

hétfőn, szerdán és csütörtökön 16:00-18:00-ig az új plébánián.

Károly atya a 06-30-2944-898 és 06-27-351-676-os telefonon érhető el.

A hónap első vasárnapján a 09:30-as szentmise után egész napos szentségimádást végzünk az 
esti szentmiséig, az azon való részvételre szeretettel hívjuk, buzdítjuk a híveket.

Kedves  testvérek!  Örömmel  értesítünk  mindenkit,  hogy  templomunknak  végre  van 
interneten elérhető saját honlapja. Még nem végleges,  formálódik – de megszületett! 
Minden  segítséget,  ötletet,  jobbítást  örömmel  fogadunk.  Jó  böngészést  kívánunk!
Címe: www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy június 10-én tartjuk az idei tanévben az utolsó bibliaórát 
– vagyis, mint eddig is volt, nyáron szünetet tatunk.

Kedves Testvérek! Június 26-án az esti szentmise után Filmklubot tartunk. Ebben a hónapban a 
„Heidi”  című filmet  vetítjük.  A film a szeretet  győzelméről  szól  egy kislány életében  és 
környezetében. A „kisebb „testvéreket” is várjuk! Bővebb információt róla ahogyan szoktuk, 
majd  külön  szórólapokon.  Szeretettel  várunk  mindenkit.  „Jöjj  és  lásd!”  (Jn  1,46)

(Greskovits János)

A HARMONIA SACRA KÓRUS Búcsúnapi hangversenyt szervez június 13-án, 
vasárnap 16 órakor.

Vendégkórus:
A Magyar Örökség díjas Tungsram Kodály Zoltán Férfikar.

A HARMONIA SACRA KÓRUS működésének 15. évfordulóját ünnepeljük.
(Lujzi néni)

Örömmel  tudatjuk  a  kedves  testvérekkel,  hogy Szentháromság vasárnapján
22 elsőáldozónk volt.  Imádkozzunk értük,  hogy hitük  megmaradjon és 
testi-lelki fejlődésükkel érett, egészséges hitű felnőttekké válhassanak.

LELKI MORZSÁK - VIGASZTALÁS

Egy  leányka  hazajött  a  szomszédasszonytól,  akinek  nyolcéves  kislánya  nem  régen  tragikus 
körülmények között halt meg.
- Mit keresel ilyenkor a szomszédasszonynál, van annak elég baja, Te nem hiányzol neki!
- Azért mentem át, hogy megvigasztaljam a nénit.
- Hát, gyerek létedre, hogyan tudod megvigasztalni azt a bánatos asszonyt?
- Az ölébe ültem és együtt sírtam vele.

Felelős kiadó: Dunakeszi-Gyártelep Plébánia – Szádoczky Károly plébános atya
Szerkesztette: Vagner Mihály (06-30-378-11-23; vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu)

Plébániánk honlapja: www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu

Hurrá,
15 évesek 
vagyunk!
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