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IMÁDSÁG KRISZTUS KIRÁLYHOZ

Uram, Jézus Krisztus! Imádunk téged, mint Királyt 
az Oltáriszentségben. Itt a te trónod, a te Fölséged 
szentélye. Te vagy itt, a királyok Királya, a menny és 
föld mindenható Ura. A sötétség fejedelmei hasztalan 
szegülnek ellene uralmadnak, te meggyőzted a világot, 
mennyei Atyád Téged rendelt királyul az új Sion fölött, s 
birodalmad határaivá a földkerekség határait tette.

Te vagy az erők ura, a dicsőséges király, az erős és 
hatalmas király, a rettenetes és szelíd Király, a béke és az igazság Királya, az örökkévalóság 
Királya.

Kormánypálcád az igazság vesszeje. A lelki nemesség és hatalom, a bölcsesség és minden 
mennyei javak bősége kíséri mindenható Fölségedet.

Jézusunk!  Légy  hát  a  mi  szívünk  Királya,  uralkodjál  rajtunk  teljes  hatalmaddal  és 
kegyelmeddel.

Isten Báránya, engedd, hogy színed előtt leboruljunk, s királyi székedhez koronánk helyett 
szívünket  tegyük  le,  s  mély  imádással  mondhassuk:  Méltó  vagy  Urunk,  Istenünk,  hogy 
dicsőítsünk és tiszteljünk. Elrejtett Isten és Üdvözítő. Dicsőség és áldás, hála és imádás neked 
mindörökkön örökké. Ámen. (Praeorátor I. – Károly atya)

LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK

Testtartások (2.)  Az előző hónapban azt próbáltam kifejezni, hogy amikor imádkozunk, 
testünk is részt vesz benne. Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ezt hogy teszi. És az sem 
mindegy, hogy tudatosul-e bennünk, mit fejeznek ki mozdulataink. A teljesség igénye nélkül 
nézzünk meg most néhány mozdulatot, mely a liturgiában is szerepet kap.

Leborulás. Két helyen is találkozhatunk vele. Az egyik a papszentelésen, a szentelés előtt 
állókat, mielőtt a megyéspüspök szentelné, elénekelik a Mindenszentek litániáját.  Ezalatt az 
imádság alatt a szentelendők leborulnak. Ez a leborulás kifejezi, hogy a jelöltek egész életüket 
Isten és az Egyház szolgálatára áldozzák. Teljesen arcra borulva vesznek részt a szentekhez 
való könyörgésben. Vagyis meghalnak a világ és saját akaratuk számára, hogy a szentelésben 
részesülve már csak Isten akaratának éljenek. A másik, ahol találkozunk ezzel a mozdulattal, 
nagypéntek, amikor a szertartás kezdetén a pap kivonul a szentélybe, és arcra borul az üres 
tabernákulum előtt. Ebben a mozdulatban a döbbenet visszhangzik: Uram, te meghaltál értem, 
méltatlan bűnösért. Életedet adtad, hogy nekem életem legyen. Köszönöm. A Te halálod az én 
életem és reményem. Fogadd el Urunk, most a mi életünket, és rendelkezz vele.

A földön fekvő ember teljesen kiszolgáltatott. Időnként filmekben látni (vagy híradóban), 



amikor rendőrök (vagy mások) földön fekvő emberek hátán térdelve, kezüket összebilincselik. 
A földön fekvő ember képtelen a védekezésre.  Nem tud kiszámíthatatlan mozdulatot tenni, 
nem tud váratlan ellentámadásba lendülni. A liturgiában is valami hasonló történik, amikor a 
szentelendő leborul, arcra borul, a földre. A különbség az, hogy ezt önként teszi, nem külső, 
hanem belső  kényszer  hatására  az  isteni  Fölség  előtt.  Megadja  magát  teljesen  az  előtt  a 
Szeretet  előtt,  aki  érte  emberré  lett,  hogy  teljes  szolidaritást  vállaljon  érte,  mely  a 
kereszthalálban teljesedett ki – és feltámadásával egy nem remélt új lehetőséget nyitott meg 
előtte. A leborulásban kifejeződik a teljes önfeladás, a teljes önátadás, hogy életét a Szeretet 
hatalmának rendelje alá.

A világban az emberek földre fektetése egyben a megalázás eszköze is, a fölény kifejezése 
a  földön  fekvővel  szemben.  Krisztus  előtti  leborulásunk  éppen  ellenkező  irányú. 
Leborulásunkkal megszűnünk önző bűnös ember lenni. Krisztusi emberré válunk, képessé a 
megbocsátásra, képessé az irgalomra – képessé a SZERETETRE.

Mi sem kerülhetjük el – legalább lélekben – a mi saját leborulásainkat. Gyökössy Bandi 
bácsi írta: az ember két dolog között választhat: vagy leborul, vagy kiborul. Milyen igaza van! 
Hány kiborulást elkerülhetnénk, ha le tudnánk borulni Krisztus szerető Szíve előtt. Ha egoista, 
önző életünkbe beengednénk Krisztus Királyt! Ha engednénk, hogy valóban Királyunk legyen, 
és  ezzel  a  mi életünkben is  a  hatalom és  saját  énünk szeretete  helyett a  Szeretet  hatalma 
valósulhatna meg! (Vagner Mihály)

EMLÉKEIM A MISSZIÓS NAGYPAPÁMRÓL
Egy  alkalommal  hazafelé  sétáltam a  nagypapámmal  a  buszmegállóból.  Mindenszentek 

napja volt. Látta, hogy az emberek virágcsokrokkal mennek a temetőbe. Azt mondta nekem, 
mindig addig él egy ember, amíg megemlékeznek róla. Tudom, hogy a halállal nem ér véget az 
élet, most eszembe jut néhány emlékem, amelynek ő is örülne, ha nyomtatásban olvashatná.

Soha  nem jött  velünk  templomba,  de  a  lelke  mélyén  misszionárius  volt.  Még  gyerek 
voltam, amikor húsvétkor csak a végére értünk oda a feltámadási körmenetre. Sírva mentem 
haza, mert kevésnek éreztem a Jézussal eltöltött időt. Nagypapa meglátta, hogyan hullanak a 
könnyeim,  és  vigasztalásul  kinyitotta  a  Képes  Bibliát,  majd  felolvasta  nekem  Jézus 
feltámadásának  történetét.  A  történetet  aktualizálta  az  akkori  időkre,  és  az  evangéliumi 
mondatokba  belefogalmazta,  hogy  még  a  hírügynökségek  is  jelentették  a  világnak  Jézus 
feltámadásának örömhírét. Így akart kimozdítani szomorúságomból, és felvidítani a lelkem. 
Sohasem felejtem el, milyen hitelesen szőtte bele a kérdést az Evangéliumba. Így hangzott: 
„Nem hallottátok, hogy a TASZ jelentette Jézus feltámadását?” TASZ akkoriban a Szovjet 
Hírügynökség volt. Jót nevettem, és úgy éreztem, mintha életre kelne az Evangélium, pedig 
nagyapa nem jött velünk templomba.

Már elvégeztem a főiskolát, amikor rendszeresen jártam menekülteket látogatni a bicskei 
befogadó állomásra. Valahányszor nagyapa megtudta melyik nap megyek, hajnalban fölkelt, és 
pattogatott kukoricát küldött a menekülteknek. Az afrikaiak mindig üdvözletüket küldték neki, 
amelyre viccesen megjegyezte, szeretné, ha nem csak az üdvözletüket küldenék, hanem egy kis 
elefántot  is.  Hiába  élcelődtem vele,  hogy ne aggódjon,  mert  egyszer  majd az ENSZ fogja 
kitüntetni  munkáját,  nem mondott  le az  elefántról.  -  Már beteg volt,  és  kórházban feküdt, 
amikor  egy  barátom  hazaérkezett  Kongóból.  Tudtam,  hogy  sok  ébenfa  figurát  hozott 
ajándékba, és kértem tőle, ha talál elefántot, küldje el a nagyapámnak. Személyesen adtam át 
neki a mahagóni fából faragott elefántot egy labdázó kis fiút ábrázoló képeslappal. A hátuljára 
Jézus szavait írtam, amely így hangzik: „Kelj fel és járj!” Nagyapa ekkor már nem kelt fel 
többet.  De  kiolvasta  az  Újszövetséget,  és  tudta,  hogy  imádkozom  érte.  Gyerek  korában 
missziós szemináriumban tanult fél évig. Nagyapaként büszke volt az unokájára, aki mesélt 
neki  a  missziós  történeteiről  szóban  és  levélben  is.  Utolsó  beszélgetésünkben elmeséltem, 



mennyire örült egy elefántcsontparti fiú a magyar almának, amelyet ajándékba kapott tőlem. 
Hiszem, hogy a nagyapa szíve jó talaj volt az elvetett magjaimnak, és remélem, hogy az Úr 
Jézus előtt újra élcelődni fog velem a Mennyországban. Minden reggel várta az áldásomat, 
amely három pusziból állt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A Mennyországban talán 
majd ő fog megáldani engem. Láng Edit

U.i. Levelem megírása után érkezett a jó hír, amit telefonon mondott valaki. Nagyapámat 
meglátogatta egy fiatal pap a kórházban. Mielőtt földi életét befejezte, meggyónt és megkapta 
a  betegek szentségét.  Még húsvét  előtt  odajött  hozzánk egy idős régi  hívő a templomban. 
Gyakran járt a nagyapához írógépet javítani. Megígérte, hogy imádkozni fog érte. Talán éppen 
ez volt a válasz az imára, hogy a nagyapa tudott bűnbánatot tartani. Láng Edit

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD!

Az idén is szervezünk „Szállást keres 
a Szent Család”-ot. A Szent Család képe 
adventben  a  templomból  indul,  onnét 
vándorol minden nap egy-egy családhoz, 
és  az  utolsó  családtól  a  templomba 
érkezik majd vissza.  Keressük azokat a 
családokat, akik részt vennének. A korai 
jelentkezésre  a  mindenkinek  megfelelő 
időbeosztás  miatt  van  szükség.  Az 
adventi idő a Szeretet testet öltésére való 
várakozás ideje. Törődjünk többet azzal, 
hogy  a  Szeretet  bennünk  is  testté 
válhasson,  ma  is  (általunk  is)  köztünk 
járhasson.  Szeretnénk  békében  élni, 
Krisztus  nélkül  csak  háborúskodásra, 
torzsalkodásra,  méltatlankodásra 
vagyunk képesek.  Krisztus azokhoz jön 
el,  akik  hívják,  várják,  szeretik  őt.  És 
általuk szeretne eljutni azokhoz is, akik 
rossz  helyen  és  módon  keresik 
békéjüket, boldogságukat.

Részletekért érdeklődni személyesen, 
vagy  a  következő  telefonszámon  lehet: 
06-30-378-1123.
Szeretettel: Vagner Mihály.

MOSOLYOGJUNK – ASZTALI ÁLDÁS

ISTENEM, KÖSZÖNÖM

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál,
Az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést.

Köszönöm, amiért tűrni tanítottál,
A szenvedéseket, amit a vállamra raktál.
Köszönöm az életet, ami eddig tartott,
Köszönöm a békét, a sok lelki harcot.

Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik,
Add, hogy erőm legyen egészen hazáig.

Köszönöm a látást, a két szemem,
Melyet fogjon le egykor a Te szent kezed.
Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,
Köszönöm az Igét, Krisztust, a vallást.
Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged,

Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted.
Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást,

Köszönöm a sok megbocsátást.
Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,

Add szent kegyelmed, hogy csak a jót tegyem.
Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok,
De így, veled, gazdag, nagyon gazdag vagyok.

Minden Tetőled van, és minden Teáltalad,
Csak egy legyen utam: a hit és az alázat.

Uram! Ezen úton vezesd a lelkemet.
Köszönöm, hogy szereted megtért gyermeked.

Atyám! Bár a földön nincsen rá érdemem,
Tedd meg Szent Fiad, Jézusom nevében.

Drága, jó Szűzanyám, szólj az érdekemben,
Hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

Ámen.
Egy  család  vendégül  lát  egy  házaspárt.  Vacsora  előtt,  az  asztalnál  ülve  a  házigazda 

odafordul hatéves kislányához, és azt mondja: - Szeretnéd most te mondani az asztali áldást?
- Nem tudom, mit kell mondani - feleli a kislány.
- Csak mondd azt, amit én szoktam.
A kislány lehajtja a fejét, keresztet vet és ezt mondja: - Istenem! Mi a fenének hívtam meg 
ennyi embert vacsorára?



SZENT ERZSÉBET-BÁL

Az idén is meg lesz tartva 2010. november 13-én, szombaton 18.30-24.00 óráig
a Radnóti Miklós Gimnázium aulájában. (Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.)

A belépőjegy felnőtteknek 3000Ft, diákoknak 18 éves korig és nyugdíjasoknak 1000Ft. A 
belépőjegy árában a vacsora és egy pohár ital benne van.

Az óvoda építése téglajegyek vásárlásával is támogatható.
Belépőjegyek és téglajegyek a plébániákon vásárolhatók a szentmisék után a sekrestyében.

A tombolához folyamatosan fogadunk felajánlásokat a következő telefonszámon:
06 20 5273159

A bál bevételei, valamint a téglajegyekből befolyt összeg idén a Dunakeszin felépülő 
Szent Erzsébet Óvoda építését szolgálja.

ERKEL FERENC 200 ÉVE SZÜLETETT
A Harmónia Sacra énekel  2010.  november  7-én a ½ 10-es  szentmisén:

Kodály Zoltán: Magyar Mise Sapszon Ferenc: Közelebb, közelebb
Kodály Zoltán: Stabat Mater Ismeretlen szerző: Dona nobis
Bruckner: Szent vagy, szent vagy

Mise után 1045-kor rövid hangversennyel emlékezünk meg Erkel Ferenc születésének 200. 
évfordulójáról  (született  1810.  nov.  7-én).  Erkel  Ferenc  katolikus  nagy  magyar 
zeneszerzőnk,  a  magyar  opera  alkotója  (Hunyadi  László),  zongoraművész,  karmester,  a 
magyar nyelv fontosságának harcosa.
A Dunakeszi Koncertfúvósok műsorát változatossá téve a kórus is énekel.

Műsor:
Bárdos Lajos: Jubilate
Két magyar népdal: Magyarország az én hazám; Isten áldja meg a magyart
Varga László: Mária himnusz Bárdos Lajos: Engesztelő ének
Vabrinyeez Béla: Magyarok Nagyasszonya Tóth József: Boldogasszony Anyánk

ADVENTI ZENEI ÁHÍTAT ÉS GYERTYAGYÚJTÁS
Mindenkit szeretettel hívunk 2009 november 28-án advent első vasárnapján 16 órára 

templomunkba:
Közreműködnek:

Bárdos Lajos Ált. Iskola Kicsinyek Kórusa
Farkas Ferenc Művészeti Iskola Vonószenekara
Felsőgödről a Szent Imre Kamarakórus
Ének kvartett: Iványi Márta, Tereza Worowska, Gyombolai Bálint, Dénes Marcell
Servite Ökumenikus Kórus – vezeti: dr. Gyombolainé Kindler Edit
Szentjánosbogár Klub
Harmónia Sacra Kórus

Műsorközlő: Dr. Ládai Balázs
Fővédnök: Szádoczky Károly kanonok plébános (Lujzi néni)

Felelős kiadó: Dunakeszi-Gyártelep Plébánia – Szádoczky Károly plébános atya
dunakeszi-gyartelep@vaciegyhazmegye.hu

Szerkesztette: Vagner Mihály (06-20-4548249; vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu)
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