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Decemberi liturgikus naptár:

12.03 Xavéri Szent Ferenc
12.08 Szeplőtelen fogantatás
12.14 Keresztes Szent János
12.25 Karácsony, Jézus születése
12.26 Szent István első vértanú
12.26 Szent Család vasárnapja
12.28 Apró szentek, vértanúk
12.31 Szent I. Szilveszter pápa

A VÁRAKOZÁS TÜRELME, A MEGTALÁLÁS ÖRÖME

Felkészülés Adventben Dr. Beer Miklós váci püspök gondolataival
Advent a várakozás ideje.  De a tétlen várakozás önmagában semmittevéssé zsugorodhat 

össze. Advent sokkal inkább a felkészülés időszaka. Az áruházláncok, a multik, de a legkisebb 
boltok  is  már  november  elején  kiaggatták  a  kereskedelmi  szempontból  elengedhetetlen 
karácsonyi  díszeket.  Még a grillcsirkét  is  akciós  áron vásárolhatjuk meg az ünnepi  ajánlat 
részeként.

Mi magunk is sodródunk ezzel a minden testi igényt kielégíteni akaró business-áramlattal. 
A  gyerekeknek  az  eszesek  már  októberben  kitalálták  a  meglepetést,  mert  akkor  még  a 
karácsonyi akciós áraknál is olcsóbban vehetünk meg mindent. De vannak közöttünk olyanok, 
akik  kizárólag  a  "lelki  dolgokra"  koncentrálnak:  hogyan  szerezhetnénk  valami  lelki 
meglepetést  a  szerettünknek.  Persze  ezzel  még mindig  nem a  lényegre  figyelnek,  mert  a 
Lényeg még ezen a pörgésen is túl van. A Lényeg maga az Ajándék.

„A türelmetlen telhetetlenség „mindent azonnal” kapkodása jellemző a minket körülvevő 
világra, és éppen eközben válik az ember szegénnyé és magányossá. Mi Krisztus várásában a 
türelmes  szeretet  útján  jutunk  el  a  valóban  Mindent  birtokló  megelégedettség  karácsonyi 
öröméhez” - fogalmazta meg irányadó gondolatait a Váci Egyházmegye főpásztora.

A  Váci  Egyházmegyében  bőven  találunk  olyan  eseményeket  és  alkalmakat,  amelyek 
segíthetnek  bennünket  az  elcsendesedésben,  a  lényegesre  való  figyelésben.  A  szolnoki 
egyházmegyei  találkozó  szervezői  is  felkészülést  indítanak el  Advent  elején,  invitálva erre 
mindannyiunkat. A türelmes szeretet  indítja  Beer Miklós püspököt is arra,  hogy Karácsony 
közelében  meghívja  a  váci  hajléktalanokat  egy  ünnepi  vacsorára,  hogy  velük,  a 
legszegényebbekkel együtt, közösen láthassuk meg a Csodát. Az év folyamán nyújtott állandó 
segítségen  túl  a  fedél  nélküli  testvérek  az  ünnepi  asztal  körül  valami  többre  is 
rácsodálkozhatnak.

Koncert  a  fogyatékkal  élőkkel,  ünnepség  a  nevelőotthon  gyermekeivel,  találkozás  a 



vakokkal,  a  börtön  fogvatartottjaival:  mind-mind egy-egy mozzanat  arra,  hogy a  Lényeget 
lássuk,  az  értünk  testté  lett  Igét,  aki  velünk  akar  élni  a  mindennapjainkban,  aki  a  valódi 
Ajándék. (Váci Egyházmegye honlapja)

LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK

Betlehemi barlangistálló. Ismét elröpült egy év, és újra közeleg karácsony szent ünnepe. 
Talán nincs is templom – de sok helyen köztéren is – ahol ne lenne felállítva a kis betlehemi 
barlangistálló,  megszokott  figuráival,  a  Szent  Család,  az  ökör  és  a  szamár,  a  bárányok, 
pásztorok és a napkeleti bölcsek kedves alakjaival. Sok kisgyermekes család, de felnőttek is 
szívesen látogatják meg, töltenek el  időt  előtte.  Sokan gondolnak a jászol  előtt  állva nagy 
szeretettel, talán még elérzékenyülve is Jézusra, kinek földi pályájának kezdete is ilyen (mai 
divatos szóval) „mélyszegény” körülmény között indult el.

Elérzékenyülve gondolunk erre az eseményre...  – de Jézus, és szülei számára nagyon is 
kemény,  valós  és rideg körülmény volt  ez.  Mária 
áldott  állapotának  utolsó  időszakában  volt, 
miközben  a  hosszú  utat  szamárháton  rázkódva, 
zötykölődve kellett megtennie a császár által előírt 
összeírás teljesítése végett Betlehembe, ahonnét az 
ő  és  József  ősei  származtak.  Az  út  hossza 
légvonalban is valamivel több, mint 120 km. Nem 
ismerem  a  szamár  „átlagsebességét”,  de  minden 
bizonnyal  több  nap  megterhelő  utazása  volt, 
kényelmetlen  éjszakai  pihenőkkel.  Mire  Betlehem 
városába értek, minden ház megtelt – még állapo-
tára  való  tekintettel  sem  fogadták  be  sehol.  A 
városka  szélén  levő  barlangból  kialakított 
istállóban  találtak  menedéket.  „Szerencséjük” 
volt... az állatok a pásztorokkal együtt a környező 
mezőkön  tartózkodtak,  így  a  barlangistálló  üres 
volt  –  leszámítva  a  berendezési  tárgyakat,  pl. 
vályúk,  szalma  stb.,  és  az  állati  végtermékeket, 
amellyel,  és  amelynek  szagával  tele  lehetett  az 
istálló.  „Ideális  körülmény”  egy vajúdó  asszony 
számára.

Jézus  azonban  nem  volt  finnyás.  Megfelelt 
neki  ez  a  körülmény.  Vállalta  így is.  Vállalását 
egész élete igazolta: „A rókáknak odujuk van, az 
ég  madarainak  pedig  fészkük,  az  Emberfiának 
azonban  nincs  hová  lehajtania  fejét.”  (Lk  9.58) 
Vére  pecsételte,  halála  pedig  véglegesítette 
vállalását.  Így válhatott az istálló szimbólummá. 
Mégpedig a lelkünké, a szívünké. Mennyi ott  a 
szenny,  a  bűz.  A  bűn(barlang)  sötétsége.  Jézus 
mégis (épp ezért) vállalta – ha befogadjuk – lakást 
vesz  bennünk.  Nem  vár  különleges 
teljesítményeket tőlünk. Nem várja el, hogy töké-

Radványi Kálmán

ADVENTI VERS

Ti nagy, hatalmas Messiást vártok,
Ki fölkavarja az avult világot.
Kinek hatalma tisztító vihar,

Ki poklot ostromol villámival.
Én Jézust várom, a kisgyermeket,
Ki bölcsőjében játszik és nevet.

Vajúdást vártok, eszmék harcait,
Vak gyűlölettel, gőggel küzd a hit.

Viharzó harcot vív az öntudat
A szent szabadság zászlaja alatt.

Én Jézust várom, a kis csecsemőt,
Letérdelek kicsi lábai előtt.

Titeket súlyos problémák gyötörnek.
Én átadom magam a szent gyönyörnek.

Filozofáltok, írtok könyveket...
Az én problémám: lélek és Szeretet.

Én Jézust várom aki mosolyog,
És mosolyától boldog vagyok.

letesek legyünk. Csak egyet vár: befogadjuk-e Őt?! „Íme, az ajtónál állok és zörgetek...” (Jel 
3.20) A barlang a maga sötétségében és bűzösségében azonban mégis nyitva állt Jézus előtt. És 



ez a fordulópont a barlangistálló történetében!

Jézus befogadásával  megváltozott az istálló élete. Jézussal az ott addig annyira hiányzó 
szeretet költözött a barlangba. Először is kigyulladt fölötte a csillag. Bevilágította sötét zugait. 
Önmagunk hibáival való szembesülés a tisztulás első lépcsőfoka! Azután az istálló az imádság 
házává vált. Ahol eddig a gyalázkodások és káromlások özöne patakzott. Jézus szülei voltak 
az  első  hódolók.  Majd  jöttek  a  pásztorok  és  jöttek  a  bölcsek  is.  Az ima a  szív  és  lélek 
megnyílása, kitárulása és gyógyulása. Találkozás azzal, Aki életét adta életünkért. És mindez 
az istálló rejtett csendjében. A szív rejtett csendjében. Gyönyörű élmény lehetett, ahogy Jézus 
rájuk mosolygott. Gyönyörű élmény, ahogyan ma is megteszi. Éppen ezért örömmel töltötte el 
az istálló légkörét. Jó volt ott lenni. Jó volt oda tartozni. Az istálló megváltozása éppen ezért 
vonzotta  az  embereket. A fény,  amely megvilágította,  az  embereket  is  odavezette.  Az az 
ember, aki szívében Jézust hordja, az, kinek szemében a Szentlélek csillog, vonzó lesz a jó 
szándékú emberek számára. (A gonosz, békétlenséget szító embereknek pedig tükör, melyet 
igyekeznek összetörni  – lásd Heródes!)  Keresik társaságát.  Azután változás az is,  hogy az 
istállót  Jézus  jelenléte  ajándékok  tárházává  teszi. Ezek  az  ajándékok  ugyan  Jézus  felé 
irányulnak, Jézus kapja őket – azonban azzal, hogy Jézus a barlang vendége, a befogadó szív 
is  részesül  belőle.  Hiszen  Jézus  éppen  ezért  jött  ebbe  az  istállóba,  hogy  kitakarítsa, 
felragyogtassa, megszépítse, gazdaggá tegye. Mindenki AJÁNDÉKÁVÁ válik.

(Vagner Mihály)

ÉNEKLÉS A SZENTATYÁNAK

Kedves Testvérek! Bizonyára többen tudták, illetve észrevették, hogy mintegy három hétig 
nem teljesítettem szolgálatot  a miséken.  Ennek az a  magyarázata,  hogy Rómában, a  Szent 
Péter Bazilikában énekeltem a Szentatyának.

Az eschweiler-i Nemzetközi Liszt Társaság szervezésében november 12-én négy magyar 
kórus, név szerint a Csongrádi Zenebarátok Kórusa (karnagy: Kocsis Istvánné); az Országos 
Széchenyi  Könyvtár  Kórusa (karnagy:  Eckhardt  Mária);  a  Budapest  Belvárosi  Főplébánia-
templom  Kórusa   (karigazgató:  Virágh  András  Liszt-díjas  orgonaművész)  és  a  Nyugat-
magyarországi  Egyetem  Berzsenyi  Dániel  Vegyeskara  (karnagy:  Vinczeffy  Adrienne), 
valamint  az  Eschweilerben  működő  aacheni  egyházmegye  Franz  Liszt  Kamarakórusa  a 
Belvárosi Vonósok közreműködésével a kiváló romantika korabeli komponista, Liszt Ferenc 
álmát  valósította  meg  azzal,  hogy  az  Esztergomi  mise  (Missa  Solemnis)  elhangzott  a 
Vatikánban.

Liszt Ferenc e miséjét az esztergomi bazilika felszentelésére komponálta meg 1856-ban. A 
nagyzenekarra  írt  kompozícióból  a  Cappella  Giulianak,  a  Szent  Péter-bazilikában  a 
szentmiséket  kísérő  kórus  karnagya  számára  készített  egy kisebb  apparátusra,  orgonára  és 
mélyvonós zenekarra írt verziót. Ez az úgynevezett Vatikáni változat (1859) sokáig kéziratban, 
szűk  körben  volt  ismeretes.  Nyomtatott  kotta  formájában  a  németországi  Eschweilerben 
működő Liszt Társaság – amelynek alapítója és vezetője Ács József és Palatinus Violetta – 
rendezte  sajtó  alá.  Ők  szervezték  ezt  a  vatikáni  ősbemutató  előadást  is,  melyet  idehaza 
november  11-én,  a  budapesti  Belvárosi  Főplébánia-templomban  már  megelőzött  egy 
hangversenyszerű megszólaltatás.

A nagy szentmise,  mely november 15-én reggel  9  órakor  csendült  fel  Szent Péter  sírja 
felett,  beharsogta  a  méltóságot  sugalló  falakat.  A  misét  Veres  András  szombathelyi 
megyéspüspök és az aacheni egyházmegye egyik papja celebrálta.

Vezényelt: Virágh András. Orgonán a német Liszt Társaságot vezető Ács József játszott. 
Közreműködött Palatinus Violetta (szoprán), Bakos Kornélia (alt), Molnár András (tenor) és 



Tóth  János  (basszus).  Jelen  volt  hazánk  szentszéki  nagykövete,  Győriványi  Gábor.  Ezt 
megelőzően, vasárnap a magyar kórusok a római Loyolai  Szent Ignácról  elnevezett barokk 
templomban léptek fel  a  Liszt  szerezte  Missa  Choralis-szal,  ahol  a  tenor  szólót  jómagam 
énekeltem. 

Hétfő este Albanoban, ahol egykor Liszt Ferenc is karnagyoskodott, koncertszerű előadását 
mutattuk be az esztergomi misének. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Vegyeskarral, melynek 
szólistája vagyok, a Római Magyar Akadémián, valamint Assisiben is önálló koncertet adtunk 
A Magyar  Egyházzene  Évszázadai című CD-sorozatunkból  és  Az  Esterházy  udvar  zenéje  
egykor és ma című CD-lemezünk válogatásaiból. 

November  17-én  részt  vehettünk  XVI.  Benedek  pápa  audienciáján,  ahol  a  Szentatya 
megköszönte nekünk az Esztergomi mise ősbemutatóját és történelminek nevezte azt. Mintegy 
270  kórista  zengte  Isten  dicsőségét.  Egy magyar  tévé-stáb,  a  német  WDR televízió  és  a 
Vatikáni Televízió is rögzítette e történelmi pillanatot. 

Egyházközségünk és  a  Harmonia Sacra  Kórus egyik tagja,  Bukor  Katalin  is  ott  volt  a 
Belvárosi Főplébánia-templom kórustagjai között. Nagy élményekkel és feltöltekezett lélekkel 
érkeztünk haza november 21-én.

Én készítettem egy listát is, melyet az öltönyöm belső zsebébe helyeztem az audienciára, és 
a gyártelepi Jézus Szíve Egyházközség tagjaira is kértem a Szentatya áldását, mely így szól: 

„Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filii et Spiritus sancti descendat super vos et 
maneat semper.”  (És a mindenható Istennek: az Atyának és a Fiúnak és a  + Szentléleknek  
áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor! Ámen)

Amen.  
Altsach Gergely

„Mert az ünnep: csend.
Megállás.

Elmerülés az időtlenségben.
Hangtalan ujjongás.

Néma zokogás.
Mosoly a könnyek között.

Könny a mosolyban.
Ahogy a fölkelő és a lenyugvó Nap átragyog a felhők résén, az ünnep az a pillanat, 

amikor  álomnak  érezzük  a  valóságot,  és  valóságnak  azt,  mi  láthatatlan, 
felülmúlhatatlan...”

(Kodolányi János: Égő csipkebokor – részlet)



SIKERES VOLT A SZENT ERZSÉBET JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Ezévben  is  megrendezésre  került  a  Szent  Erzsébet-bál  a  Dunakeszi  Radnóti  Miklós 
Gimnáziumban. A Szent Erzsébet  Óvoda építését  támogató jótékonysági rendezvényre  már 
elővételben elfogyott az összes, 350 darab belépőjegy. 
A Szent  Imre  Plébánia  szervezésével  megkezdett  épületnek a  falai  álltak csupán  egy éve. 
Néhány hónapja már a belső munkálatok folynak. A tavaszi nagy esőzések miatt szükségesség 
vált csatornázás földmunkáiban is 10-15 fővel képviseltük a Jézus Szíve közösségét. Az új 
óvodaépületet  könnyen  meg  lehet  ismerni,  amint  az  Alagi  templomtól  Fót  irányában 
megpillantjuk a tetejét.  Az alagi  Szent Imre templom toronysapkájának a színes, majolika-
cserepes mintázata köszön vissza az Óvoda csúcsán is.
Ahogy az elmúlt esztendőben,  úgy ezévben is részt  vett  a szervező csapatban templomunk 
képviselő testülete. Az Európai Cserkészeink róver fiúi a gimnázium minden szintjének be-, 
majd visszarendezésében, a Palotás nyitó táncban, réndzsör lányaink pedig egy vidám jelenet 
előadásával szerepeltek.
Kórustagjaink a vendégfogadás előkészítésében és bonyolításában vették ki részüket. Köszönet 
illeti  a  híveinket,  akik  finom süteményeikkel,  és  más közreműködésükkel,  támogatásukkal 
járultak hozzá a bál sikeréhez.
Szabó  József  plébános  atya,  mint  az  óvoda  építésének  kezdeményezője  levélben  is 
megköszönte közreműködésünket. Tájékoztatott,  hogy a rendezvény tiszta bevétele 888.000 
forint volt, amelyet teljes egészében az egyik óvodai csoportszoba bebútorozására használnak 
fel. Az óvoda megnyitásának tervezett időpontja 2011. szeptember 1. (Szepes Béla)

FELEBARÁT EGY AJÁNDÉKBOLTBAN

Még gyerek koromban találkoztam először a Jézus Szíve templomban régi ismerősömmel, 
aki galériát vezet Dunakeszin. Többször meglátogattam, sokat beszélgettünk. Jól emlékszem, 
amikor évekkel ezelőtt lelkesen mesélt nekem Tamásról, aki egy fiatal grafikus művész volt. 
Ismerősöm szabadtéri kiállítást rendezett neki fatuskókon a galériáján.

Beszámolóját hallgatva úgy éreztem, szívesen megismerném Tamást, és beszélgetnék vele 
az életéről  meg a képeiről. De senkinek sem szóltam róla,  egyedül a Mennyei Atya látta a 
gondolatomat,  mert  Ő a szíveket  vizsgálja.  Később el  is  felejtkeztem róla,  amikor nemrég 
valaki  Budapesten a dohány utcai zsinagóga boltjában Tamás képeit magyarázta el  nekem. 
Hirtelen a hátam mögött megjelent a fiatal művész, mellettem álló barátom bemutatott neki, ő 
egy budapesti kiállítását nyitotta meg. Tamás pénztárosként dolgozott a boltban, emlékezett a 
dunakeszi galériára. Csodálkozott, milyen kicsi a világ. Fehér botomat látva meglepődött, mert 
kolléganőjével épp a belső látásról beszélgetett, amely a fizikai látást sokszor meghaladja.

Vásároltam néhány képeslapot és egy grafikai kiadványt tőle. Miután megosztottam vele, 
hogy Jézus tanítása jut eszembe a képéről, örömmel újságolta el egy friss élményét. Kislánya 
egy ünnepségen vett részt, ahol a rabbi a Szentírás alapján épp a felebaráti szeretetről beszélt. 
A kislány megértette, azokat is szeretni kell, akik csak félig a barátunk. Tamás hozzátette, épp 
ez az a törvény, amit Jézus betöltött, és az írástudóknak is erről beszélt. Fölfedezte, milyen 
nagyszerű,  amit  mindkét  helyről  hall.  Még abban  a  pillanatban  életre  keltette  a  felebaráti 
szeretet  parancsát.  Csak  a  fele  árát  kérte  el  a  kiadványnak,  amelyet  tőle  vásároltam  az 
ajándékboltban.

Ha arra gondolok, hogy dunakeszi ismerősömet a Jézus Szíve templomban ismerte meg, 
úgy érzem, mintha a templom egy nagy szív lenne, amelybe mindenki belefér. Hiszem, hogy 
Jézus a  szívén hordozta a galériát,  és  a  beszélgetést  is  a fiatal  művésszel,  aki  a  felebaráti 
szeretetet életre keltette az ajándékboltban. (Láng Edit)



Hirdetések
ADVENT IDEJÉN minden kedd és péntek reggel 6 órakor RORÁTÉ szentmisére hívjuk a kedves  

testvéreket. A szokott szentmiséket is megtartjuk ezen felül.

Köszönjük  a  nagylétszámú  részvételt  az  Adventi  zenei  áhítaton,  és  köszönjük  Szakáll  
Lászlóné, Lujzi néninek és a Harmónia Sacrának az „Adventi zenei áhítat és adventi  
gyertyagyújtás” megszervezését és gyönyörű lebonyolítását.

Figyelem!  A  KÉZIMUNKAKÖR foglalkozásának  időpontja  megváltozott.  Az  új  időpont:  
keddenként 15 órától 17 óráig. Ezenkívül szeretnénk hirdetni, hogy  decemberben 7-én 
lesz az utolsó alkalmunk ez évben. Utána már csak  január 4-én a hónap első keddjén, a 
most  meghirdetett  időpontban jövünk össze először.  Utána  viszont  ismét folyamatosan, 
minden héten találkozunk. (Káldos Mária)

HARMÓNIA SACRA ÉNEKEL:  

Dec. 24-én az éjféli misén:
Mercédes mise
Szakáll L.: Csendes éj
Farkas F.: Áldott éj
Händel: Örvendj világ

Dec. 25-én a ½ 10-es szentmisén:
Halmos L.: Karácsonyi mise
Preatorius: Sarjadt egy rózsabimbó
Seans Säns: Tolléte
Angol karácsonyi dal

Jan. 09-én a ½ 10-es szentmisén:(2. vasárnap):
Halmos L.: Karácsonyi mise
Elgár: Ave Verum
Casciolini: Panis angelicus
Záró ének: Zengve vigadoz az ég

(Lujzi néni)

Áldott, békés, boldog Karácsonyt kívánunk minden kedves  
Testvérünknek!
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