
DUNAKESZI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA

HÍRLEVELE

2011. Október
6. évfolyam 10. szám
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10.01 Lisieux-i Szent Teréz
10.02 Őrangyalok ünnepe
10.04 Assisi Szent Ferenc
10.07 Rózsafüzér Királynéja
10.08 Magyarok Nagyasszonya
10.11 Boldog XXIII. János pápa
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10.18 Szent Lukács evangelista
10.22 Kapisztrán Szent János
10.28 Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok

ASSISI SZENT FERENC: NAPHIMNUSZ

Mindenható, fölséges és jóságos Úr, Tied a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség, És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap, aki a nappalt 
adja és aki reánk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes: a te 
képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az égnek; Őket az égen alkotta kezed 
fényesnek, drágaszépnek! Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik 
által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk; vele gyújtasz világot éjszakán. És szép ő és erős, hatalmas és 
vidám.

Áldjon,  Uram,  téged  Földanya  nénénk,  ki  minket  hord  és  enni  ad.  És  mindennemű 
gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon,  Uram,  téged  minden  ember,  ki  szerelmedért  másnak  megbocsát.  És  aki  tűr 
gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd, Fölséges, 
koronát.

Áldjon,  Uram, testvérünk,  a testi  halál,  aki  elől  élő  ember el  nem futhat.  Akik halálos 
bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak, 
második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.

Sík Sándor fordítása



LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK
A kereszt. (4.) Annak ellenére, hogy az Ószövetségben számtalan jövendölés, és nagyon 

sok előkép jelezte, előrevetítette Jézus – vagyis a Megváltó – szenvedését és kereszthalálát, 
Jézus korában, de még utána is évszázadokig a kereszt a közgondolkodásban és a hatalom 
gyakorlásában egy kivégzőeszköz volt.  Nem a megváltás eszköze, hanem a botrány tárgya. 
Szégyenfa, melyre megérdemelten szegezik (vagy kötözik) az elítéltet, és amelyen iszonyatos 
kínokban vergődve fullad meg az elítélt.  Csak nagyon súlyos bűncselekmény elkövetéséért 
(általában rablás, gyilkosság, vagy lázadás) alkalmazták ezt a büntető – és elrettentő eszközt. 
Általában rabszolgáknál és leigázott népeknél használták. Római állampolgár mentes volt ettől 
a legszégyenteljesebb és legkegyetlenebb kivégzési módtól, bármi volt is a bűne. Szent Pált pl. 
ezért  végezték  ki  kard  által.  (Szemben  Péterrel,  akit  miután  kereszthalálra  ítéltek,  saját 
kérésére fejjel lefelé feszítettek keresztre.)

Az ítélet kimondása után az elítélt kitárt karjaihoz kötözték a kereszt vízszintes részét, az 
un. patibulumot, melynek súlya kb. 35-40 kg volt. Az általános hiedelemmel szemben ezt a 
szárat kellett a vesztőhelyig cipelni, nem a teljes keresztet. Az elvileg nem túl hosszú utat (kb. 
1000 lépésnyi távolság a pretóriumtól (Pilátus hatalomgyakorló helye) a városon kívül lévő 
Golgotáig) a forgalmas utcákon, tereken keresztül kellett megtennie az elítéltnek, és ez megint 
csak  a  megszégyenítést  és  kínzást  szolgálta.  A  kivégzendő  karjaihoz  kötözött  patibulum 
megakadályozta, hogy az elítélt, ha elesett, az esés ellen védeni tudja magát. Az eséskor az 
ütés  és  zúzódások  nagyságát,  erejét  fokozta  a  gerenda  súlya  is.  A vesztőhelyen,  amely a 
városon kívül helyezkedett el, az elítéltet meztelenre vetkőztették. Ez a gesztus megint csak a 
megaláztatást fejezte ki, de egyben a kiszolgáltatottságot, a védtelenséget is jól érzékeltette. Az 
elkobzott ruha a kivégző katonáké lehetett. Az elítéltet földre fektették, és szétfeszített karjait a 
gerendán előre kifúrt lukba szögelték, a gerenda másik végén a szöget elgörbítették, hogy ne 
tudjon  a  szög  esetleg  kicsúszni.  Minden  egyes  kalapácsütéssel  óriási  fájdalmat  okozva  a 
felfeszítettnek.  A középkorban  általánosan  elterjedt  nézettel  ellentétben,  a  szegeket  nem a 
tenyerébe ütötték. Ha így lett volna, nem is bírta volna el a test súlyát, hanem az ujjak között 
egyszerűen szétszakadt volna a tenyér,  és a test  lefordul a keresztről.  Konstantin császár a 
milánói rendelet (313) kiadatása után, melyben beszüntette a kereszténység üldözését – 315-
ben a keresztényekre való tekintettel betiltotta a kereszt általi halálbüntetést is. Nem csoda, ha 
később már elfelejtették ennek technikai kivitelezését, és az emlékekben a tenyér szögelése 
maradt meg. Ezzel szemben valójában a tenyér alatt, a csukló közepén ütötték át a szeget. Ezen 
a helyen az ujjakkal  is  kitapinthatóan van egy rés  a  csontok között,  ahol  „akadálytalanul” 
haladhatott  át  a  szeg,  anélkül,  hogy a csontot,  vagy az ütőeret  megsértette volna,  és így a 
kivégzendő „idő előtt” elvérzett volna. A patibulumot ezután a rászegezett és rajta lógó testtel 
együtt  fölhúzták a már előre  földbe  ásott,  erre  a célra  előkészített  függőleges gerendára,  a 
stipesre.  Ezután  rögzítették  enyhén  behajlított  állapotban  a  lábait,  hasonlóan  a  kezekhez. 
(Legtöbbször a kéz és a láb rögzítéséhez „csak” kötelet használtak – Jézus esetében azonban a 
szegezés iszonyúan fájdalmas technikájához folyamodtak.)

Nem csak a szegeken való feszülés okozott szenvedést, hanem a folyamatosan feszülő kar- 
és mellkasizom begörcsölése is fokozta a fájdalmat. Emiatt a légzés is szinte lehetetlenné vált. 
Enyhületet  a  légszomjban  az  adott,  amikor  az  elítélt  minden  erejét  összeszedve  lábára 
„támaszkodva”  (ami  megint  csak  óriási  fájdalmat  okozott  neki)  enyhített  a  test  lógásából 
adódó izomgörcsön. A keresztre feszítettek sokszor napokig szenvedtek így a kereszten. Ha 
siettetni akarták (általában nem akarták) valamilyen ok miatt az elítéltek halálát,  eltörték a 
lábszárcsontjaikat, minek következtében az illető teste összeroskadt, megakadályozván ezzel a 
tüdő  mozgását,  és  a  megkínzott  ember  egyszerűen  megfulladt.  Jézus  „meglepően”  hamar 
meghalt, „csak” mintegy hat óráig bírta. (vö. Mk 15.25; 34-37) Ennek oka volt az is, hogy 
teljesen kimerült volt már, (hiszen egész éjszaka tárgyalásról tárgyalásra rángatták,) amikor a 



keresztet a vállára tették. Oka volt az is, hogy szokatlanul brutálisan bántalmazták már az ítélet 
kimondása előtt is. Gondoljunk akár csak arra, hogy elfogása után meglehetősen kegyetlenül 
bántak vele a főpap (pl. Mk 14.65; Lk 22.63) és a helytartó (Mk 15.19) házában. Gondoljunk 
akár arra, hogy Pilátus éppen azért korbácsoltatta meg olyan keményen, mert ezzel a tömeg 
sajnálatát  akarta  elérni  (Lk  23.13-15).  Pilátus  a  tömegnél  ugyan  ezzel  nem érte  el  célját, 
viszont  Jézus  „péppé”  vert  állapotban,  meglehetős  vérveszteséggel,  teljesen  legyengülve, 
szédelegve  és  kimerülve  vehette  vállára  a  keresztfát.  Törvényszéki  orvosok  állítják,  hogy 
Jézusnak  nagyon  erős  fizikumúnak  kellett  lennie,  hogy  egyáltalán  élve  eljutott  az  ítélet 
kimondásáig.

A halálraítélt büntetése azonban még nem ért véget a halállal: a holttestnek a kereszten 
kellett maradnia, amíg az el nem rothadt, vagy a vadállatok el nem hordták (a meglehetősen 
alacsonyan elkészített stipesről).  Külön kérni kellett,  mint kegyet, hogy a hatóság adja ki a 
holttestet a hozzátartozóknak, hogy illően elsirathassák és eltemethessék. (Mt 27.57-58; Mk 
15.42-45; Lk 23.50-52; Jn 19.38) Jézus testének a keresztről  való levétele és eltemetése a 
hatóság  részéről  (Pilátus)  külön  kegy  volt,  amit  nem  szoktak  megengedni  –  éppen  az 
elrettentés és megalázás fokozása érdekében.

Minden  egyes  szentmisénkben  Krisztus  áldozata  jelenvalóvá  válik.  Minden  egyes 
szentmisénkben Krisztus teste megtöretik – még akkor is, ha történik ez vértelenül, ütlegek és 
szegek nélkül. Krisztus egyetlen, de tökéletesen bemutatott áldozata túlnyúlva téren és időn – 
túlnyúlva a végesen és töredékesen, bárhol és bármikor bemutatott szentmisénk csúcsává válik 
éppen  Jézus akaratából,  melyből  mindannyian,  bűnösek és  elesettek,  erőt  meríthetünk.  Így 
érthető Szent Pál egyáltalán nem lehengerlő, hanem annál inkább felemelő és magával ragadó 
kijelentése:  „Amikor  azonban  elhatalmasodott  a  bűn,  túláradt  a  kegyelem.”  (Róm 5.20b) 
Amikor  szentmisénken  az  átlényegülés  után  felmutatják  Krisztus  megtöretett  testét  és 
kiontatott  vérét,  jó  lenne,  ha tudnánk megrendülni: Uram, mindezt  énértem tetted,  életedet 
adtad, hogy nekem életem lehessen. Köszönöm. (folyt. köv.) Vagner Mihály

ISTEN VÁLASZA A BETLEHEMI BÉKELÁNGBAN

Még december elején történt, hogy elefántcsontparti  barátommal arról  beszélgettünk, ha 
egyszer eljut a Szentföldre, Izraelbe, mi az, amit a legjobban látni szeretne. Ekkor felsorolta. 
Betlehem, Názáret, Betsaida, a Jordán és az a terem Jeruzsálemben, ahol az első tanítványok 
rendszeresen összegyűltek.  Ezután megajándékozott  egy kiló kenyérrel,  amelyet  nem tudott 
megenni, így megelevenítette a kenyérszaporítás történetét. Majd elefántcsontparti banánnal is 
megkínált, és elmesélte, hogy hazájában többféle nyelvjárás is van, ő hármat beszél. Az angol 
és francia mellett. Nem sokkal ezután történt, hogy kulturális különbség támadt közöttünk, és 
nem értettük meg egymást. Rosszul esett a viselkedése. Otthon sokat imádkoztam érte, mert 
rám nehezedett a szomorúság. Három napi imádság után felhívott, mintha megérezte volna, 
hogy  éppen  őt  hordozom  Isten  előtt  az  imáimban.  Érdeklődött,  mi  van  velem.  Amikor 
elmondtam neki, hogy éppen miatta vagyok szomorú, sokáig beszélgettünk, majd bocsánatot 
kért és kiengesztelődtünk. Ezután érkeztem meg a templomunk előcsarnokába, és megtudtam, 
hogy velem együtt  a békeláng is megérkezett  Betlehemből,  a Születés Bazilikából.  A láng 
üzenete éppen a népek közötti kiengesztelődésre bátorít. Bár keveset hallottam róla, mégis ez 
az egy üzenet elég volt nekem. Megértettem, hogy a betlehemi láng Isten válasza volt. Így 
mutatta meg, mennyire kedves volt előtte a kiengesztelődésünk elefántcsontparti barátommal, 
aki  látni  szeretné  a  Szentföldet.  Épp  azokban  a  napokban  hallottam  a  hírekben,  hogy 
hazájukban kiújult a polgárháború, és két elnök került hatalomra. A Mennyei Atya jól tudta, 
hogy nehéz  helyzetben  inkább  segítenünk kell  egymást.  Amikor  a  vonaton  a  Szentföldről 
beszélgettünk,  még nem tudtam, hogy néhány nap  múlva betlehemi békeláng világít  majd 
Dunakeszin a Jézus Szíve templom oltárán. (Láng Edit)



„NE FÉLJETEK!”

UTAZÓ KAMARAKIÁLLÍTÁS, II. JÁNOS PÁL PÁPA TISZTELETÉRE

Ez  a  kis  kiállítás  Szentendréről  indult  útnak 2010-ben,  ahol  egy ifjúsági  közösség  így 
emlékezett meg a „nagy” pápa születésének 90. illetve halálának 5. évfordulójáról.

A kiállítás négy hónapig tartott nyitva és mintegy kétezer látogatója volt. Az érdeklődésre 
való tekintettel úgy döntöttünk, hogy az anyagot örömmel adjuk kölcsön minden érdeklődő 
közösség részére.

A  kiállítás  mintegy  15  tablón  mutatja  be  II.  János  Pál  életútját,  és  külön  tematikus 
fejezetenként életének fontos epizódjait,  mint pl.  „ találkozások,  gyermekek,  a  pápa és  a  
magyarok, egy pápa arcai, a kereszt győzni fog, a szenvedés evangéliuma stb…”

A  tablókon  rövid  elgondolkodtató  idézetek,  részletek  olvashatók  a  pápa  írásaiból, 
gondolataiból.

A  kiállítás  része  még  az  enciklikák,  könyvek,  dísz-tárgyak,  egyedi  darabok  és  más 
érdekességek gyűjteménye.

Több  érdekes  CD is  található  az  anyagban,  mely hallhatóvá  teszi  a  pápa  hangját.  Ha 
rendelkezésre áll DVD - lejátszó, ill. TV - készülék, film is nézhető, mely szintén megtalálható 
a gyűjteményben.

Legyen ez a  kis kiállítás közösségeink számára üzenet:  a húsvét,  a feltámadás üzenete, 
mely II. János Pál által ma is szól hozzánk, megerősítve ezzel hitünket a mindenkor irgalmas 
Isten szeretetében.

Időközben Szentatyánk május 1.-én, boldoggá avatta a nagy elődöt, ezentúl augusztusban 
emlékeztünk meg a Szentatya első magyarországi látogatásának 20. és második, Győrben és 
Pannonhalmán tett  látogatásának 15.  évfordulójáról.  Így kiállításunk ebben az  esztendőben 
különösen is aktuálissá vált.

Kívés Zoltán állandó diakónus, Szentendre (kives_zoltan@freemail.hu)

BEMUTATKOZÁS

Nevem Szádoczki Tibor, a Plébános Úr, Károly Atya unokaöccse vagyok.
A 2011/2012 tanévben én tanítom a hittant a Plébániához tartozó Fazekas Mihály Általános 

Iskolában és a Radnóti Gimnáziumban is.
Végzettségem  szerint  hittan-földrajz  szakos  középiskolai  tanár  vagyok.  Tizenegy  évig 

tanítottam Budapesten  egy egyházi  jellegű  alapítványi  gimnáziumban.  Az állásom itt  még 
részben megvan, de feladatot vállaltam a Dunakeszi-Gyártelep Plébániaközösség életében is, 
mint hittan tanár.

A pénzre  és  haszonra  orientált  korunkban  nem könnyű  feladat  a  hittan  tárgy tanítása. 
Sokszor  felteszik  a  kérdést,  miért  járjak  hittanra,  mi hasznom lesz  belőle.  A sok  feladat, 
szakkör,  sporttanulás mellett egyre  kevesebben járnak hittanra az iskolákban.  Nagy feladat 
tehát a plébánosnak, hittanárnak is megszólítani a Szülőket, gyermekeket, és meggyőzni őket a 
hit-tanulás fontosságáról.

A gyakorlatilag materialista korunkban fontos a bibliai üzenet: „nem csak kenyérrel él az 



ember”.  A  mai  kor  figyelembe  vételével  sokszor  új  eszközök  igénybevételével  kell 
megszólítanunk az embereket, gyermekeket.

Munkámat a plébániai közösség segítségével szeretném végezni. Célom, hogy egyre több 
diák szeresse és ismerje meg katolikus hitünk igazságait.

Dunakeszi, 2011.09.29 Szádoczki 
Tibor

HITTANÓRÁK 2011/12 ÉVI RENDJE
Szádoczki Tibor hittanár:

Telefonos elérhetősége: 0630/-4820753

Fazekas Mihály Általános Iskola, I. emeleti hittanterem
(Helyszín: Dunakeszi, Radnóti út 29;)

SZERDA 12:30-13:30 1. évf.
13:30-14:30 5. évf.
14:30-15:15 4. évf.

CSÜTÖRTÖK 12:30-13:30 2. évf.
14:00-15:00 7-8. évf.

PÉNTEK 12:00-12:40 3. évf.
13:30-14:30 4. évf.
14:30-15:00 5-8. évf.

Radnóti Miklós Gimnázium
SZERDA 15 órakor

Jézus Szíve templom
PÉNTEK 16 órakor

Hopplerné Váli Zsófia   hitoktató:  
Telefonos elérhetősége: 0620/5000878

Jézus Szíve templom Szent Imre hittanterem:
HÉTFŐ 17:00 9-10. évf.
SZERDA 18:00 3-4.évf.
CSÜTÖRTÖK 18:00 5-8. évf.
Bárdos Lajos Általános Iskola:
KEDD 13:00 1-2. évf.
PÉNTEK 15:00 3-4.évf.

16:00 5-8. évf.
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola:
HÉTFŐ 16:00 3-4. évf.
SZERDA 16:00 1-2.évf.
Szent István Általános Iskola:
KEDD 15:30 3-4. évf.
CSÜTÖRTÖK 15:30 1-2. évf.



Hirdetések
Szentmisék rendje: Hétfőtől szombatig: 07:30.

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

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.
Október  hónapban minden este  rózsafüzért  és litániát  mondunk. Ennek időpontja:  Minden 

nap 17:30,  és  utána szentmise  is  lesz.  Szombat  és  vasárnap  este  a  szentmise pontos 
kezdése miatt kicsit korábban, 17:20-kor kezdjük.

Csütörtökönként délután 5 órakor a BIBLIAÓRÁT tart Károly atya. Témája: A Jelenések könyve.
Október hónapban VÁNDORKIÁLLÍTÁST tartunk II.  János Pálról, melyre sok szeretettel hívunk 

mindenkit.  A  kiállítás  részletesebb  bemutatása  Hírlevelünk  anyagában  olvasható. 
Megtekinthető a szentmisék előtt és után.

Kedves  Testvérek! Károly  atya  kisgyermekek  részére  SZENTJÁNOSBOGÁR GYERMEKKLUB 
foglalkozás  keretében  október  9-én  és  23-án  a  plébánia  előadó  nagytermében 
GYERMEKSZENTMISÉT mond.  Szeretettel  hívjuk  és  várjuk  a  kis  (és  nagyobb)  gyermekes 
családokat, vegyünk rajta részt minél többen.
A Gyermekklub 9:30-tól kezdődik, mely alatt a nagyobb Bogarak a szentmise énekeire is 
tanítják  a  Kisbogárkákat.  11  órakor  kezdődik  a  kicsik  részére  a  szentmise.  Erre 
természetesen hívjuk a  kicsik szüleit,  nagyszüleit  is.  A szentmise a  nagyok számára  is 
érvényes vasárnapra.

Kedves Testvérek! Szokásunkhoz híven a hónap negyedik szombatján, 29-én az esti szentmise 
után FILMKLUBOT tartunk. Ebben a hónapban „A jó pápa” című filmet vetítjük le. XXIII. 
János  pápa  életének  feldolgozása  2  részben.  Bővebb  információt  róla  majd  külön 
szórólapokon. Szeretettel várunk mindenkit. „Jöjj és lásd!” (Jn 1,46)

(Greskovits János)
Kedves Testvérek! Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége a Dunakeszi Jézus Szíve 

Templom hittantermében minden hónap 3. szombatján 4-6 óráig tartja foglalkozásait. A 
találkozó  után  gyerekeinkért  és  családjainkért  van  felajánlva  a  szentmise.  Szeretettel 
várunk mindenkit közös imáinkra és elmélkedéseinkre. Király Marika

LELKI MORZSÁK - CSODA
Egy templom küszöbén szokásához híven állt egy ravasz koldus. - Nem szégyelled magad? 

fedte meg egy alkalommal a plébános. Nemrég még vak voltál, most meg csonka? - Ne 
mérgelődj atya, hanem inkább örvendezz! Visszanyertem a látásomat, s ez úgy meghatott, 
hogy leesett a karom.

Felelős kiadó: Dunakeszi-Gyártelep Plébánia – Szádoczky Károly plébános atya
Szerkesztette: Vagner Mihály (06-30-378-1123; vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu)

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

mailto:vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu

	Liturgia és szimbólumaink
	Hittanórák 2011/12 évi rendje
	Lelki morzsák - Csoda

