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MIÉRT?!?
Megnyitom kérges szívem Néked,
Jöjj, és rendelkezz velem Jézus.
Élj e testben is, ami vagyok,
Úgy, ahogyan Te akarod, hogy legyen,
formálj át teljesen.
Tisztíts meg bűneimtől,
mert én voltam Júdás, aki elárultalak;
Péter, aki megtagadtalak,
Tamás, aki kételkedtem Benned.
Én feszítettelek meg,
Tövis koronával koronáztalak,
véresre korbácsoltam testedet.
Én kiáltottam azt, hogy feszítsd meg.
Én voltam az is, aki Barabás helyett Téged választottalak.
A bal lator, aki a keresztfán gúnyoltalak.
Ezért adtad Életed értem?
A szennytől bűzös bűnösért?
Én voltam a vak koldus is,
akinek megnyitottad a szemét,
A gyógyíthatatlan beteg, akit meggyógyítottál,
Lázár, aki halott voltam, de Te új életre hívtál.
Uram, miért?
Mily kifürkészhetetlen vagy Te!!
Már akkor vártalak, amikor anyám méhében megfogantam;
De szabadakaratot kaptam, és a bűnbe beleragadtam.
Ments meg, Uram, könyörögve kérlek,
most már tudom, hogy Te vagy az, akiért én élek!!

R.M.R.

Kedves Testvérek! A fenti vers, de inkább ima, egy olyan börtönben megtért, előtte Jézust 
nem ismerő fogvatartottól származik, aki 36 évet tölt el a büntetésvégrehajtás intézeteiben. 
Talán nincs  is  az  országban  olyan  börtön,  melynek „vendégszeretetét”  ne „élvezte” volna. 
Olyan  típusú  ember  volt,  akitől  mindenki  rettegett.  Odabent  befogadta  szívébe  Jézust,  és 
egészen megváltozott az élete. Így gondoljunk erre a versére. Most 50 éves, és még van hat 
éve a szabadulásáig. Amikor majd kilép a börtön kapuján egy számára teljesen ismeretlen, 
megváltozott világba fog belecsöppenni. Imádkozzunk érte, hogy megerősödjön, és mindvégig 
kitartson hitében. Tegye Isten teljessé benne azt, amit megkezdett. Ámen. Úgy legyen.



LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK
A kereszt. (5.) Mi volt Jézus tanítása a keresztről? Az Újszövetség bőséges információt ad 

erről. Jézus „forradalmian” új tanítást ad a szenvedésről. A kereszthalál egy kimondhatatlan, és 
emberileg talán fel sem fogható győzelem volt a „csábító-vádoló”, a bűn és következményei 
ellen. „Ekkor harsány hangot hallottam az égben: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, 
és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta 
őket Istenünk színe előtt. (Jel 12.10) Mennyire más a látszat és a valóság! Ami idáig teljesen 
értelmetlen,  elfogadhatatlan  és  kétségbeejtő  volt,  Jézus  tanítása,  kinyilatkoztatása  és 
keresztáldozata nyomán egyszerre valami egészen mást mutat: ez a kereszt tanítása.

Az Újszövetségben a kereszt a bűn és a halál fölötti  győzelem helye és szimbóluma. A 
Mennyei Atya iránti végsőkig elmenő fiúi engedelmesség helye és szimbóluma:  „Megalázta 
magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,8) A legmélyebbre süllyedt 
ember  felállásának,  újrakezdésének  és  a  megbocsátásnak  a  helye  és  szimbóluma és  végső 
pecsétje. Az Isten ember iránti végtelen szeretetének helye és szimbóluma: „Nagyobb szeretete 
senkinek nincs annál,  mint ha valaki  életét  adja barátaiért.”  (Jn 15,13)  A lesüllyedt  ember 
felemeltetésének  helye  és  szimbóluma.  „Bizony  mondom neked,  még ma  velem leszel  a 
paradicsomban.” (Lk 23,43)

Éppen  ezért  a  kereszt  leginkább  a  kiengesztelődés  eszköze  és  szimbóluma.  A valóság 
szintjén (nem csak látszatra) kiengesztelődni csak az önmagának meghalt – és ezért a másikra 
nézni tudó ember képes. Ezért válhat a kereszt a bűnbeesés fájának ellentétévé. Amit és ahol az 
ember elrontott, Isten kiigazította. Újjáteremtette. A fáról támadt a halál – és a fa által nyertük 
vissza az életet. Emberileg nézve ez teljes képtelenség. Nem véletlen Szent Pál fogalmazása: 
„Mert  a  kereszt  igéje  azoknak,  akik  elvesznek,  oktalanság  ugyan,  de  azoknak,  akik 
üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje.” (1Kor1,18) „Mert a zsidók jelet kívánnak, a görögök 
pedig bölcsességet keresnek, mi azonban a keresztrefeszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a 
zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság; maguknak a meghívottaknak azonban, 
zsidóknak  és  görögöknek  egyaránt,  Krisztus  Isten  ereje  és  Isten  bölcsessége,  mert  Isten 
oktalansága  bölcsebb  az  embereknél,  és  Isten  gyöngesége  erősebb  az  embereknél.”  (1Kor 
1,22-25) Az üdvösség megkerülhetetlen jele és szimbóluma lett tehát a kereszt, amelyben Isten 
„oktalanságában  és  gyengeségében”  is  kimondhatatlan  magasan  felülszárnyalta  az  ember 
„erejét és okosságát”. És amely szétválaszthatatlanul összefonódott Krisztussal. „Mert nincs 
üdvösség  senki  másban,  mert  más név  nem adatott  az  embereknek  az  ég  alatt,  amelyben 
üdvözülnünk  kell.”  (ApCsel  4,12)  Nagypénteki  liturgiánkon  nem  egy  holt  eszköz  előtt 
borulunk le, nem egy holt eszköz elé járulunk hódolatunk kifejezéseként,  hanem mindazon 
dolgokért  adunk hálát,  mondunk köszönetet,  amit  a  kereszt  kifejez:  az  Isten  ilyen  módon 
megnyilvánuló, kifejeződő, mindenkit befogadó végtelen irgalma és szeretete előtt.

A  kereszt  az  a  szegletkő,  amely  vagy  szilárdságot  ad  és  megtart  (még  ha  a  ráépült 
létesítményem kárt is szenved (vö. 1Kor 3,10-18)), vagy rázuhan az emberre és összetöri őt 
(Mt 21,44). A keresztelésünkkor lelkünkbe pecsételődött kereszt jele által Krisztus testvérévé 
lettünk,  és  minden  egyes  keresztvetés  emlékeztet  is  erre.  (Ezért  ne  kapkodjuk  el  a 
keresztvetést, szánjuk rá figyelmünket, méltósággal végezzük, és legyen a szívünkben öröm 
végzése közben. És ezért is helytelen térdhajtással egyszerre keresztet vetni, hiszen a két aktus 
egészen mást fejez ki.) Krisztus az Atya szeretett Fia,  akiben kedve telik. A keresztségben 
meghalunk  a  bűnnek  és  Krisztus  testvéreiként  az  Atya  kedves  gyermekeivé  válunk. 
Keresztségem által Krisztussal együtt keresztre vagyok szegezve: „élek én, de már nem én, 
hanem Krisztus él bennem.” (Gal 2,20a)

A bűnnel terhelt élet velejárója a kínlódás, a szenvedés. A szenvedést lehet elfogadni vagy 
elutasítani – attól még az ember életét végigkíséri.  Aki tudja ezt Istenbe vetett bizalommal 
viselni – önmagáért és másokért felajánlva – az megtapasztalhatja már itt a földön, hogy ebben 



a  küzdelemben nincs  magára  hagyva,  halála  után  pedig  az  ígéretet:  Isten  letöröl  szeméről 
minden könnyet.  (Jel 7,17v; 21,3v) Jézus olyannyira alaptanítást ad a keresztről, hogy még 
odáig is elment, hogy: „Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a tanítványom.” 
(Lk 14,27) Ez pedig nem mond kevesebbet, mint hogy éppen a szenvedéseink Istenbe vetett 
bizalommal viselése lesz az, ami kereszténységemet, krisztuskövetésemet hitelesíti! Ebben az 
egy rövid mondatban három állítás sűrűsödik össze: Fel kell venni a keresztet (kereszt nélkül 
nem megy),  kereszttel  együtt  kell  követni  (követés  nélkül  nem megy),  és  ez  a  két  dolog 
előfeltétele  a  tanítványságnak  (ha  nem  vagyok  tanítvány,  semmi  közöm  Krisztushoz)! 
Keresztet mindenki cipel – ha akarja,  ha nem. A lényeg a kereszt krisztusi szeretettel  való 
cipelésében  van.  Keresztcipelésem  vajon  Krisztusra  mutató  jellé  válik?  Szenvedhetünk, 
kínlódhatunk,  miközben  mindenkit  szidunk,  mindenki  hibás  keresztem cipelésében  –  vagy 
tudom felajánlani, miként tette Szent Pál is (pl. 2Kor 12.15a: „Én pedig igen szívesen áldozok, 
sőt  magam  is  áldozattá  leszek  a  ti  lelketekért.”),  és  tudok  azokért  imádkozni,  akik 
szenvedéseimet okozzák,  miként tette  Jézus a  kereszten (Lk 23.34:  „Atyám! Bocsáss  meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”). Márpedig Jézus erre a lelkületre tanított egész 
nyilvános  működése  alatt,  és  főleg  ezt  élte  elénk  legnehezebb  pillanataiban,  élete  utolsó 
óráiban.

A keresztről  szóló  gondolataimat  azzal  kezdtem, hogy ma a világban  mennyire  ismert, 
elterjedt és használt szimbólumról van szó. Ez igaz. Azonban azt gondolom, lehet, hogy még 
nagyon  sokat  kell  arra  várni,  hogy  jelentése  mindenki  számára  ugyanaz  legyen.  Még  a 
kereszténység körében is. Talán itt van az ideje annak, kedves olvasó, hogy most letedd ezt a 
kis elmélkedést, és elgondolkozz azon: számodra mit jelent a kereszt? Te hogyan viszonyulsz 
a kereszthordozáshoz? Az elhatározás, a szándék, a kitűzött cél, az akarat a lényeges. És még 
csak nem is az a legfontosabb kérdés, hogyan valósítod meg! Van-e javítanivaló tanítványi 
életeden? Akad, bizonyára. De megyünk előre. A többi KEGYELEM. (Vagner Mihály)

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.  Jelentkezni a  következő 
telefonszámon lehet: 06-30-378-1123. Vagner Mihály

MORZSÁK

A  tanító  néni  azt  magyarázta  a  gyerekeknek,  hogy  az  emberiség  Ádámtól  és  Évától 
származik. Gáborka majd kiesett a padból, úgy jelentkezett. – Az nem úgy van ám! Apám azt 
mondta, hogy a majmoktól származunk. – Ez pontosan így van – felelte a tanító néni – de én 
most nem konkrétan rólatok beszéltem, hanem úgy általában az emberekről.

Tavasszal két templomi pók beszélget: – hogy töltötted a telet? – kérdi az egyik.
–  Ó,  jaj,  kibírhatatlan  volt.  Fenn  voltam a  toronyban,  és  alig  tudtam pihenni  a  rengeteg 
harangozástól. És te hogy teleltél?
Mondhatom, remekül. Senki sem zavart, végigaludtam az egész telet.
– Hová vackoltál be? – A gyóntatószékbe.



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  szokás  szerint  egész  napos 
szentségimádást végzünk az esti szentmiséig, az azon való részvételre szeretettel hívjuk, 
buzdítjuk a híveket.

November hónap első felében még megtekinthető a VÁNDORKIÁLLÍTÁS Boldog II. János Pálról, 
melyre sok szeretettel hívunk mindenkit.

A Harmónia  Sacra  énekel  2011.  november  13-án a ½ 10-es  szentmisén:
Kodály Zoltán: Magyar Mise
Gerhardt: Én lelkem zeng szép zsoltárt
Liszt Ferenc: O salutaris hostia
Josef Haydn: Az Úrra hagyjad utad (Lujzi néni)

Minden hónap 13-án 16:30 órától FATIMAI IMAÓRÁT tartunk, aki tud, vegyen részt rajta.

2011 .  novem b er  19 - én  11  órakor  szen tmi se  az  óvod a  adom ányozó i ér t
a  Szent  Erz sébe t  Óvod a  épü le t ében .

ADVENTI ZENEI ÁHÍTAT GYERTYAGYÚJTÁSSAL
Mindenkit szeretettel hívunk 2011 november 27-én advent első vasárnapján 16 órára 

templomunkba:
Közreműködnek:

Flaskai Bence – harsona Radostyán Bertalan – hegedű
Várhegyi Márta és Altsach Gergely – ének duó
Bárdos Lajos Ált. Iskola Gyermekkórusa vezényel: Altsach Gergely
Szentjánosbogár Klub vezető:Teresa Worovska
Servite Ökumenikus Kórus vezényel: dr. Gyombolainé Kindler Edit
Szent Mihály templom Kórusa vezényel: Szabó Gábor
Harmónia Sacra Kórus

Műsorközlő: Altsach Gergely
Fővédnök: Szádoczky Károly kanonok plébános
A támogatást előre is köszönjük! 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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