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Ó ha most mindent itthagynék, 
mennék a csillag után, 
mint rég a három királyok 
betlehemi éjszakán ! 
Gépkocsin, vagy teveháton - 
olyan mindegy, hogy hogyan! 
Aranyat, tömjént és mirrhát 
vinnék, vinnék boldogan. 
Mennék száz országon át, míg 
utamat szelné a vám. 
"Aranyad tilos kivinni !" 

szólna ott a vámos rám. 
"Tömjéned meg, ami csak van, 
az mind kell, az itteni 
hazai hatalmak fényét 
méltón dicsőíteni". 
Százszor megállítanának, - 
örülnék, ha átcsúszom : 
arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád, Jézusom !

(Babits Mihály Csillag után)

Paksaméta 2019 karácsony

"Látható alakban megjelent a földön Istenünk, 
és itt élt az emberek között." 

 (Báruk próféta könyve 3. fejezet 38. vers)

Kedves Testvér!
Áldott Karácsonyt kívánunk!  

Kutas Attila plébános és Lábár Tamás  káplán
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	 Szüleimet	 és	 családjukat	 Csallóközből	 te-
lepítették át az 1947-es lakosságcsere áldozatai-
ként.	Ahová	a	 sors,	 a	 jó	 szerencse	vetette	őket,	ott	
megkapaszkodtak, beilleszkedtek a közösségekbe, 
Istenben	 bízva	 keményen	 és	 keserűség	 nélkül	 dol-
goztak, családot alapítottak, otthont teremtettek.  
A régi tárgyak, szokások és emlékek, melyeket in-
dulásuk	előtt	úti	batyujukba	tettek,	a	kényszerűen	el-
hagyott	szülőföldhöz	kötötték	őket.	Új	hazájukból	is	
egészen a csallóközi humuszig eresztették megtartó 
gyökereiket. 
  A régi szokások… Apám hentes volt. Szak-
máját	pozsonyi	mesterektől	tanulta.	A	háromnyelvű	
városban	a	vevő	nyelvéhez	 igazodva	szolgált	ki	és	
masnival kötötte ünnepi csomaggá még a tízdekányi 
felvágottat	 is.	 A	 hentesmunkához	 természetesen	 a	
hentes	 uniformis	dukált,	 de	 egyébkor	úriasan	öltö-
zött és kalapot viselt. Akkor még nem sejthette, hogy 
a kalap lesz minden baj okozója. 
	 Az	 ötvenes-hatvanas	 évek	 fordulóján	 egye-
sek	nem	nézték	 jó	 szemmel,	ha	valaki	az	úri	világ	
formaságaira	 emlékeztetett.	 Különösen	 a	 pártház	
ablakából nem. Az apám pedig a kalapjával meg a 
humorba csomagolt rendszerkritikájával kihívta a 
sorsot	maga	 ellen.	 „Ha	 a	 kalapom	befújja	 a	 szél	 a	
pártház	udvarába,	inkább	veszek	egy	újat,	minthogy	
bemenjek érte” – mondta egy napon igen-igen rossz 
helyen. A párttitkár pedig gondoskodott róla, hogy 
apám a kalapját rabsapkára cserélje. Apám sikkasz-

tás vádjával az állampusztai börtönbe került annak 
ellenére,	hogy	az	állítólagos	kárt	visszafizette.	
	 Édesanyám	 340	 forinttal,	 négy	 gyermekkel	
(kik	 közül	 hat	 évemmel	 én	 voltam	 a	 legfiatalabb),	
munka nélkül magára maradt. Igen nehéz hónapok 
köszöntöttek	ránk.	Közeledett	a	karácsony.	S	mi	úgy	
vártuk a Jézuska eljövetelét! Nem, nem az ajándé-
kokat, hanem azt a békével, örömmel, hóeséssel,  
csodákkal	 teli	 ünnepet,	 amelynek	 fénye	 és	melege	
írul szolgál minden bajunkra. 
	 Egy	este	kopogtattak	az	ajtón.	A	helyi	fény-
képész	ajándékot	hozott:	a	nővérem	kinagyított,	be-
keretezett	fényképét.	Másnap	egy	újabb	ismerős	szo-
rongatta	 a	 kilincset	 elfogódottan,	 hogy	 vajon	 hová	
tudna behordatni egy kocsira való szenet. A kam-
rába háromzsáknyi krumplit pakolt be egy jó barát.  
A szomszédok disznótoros csomagot készítettek, 
apám	 munkatársai	 húst	 hoztak.	 Soha	 annyi	 aján-
dék	nem	volt	a	karácsonyfánk	alatt.	Hogy	mik	vol-
tak ezek, nem is tudom már, de annak a tapintatos, 
halk	szavú,	szűnni	nem	akaró	segítségnyújtásnak	az	
emléke tisztán él bennem, és ma is megmelengeti a 
szívem. 
Ideje indulnom: ajándékot vinni a szükséget szen-
vedőnek:	jó	szót,	figyelmet,	segítő	kezet,	bátorítást,	
jókedvet, szeretetet. „hótalan a hegyek inge - /el kell 
érnünk	Betlehembe”	(Nagy	Gáspár)

Lengyel Judit

„…el kell érnünk Betlehembe…”

Gyermekkorom legszebb karácsonya

			Ismét	közeleg	az	esztendő		legmeghittebb	idősza-
ka,	legszebb	ünnepe.	Minden	évben	egyre	korábban	
kezdődik	 az	 ünnepvárás.	Az	 üzletekben	már	 októ-
berben		csokimikulások,	fenyőfadíszek	kínálják	ma-
gukat.	A	reklámok	öntik	ránk	a	"Vegyél,	vigyél	a	fa	
alá!" egyre drágább ajándékait. A gyerekek, unokák 
minden	nap	más	óhajjal	állnak	elő;	a	szülő,	a	nagy-
szülő	 pedig	 teljesíteni	 szeretné	 (sokszor	 erőn	 felül	
is),	 hogy	 örüljön	 az	 a	 gyerek.	 Pedig	 mikor	 felnő,	
mennyire	nem	erre	fog	emlékezni!	Itt	elszorul	a	tor-
kom, és eszembe jut a karácsony, amely a legszebb 
volt gyerekkoromban.
  Az 1960-as években történt. Édesapám egy du-
nai hajón dolgozott. Édesanyám gyakran volt nála, 
sokszor	 hónapokon	 keresztül.	 Mivel	 anyai	 nagy-
mamám	velünk	 lakott,	 bennünket	 a	 nővéremmel	 ő	
nevelt	ebben	az	időszakban,	nagy-nagy	szeretetben.	 

Közeledett	 a	 karácsony.	 Szüleim	Németországban.	
Az utolsó levél november végén jött, tudatván, nem 
biztos, hogy hazaérnek az ünnepekre. Naponta vár-
tuk	a	postást.	Abban	az	időben		még	nem	volt	veze-
tékes	telefonunk,	hát	még	mobil.	A	levél	két-három	
hét alatt ért haza, ha hazaért.
			Elérkezett	december	24-e.	Környezetünkben	min-
denki angyalváró hangulatban. Tudtuk, ha délután 
egy óráig nem jön távirat, akkor szüleink nélkül kell 
várnunk	a	Jézuskát.	Egy	óra	előtt	három	perccel	ér-
kezett meg a postás a távirattal: "Este a 9-es vonattal 
érkezünk!" Ugráltunk örömünkben! Szárnyakat kap-
tunk, mindenben segítettünk nagymamánknak, hogy 
elkészüljünk a halászlével, süteménnyel.
			Lassan	telt	az	idő.	Végre	nyolc	óra,	indulhattunk.	
Esett a hó, és mi hárman a kihalt utcákon siettünk 
rég látott szüleink elé. Csodaszép volt az este.  
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A házak ablakaiban már ott tündököltek a kivilágí-
tott,	feldíszített	karácsonyfák.	Az	angyalka	hozzájuk	
már megérkezett.
   Dideregve várakoztunk a buszmegállóban. És 
egyszer csak megláttuk a busz világító lámpáit a 
hóesésben. Szívdobogva, szótlanul vártunk. Végre 

leszálltak a buszról és mi sírva-nevetve magunkhoz 
ölelhettük	őket.	Szentestére	a	mi	angyalkánk	is	meg-
érkezett.

                 Egy minden évben angyalt váró nagymama

Az Isten az életemben
U.E.szövege

Példabeszéd az istentelen bíróról és az özvegyasszonyról

Abban	az	időben:	Példabeszédet	mondott	Jézus	arról,	hogy	szüntelenül	kell	imádkozni	és	nem	szabad	be-
lefáradni.
Így	szólt:	„Az	egyik	városban	élt	egy	bíró,	aki	Istentől	nem	félt	és	embertől	nem	tartott.	Élt	abban	a	városban	
egy	özvegyasszony	is.	Ez	elment	hozzá,	és	kérte:	»Szolgáltass	nekem	igazságot	ellenfelemmel	szemben.«
A	bíró	egy	ideig	vonakodott,	aztán	mégis	így	szólt	magában:	»Noha	Istentől	nem	félek,	embertől	nem	tartok,	
de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és 
megver.«”
Az	Úr	így	szólt:	„Hallottátok,	hogy	mit	mond	az	igazságtalan	bíró.	Vajon	Isten	nem	szolgáltat	igazságot	
választottjainak,	akik	éjjel-nappal	hozzá	folyamodnak?	Talán	megvárakoztatja	őket?	Mondom	nektek,	ha-
marosan igazságot szolgáltat nekik.
Csak	az	a	kérdés,	hogy	amikor	az	Emberfia	eljön,	talál-e	hitet	a	földön?”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 18,1-8
	 A	Káldi-Neovulgáta	 fordítás	 szerint	 a	 feje-
zet	 címe:	 „Példabeszéd	 az	 istentelen	 bíróról	 és	 az	
özvegyasszonyról”. Igazságtalan bírónak is szokták 
mondani;	angol	nyelvterületen	a	’makacs/kitartó	öz-
vegyasszony’	cím	az	elterjedt.	A	görögben	szereplő	
kifejezés:	’hypopiazo’.	Az	ökölvívásból	vett	kifeje-
zés	jelentése:	behúzni	valakinek	egyet.	Nem	mind-
egyik	fordítás	adja	vissza	helyesen.	Az	özvegy	tehát	
nem	állhatatos,	hanem:	erőszakos.	Mindenki	 ismer	
ilyen	hölgyet,	senki	nem	akar	velük	ujjat	húzni.	:)	
 A bíró itt attól tart, hogy ha nem szolgáltat 
igazságot az asszonynak, akkor monoklival távozik. 
Valóban humoros elem. Itt ér véget a történet, most 
jön	a	kifejtése.	Talán	zavaros	 lehet	a	magyarázat	a	
6-7.	versben:	hogy	lehet	ez	az	értelme?	Isten	olyan,	
mint	egy	igazságtalan	bíró?	A	példabeszéd	egy	igaz-
ságtalan	(istentelen?	gonosz?)	bíróról	szól,	hogy	vo-
natkoztathatja ezt Jézus Istenre, az igazságos örök 
bírára?
	 Ennek	 a	 feloldásához	meg	 kell	 érteni	 az	 I.	
századbeli zsidó gondolkodást. A korabeli irodalom-
ban	 és	 később	 a	 rabbinikus	 hagyományban	 is	 egy	
bevett	érvelésmód	volt,	amit	így	nevezünk:	’qal-va-
homer’	(héber:	a	kisebbtől	a	nagyobbig).	Ezt	az	ér-
velésmódot	a	világi	jog	is	ismeri,	latinul:	’a	fortiori’	
(jelentése:	 az	 erősebbtől).	Ha	valami	 igaz	 egy	 ala-
csony szinten, akkor még inkább igazabb egy ma-

gasabb	szinten.	Peres	ügyekben	mai	napig	használt	
érvelés.
 Ha egy igazságtalan bíró igazságot szolgáltat 
a panaszosnak, akkor a világmindenség igazságos 
Bírája mennyivel inkább igazságot szolgáltat. Ez a 
példabeszéd értelme. Jézus arra buzdít minket, hogy 
legyünk olyan, mint a kitartó özvegy: ne csügged-
jünk,	ne	adjuk	fel,	hanem	szünet	nélkül	kérjük	jus-
sunkat.
	 A	példabeszédet	követő	utolsó	sor	az	egyik	
legkijózanítóbb, legkeményebb jézusi mondás az 
Újszövetségben.	 Lukács	 evangéliumának	 az	 egyik	
legkeményebb beszéde. Az a benyomásom, hogy a 
kérdésre a válasz: nem.
	 Miért	mondja	ezt	Jézus?	Egyrészt,	itt	a	vég-
ítéletről	 beszél.	 Az	 isteni	 igazságszolgáltatásról,	
amely	hamar	eljön.	Ez	nem	földi	igazságtételt	jelent.	
Aki	ezt	várja,	az	nagyot	fog	csalódni.	A	földön	nem	
látjuk sajnos, hogy minden meghurcolt, igazságtala-
nul elítélt, megnyomorított, becsapott, kisemmizett 
embernek igazságot szolgáltatnának. Ezt kormá-
nyoktól,	 bíróságoktól,	 helyi	 bírói	 szervektől	 nem	
remélhetjük.	 Isten	 szempontjából	 ’hamarosan’,	 fő-
leg, ha arra gondolunk, hogy az egyéni ítélet minden 
ember	halálakor	bekövetkezik,	attól	függően	hamar,	
hogy ki hány évet élt. A világmindenséghez képest, 
már csak az emberi történelemhez képest is az ember 
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néhány	évtizedes	pályája	’hamar’	van.
	 Másrészt,	azért	 lehet	sejteni,	hogy	a	válasz	
nemleges,	mert	Jézus	máshol	erre	utal.	A	Mt	24,12-
ben	 ezt	 olvassuk:	 ’Mivel	megsokasodik	 a	gonosz-
ság,	sokak	szeretete	kihűl	majd.’	(KNB)	Más	fordí-
tásban:	az	emberek	szívének	melege	kihűl.
	 Az	Olajfák	hegyén	elmondott	beszéde	meg-
található	a	Mk	13-ban	és	a	Lk	21-ben	is,	Mt-nál	ez	a	
teljes	24-25.	fejezet	(24,1-25,46).
 A nagy hitehagyás. A 2 Tessz 2-ben ezt írja 
Szent	Pál:	’Semmiképp	se	ámítson	el	titeket	senki,	
mert	előbb	az	elpártolásnak	kell	bekövetkeznie,	és	
meg	kell	jelennie	a	bűn	emberének,	a	kárhozat	fiá-
nak’.

 Hamis tanítók, hamis messiások jönnek, az 
emberiség	nagy	része	elpártol	az	igazságtól.	Ősi	zsi-
dó hagyomány, hogy az üdvösség korát a megpró-
báltatás	kora	előzi	meg:	sötétség,	gonoszság,	bűn,	a	
hit	hiánya.	A	nagy	hitehagyás	megelőzi	az	ítéletet.
 Jézus kijózanító buzdítása tettekre sarkallja 
az apostolokat: ne lankadjatok az imádságban, tart-
satok ki, ne csüggedjetek. Ha azt látni – napjainkban 
is	–	hogy	botrányok,	bűnök	cibálják	az	egyház	éle-
tét, nekünk ki kell tartanunk, nem szabad otthagyni 
az egyházat. A családját sem hagyja ott valaki, csak 
azért, mert vannak gondok.
 Állandóan imádkozni és nem csüggedni!

Cseri	Máté

Kis liturgikus illemtan III. rész

Bekapcsolódás a szentmisébe

Miután	megkezdődött	a	szentmise,	legfontosabb	az	
abba való bekapcsolódás. A szentmise ugyanis kö-
zösségi cselekmény. Szinte minden imádság többes 
számban	hangzik	 fel	benne,	ezzel	 is	 jelezve,	hogy	
nem csak egy ember imádsága, hanem az egész kö-
zösségé.
Az ének nem csupán dísze a szentmisének, hanem 
annak	szerves	része.	Szent	Pál	apostol	figyelmezteti	
a keresztényeket, akik Uruk eljövetelére várva egy-
begyűltek,	 hogy	 egy-szívvel	 lélekkel	 énekeljenek	
zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket 
(	Kol	3,16).	Persze	nem	mindenkinek	adatott	meg	a	
szép énekhang, de mindenki bekapcsolódhat a kö-
zös éneklésbe. 
Az aktív részvételhez tartozik még a figyelem a 
szentírási és a liturgikus szövegekre, a pap sza-
vaira. A tevékeny részvétel módja végül a szent 
szolgálatok vállalása: olvasói, énekesi, oltár körüli 
és minden egyéb szolgálat, kinek-kinek talentumai 
szerint.

A testtartások

Az	imádsághoz	hozzátartoznak	a	különböző	testtar-
tások: ülés, állás, térdelés. Bár a testtartások rendjét 
a	Püspöki	Konferenciák	országos	szinten	szabályoz-
zák,	helyi	sajátosságok	mégis	sok	helyütt	előfordul-
nak. A közösség egységének megtartása érdekében 
fontos	ezekhez	alkalmazkodni.
A	testtartások	közül	egyedül	a	térdre	boruláshoz	fű-
zünk néhány megjegyzést.  Amikor az Eukarisztia 
az oltáron van, vagyis az átváltoztatástól a szent-
áldozás végéig, illetve szentségimádás alatt, térd-

re borulás illeti meg. A	Misekönyv	azonban	meg-
engedi, hogy csak az átváltoztatás alatt térdeljenek 
a	hívek,	illetve	hazánkban	az	áldozás	előtt,	az	„Íme	
az Isten Báránya” szavakra is szokás térdre borulni. 
Utóbbit	dicséretes	dolognak	mondja	a	Misekönyv,	
sőt	azt	is,	ha	a	„Szent	vagy...”	befejezésétől	egészen	
az	 Eukarisztikus	 ima	 végéig	 („Őáltala,	 ővele	 és	
őbenne...”)	 térdelünk.	Ez	 természetesen	nem	köte-
lező,	de	méltó	és	igazságos.
A	 Misekönyv	 előírásainak	 értelmében	 nem	 kell	
letérdelni,	 ha	 ésszerű	 ok	 ezt	 nem	 teszi	 lehetővé.	 
(Ésszerű	oknak	nevezhetjük	azt,	ha	valaki	fájós	tér-
de	miatt	nem	tud	térdre	borulni.)	 Ilyenkor	az	állás	
helyettesíti a térdelést, kiegészítve azzal, hogy ami-
kor a pap az átváltoztatás után térdet hajt, az  
állók mélyen meghajolnak.
Fontos még, hogy az átváltoztatás alatt ne hajtsuk le 
a	fejünket!	Az	Úrfelmutatás	–	vagyis	amikor	a	pap	
az	 átváltoztatott	 kenyeret,	majd	a	kelyhet	 felemeli	
– éppen azért alakult ki, hogy a hívek jobban láthas-
sák	az	Eukarisztiában	jelen	lévő	Krisztust.	Nézzünk 
tehát ilyenkor fel, lássuk a csodát, hogy Jézus  
testével és vérével megjelent közöttünk!

A béke szertartása

A szentmise során bár közösen imádkozunk, alap-
vetően	a	hívek	és	 a	miséző	pap	között	 folyik	pár-
beszédes	 imádság.	 Ez	 alól	 csupán	 a	 Mi	 Atyánk	
után	következő	béke	 szertartása	a	kivétel:	 ekkor	 a	 
mellettünk	állókhoz	fordulunk	kézfogásra.	XVI.	Be-
nedek	pápa	hívta	fel	figyelmünket	a	következőkre:	
„a béke átadását a közvetlen mellettünk állókra 
korlátozzuk.” (Sacramentum caritatis apostoli buz-
dítás,	2007.)
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Szintén	 erre	 figyelmeztetett	 a	 Magyar	 Katoli-
kus	 Püspöki	 Konferencia	 2004-es	 körlevelében:	 
„A béke átadásakor mindenki csak a hozzá közel 
állókat köszöntse.” 

A szentáldozás 

A szentáldozás a szentmise legünnepélyesebb része, 
de	hogy	valóban	azzá	válhasson,	fegyelmezettség	és	
rendezettség	is	szükséges	a	lelki	előkészület	mellett.
A	szentáldozáshoz	először	is	fontos,	hogy	rendezett	
sorban	vonuljunk.	Kettes	sorba	álljunk	fel,	akkor	is,	
ha	 csak	 egy	 áldoztató	 van.	A	Misekönyv	 előírásai	
szerint a hívek térdelve vagy állva áldozzanak, eb-
ben mindenki szabadon dönthet. Ha állva áldozunk, 
ajánlatos,	 hogy	 a	 szentség	 vétele	 előtt	 szükséges	
tiszteletadást	 végezzünk,	 vagyis	mikor	 az	 előttünk	
lévő	áldozik,	vessünk	keresztet,	vagy	hajtsunk	 tér-
det, így készüljünk az áldozásra.
Áldozni nyelvre, illetve kézbe lehet.  Ha kézbe 
szeretnénk áldozni, már ezt jelezve járuljunk az 
áldoztató elé: azaz jobb kezünket a bal alá téve, 
trónust készítsünk.  A „Krisztus teste” szavakra 
„Ámen”-nel	 felelünk,	 ami	nagyon	 fontos	hitvallá-
sunk,	és	része	a	szentáldozásnak,	ezért	ne	felejtsük	
el!	Aki	 nyelvre	 szeretne	 áldozni,	 ezután	nyújtja	 ki	
kissé nyelvét, hogy az áldoztató rá tudja helyezni az 
Eukarisztiát. Aki pedig kézbe áldozik, amint ke-
zébe kapta az Eukarisztiát, jobb kezével azonnal 
magához veszi azt, amíg az áldoztató előtt áll, és 
csak ezután megy vissza a helyére. Nem szabad 

tehát sem odébb állva, vagy a helyünkre menve 
magunkhoz venni az Eukarisztiát! 
Miután megáldoztunk, nem hajtunk térdet, mert 
értelmetlen dolog, hiszen ha az Eukarisztiát ma-
gunkhoz vettük, akkor mi válunk élő tabernáku-
lummá, bennünk is ott van az Úr Jézus. Keresz-
tet sem vetünk, fejet sem hajtunk, egyszerűen 
visszamegyünk a helyünkre, és ott imádkozunk, 
illetve bekapcsolódunk az énekbe. Tehetjük ülve 
vagy térdelve is.
Itt jegyezzük meg, hogy szentáldozáshoz járulni 
napjában kétszer lehet, de a második alkalommal 
már csak teljes szentmisén. 

A szentmise végén

A	Misekönyv	előírásai	szerint	a	szentmisének	a	pap	
és a ministránsok kivonulásával van vége. Szép ha-
gyomány azonban, hogy ilyenkor még egy befeje-
ző éneket is éneklünk. Illő megvárnunk ennek az 
éneknek a végét. 
Padunkból kilépve térdet hajtunk – keresztvetés 
nélkül. Kifelé menet már nem szükséges a szen-
teltvízzel keresztet vetnünk. Miközben elhagy-
juk a templomot, ügyeljünk arra, hogy a csendet 
megőrizzük! A	templomot	elhagyva	azt	se	felejtsük	
el, hogy az elbocsátó szavakkal küldetést is kap-
tunk: Jézus tanítását és szerető jóságát vigyük az 
emberek közé!

(A	szombathelyi	egyházmegye	honlapjáról.)

Az	 atomerőmű	 szakiskolájából	 érkezett	 koraősszel	
megkeresés	 a	 plébániára:	 Molnárné	 Hingl	 Márta	
etikát tanít és a tananyagban a Bibliához értek. Fe-
lelőssége	 megmutatkozik	 abban,	 hogy	 segítséget	
kért olyantól, aki talán mélyebben ismeri ezt a részt.  
Plébános	atya	megbízott,	hogy	tartsak	két	etikaórát,	
két	végzős	fiúosztálynak.
A	megkeresés	ismerős	képet	idéz	fel	az	Írásokat	is-
merő	emberben:	Pál	álmot	lát,	amiben	egy	makedón	
férfi	 arra	 kéri,	 hogy	menjen	 át	 Európába.	 (ApCsel	
16,9)	Nem	akarnám	eltúlozni	 az	órák	 jelentőségét,	
de	minden	 olyan	 lehetőségbe	 kapaszkodnunk	 kell,	
ami	adódik.	Paks	szép	missziós	terület.
Az egyik osztályban a Biblia, a másikban a világ-
vallások	emberképéről	tartottam	órát,	köztük	persze	
a	kereszténységéről	is.	Nem	tudtam	mire	számítsak,	
reménykedtem:	jó	volt	tapasztalni	a	fiúk	aktivitását,	
válaszait. Figyeltek, komolyan vették, voltak vála-

szaik,	ráadásul	meglepően	biblikusak.	A	férfiszerep-
ről	annyira	 jókat	mondtak,	hogy	öröm	volt	hallani.	
Olvastattam	őket	a	Bibliából,	jó	volt	az	ő	tolmácso-
lásukban hallani a zsoltárokat vagy Jézus szavait.
Nem	 voltak	 tabutémák,	 így	 előkerültek	 olyan	 kér-
dések is, mint pl. homoszexualitás, eutanázia. Ezt is 
komolyan	vették,	és	 talán	sikerült	néhány	új	szem-
pontot	felvillantanom.
Azóta	újabb	5-6	órára	hívtak	vissza,	 osztályfőnök-
ikre, irodalomórákra, ezeken összesen 100-120  
fiatalhoz	volt	lehetőségem	szólni,	beszélni	Jézusról,	
az	 egyházról,	 Bibliáról;	 érdeklődőek	 és	 nyitottak	
voltak. Van irodalmi végzettségem is, de az iroda-
lomórákon is bibliai témákat vettek (Jónás könyve & 
Mt	evangéliuma,	melyeket	a	tanterv	ír	elő).	Ezekre	
egyéb	tanárok	valamint	az	iskolát	üzemeltető	alapít-
vány	ügyvezetője	is	bejött,	aki	kifejezte	azon	szán-
dékát,	hogy	jöjjek	jövőre	is.	Az	iskola	vezetői	nem	

Rendhagyó etikaórák
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Házas hétvégés hírek

Első Hétvége paksiakkal

Sokadik alkalommal szervezte meg a Házas Hétvé-
ge	lelkiségi	mozgalom	első	hétvégéjét	Szekszárdon,	
november	22-24	között.	12	házaspár	és	egy	atya	fo-
gadta	el	a	meghívást	és	élte	át	azt	a	két	és	 fél	na-
pot, melyet egymásnak és Istennek ajándékoztak. 
 A meghívottak között hat paksi, egy dunaszentgyörgyi 
házaspár is részesült Isten kegyelmében. 

“Jó	 látni	olyan	házaspárokat,	 akikről	 látszik,	hogy	
boldogok.	Amikor	Rohn	Misi	 és	Évi	 eljöttek	hoz-
zánk, hogy szívélyesen meghívjanak a házas hét-
végére, tudtuk, valamilyen jó programra hívnak.  
Nem is csalódtunk. Jó légkörben, minden  

feszélyezettség	 nélkül	 tölthettük	 el	 ezt	 a	 hétvégét.	
Minden	jelenlevőből	éreztük	azt	a	vágyat,	hogy	lel-
kileg kapni akarnak valamit. Lelkileg maximálisan 
feltöltődtünk.	Három	napunk	volt	egymásra	figyel-
ni,	 egymást	 jobban	megismerni,	 szeretni.	Mindezt	
betetézte	 a	 vasárnap,	 amikor	 barátainktól,	 ismerő-
seinktől	ránk	irányuló	figyelmet,	szeretetet	kaptunk	
lelki közösségben. Olyan élményben volt részünk 
a	hétvégén,	amit	soha	nem	fogunk	elfelejteni,	ami-
re	mindig	 szívesen	 emlékszünk	vissza.	Köszönjük	
mindenkinek a szolgálatát, szeretetét, imádságát, 
aki bármivel is hozzájárult ehhez a hétvégéhez.

Vasadi Teodor és Tímea”

És mások:

„A	Hétvége	olyan	volt,	mint	a	növényeknek	a	nyári	nap	után	a	hűsítő	zápor.	Felfrissítette,	újjáélesztette	a	
szerelmünket.	Erőt	adott,	lendületet,	a	további	évekhez.”	(7	éve	házasok)

„Túlcsordult	a	szerelem	bennem.	Megéltem	egy	fantasztikus	közösségi	élményt.	Jézus	is	köztünk	volt!”	
(16	éve	házasok)

„Közelebb	kerültünk	egymáshoz,	közelebb	kerültünk	Istenhez.	Szebb	lett	a	világ.”	(28	éve	házasok)

„El	sem	tudjuk	mondani,	milyen	nagy	élményben	volt	részünk”.	(35	éve	házasok)

Pakson tartotta lelki napját a Házas Hétvége Lelkiségi Mozgalom Nemzeti Team-je.  
A	katolikus	iskola	ebédlőjében	százhetven	vendég	vett	részt	az	összejövetelen,	határainkon	innen	
és	túlról.

A vendég- házaspárok egyikének levelét közöljük.

„Kedves Évi és Misi!

Nagy szeretettel küldjük a beszámolót, még most is így rágondolva a múlt hétvégére meghatott-
nak, elfogadottnak és megajándékozottnak érzem magamat.

A füzegyarmati HH-s tábor törzsrésztvevőinek egy része összegyűlt. Megállapítottuk, hogy ezt az 
ismeretséget is a HH -nak köszönhetjük. Egymásnak adtuk a szót. Körös-körbe mentek a HÉM 
(hogy érzem magam-szerk.)- körök. Mindenki elmesélte, mi van benne, mi változott a nyári tá-

csak,	 hogy	 tűrték,	 hanem	 kifejezetten	 támogatták	
jelenlétem. 
Köszönet	Hingl	Mártinak,	akinek	a	fejéből	az	egész	
kezdeményezés	kipattant!	Ő	szó	szerint	kulcsember,	
hiszen	 ő	 kereste	 a	 plébániát	 a	 tanév	 elején.	 Örül-
tem, hogy megismertem, kiváló tanár, és remek em-

ber, csodás családanya, kevés nála tisztességesebb  
embert ismerek.
Imádkozzunk városunk iskoláiért, imádkozzunk az 
ESZI-ért!

CSERI	MÁTÉ
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bor óta. Szombat reggel izgatottan vártuk a nagy találkozást a többiekkel. A házigazdáink már 
kora reggel elkezdték a készülődést. A hatalmas szeretet, amit megtapasztalhatunk bennük, az 
felülmúlhatatlan volt, most is ott ég bennünk, mint sok kis adventi lángocska. A nap első része, a  
kimutatásokról, a statisztikákról és az elért eredményekről szólt, mi is történt egy év alatt a nagy 
közösségben. Ezt is tudnunk kell, és szükséges hogy láthassuk, merre fejlődik a magyarországi 
HH-s közösség. A BÁRKA mint bevezető nagyon tanulságos, elgondolkodtató volt. A bizalom, 
álmok, remény, kedvesség, alázat. A mindennapjainkból ez hiányzik! Hiába nyitok valaki felé, 
ezzel a  lelkülettel sokan nem tudnak mit kezdeni. Magunkban viszont és párban a napunkat úgy 
kell kezdenünk, hogy ezek irányítsák az életünket, és ne a sebeinkkel, megbántódásainkkal fog-
lalkozzunk, hanem engedjük el, és próbáljunk javítani a környezetünk hozzáállásán ha tudunk. 
Ha lehetőség nyílik, tegyük jobbá a környezetünket. Mindegy mit csinálok, bármily aprócska do-
log az, tegyek valamit a páromért, az embertársaimért. A szentmise méltó zárása volt a napnak. 
Az elköszönés után kicsit összeismerkedhettünk a paksi HH-s közösséggel. Kicsit furcsán néztek 
ránk, amikor próbáltunk segíteni az elpakolás,rendrakás fázisában, de elfogadták a segítséget,és 
utána persze bezsebelhettük a dicséreteket és a hálát. Vasárnap a szentmisére igyekezve, már 
messziről integetve köszöntöttük egymást. Mise után volt alkalmunk újból beszélgetni velük és 
meginvitálni őket a jövő évi júliusi, 02-05-ig tartandó füzesgyarmati HH-s családi táborba. 
 
Köszönjük, hogy veletek lehettünk. Gábor Juci és Pisti, Füzesgyarmatról”

A Szent Anna baba-mama klub hírei:

Szeptembertől	kezdve	baba-mama	klubunk	csütör-
tök helyett szerdán 10 órától tartja összejöveteleit 
a plébánián. Alkalmainkat továbbra is közös imá-
val kezdjük, majd kötetlen beszélgetéssel, vagy egy 
lelki	 fejlődésünket	 segítő	 téma	 megbeszélésével	
folytatjuk,	miközben	kisgyermekeink	játszanak	kö-
rülöttünk.	Őszi	témáink	közül	kiemelnénk	a	Máriá-
val a hit vándorútján és az Őrangyalom és	én	című	 
könyvek bemutatását. Emellett nagy lelki élményt 
jelentett számunkra, amikor együtt, anyukák és gye-
rekek	közösen,	megtekintettük	a	jövő	évi	Eucharisz-
tikus	Kongresszus	missziós	keresztjét	templomunk-
ban.

Isteni irgalmasság imacsoport

Három napos, csendes lelkigyakorlatra utazott az 
imacsoport	 hat	 tagja	 december	 elején	Máriagyűd-
re. A házigazda, Andor atya testvéri szeretettel várt  
bennünket.	Máger	Róbert	atya	gondoskodott	arról,	
hogy elmélyülhessünk az Eucharisztia megismeré-
sében. Az elmélkedések, a szilencium, a napi zso-
lozsmázás,	 a	konferencia	beszédek	azt	 a	 célt	 szol-
gálták, hogy megtanuljuk a Szentírás lelkületével 
imádni Istent, hogy megvilágosodjunk megtisztult 
lélekkel,	hogy	kérni	tudjuk:”Maradj	velünk,	Urunk!”	
Szent	 II.	 János	 Pál	 pápa	 tanítása	 szerint	 ünnepel-
ni, imádni és szeretni tanultuk az Oltáriszentséget.  
A kegytemplomban naponta részt vehettünk  
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csendes szentségimádáson, imád-
kozva	bejárhattuk	a	rózsafüzér	állo-
másait a kolostor körül. 
Hálaadással és megtisztult lélekkel 
tértünk haza hogy otthonainkban 
meggyújthassuk	 a	 második	 adventi	
gyertyát,	és	fényénél	folytassuk	Iste-
nünk imádását.

Hegedüs	Magdolna	

Csendes szentségimádás Krisztus király ünnepének előestéjén

	 Térdre	borulva	fogadtuk	a	Jézus	Szíve	templomban	az	Oltáriszentség	kihelyezését.	Fény	csak	Őt	
világította	meg.	Halk	gitárszóló	után	angyali	hangok	dicsőítésbe	kezdtek.	Bátortalanul,	de	egyre	többen	
kapcsolódtunk	be	az	énekbe,	azután	szentírási	szakaszokat	olvasott	fel	az	előimádkozó,	ezt	hosszú,	néma	
ima	követte.	Újra	zsoltár	pengett	a	gitáron,	aztán	újabb	igeszakasz	és	újabb	hosszú,	kegyelemteljes	csend.	
Isten	minden	bizonnyal	ott	volt	köztünk.	Az	egy	óra	egy	percnek	tűnt,	úgy	elrepült.
Hálásak	vagyunk	Plébános	úrnak,	hogy	lehetőséget	teremt	ilyen	szent	együttlétre,	hálásak	vagyunk	az	elő-
imádkozónak	és	minden	szolgálattevőnek.

NN

A	 plébániaépület	 felújítása	 ősszel	 a	 konyha	 át-
építésével	 folytatódott.	 Több	 hónapos	 előké-
szítő	 munka	 után	 a	 kivitelezési	 munkák	 októ-
ber	 végén	 kezdődtek,	 az	 új	 konyhát	 pedig	 már	
december elején birtokba vehették a hívek. 
Az	átépítés	során	a	korábbi	-	konyha	mellett	 levő,	
- kisszobát megszüntették, a két helyiséget egy-
benyitották, így most már egy jóval tágasabb, 
közösségi térként is használható konyha-étke-

ző	 áll	 a	 hívek	 és	 a	 közösségek	 rendelkezésére. 
Korszerűsítésre	 került	 a	 teljes	 villamos	 háló-
zat,	 új	 radiátorokat	 helyeztek	 fel,	 megújultak	
a burkolatok és a konyha teljes berendezése. 
A	felújítás	összköltsége	5	millió	forint	volt,	amit	tel-
jes	egészben	a	Bethlen	Gábor	Alapkezelő	Zrt.	egy-
házaknak	nyújtott	támogatása	fedezett.

Tojzán Anita

A plébániai konyha felújítása

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Paks
Misszió az evangelizációért, a kultúráért és a közéletért

30 éves a KÉSZ

 A  Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egyidős a modern kori magyar szuverén demokráciával.  
A rendszerváltás hajnalán jelentkező rendkívüli társadalmi igényre reagálva az első civil egyesületek 
egyikeként jött létre a jelenleg legnagyobb magyarországi, ökumenikus, vallási, evangelizációs civil 
szervezet. 
	 A	25	éves	paksi	csoport	idei	utolsó	összejövetele	december	5-én	volt	a	művelődési	központ	könyv-
tárában,	ahol	hetvenöten	hallgatták	meg	Lábár	Tamás	káplán	úr	bemutatkozását.
	 Legközelebb	 február	 6-án	 lesz	 nyilvános	 előadás	 a	 szokott	 helyen,	 amikor	Kernné	Magda	 Irén	 
A Rajk-per paksi áldozata:Tarisznyás Györgyi címmel	tart	előadást.
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Gyűjtés a kárpátaljai római katolikus püspökség javára

Dicsértessék	a	Jézus	Krisztus!
Tisztelt	Püspök	Úr!
December	1-jén	a	paksi	Jézus	Szíve	templomban	a	9	órai	szentmise	után	Móser	Zoltán	fo-
tóművész	elmondta	a	gyülekezetnek,	hogy	az	oldalhajóban	jótékony	céllal	kiállított,	fából	
készült	szobrainak	és	gyertyatartóinak	árát	felajánlja		kárpátaljai	magyar	testvéreinknek.
"A	Teremtő	dicsérete
Mintegy	ötven	évvel	ezelőtt	-	amikor	elkezdtem	fotózni,	-	évekig	csak	fákat	fényképeztem.	
Hetven	évesen	visszatértem	hozzájuk.	Azóta	nem	fényképezem,	hanem	fűrészelem,	vágom,	
faragom,	csiszolom,	esztergálom	a	fákat.	Így	születtek	ezek		az	egyedi	gyertyatartók	és	kis	
méretű	szobrok.		Először	csak	nézem,	figyelem,	hogy	milyen	forma,	érzés	vagy	gondolat	
rejlik	a	fában,	és	akkor	ahhoz	igazítom,	úgy,	ahogy		fa	szeretné.	Ezért	is	ezek	elsősorban	a	
Teremtőről	és	a	teremtményről	szólnak..."

(Részletek	Móser	Zoltánnak	a	templomban	elmondott	vallomásából.)

A	befolyt	összeget	Kutas	Attila	plébános	úr	hamarosan	elküldi	Önnek,Móser	Zoltán	pedig	
egyhavi nyugdíjával egészíti ki az összeget.

Soli Deo Glória!
Gutai István 

(207.000	Ft	gyűlt	össze	az	adományokból.	Áldott	legyen	minden	adakozó	akarat!)

Régi magyar áldás 
  
Áldott legyen a szív, mely hordozott, 
És	áldott	legyen	a	kéz,	mely	felnevelt 
Legyen áldott eddigi utad, 
És áldott legyen egész életed. 
 
Legyen áldott Benned a Fény, 
Hogy	másoknak	is	fénye	lehess. 
Legyen áldott a Nap sugara, 
És	melegítse	fel	szívedet, 
 
Hogy	lehess	meleget	adó	forrás 
A szeretetedre szomjasoknak, 
És legyen áldott támasz karod 
A segítségre szorulóknak. 
 
Legyen áldott gyógyír szavad, 
Minden	hozzád	fordulónak 
Legyen áldást hozó kezed 
Azoknak,	kik	érte	nyúlnak. 
 

Áldott legyen a mosolyod, 
Légy	vigasz	a	szenvedőknek. 
Légy te áldott találkozás 
Minden	téged	keresőnek. 
 
Legyen áldott immár 
Minden	hibád,	bűnöd,	vétked. 
Hiszen aki megbocsátja, 
Végtelenül szeret téged. 
 
Őrizzen	hát	ez	az	áldás 
fájdalomban,	szenvedésben. 
Örömödben,	bánatodban, 
bűnök	közti	kísértésben. 
 
Őrizze	meg	tisztaságod, 
Őrizze	meg	kedvességed. 
Őrizzen	meg	Önmagadnak, 
és	a	Téged	szeretőknek!
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Felelős	kiadó:	Kutas	Attila	plébános
Szerkesztő:	Gutai	Júlia
Legyen Ön is a Paksaméta szerzője!
A	legközelebbi	szám	2020.	húsvétjára	jelenik	meg.

„Köszönöm Istenem, hogy próbára teszel.  
Ezért minden erőmmel azon leszek,  

hogy a legjobban sikerüljön.”

	 Ez	az	a	fohász,	amit	a	lányom	és	a	vejem	gyakran	elmond.	Ez	a	rövid	imádság	számomra	
is	különös	jelentőséggel	bír,	több	szempontból	is.	Nemrég	felkértek	egy	bizonyságtétel	megerő-
sítésére.	Ebben	nagy	segítségemre	volt	ez	az	Istentől	kapott	imádság.

	 Isten	 áldásának	 tartom	 a	 családomat,	 amelyben	 a	 hitélet	 fontos	 szerepet	 játszott.	 
A	 legkorábbi	 emlékem	 a	 dédszüleimhez	 kapcsolódik.	 Személyesen	 nem	 ismerhettem	 őket,	 
de nagymamám sokat mesélt róluk. Szekszárdiak voltak. Dédapa kérésére eladták a szekszárdi 
házukat	és	Andráspusztán	vásároltak	maguknak	új	házat,	jó	nagy	földterülettel.	
Nagyon hiányoztak nekik az odahagyott családtagok, barátok, a szekszárdi templom, ahol esküd-
tek, ahol a gyerekeiket  keresztelték. Ezért vasárnap reggelente lovaskocsira ültek és vágtatva ér-
keztek meg a szekszárdi nagymisére. Télen hószánnal mentek, a gyermekek élvezték, hogy dun-
nákba,	szűrökbe	takarva	utazhattak.	Mise	után	a	rokonoknál	ebédeltek	és	késő	délutánig	együtt	
maradtak.	Nemcsak	nagyszüleim,	szüleim	is	vallásos	nevelésben	nőttek	fel.	Én	is	ezt	adtam	to-
vább a gyermekeimnek. Tanár lettem. A  hitéletem megtartása sokszor nehézségekbe ütközött, 
de a „segítség” mindig megérkezett, és „megoldódott „minden nehézség. A lányom a debreceni 
„Svetits”-be	járt.	Vőmet	a	munkája	külföldre	szólította,	az	unokáim	ott	katolikus	iskolában	tanul-
nak. Az internet jóvoltából napi kapcsolatban vagyunk egymással. 

	 Lányunokám	különleges	képességgel	rendelkezik:	már	óvodás	korában	gyönyörű	csend-
életeket	festett	ujjacskájával.	Ma	ezek	a	képek	díszítik	szobám	falait.	Tíz	éves	lehetett,	amikor	
egy éjjel kétségbeesett sírással hívta anyukáját. Azt mondta, hogy itt járt apai dédnagymamája, 
előtte	állt	és	segítséget	kért	tőle	és	nagyon-nagyon	zokogott.	Édesanyja	kérte,	mondja	el,	hogy	
nézett	ki	a	dédi,	és	ő	részletesen	leírta	a	külsejét,	az	öltözetét.	Édesanyja	értetlenül	hallgatta,	mert	
a	dédnagymama	a	kislány	születése	előtt	meghalt.	Lányom	azonnal	telefonált	nekem,	és	elmesél-
te	a	történteket.	Amíg	hallgattam,	eszembe	jutott:	előző	nap	értesített	egy	távoli	rokonom,	hogy	
pakolás	közben	megtalálta	a	dédimama	fényképét.	Kértem	a	 lányomat,	ne	 tegye	 le	a	 telefont,	
hozom a képet és összehasonlítjuk azzal, amit az unokám elmondott…

(A	következő	lapszámban	folytatjuk)																																																																														U.E.


