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Adventi türelem 
 

Fiatalon gyakran kimentem a csillagos ég alá, és 

csak néztem a nagy mindenséget. Néha átélhettem 

valami apróságot abból a rengeteg időből, ami eltelt, 

mielőtt ember lett a Földön. Az ilyen alkalmak 

türelemre, józanságra in-

tettek, megóvtak a túlzott 

vágyaktól, az elbizako-

dottságtól. Életünk szinte 

csak egy múló pillanat a 

Világegyetemben, mégis 

tele vagyunk türelmetlen-

séggel. 

Türelmetlenül várjuk a 

Megváltót, és amikor 

eljött, a nagy türelmet-

lenségben alig ismerte fel 

őt néhány ember. De akik 

felismerték, megálltak előtte, majd nyomába eredtek és 

figyelték. Figyelték, mit miért tesz, gyakran még 

türelmetlenül figyelték, de igyekezve időt engedni a 

kegyelem erejének.  
A türelem segít, hogy másként lássuk a körülöttünk 

lévő dolgokat, eseményeket, embereket, tetteinket. Az 

adventi lelkület távlatot ad vágyainknak, gondolata-

inknak, érzéseinknek. Segít kimozdulni a megszokások 

világából, hogy időt kapjunk az ünneplésre. 

Advent idején is hallhatjuk a virrasztásra való 

felszólítást a liturgikus olvasmányokban. A virrasztás 

egyik jele, hogy türelmessé válunk. Lehet virrasztani 

csak fizikailag is, ami inkább kínlódás. Aki lelkileg tud 

virrasztani, annak értelmessé válik a várakozás ideje, az 

az örömöket is megtapasztalja a készülődésben. 

Ilyenkor jó, ha igyekszünk 

Isten szemével látni önma-

gunkat. Reggelenként jó 

imádságban átgondolni az 

előttünk lévő napot. Meg-

fontolni, mi lehet szá-

momra kísértés, ugyan-

akkor azt is, hogyan tudok 

jót tenni. Esténként pedig 

jó a lelkiismeretvizs-

gálatban visszatekinteni, 

mi az a jó, amit meg 

tudtam tenni, amiért hálát 

adhatok, vagy éppen mikor tudtam ellenállni valami 

rossznak. Végül pedig, ha valami rosszat tettem, 

bánkódó szívvel bocsánatot kérek. Fontos, hogy Isten 

szemével tekintsünk önmagunkra és másokra. Ő a jót 

akarja, a jót keresi, elsősorban nekünk is ezt kellene 

megtanulnunk. Sokan most időt kaptunk közel kerülni a 

nyugalomhoz. A türelem kegyelem. Kérjük imáinkban a 

Szent Család lelkületét, hogy mi is békében 

készülődhessünk a Megtestesülés ünnepére. 

 

Márton atya 

 

 

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának 

közös imája a Teremtőhöz világjárvány idején 
 

Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható 

és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted 

el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója 

legyen, tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ 

számos részén ezekben a nehéz, zűrzavart és 

aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert 

erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szük-

ségük.  

Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, 

gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a család-

jaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat 

az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök 

életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a 

megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden 

rossztól. 

Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt 

élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Mária, 

egészség és remény anyja, könyörögj érettünk! 

forrás: internet. 

fordította: Verestói Nárcisz 
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Advent és karácsony Újlakon a ragály árnyékában 
 

Idén november 29-én gyújthatjuk meg az adventi 

koszorún az első gyertyát, lapunk decemberi számának 

megjelenését is az új egyházi év kezdetére időzítettük. 

A közös adventi koszorúkötés elmarad, a hozzávalókat 

azonban ezen a vasárnapon a templomban is megvá-

sárolhatjuk az információs pultnál. Másnap reggel fél 

hétkor megkezdődik a roráté szentmisék sora. A misét 

kedd és péntek reggelenként a laudes (a reggeli 

zsolozsma) közös elmondása követi. 

Az Ürömi utcai kápolna ebben az adventben nem 

lesz nyitva reggelenként, mint ahogy a szálláskeresés is 

elmarad. Újabb keletű hagyományunkról, a lelki nap 

megtartásáról is le kell mondanunk, mint ahogy a szent 

kenet közös felvételére sem kerülhet egyelőre sor; 

reméljük, a nagyböjtben pótolhatjuk. 

A vírus a Sarlós Boldogasszony Kórus működését is 

megnehezíti. Az ünnep előtti utolsó szombat estén, 

december 19-én szeretnének a szentmisén szolgálni és 

utána rövid, karácsonyi hangulatú egyházzenei áhítatot 

tartani. Terveik szerint egy másik szombaton rorátén 

fognak énekelni, és videófelvételt is terveznek. 

A karácsonyi és év végi eseményeken részben 

személyesen is részt vehetünk, de a Youtube-ot is 

választhatjuk. A lelki örökbefogadás lezárása december 

23-án a hajnali misén (és a Youtube-on) lesz, másnap 

inkább csak képernyőn nézhető a pásztorjáték. 

Kétféleképpen vehetünk részt az éjféli misén és a többi 

karácsonyi szentmisén is; karácsony mindkét napján 

vasárnapi miserendet tartunk. 

December 27-e Szent Család vasárnapja, a fél 11-es, 

interneten is közvetített misén szeretnénk köszönteni a 

jubiláns (=öttel osztható házassági évfordulójukat 2020-

ban ünneplő) házaspárokat. Szintén vagy a 

templomban, vagy a képernyő előtt vehetünk részt az év 

végi hálaadáson Szilveszter napján este hat órától. 

Minden akadályoztatás ellenére fontos, hogy 

törődjünk egymással, ezért nem mondunk le az idősek, 

valamint a nagycsaládosok és a rászorulók karácsonyi 

megajándékozásáról. A csomagokat tavaly kézbesítő 

„angyalokra” éppúgy számítunk ebben, mint néhány új 

jelentkezőre. Jelentkezni lehet: szaszov@t-online.hu 

vagy telefonon: 20/27-07-730. 

És ha már telefon: fertőzésmentes kiváló eszköz, 

hogy főként az idősek, az egyedülállók magányát oldjuk 

vele. Milyen szép adventi elhatározás lehet: minden nap 

felhívom egy ismerősömet, hogy elmondja, hogy van. 

 

A szerkesztő 

 

 

Isten derűjét hordozta a szívében 
Cseh Laci bácsira emlékezünk 

 

Ha az ember valakire emlékezik, akkor 

általában egy jellegzetes kép jelenik meg 

előtte. Nagymamámra például úgy emlé-

kezem, hogy ül a fotelben, kezében egy 

imakönyv, benne a családunk élő és 

meghalt tagjainak fényképe. Nagymama 

éppen imádkozik valakiért. Ha Cseh Laci 

bácsira emlékezem, arcának derűje jut az 

eszembe. Magdi nénivel együtt minden 

évben meghívtak házszentelésre, és az 

asztalnál sok mindenről beszélgettünk. 

Elmondta, Erdélyben született, a pia-

ristákhoz járt iskolába, Kolozsvárról 

Budapestre menekültek. A beszélgetésekben többször 

kitért arra is, milyen nehézségekkel kellett küszködnie a 

második világháború alatt és utána. A szocializmus nem 

kedvezett a egyházi iskolában végzett vallásos 

embereknek. A gondokat feltáró történetek végén 

azonban mindig elmosolyodott, és mindig mondott 

valami derűset. Ami számomra azt jelentette, hogy a 

rosszban is fel tudta ismerni Isten jelenlétét. 

Ennek a derűnek a jótékony hatására szeretnék egy 

példát mondani. Jó néhány évvel ezelőtt jelezték, hogy 

a nyugdíjas klub már nem a régi. Próbáltam érdeklődni, 

hogy ennek mi lehet ennek az oka. Hogyan 

volt régen? – kérdeztem. A tagok elkezdtek 

beszélni, és abban mindig szerepelt Laci 

bácsi mint a klub volt vezetője. Így nem 

volt nehéz rájönnöm, hogy Laci bácsi 

derűje hiányzik a körből. Szóltam is neki. 

Először szabadkozott, de aztán mások 

hatására mégiscsak eljött. És nem is 

egyedül. Hozott magával egy másik öreget, 

a szinte már teljesen vak Schawarcz Laci 

bácsit, aki betegsége miatt csak ritkán mer 

kijönni az utcára. Többször láttam, hogy 

egymásba karolva jönnek a nyugdíjasok 

közé. Útközben nagyokat nevettek, lehet, hogy éppen 

öregségükből származó bajaikat mesélték egymásnak. 

Ezt a derűt hozták magukkal a plébániára is, ami új 

lendületet adott a nyugdíjas klubnak.  

Voltak olyan nyugdíjasok is, akik már nem tudtak 

lejönni a plébániára. Laci bácsi felkereste őket és 

felolvasott nekik. Szeretettel segített, ahol tudott. 

Köszönjük, Laci bácsi, és kérünk, hogy föntről is 

mosolyogj ránk, és járj közben értünk! 

 

Ferenc atya 
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In memoriam Kovács Gábor 
 

November 6-án a Mennyei Hazába távozott Kovács 

Gábor atya. Nemrég ünnepelte 80. születésnapját. Még 

szellemi frissességben, tele tervekkel. De az Úr várta 

már. 

Újlakon töltött 6 éve sokunkban mély nyomot 

hagyott. Tartózkodó lénye ellenére nagy hatású 

lelkipásztor volt. Sokakat vonzott máshonnan is 

Újlakra. Nem lehet elfelejteni magas színvonalú, 

alaposan előkészített hittanóráit, megrendítő prédi-

kációit. A tanítás, amit tőle hallottunk, egész életünket 

meghatározta. Világos, egyenes, mélyre látó eligazítást 

kaptunk. Mind dogmatikából, mind erkölcstanból, 

liturgikából, egyháztörténelemből (középpontban a 

szentek életével). 

Nála a szentmise, az imádság és a gyóntatás is nagy 

hangsúlyt kapott. Mint bölcs lelkivezető, sokunkat 

vezetett el Isten akaratának megismerésére. 

Gábor atya és az általa alapított és vezetett Hét Láng 

Közösség imaalkalmai, előadásai, lelkigyakorlatai, 

könyvei, versei, levelezőlistái, de Facebook-os jelenléte 

is mind meghatározták lelkipásztori szolgálatát. 

A vasárnap esti zsolozsmát ő vezette be Újlakon. 

Erőteljesen buzdított minket, hogy mint „Isten 

nehéztüzérsége” vessük be magunkat a szellemi harcba 

a közös zsolozsma imádkozásával is. Az imádás, 

dicsőítés volt nála a középpontban, legyen szó akár 

csendes szentségimádásról, akár közösségi imaössze-

jövetelekről. 

Az ifjúsági hittan mindig szentmisével kezdődött. 

Müller György atyával együtt bevezette plébániánkon a 

katekumenátus intézményét; minket, hittanosokat is 

komolyan bevont Gábor atya a katekumenek 

felkészítésébe. Közös alkalmakon beszélgettünk a 

szentségre felkészülőkkel, külön-külön kaptunk egy-

egy ránk bízott személyt is, akit végig kísértünk ezen az 

úton. 

Komolyan vette Isten ügyét, hiteles és alázatos pap 

volt. Nyugállományba Vácra költözött, majd legutóbb 

Zsámbékon élt, elvonult, imádságos életet, de írásai 

által ott is szüntelen tanítva, olykor még versfelolvasási 

alkalmakat is tartva. 

Most már az Örök Hazában zengi a dicsőítő éneket 

Isten angyalaival. Isten békéjében lelje örömét! 

Isten veled, Gábor atya! 

Sütöri Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Gábor atyával itt Újlakon ismerkedtem meg, 

először egy felnőtt, aztán egy ifjúsági, bérmálásra 

felkészítő hittanon. 

Felnőtt hitem alapjait tőle tanultam, nagyon világos 

tanításait szerettem hallgatni. Sokan voltunk nála a 

felkészítő csoportban, ki bérmálkozóként, ki pedig, 

mint én is, egy bérmálkozó kezeseként – a 

katekumenátus 2 évét vele csináltuk végig, minden 

szertartást megtartva. Nagyon nagy élmény volt 

mindnyájunknak! 

Később, amikor Gábor atya Újlakról elkerült, a pesti 

ferencesekhez is utána mentem, vagyis jártam az ott 

indított felnőtt hittanjaira, amiken mindig zsúfolásig 

volt a terem – jó barátokra is szert tettem ezeken az 

alkalmakon. 

Mivel értő ismerője volt a katolikus karizmatikus 

megújulásnak, és saját Hét Láng Közössége is 

karizmatikus volt, ebben a témában is több nagyszerű 

magyarázatot, előadást hallhattam tőle. Lelkigya-

korlataikon is nem egyszer részt vettem, mind 

nagyszerű élmény volt, s ezek által egyházunknak egy 

háttérbe szorult, mégis mindig jelen lévő vonásába 

nyerhettem bepillantást. 

Példamutató volt számomra Gábor atyának az 

Egyházhoz és tanításához való hűsége, és ő tette 

világossá számomra, mennyire fontos a rendszeres és 

őszinte szentgyónás. 

Hálás vagyok Neked, Gábor atya, mindent 

köszönök. Nyugodj békében! 

Jüling Erika  
 

 

Hírek, hirdetések 
 

November 21-én az egészségügyi dolgozókkal együtt és őértük tartott világméretű szentségimádás egyik 

színhelye templomunk volt. Jó néhányan személyesen is megjelentek rajta, több százan pedig interneten követték 

az eseményt. 

A Szent Erzsébet napját követő vasárnapon, november 22-én karitasz-gyűjtés volt templomainkban. Az 

újlaki gyűjtés eredménye 300.000 forint. Isten áldja az adakozókat! 

Ugyanezen a hétvégén több mint 200 darab Szent Erzsébet kenyerét osztottunk templomunkban a szentmisék 

végén.  
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Keresztény szófejtés 
 

alamizsna szavunk, mint annyi más, az ógörög 

nyelvre vezethető vissza. Azon belül is az 

ς (eleosz) szóból érdemes kiindulni, melynek 

jelentése ’szánalom, irgalom’. Ennek származéka az 

 (eleēmoszünē), melynek értelme hasonló, 

a ’jótékonyság, jótékonykodás’ jelentéssel bővülve. A 

szó elterjedt a Mediterráneum latinul beszélő vidékein 

is, amiben bizonyára a kereszténységnek is része volt. A 

latinban, de talán már egyes görög nyelvjárásokban is, a 

szóvégi magánhangzó a-ra változott.  

Az egyházi latin nyelvből közvetlenül vagy 

közvetve számos nyelvbe bekerült szavunk, a magyarba 

talán délszláv közvetítéssel. A hangtani változások 

között megfigyelhetjük a szó elején ismétlődő 

magánhangzó méllyé válását (e>a), ami meglehetősen 

általános, lásd pl. német Almosen vagy svéd allmosa. A 

magyarban ez a magánhangzó-változás szóhasadáshoz 

vezetett: az alamizsna mellett létrejött – az eredeti 

görög szóhoz képest változatlan magánhangzókkal – 

elemózsia szavunk is. 

A zöngés zs hang, illetve az ennek megfelelő betű 

hiányzik a klasszikus nyelvekből, a magyar a könnyebb 

kiejtés végett azonban több szó átvétele során is 

alkalmazta, lásd pl. rózsa, eklézsia, bazsalikom 

szavainkat. A szó végződése is kétféle változáson ment 

át: némi egyszerűsödést látunk az alamizsná-ban, a 

nagyon gyakori latin -ia végződés használatát pedig az 

elemózsiá-ban. 

Szavunk hasadása érdekes megfigyelésre ad 

alkalmat: Ha alamizsnát adunk valakinek, lesz neki 

elemózsiája. Mintha a jócselekedet fázisai szerint 

módosulna a szó alakja… Szaszovszky József 
 

 

Könyvajánló 
 

Valódi kincset tart a kezében az, aki Bethlenfalvy 

Gábor Jézus barátai c. könyvét olvassa. Ahogy dr. 

Székely János püspök úr a könyv előszavában írja: „a 

Biblia tengermély elbeszéléseit hűen, gyermekek 

számára is érthetően elbeszélő, bölcsességgel és szívvel 

teli szövegei és Kállai Nagy Krisztina gyönyörű, 

ragyogó, egyszerre derűs és egyszerre mély üzenetet 

hordozó rajzai becsempészik a kisgyermek szívébe a hit 

és a szeretet kincseit.” És nem csak a gyermekszívbe. 

Bizonyára sokunknak vannak élményei szentké-

pekről, könyvecskékről, amelyek feltételezhetően jó 

szándékkal készültek, ámde inkább elrettentenek, 

semmint közelebb hoznának bennünket a szentekhez, a 

Biblia szereplőihez, történéseihez. Hát még a gyere-

keket! 

Ezt a könyvet azonban öröm kézbe venni! Kállai 

Nagy Krisztina szeretetet, tisztaságot és fényt sugárzó 

alakjai beivódnak lelkünkbe, Bethlenfalvy Gábor 

lélekkel, ugyanakkor egyszerű szavakkal és mégis 

magával ragadó hömpölygéssel megírt történetein az 

ember csak ámul, és azon gondolkodik, hogyan képes 

valaki ilyen mélységben végiggondolni a Biblia 

történeteit, és ilyen természetes egyszerűséggel, bele-

érző képességgel írni arról, amit életünk során nap mint 

nap hallunk-olvasunk a Szentírásból. Felnőttnek is 

lelket-szemet gyönyörködtető, gondos fotóválogatás és 

ismertetés egészít ki minden fejezetet „Jézus barátai” 

életének ma is látható emlékeiről. A mai világban, ahol 

gyermekkönyvként lehet árulni lélekmérgező, „érzé-

kenyítő” történeteket, különösen jó szívvel ajánlom 

minden gyereknek, szülőnek és már régebb óta 

felnőttnek, azaz korombeli öregnek ezt a kincset!  

A könyv megvásárolható a keresztény könyves-

boltokban (pl. Szent Gellért Kiadó és Nyomda boltja, 

Új Ember könyvesbolt, Szent István Társulat köny-

vesboltja stb.) és megrendelhető a Don Bosco Kiadónál. 

Szeretettel ajánlja: Scheller Kati 

 

Kiegészítés: Egy könyvpéldány a hétvégi szentmisék 

után az információs csoport asztalánál is megtekint-

hető. Ha néhányan jelentkeznek dec. 8-ig, hogy meg-

vennék, karácsonyra be is szerezzük a példányokat. A 

könyv ára 3.990 Ft. 

 

 

Családi események novemberben 
 

Az október 11-i elsőáldozásról előző számunkban cikket és képet közöltünk, az elsőáldozók névsora azonban 

sajnálatos módon lemaradt. Ezt most pótoljuk: 

Kollmann Lili, Mészáros Dóra, Nagy András, Péter Kinga, Somogyi Sándor, Szeiler Konrád 
 

Halottaink: 

László Béláné Ilona (88), Szatmári Lajosné (84), Köteles Géza (84), Matus Gábor (65), 

Lengyel Endréné Erzsébet (90), Cseh László (92) 
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