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Érdekes gondolatokra bukkantam, melyek segítségével hangot 
próbálok adni mindannak, amit Karácsony ünnepével kapcsolatosan 
érzek, gondolok. 

Olvasom, hogy a CNN tudósítása szerint egyes republikánus 
képviselők úgy vélik, meg kell védeniük a Karácsonyt a "politikai 
korrektség" egyre hevesebb támadásai ellen. Érdekes háború zajlik 
a Karácsony ellen az Egyesült Államokban. A "politikai korrektség" 
jegyében folyatott háború a karácsonyi énekek ellen már évek óta 
zajlik az ország tantermeiben és áruházaiban – most azonban a 
Kongresszust is elérte. Henry Brown dél-karolinai republikánus 
képviselő ebben a hónapban ugyanis olyan határozat-javaslatot 
nyújtott be, melynek elfogadásával a Ház kiállna a karácsonyi értékek 
mellett, és elítélne minden azokat elnyomni kívánó kezdeményezést. 

„Jól látható: minden évben egyre kevesebb marad a Karácsony 
szellemi örökségéből” – mondja Brown, „Egyre több és több 
csoport emlegeti az ”ünnepi 
szellemet” a ”karácsonyi szellem” 
helyett, és ha nem vetünk véget 
ennek a trendnek, húsz éven belül 
rendkívüli módon megváltozhat ez a 
csodás nap és teljesen elfelejthetjük, 
hogyan is kezdődött a Karácsony 
Brown javaslatát egyelőre 72 
republikánus és egyetlen demokrata 
képviselő támogatja, mely kevés 
ahhoz, hogy a Kongresszus 
megvitassa a kérdést. 

Van azonban, aki szerint nem 
kell félteni a Karácsonyt. Barry 
Lynn, a Amerikaik az Egyház és 
az Állam Szétválasztásáért nevű csoport igazgatója (egyébként 
felszentelt lelkész) például nem fogadta túl lelkesen a Brown által 
benyújtott javaslatot. „Egyesek azt a bizarr nézetet vallják, hogy 
valamiféle háború folyik az ünnep ellen, és az ő feladatuk vezetni az 
ellentámadást” – mondja Lynn a republikánusok javaslatáról, „Én 
inkább azt tanácsolnám a törvényhozóknak, saját cselekedeteik 
révén igyekezzenek terjeszteni vallásukat, és ne próbálják mindenféle 
arrogáns és nevetséges határozatokkal segíteni a Kisjézust”. Lynn 
szerint egyáltalán nem fenyeget a Karácsony elhanyagolásának 
veszélye, hiszen csak egy „mély barlangban élő nem fi gyelhet fel rá, 
hogy közeledik az ünnep”. 

Staver számára azonban a Karácsony melletti kampány nagyon 
is valós ügy, olyan, melyet sosem fog elhagyni. „Bármi történik 
is idén, az nem jelenti azt, hogy jövőre is hasonló lesz a helyzet. 
Minden Karácsony egyedülálló, és mindért megéri harcolni” – fejti 
ki nézeteit a férfi , „Rengeteg csatát nyertünk, de a Karácsonyért 

vívott háborúnak még nincs vége, és azt hiszem, soha nem is lesz”.
Felettébb érdekes gondolat, hiszen lényegében mi is ezt tesszük, 
csupán más eszközöket használunk. Sikerült mára megkoptatni 
és kiüresíteni Karácsony fogalmát. Gyakorta az az érzésem, 
hogy a Karácsony csupán marketing eszköz, bűvös szó. Szinte 
észrevétlenül, de biztosan távolodunk a lényegtől. Kommunizmus, 
szocializmus éveiben Télifa ünnepet tartottunk, majd felváltotta 
ezt az Ajándékozás ünnepe, talán annyi kis csúsztatással, hogy az 
ajándékokat a Karácsonyfa alá tettük. Az elmúlt húsz esztendő 
sem múlt el nyomtalanul fölöttünk, hisz utóbbi időben szinte csak 
szeretetről és családról beszélünk. Így lett a Karácsony a Szeretet 
és Család ünnepe. Önmagában ez még nem lenne baj, hisz nyilván 
ezek az elemek nagyon fontosak. Baj csupán az, ha a lényeget már 
nem is érinti maga az ünnep. Baj, ha a lényegről bűnös cinizmussal 
hallgatunk. Vajon hányan veszik a fáradtságot, s mesélik el 
gyermeküknek, hogy mit is ünneplünk Karácsonykor? Tudunk-e 
beszélni a legnagyobb Ajándékról, Jézus Krisztusról, akit Isten 

végtelen ajándékozó szeretetében 
nekünk adott kétezer évvel ezelőtt? 
Merthogy ez a lényeg, s minden más 
csak hamis körítés. 
A Karácsony ünnepe továbbá 
alkalom a hívő ember számára, hogy 
újra rendezze érzéseit, gondolatait. 
Tudatos értékrombolás történik, s ez 
ellen a lehető leghatározottabban fel 
kell lépnünk. Ilyen értelemben igazat 
adok Henry Brown republikánus 
képviselőnek, ha továbbra is tétlenek 
vagyunk, úgy húsz esztendő múlva 
nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. 
Hittanos gyermekeink show-
műsorokon nőnek fel, s a felnőttek 

is szívesen elcsámcsognak ezeken a szubkultúra jegyeit viselő 
förmedvényeken. Olyan értékromboló műsorok, amelyek az 
agressziót állítják előtérbe, ahol a főszereplő hosszas huzavona 
után nem is tudom hogy hány feleség-jelöltből két perc alatt 
választ magának társat – egyelőre még másneműt! S aztán persze 
sunyi módon ott szerepelnek az érvek is, hogy milyen szempontok 
alapján döntött így. A neoliberális kurzus az emberi szabadság 
bűvös jelszava kíséretében a szabadosság bénító és pusztító korlátai 
közé szorítja be az embert, akit állativá is tesz egyben, megfosztva 
minden nemes emberi érzéstől, érzelemtől. 
Mindenkinek át kell éreznie felelősségét, nem választhatjuk a 
közömbösség és kisstílűség útját. Rólunk és jövőnkről van szó. 
Mentsd meg a Karácsonyt! Legyen a Karácsony ünnepe az, aminek 
lennie kell. Szóljon arról, akiről szólnia kell, Jézus Krisztusról, Isten 
hozzánk érkezett Örök Szeretetéről. S akkor a Karácsony megment 
Téged és Szeretteidet. Kívánom ezt tiszta szívből!

Mentsd meg a Karácsonyt! 

Merlás Tibor - plébános
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Advent van, ünnepre várunk, az év 
legszebb ünnepére, Karácsonyra, a 
szeretet, a megváltás ünnepére."Ébredj 
ember mély álmodból" - énekeljük 
ilyenkor Adventben. Az Advent, a 
készülődés, a hajnali Róráték, közelebb 
hozzák egymáshoz az emberi szíveket.

"A kis Jézus itt van a közelben
Legyünk hát jobbak, s higgyünk a szeretetben.

Higgyünk a szeretetben, a jóságban,
Ne csak ilyenkor, Karácsonyban."

Ünnepelni mindig jó. Az ünnep közelebb 
hozza az embereket egymáshoz, feledteti 
a mindennap küzdelmeit. Ilyen szép 
ünnep volt Advent előtt is, templomunk 
búcsúünnepe. Itt szeretném még egyszer 
megköszönni Mares Sándornak, az 
"Ajándék" szerkesztőjénk, és Tibor 
Atyának a nagyon szép, elismerő 
oklevelet, a Lélek-Toll díjat és a nagyon 
szép tollat. Köszönöm a tapsot, a 
szeretetet és a sok gratulációt, amivel az 
ünnep alkalmával kitüntettek. Örülök, 
hogy szívesen olvassák szerény soraimat.
 Karácsony éjszakáján a 
betlehemi kisded fénye és a Szűzanya 
szeretete és boldogsága megérinti az 
emberi szíveket, különösen az anyák 
szívét. Ezért van az, hogy egy anya 
életében, a legszebb, legboldogabb 
pillanat gyermeke születése.
 Én is boldogan vártam 
férjemmel első gyermekünk születését. 
Szép kisfi únk született, nagyon boldogok 
voltunk. Boldogságunk nagyon rövid volt, 
mert gyermekünk megbetegedett. Az 
orvosok minden próbálkozása ellenére 
kisfi únk egy hónapot élt csupán. Egy 
hónap múlva azon a napon amelyiken 
született, visszatért az Atyához, aki 
küldte. Nehéz volt belenyugodni Isten 
akaratába.

"Megpróbál néha az Ég is,
Ellened fordul a Mindenség is

Hadd lássa méltó vagy-e jutalomra,
Él-e benned az újrakezdés vágya." 

(Merk Mihály Tanács)
 Három év múlva ismét egy 
kisfi úval ajándékozott meg a Mindenható. 
Az életét sajnos ez a kisfi am is úgy kezdte, 
mint az első. Pár nappal születése után 
megbetegedett, vissza kellett hogy menjek 
vele a kórházba, ahol az orvosok nem 
sok jóval bíztattak, de mindent megtettek 
életben maradásáért. Szinte állandó 
orvosi kezelés alatt volt. Volt egy nagyon 
kedves doktor bácsi, aki szeretettel 
kezelte, gyógyította, akkor is jött, ha 
nem hívtam. Ennek ellenére, amikor a 
fi am 7 hónapos lett, fehér lett mint a hó. 

Eddig mindig biztatott a doktor bácsi, de 
most ő is látta kétségbeesésünket, s azt 
modta: meg kell mondanom az igazat, 
ha a gyermeknek nem tudunk B12-es 
injekciót szerezni, meghal, mert nincs 
vére. Abban az időben B12-es injekciót 
csak külföldről lehetett beszerezni drága 
pénzért. Ő tudta, hogy ez számunkra 
lehetetlen, ismerte helyzetünket - akkor 
már nem volt állásunk, osztályellenségek 
voltunk - Én felirom, mondta, a vérkép is 
mutatja, hogy ez az egyetlen ami segíthet, 
de nem fűzök hozzá nagy reményt. 
A férjem már vasesztergályos tanuló 
volt az Unióban, éppen akkor jött haza, 
amikor az orvos elment. Látta, hogy 
nagyon szomorú vagyok. -Mit mondott 
az orvos? -Azt mondta, meghal a mi 
kisfi únk, ha nem tudunk B12-es injekciót 
szerezni neki. A férjem könnyes szemmel 
felsóhajtott: -Mit tegyek? Engem nem 
tanítottak meg lopni, legyen meg az Úr 
akarata!
 Én viszont otthagytam a 
gyermeket az urammal és elindultam, 
magam sem tudtam, hogy hova. Mintha 
valaki kézenfogott volna és vezetett ez a 
kéz. A kórház felé indultam. Magamban 
mondogattam, kell legyen valami 

megoldás, Szűzanyám most segíts! A 
kórházzal szemben egy magánházban 
volt a gyermekpoliklinika, oda vitt 
az utam, bár tudtam, hogy abban az 
időben ott nincs mit keressek. Benéztem 
azért a rendelőbe, senki, bementem a 
váróterembe, senki, de ott azért leültem és 
imádkoztam. Egyszer félrehúzza valaki a 
függönyt -az volt ugyanis az ajtó helyett- és 
kinéz egy nagyon kedves, fehérköpenyes 
nő és kérdezi: -Maga mit csinál itt? – 
de választ nem is várva, leül mellém. 
-Most mondja el mi a baj? Látszott rajta 
mennyire együttérez velem, elmodtam 
minden bajom. Csak annyit kérdezett, 
itt van a gyermek vérképe? Adja ide és 
itt várjon, amíg visszajövök, lehet sokáig 
kell várni, de megpróbálok segíteni. Hogy 
mennyi ideig vártam kétségek között, 
arra már nem emlékszem, de egyszercsak 
megjelent, kezében a vérkép és rajta több 
aláírás.
 Most menjen haza, vegye a 
gyermeket és menjen vele a főorvoshoz 
a magánrendelőbe. Kérje meg, hogy 
írja alá ezt a vérképet. Ha ő aláírja, 
ingyen megkapja a B12-es injekciót. 
Nem tudom, hogy értem haza- nem 
is mentem, repültem. Hazaérve, 
férjemnek csak annyit mondtam, 
viszem a gyermeket a főorvoshoz. 
És sikerült, a főorvos megvizsgálta a 
gyermeket, elolvasta az aláírásokat és ő 
is aláírta.Volt egy gyógyszertár akkor a 
törvényszékkel szemben, az egyik sarkon 
és ott megkaptam ingyen az életmentő 
injekciót.
 Néhány héttel ezelőtt 
találkoztam egyik ismerősömmel, 
kezében a Friss Újság. Beszélgetés 
közben, kinyitotta éppen az elhalálozás, 
emlékezés oldalon. Odanézek és egy 
kedves fi atal nő képét látom, akit azonnal 
felismertem. "Galgóczy Fruzsina, meghalt 
Budapesten". A fi atalkori képét hozta az 
újság. Nagyon megrázott a hír. Ő volt a 
fehérköpenyes nő, aki sok évvel ezelőtt 
segített - Őt küldte a Szűzanya, hogy 
segítsen rajtunk- Nincsenek véletlenek, 
mert Ő akkor egy barátnőjét kereste és 
helyette engem talált. Később valóban 
barátnők lettünk, de ők sok évvel ezelőtt 
Budapestre költöztek. Az Ő képe abban 
az újságban felidézte ezt a történetet, 
amit leírtam, bár én soha nem felejtettem 
el, elevenen él bennem amíg élek.
Nyugodj békében drága Fruzsina!
Kívánok mindenkinek áldott, békés 
karácsonyt és nagyon boldog új esztendőt!

Nincsenek véletlenek

 Jurka Margit
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A jóságos Mennyei Atya iránt érzett 
hálából szeretném elmondani életem 
legnagyobb próbatételét, hogy ezzel is 
növeljem mások hitét, Istenbe vetett 
bizalmát. 1977-ben történt, ekkor 34 éves 
voltam. Két gyermekünkkel, egy 11 éves 
fi úval és egy 8 éves kislánnyal közös 
háztartásban éltünk egy 3 szobás városi 
lakásban. A téli infl uenzát lábon hordtam 
ki, hogy munkahelyemen helytállhassak 
és a következménye tüdőgyulladás lett. 
A kezelőorvos olyan gyógyszert írt fel, 
amin a gyógyszergyár feltüntette, hogy 
terhesség esetén nem alkalmazható. 
Két doboznyi elfogyott belőle, mire 
megérkezett a vizsgálat eredménye: 
nem betegség, hanem terhesség az oka a 
ciklus kimaradásának.
Kitört a pánik. Most mi legyen? Két 
tábor véleménye csapott össze: orvosok, 
gyógyszerészek, barátok egyik csoportja 
azt tanácsolta, hogy nem szabad 
megtartani a terhességet, mert a magzatot 
a legkritikusabb első 6 hétben érte ez a 
behatás. Nőgyógyász tette fel a kérdést: 
Minek akar a 2 normális gyermek mellé 
egy nyomorékot? A másik csoport, - áldja 
meg őket az Isten - akik szakemberként is 
bíztak a “véletlenben”, akik imádkoztak 
értem, bátorítottak minket. Igen, minket 
mert férjemnek ugyanúgy vállalni kellett 
a teljes bizonytalanságot, mint nekem. 
Teljesen erőnket meghaladónak látszott 
az, amire igent mondtunk, sok ima, sírás 
és gyötrődés után.
Magamról annyit, hogy egy széltől is 
óvott, sokat betegeskedő egyke voltam. 
Az 50 kg-ot csak terhesen értem el. Már 
ebben az időben is sokat betegeskedtem, 

arra is gondolnom kellett, hogy a 
terhességgel járó fokozott igénybevétel 
során milyen újabb igénybevételekkel 
kell megbirkóznom. És mindezt egy 
nyomorékért, akkor amikor még önálló 
lakásunk sincs! A világ szemében 
őrültség, könnyelműség, felelőtlenség 
volt, de Isten szemében nem. Amikor 
minden fórumon: a terhességi 
tanácsadóban, a kórházi főorvosnál, a 
munkahelyen, a szülők, rokonok, barátok 
előtt kimondtuk az igent, Isten csodálatos 
ajándéksorozata elkezdődött.
A legnagyobb, amit megéltem az a béke, 
öröm, az Atyára való teljes ráhagyatkozás, 
a gyermeki bizalom érzése volt, amit 
csak az Isten adhat. Az emberek szépnek 
mondtak, és én tudtam, hogy az Isten 
békéjét és örömét látják rajtam. Megszűnt 
bennem minden félelem, a jövőtől való 
aggódás. A gondviselő Atya hatalma és 
biztonsága ölelt át.
A tüdőgyulladásból szépen 
felgyógyultam, vas- és vitamin injekciók 
segítségével fi zikai állapotom is egyre 
jobb lett. Márciusban már dolgozhattam, 
és férjemmel együtt tele voltunk 
nagyszerű tervekkel, ugyanis egy 
amerikai rokonunk készpénz örökségéből 
lakást tudtunk vásárolni.
Szeptember 17-én született meg 
Eszterünk 3800 grammal, teljes 
épségben. Vidám, kiegyensúlyozott 
csecsemő és kisgyermek volt. Kitűnő 
tanuló volt, sok tehetséggel megáldott 
gyermek. 
Ma, gyógypedagógusként végtelen 
szeretettel és nagy odaadással gondoz 
halmozottan sérült gyermekeket, akik 
szeretetét, nekik szóló zenei játékát nagy 
örömmel és szeretettel viszonozzák. 
Nem csak az anyai szív és szem, de 
mások is jó megjelenésű, szép mosolyú 
embernek tartják, aki immár boldog 
házasság részese.
Végezetül hadd osszam meg Eszter 
kisgyermekkori, (2. osztályosként) 
Anyák Napjára írt levelét pontosan úgy, 
ahogy egy kisgyermek tolla alá került:
"Kedves Mama
Nagyon köszönöm neked azt hogy amikor 
azt jósolták az orvosok hogy nyomorék 
leszek. De te azért megszültél.
Ezt nagyon köszönöm neked és még 
sorolhatnám is tovább. Sokat, de sokat 
fogok ezért imátkozni. És tartson meg az 
Úr Jézus téged lelki és testi erőben. Sok-
sok puszi. 
Eszter"

(Marika néni tanúságtételei 2. 
www. karizmatikus.hu)

Tanúságtétel
Túrmezei Erzsébet:
Gyertya

Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér. 
Felül törött. Talán semmit se ér. 
A belén észrevenni már, hogy égett. 
S én mégse dobom el mint semmiséget. 
Nézem, elémbe állítom, 
Majd a kezembe' forgatom. 
A cirádáit, ferdeségét, 
törött voltát, sok betegségét 
mind tudom már, mind ismerem. 
Igénytelen, értéktelen. 
Szépsége, ékessége, ára 
nincs semmi. Mégse dobom el. 
Félreteszem karácsonyfára. 
Majd a lángjába néz szemem, 
s nem lesz nekem 
igénytelen, értéktelen. 
Sok betegsége, ferdesége, 
törött volta nem semmiség-e, 
ha ott lobog az ágon, 
s vezérlőm, világom, 
útmutató fény Betlehem felé? 
Tekintetem sugarát issza, 
lelkem száll századokon vissza: 
a nagy csodát csodálja újra 
és megremeg belé. 
Magában semmi. Félredobnám. 
De ha zöld fenyőről ragyog rám, 
a szívem fölviszi az égig, 
az eget meg lehozza hozzám. 
Kezembe' forgatom, nézegetem, 
s valami egyre azt súgja nekem, 
hogy ez a kis gyertya az életem. 
Görbe, törött, beteg. 
Valami, amit senki nem keres, 
mert észrevenni nem is érdemes. 
Végigélni se volna érdemes, 
ha nem lenne karácsony… 
ha ki nem gyúlhatnék sokadmagával 
karácsonyesti csodálatos fákon… 
ha Betlehem felé utat mutatva, 
nem ragyoghatna, nem világolhatna, 
végigélni se volna érdemes. 

De van karácsony, s én úgy szeretem 
kis gyertyaéletem. 
Ameddig karácsonyra vártam, 
értelmét, célját soká nem találtam. 

Míg egy szép angyalénekes, 
halk estén Betlehembe értem, 
s fel nem ujjongtam: „Most már értem, 
Most már tudom, miért is élek 
ezen a nagy sötét világon: 
hogy világítson kicsi gyertyalángom 
előre, Betlehem felé 
és megváltatlan, Megváltóra váró, 
sok emberszív dobbanjon meg belé.” 

Kis karácsonyfagyertya. Szép fehér. 
Felül törött. Talán semmit se ér. 
De ha zöld fenyőről ragyog rád, 
a szíved felviszi az égig, 
az eget meg lehozza hozzád. 
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Családjáért élő és harcoló férj és 
édesapa vagyok!
Szeretem azokat, akik mernek 
harcolni elveikért.
Szeretem az őszinte, egyenes embereket.
Nehéz szembeszállni velem, de 
aki megteszi és meg tud győzni, a 
tiszteletemet is kivívja.
A mottóm: „Ott van életem Isten 
tenyerén”.

Minden ember álma és vágya az, hogy 
majd egyszer, mikor a sors úgy hozza, a 
szerencsének köszönhetően, a csillagok 
állása miatt, vagy - keresztényként, 

katolikusként, mondom én - Isten 
akaratából, boldog legyen. Ki adhatna 
nagyobb örömöt, ki tehetné boldogabbá 
az embert , mint egy másik ember, egy 
társ? 
Jó kapcsolatot keresni, a szép házasság 
álmáról nem lemondva, pontosabban 
egy jó házasságban megtalálni a 
boldogságot, nem is olyan egyszerű 
feladat. Szeretném azt hinni, hogy itt 
és most, néhány sorban képes vagyok 
tanácsot adni, meg tudnom adni a 
pontos, mások által már kipróbált és 
használt receptet. De nem így van! Ha 
léteznének ilyen kiváltható receptek, 
számtalan, kapcsolatában tönkrement 
embert látnánk kígyózó sorokban állni a 
boldogság patikájában,, remélve azt, ha 
csak egy kis időre is, de gyógyírt kapnak 
fájdalmaikra.

Jó kapcsolatban élni? ... Akarom én ezt? 
- mondhatják most néhányan közületek. 
Szép házasságban élni? ... Akarom én 
ezt? - kérdezhetitek ismét.
Lehet-e tenni érte? Na igen,  majd pont én!
Mikor egy esküvőn vagyok, a 
vőlegény tekintetét fi gyelem, ahogyan 
vágyakozva, őszinte szeretettel néz az ő 
párjára, és a menyasszonyt, aki könnyeit 
törölgetve, egy kissé hallkan, de azt 
mondja: akarom, azt érzem, jó lehet 
kapcsolatban élni. 
Egy szép nyári délután a parkban ülve 
azt láttam, hogy egy padon egy hölgy, 
a sárgán-vörösen fénylő, lenyugodni 

készülő nap utolsó melegét árasztó 
napsugaraiba kapaszkodva, férjével, 
ki fejét az ölében nyugtatta, együtt 
számolták a még megmaradt napokat, 
heteket. Vágyakozva várták a pillanatot, 
amikor az ő életük is kiteljesedik, 
édesanyává, édesapává válnak. Mindezt 
látva arra a következtetésre jutottam, 
hogy szép lehet házasságban élni.
Egy késő este a töltésen kocogtam. 
Ilyenkor már nem sokan  járnak az 
utcán és az ember a gondolataival 
együtt elmerül az éj csendjében. Ezt a 
csendet hirtelen egy hatalmas ordítás 
szakította meg és már repült is a TV az 
első emeletről a betonra, mert az erős 
és részeg férj meg akarta mutani, hogy 
ő hatalmasabb, mint felesége és két kis 
gyermeke együttvéve, akik ott zokogtak 
a balkon alatt, egy szál hálóingben és 

pizsamában. Azt kérdeztem magamtól, 
lehet-e tenni valamit.
Ha részese akarsz lenni életedben egy 
„akaromnak” és ezt egy olyan embertől 
szeretnéd hallani, aki vágyakozva és 
szeretettel tekint rád, még akkor is, ha 
te már nem vagy ugyanaz, pontosabban 
ugyanaz vagy, aki hajdan az oltárnál állt,. 
csak eltelt néhány év, néhány évtized, és 
már nem érzed magad a legszebbnek,  
ne feledd, az a néhány év nem csak 
fölötted, hanem mindkettőtök fölött 
repült el. És íme, ti még együtt vagytok; 
talán már van néhány ránc az arcotokon, 
talán a frizura sem a régi, vagy talán már 

nincs is, de szemetekben még ugyanaz a 
menyasszony és ugyanaz a vőlegény néz 
vissza.
Lehet-e tenni érte? Ha eddig eljutottatok, 
már nagyon sok mindent  megtettetek.
Lehet-e tenni érte? Kedves édesapa! Ne 
dobd le a TV-t az emeletről, azaz dobd 
le inkább a poharat, amelyből iszol és 
meglátod, jobban fog szeretni párod, 
mint azt te megérdemelted volna.
Lehet-e tenni érte? Kedves édesanya! 
Olyan türelemmel viseltess férjed, 
gyermekeid iránt, mely türelmet csak 
egyetlenegy dologgal, az őszinte 
szeretettel lehet viszonozni.
Lehet-e  tenni érte? Te döntsd el. 
Tudsz-e és akarsz-e tenni érte?

Jó kapcsolatban élni, szép házasságban... Lehet-e tenni érte?

ifj. Pfeifer Tibor

Néhány sündisznó roppant fázik egy téli 
éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást 
melegítve védekezzenek a hideg ellen. De 
minél jobban összebújnak, annál jobban 
érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrnak. 
Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor 

ismét dideregnek. Valahogy így van ez az 
emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden 
kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít 
hozzájuk, néhány szúrást, esetleg akaratlan 
tüskét el kell viselnie. De még mindig jobb 
szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint 

belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre nekünk 
is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk 
ragaszkodók kénytelenek eltűrni. S ha él 
bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj 
sosem okoz veszélyes sérüléseket.

Kun Erzsébet (a „Családmesék” szerzője)
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Különleges advent az idei számunkra. 
Házaspárból családdá leszünk. Most 
adventben egy édesanyával és egy 
gyermekkel vagyunk többen: feleségem már 

anya, akit magában hord, ő pedig elsőszülött 
gyermekünk. Ma, az öröm vasárnapján, hálát 
adok a Teremtőnek e kettős ajándékáért. 
Kettősért, ami valójában hármas is, hisz 
közben én férjből apává válhatok.
Friss apaságom első leckéit tanulom 
ezekben a napokban, és ezekből osztok 
most meg néhányat. Mit üzen, mire tanít, 
miben hív változásra, megtérésre az Élet 

Ura most adventben.
Feleségem terhes, terhes, mert hányingere 
van, nem bírja az illatokat, gyorsan fárad, 
egész teste átalakul és ez az átváltozás 

megviseli. 
- Én hogy tudok osztozni a teherviselésben? 
Hogy lesz ebből köz-teher-viselés? Én 
hordozom-e Krisztust? Szenvedek-e 
Krisztusért?
Feleségem várandós, várandós mert várja 
a szülést, várja az új életet, rendezi a házat, 
beszerzi a szükséges dolgokat, készül.
- Én mit várok, kit várok? Kényelmes életem 

szolgáló életté fog változni, valóban várom-e 
ezt? Várom-e hogy Jézus megszülessen 
bennem, köztünk?
Feleségem állapotos, szebben: áldott 
állapotban van. Látszik rajta, kerekedő 
hasán, örömteli arcán egyre inkább.
- Rajtam látszik-e az, hogy Istentől megáldott 
vagyok én is? Rajtam látszik-e az új élet, 
amit Isten adott nekem a keresztségben? 
Növekszik-e egyáltalán bennem az isteni 
élet? Átalakít-e igazán? Kerekedik-e tőle az 
életem?

Számtalan kérdés, amelyet Isten, az Élet Ura, 
tesz fel nekem; nem szóval, nem tettekkel, 
hanem feleségem és gyermekünk létén 
keresztül. Hiányos válaszok, próbálkozások, 
szégyenkezések és gyenge elhatározások a 
másik oldalon. 
Uram segíts apává lennem, igaz emberré 
lennem, mint amilyen József  volt Fiad és 
Szent Anyja mellett.

Egy zsidó közmondás azt mondja: „Mindig, 
amikor egy gyermek születik, Isten úgy 
dönt, hogy a világ tovább élhet!” Isten, Fia 
születésekor adott egy esélyt a világnak, 
hogy igaz életet éljen, és azóta is újra és újra 
felkínálja ezt nekünk. 
Most Karácsonykor vegyük észre Őt, az 
igazi ajándékot a kisdedben és minden egyes 
kisgyermekben, akiben Isten ránkmosolyog. 
Mosolyogjunk vissza rá!

Amikor a Jóisten az apákat teremtette, 
először egy rendkívül magas alakot 
teremtett. Az egyik angyalnak azonban nem 
igazán nyerte el a tetszését a kész mű.
- Miféle apa ez? Ha a gyerekek alacsonyak, 
miért ilyen égimeszelők az apák? Mindig 
hétrét kell majd görnyednie, ha üveggolyózni 
akar csemetéjével, ha ágyba akarja dugni, 
vagy ha egy puszit akar nyomni a feje 
búbjára.
A Jóisten elmosolyodott.

- Ez igaz, de ha alacsonyra tervezem, hogy 
néznek fel rá a gyerekek?
A Jóisten hatalmas, inas kezeket formált az 
apáknak. Az angyal szomorúan rázta a fejét.
- Ez nem lesz így jó! A nagy kezek esetlenek. 
Nem boldogulnak a pelenkázással, az apró 
gombokkal, a lófarokhoz való hajgumival és 
a baseballütőkből származó szálkákat sem 
tudják kivenni a pici tenyerekből.
A Jóisten ismét elmosolyodott.
- Igazad van, de ahhoz, hogy az ember 
vigyázni tudjon egy aprócska zsebéből 
előkerülő számtalan kincsre nagy kéz 
szükségeltetik. Ahhoz viszont elég kicsire 
tervezem, hogy az ujjak átfoghassák egy 
gyermek arcocskáját.
A Jóisten ezután hosszú, izmos lábakat 
és széles vállakat teremtett. Az angyal a 
szívéhez kapott, és döbbenten így szólt:
- Tudom, hogy közeleg a hétvége és fáradt 
vagy, de mondd, tudsz-e róla, hogy ennek az 
apának nincs öle? Ha az ölébe akarja ültetni 
a gyermekét, a szegény kölyök két comb 
között a földre huppan.
A Jóisten újra csak mosolygott.
- Az anyja fogja ölbe venni az apróságokat. 
Az apának erős vállra van szüksége, hogy 
boldoguljon a porontyokkal megpakolt 

szánkóval, egyensúlyban tudja tartani a 
biciklit, és a bábszínházból hazafelé menet 
egész úton karjaiba vigye alvó gyermekét.
A Jóisten éppen a világ legnagyobb lábfejét 
próbálta megformázni, amikor ismét 
megjelent az angyal, és szinte ráförmedt:
- Ez aztán a kontár munka! Komolyan 
hiszed, hogy ezek a csónaklábak képesek 
lesznek talpra ugrani hajnalok hajnalán, 
ha a csecsemő felsír? Vagy végigsétálni a 
születésnapi zsúrra felállított iciri-piciri 
asztalkák között anélkül, hogy eltaposnának 
legalább három vendéget?
A Jóisten ismét csak mosolygott.
- Meglátod, hogy milyen remekül tudja majd 
használni őket! Segíthet a gyermekeknek, ha 
az Üveghegyen túlra akar majd ellovagolni, 
és elriaszthat vele egy felbukkanó egeret.
A Jóisten egész éjjel dolgozott, s végül kevés 
szavú, határozott hangot, valamint mindent 
látó, de nyugodt és türelmes tekintetet 
alkotott. Végül, mintegy ráadásként 
könnyeket is adott az apának. Amikor 
elkészült, az angyalhoz fordult és így szólt:
- Remélem, elégedett vagy a végeredménnyel 
és belátod, hogy egy apa legalább annyira 
szeretheti a csemetéjét, mint egy anya!
Az angyal szó nélkül bólintott.

Isten-várás, gyermek-várás, Istengyermek-várás

egy ifjú apa

Az apák teremtése
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 Aki engem úgy igazából ismer, 
az tudja, hogy a Jóisten után, a családom 
a mindenem. Örülök, hogy ennek a 
lapszámnak a főtémája: „Családban élni 
-Szülőnek lenni”, ezért szívesen osztom 
meg gondolataimat.
 Péntek - szombat - vasárnap én is részt 
vettem a Szokondon tartott közösségépítő 
hétvégén, amely igazán mély nyomot 
hagyott bennem. Ezen a hétvégén 
hangzott el a kérdés, ha változtathatnánk 
valamit a mai világban, mi lenne az. 
Nagyon elgondolkoztatott ez a kérdés, el 
is töprengtem rajta egy darabig, de aztán 
amikor rám került a sor, csupán annyit 
mondtam, ha tehetném, akkor kiemelném, 
előnybe helyezném a családokat azaz, ha 
tehetném, akkor megváltoztatnám azt 
a téves felfogást, hogy jobb összelakni, 
mint házasságot kötni; jobb megcsalni a 
házastársunkat, mint hűségesnek lenni; jobb 
karriert építeni, mint gyermekeket vállalni; 
jobb elválni, mint leülni, megbeszélni a 
problémákat és közös nevezőre jutni; jobb 
saját akaratomat a másikra erőltetni, mint 
megtanulni lemondani a másik javára, 

csupán szeretetből és folytathatnám a 
végtelenségig. 
Mert igenis ma is vannak harmóniában élő 
házaspárok, csak őket nem reklámozza sem 
TV, sem rádió, sem újság...
 Most, hogy itt az alkalom, hogy a 
családról beszéljek, el szeretném mondani, 
talán néha bele szeretném kiáltani a világba: 
IGENIS LÉTEZNEK MA IS BOLDOG 
HÁZASSÁGBAN ÉLŐ EMBEREK! 
Legjobb példa erre, drága jó szüleim 
házassága, ők az igazi példaképeim. Hiszem, 
hogy nem csak én vagyok ezzel így, hanem 
még nagyon sokan mások.
Kedves fi atalok! Nem minden házasság 
végződik válással, nem minden házasságban 
iszik a férj vagy lusta a feleség, nem 
minden házasságban az „én” akaratom 
a legfontosabb, nem minden családban 
feledkeznek meg foglalkozni gyermekeikkel, 
nem minden családból hiányzik a mosoly, 
nem minden családban felejtenek el 
imádkozni, megfogni egymás kezét, és hálát 
adni a mindennapi kenyérért. Értitek!?
A szokondi hétvégén az egyik fi atal azt 
mondta ránk, házasságban élőkre, hogy 

nekünk olyan jó, hisz már megtaláltuk 
az életben célunkat, párunkat; mi már 
boldogok vagyunk. Ő is erre vágyik. 
Örültem, jóleső érzés volt hallani, hogy 
vannak még fi atalok, akik erre az életre 
vágynak, áhítoznak. Jó érzés volt hallani, 
hogy néhány fi atal felnéz ránk, és olyan 
életre vágyik mint a mienk.Valóban boldog 
vagyok, és nem cserélnénk senkivel, de 
annyit hadd tegyek hozzá, hogy nem 
mindig volt ez így. Én is kerestem célomat, 
páromat, helyemet, velem is megtörtént 
az, hogy egyik napról a másikra elhagytak, 
hogy egyik percről a másikra álmom 
szertefoszlott, darabokra tört és feltettem a 
kérdést: Istenem, hogyan tovább? Istenem, 
mit rontottam el? Csalódottságomban csak 
egy dologra voltam képes: leülni, és buzgón, 
kitartóan imádkozni egy jó férjért. Nem telt 
el hosszú idő, s imám meghallgatásra talált. 
Az idő elteltével azt is megértettem, hogy 
valójában a Jóisten már rég tudta, mi a célja 
velem, csak én nem akartam hosszú ideig 
megérteni Őt. Talán a csalódás megtanított 
arra, hogy nyitott szívvel legyek mindig a 
Jóisten felé, s ha gondok adódnak, teljesen 
hagyatkozzam rá.
Mivel a kis Jézus születését ünnepeljük, 
aki szintén hálás lehetett édesanyjának 
Máriának, nevelőapjának Józsefnek, azért a 
30 esztendőért, szeretném megköszönni én 
is gyermekeimet. Add, kicsi Jézus, hogy jó 
édesanyjuk legyek. Szeretném megköszöni 
férjemet, s kérni azt, hogy jó hitvestárs 
legyek számára .
A fi ataloknak pedig, akik még házasság előtt 
állnak, talán ennyit üzenek: ÉRDEMES! 
Érdemes sokszor lemondani, érdemes 
sokszor holtfáradtan este az ágyba rogyni, 
érdemes éjszaka gyermeksírásra ébredni, 
érdemes mosni, főzni, takarítani! ... 
Érdemes!!
Mert azt, amit a gyermekedtől kapsz nap 
mint nap: ölelést, szeretetet, szavakat: 
„Mamika szeretlek” vagy azt az érzést, 
amikor a férjed füledbe súgja: ”Köszönöm, 
hogy vagy nekem”, nem cserélném fel 
semmivel, és senkivel. Ez az érzés mindenért 
kárpótol és mindent fölülmúl.
Kívánom, hogy minden családban szülessen 
meg a kis Jézus és hozzon örömöt, 
békességet, szeretetet és megértést minden 
ember szívébe.

ÉRDEMES!!!

Szeretettel: egy családjáért élő feleség és anyuka 

-részlet-
Hiszem, hogy az elkötelezett keresztény családok egyre inkább 
egymásra találnak, családcsoportokat hoznak létre, és a csoportok 
együttesen hálót alkotnak. Minden csoport egy-egy csomója ennek 
a hálónak. Mennél Minél sűrűbben csomózott a háló, annál több 
bátorítást igénylő családot tud felfogni. A családok olyan egységéről 
álmodom, amelynek tagjai élik az Evangéliumot, egymással 
eleven kapcsolatot tartanak, és képesek elhordozni is egymást. Az 

evangelizáció és az Egyház jövője a keresztény családok egymásra 
találásán nyugszik.
Hiszem, hogy a család evangélium, öröm, az élet helye, távlat és 
remény. A család viszonyítási pont, szeretet, amely felszabadítja 
az emberi energiákat. A családról szólni annyi, mint óvni az életet. 
A családért tenni nem más, mint szolgálni Istent és az emberiség 
jövőjét. 

Hitvallás a házasságról és a családról

Bíró László püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense
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Mennyei Atyánk,
minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai 
hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
Úr Jézus!
Kérlek,  növeld hitemet, erősítsd reményemet, és tökéletesítsd 
szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
Szentlélek Úristen,
Erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek 
meg gyermekeink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk: 
Segíts minket Urunk!

- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, 
tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
- hogy fi gyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és 
meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, 
hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
- hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az 
Egyházhoz, és együttműködjenek lelkipásztorainkkal
- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi 
vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy 

testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó 
szeretetedet.
- hogyha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk 
megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is 
szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy 
visszataláljon Hozzád.
- hogyha gyermekeink bántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy 
hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük 
eléd kéréseinket
- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink 
jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, 
és unokáink is erősödjenek hitükben.
- hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni 
bennük a közösségünkhöz való tartozás vágyát.

Különösen könyörgünk a mai napon gyermekeinkért.
Könyörögjünk!
Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az 
örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fi a 
életében a hit diadalát. 
Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek 
azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te 
dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.
Ámen.

Szent Mónika közösség imája: 

 Szülőnek lenni? Ez a legcsodálatosabb dolog, amivel Isten 
meg tud ajándékozni egy olyan házaspárt, akik szeretik egymást, és 
szerelmük gyümölcse a gyermek, a gyermekek lesznek, és ez így 
kellene hogy legyen minden családban, de sajnos a mai világban ez 
nem mindig van így. 
 Akármennyire gyönyörű ez az “állás”, amit Isten 
ajándékozott a szülőknek, nagyon nehéz is. Szülőként a kezedben 
van egy vagy több kis lélek jövője, és neked kell formálnod azt a kis 
embert, hogy később nagy és igaz emberré váljék. El kell ültetned 
a magot, fel kell nevelned azt. Ha kinő, át kell adnod Istennek 
és a világnak. Aki szívén viseli ezt a dolgot, az tudja nagyon jól, 
hogy nem könnyű feladat. Felnevelni sem egyszerű egy gyermeket, 
de talán nehezebb egy szülőnek, átadnia gyermekét a világnak, 
engedni, hogy saját életét önállóan igazgassa. Nevelés során egy 
szülő biztos közelségben tudhatja gyermekét, ha átadja a világnak 
valahol örül is és büszkeséggel tölti el, ha gyermekét megdicsérik, 
hiszen nevelésének helyességét ismerik el ezáltal. Elengedni senkit 
sem könnyű. Szülőként állandóan ott az aggodalom, vajon meg 
tud-e állni a saját lábán gyermekem. Nehéz szembesülni azzal a 
ténnyel, hogyha gyermeked párt talál, családot alapít, már nem te 
vagy az első, talán kicsit háttérbe szorulsz. Természetesen ez nem 
azzal függ össze, hogy mennyire vagy jó vagy rossz szülő.

 Hogy mit jelent pontosan szülőnek lenni, azt nem 
tudom. Hogy mit jelent néhány gyermekkel játszani, egy előadást 
előkészíteni, ezt már kicsit jobban ismerem. Amióta a plébánia 
gyermekeivel rendszeresen foglalkozom, néhány szerepet magam 
is kipróbálhattam: voltam már játékvezető, próbákat moderáló 
személy, barát, aki mindenkit meghallgat, rendet teremtő 
rendőr, sírást megállító kis pszichológus és pótszülő is. Ilyenkor 
elképzelem, hogy milyen nehéz lehet szülőnek lenni, mert egy szülő 
feladata mindezekmellett, hogy fi gyelmes feleség vagy szerető férj, 
ugyanakkor jó szakács, ügyes takarító, bejárónő legyen. Mindezeket 
összehangolni, talán a legnagyobb művészet. Mindig is csodálattal 
néztem azokra a szülőkre, azokra az apákra és anyákra, akik 
tényleg szívükön viselik gyermekük, gyermekeik sorsát, akik nem a 
nagyszülőkre bízzák a nevelést, hanem egy hosszú munkanap után 
hazaviszik gyermekeiket az oviból, iskolából. A sok házimunka 
mellett jut idő egy kis beszélgetésre, egy kis játékra, egy kis tanulásra, 
közös imára. 
 Őszintén nagyon várom, hogy szülő legyek, bár valahol 
félek is ettől a feladattól, mert tudom, nem lesz egy sétagallop. 
Karácsonyhoz közeledvén megköszönöm minden szülő munkáját, 
aki szívén viseli gyeremekei nevelését, aki egy fárasztó nap után is 
szívesen leül gyermekeivel játszani, imádkozni. Hálásak lehetünk 
az olyan szülőkért, akik gyermekeik igaz barátaivá válnak, akikre 
minden helyzetben számítani lehet. Köszönöm nekik, hogy 
elvállalták az Isten által rájuk ruházott “állást”. Isten áldjon meg 
minden igaz szülőt. 

Köszönet illeti mindazokat, akik november 22-én este 6 órakor részt 
vettek szerepünkön. Jó érzés volt látni, annyi embert összegyűlni, 
és nagyon jó érzés volt annyi gyermeket és fi atalt együtt látni, 
szerepelni. A templombúcsú megerősített abban, hogy volt múltunk, 
van jelenünk és lesz jövőnk. A Szentlélek templom tele van értékes 
emberekkel, egészen kicsitől a nagyig, és amint már mondtam, 
mindenkire szükség van. Köszönöm nektek hogy vagytok, vagyunk 
egymásnak. Isten áldjon meg mindenkit és tartson meg jó sokáig, 
hogy minél többször tudjunk egymásnak örülni.

Szülőnek lenni….

Deac Simona
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 Hám János János (Gyöngyös, 
1781. január 5. – Szatmárnémeti, 1857. 
december 30.) Az egri Papnevelő 
Intézet elvégzése után meredeken ível 
pályája. „Először Pásztón működik mint 
segédlelkész, de csak három hónapig, 
mert az egyházmegye új érseke, Fuchs 
Xavér Ferenc kinevezte az egri Papnevelő 
Intézet prefektusává és tanárává.” - 
írja dr. Tempfl i Imre A szatmári római 
katolikus egyházmegye író papjai című 
művében1.  Kanonok kitüntetést kap 
1817-ben. 1827. május 25-én I. Ferenc 
király kinevezi a szatmári egyházmegye 
püspökévé. Felszentelése Egerben történik 
és a következő év tavaszán elfoglalja 
Szatmárnémetiben a püspöki széket. 
1848. március 15-ét követő vasárnap Hám 
János mond ünnepi Te Deumot Pesten, 
amelyen mind a két tábla jelen van. 1848 
nyarán esztergomi érsek és Magyarország 
hercegprímása. 1849-ben lemond és 
visszatér Szatmárnémetibe. 
 Kövessük Imre atya sorait „A 
szerény, egyszerű, szelíd lelkületű, apostoli 
buzgóságú, önmegtartóztató életet élő, 
szentéletű főpásztor harmincéves működése 
alatt 22 plébániát szervezett és épített.” 
 Hám János lelki és irodalmi 
hagyatékának első öntudatos gondozója 
Meszlényi püspök volt, aki három kötetben 
adta ki szentbeszédeit, és kezdeményezte 
boldoggá avatásának perét, amely Reizer Pál 
püspök jóvoltából ma is folyamatban van. 
Izgalmas olvasmány Hám János emlékiratai 
1848-1849-ből, ami dr. Scheffl er János 
kiadásában jelent meg 1928-ban.
 Hám Jánost gyakran nevezik 
városépítő püspöknek. Vitathatatlan tény, 
hogy Szatmárnémeti XIX. és XX. századi 
arculatát Hám János alakította ki. 
 Bagossy Bertalan Hám 
János emlékezete című 1928-ban 
megjelent munkájában ízelítőt ad arról 
a Szatmárnémetiről, ahova Hám János 

püspök érkezett 1828-ban „Szatmár akkor 
egy 10-11 ezres lakosú, a világforgalom 
ütőerétől távol eső város volt. Polgárai 
földművesek és kisiparosok (…) A világgal 
az összeköttetést egy postamester, egy 
delizsánsz - vállalat (postakocsi) s 3-4 
kereskedő tartotta fenn (…) Belterületén 
valóságos mocsarakat alkotott a hajdani vár 
árka.” Magyarán erősen taszító, nem vonzó 
város volt Szatmárnémeti 1828-ban.
 Hám János kezdeményezésére 
és nagyon jelentős anyagi támogatásával a 
város koldusai, nyomorultjai számára épít 

aggmenházat, amely 1834-1883-ig működik. 
1930-ban elkezdi azt a hihetetlen nagy 
harcot a városi tanáccsal szemben, amelynek 
eredményeképpen 1834-ben lerakhatják az 
irgalmas kórház alapkövét (ma pszichiátriai 
osztály működik az épületben). Hild József  
építészt felkéri a Székesegyház terveinek 
elkészítésére és felépítésére. A helyi 
hatalmakkal ismét csatába száll, amikor 
a zárda épületét és a zárdatemplomot 
akarja felépíteni (1836-1842). A püspöki 
konviktus, a vár Doboló-dombján felépülő 
Kálvária templom szintén Hám János 
nevéhez kötődik. A hídon túli temetőben 
kápolnát építtett, a városnak a Németivel 
szomszédos részén ferences kolostort és 
templomot alapít (Hildegárda). 1844-ben 
megvásárolja a Piac teret, a bódékat és 
barakkokat lebontja és odaajándékozza a 
városnak, kialakítva ezzel a város főterének 
ma is érvényes arculatát. Mindezek mellett 
a szentéletű főpásztor harmincéves 
működése alatt 22 plébániát szervezett és 
épített. „Azzal a Szatmárral gyakorolt ilyen 
gesztusokat, amely időnként, ha felébredt 
benne a felekezeti féltékenység, komoly 
akadályokat gördített útjába.” írja Muhi 
Csilla Egyház és város című munkájában2. 
 Hám János imára összetett kézzel 
áll előttünk a Szentlélek templom oltárképén 
Tomori Pál, Márton Áron, Scheffl er János 
társaságában. Nem imába merevedő 
ember, inkább gondterhelt, töprengő, 
mégis lendületes alak. Tényleg ott a helye 
oltárképünkön, amin ott lenne a helye 
Reizer püspöknek is, hiszen a templom az ő 
idejében épült.
 Hám János emlékét a róla 
elnevezett iskola, a Székesegyház előtt 
felállított szobor (Lakatos Pál műve) és a 
mi oltárképünk őrzi. Szíve az általa alapított 
Zárda templomban egy urnában, teste a 
Székesegyház kriptájában díszes fekete 
koporsóban pihen.

 Unalomig koptattuk a 
válság kifejezés mindenféle fajtáját; 
fenyegetnek, riasztanak, megmagyaráznak, 
mentegetőznek, indokolnak, jósolnak vele. 
A két világháború közötti gazdasági válságot 
nem kísérte ilyen mély erkölcsi romlás, mint 
amilyet manapság tapasztalhatunk. Mégis az 
akkori kilábalás nehéz éveiben megfogant és 
világra jött egy torzszülemény is, - ami, mint 
a rákbetegség fejlődött ki Európa testén - a 
fasizmus. Mintha ma is ennek a szörnynek a 
réme ólálkodna világszerte, de főleg Közép-
Európa ajtaja környékén. Ezt felismerve, 
tragikus végzetbe vezető fenyegetéséitől 
tartva, látnunk kell a másik veszélyt is, 

a kozmopolitizmust, az elnemzetlenítés 
semmivel sem kíméletesebb, de sokkal 
alattomosabb gyilkos fegyverét. A fasizmus 
és a rossz értelemben vett nemzetköziség 
végcéljaikban közösek, nevezetesen 
a hatalmon lévőket zavaró kultúrák 
kiirtásában.
 December elsején Sepsiszent-
györgyön román fasisztoid szervezetek 
úgy ünnepeltek, hogy magyarellenes 
jelszavakkal vonultak fel a város utcáin. 
Céljuk nem kevesebb, mint a magyar 
lakosság fenyegetése, félelemkeltés, uszítás. 
Ennek és számos más tapasztalatnak 
alapján jegyezzük meg magunknak: 

Romániában a politikai nacionalizmus 
előrenyomulásának vagyunk szemtanúi. 
Célja nem kevesebb, mint jogelvonás, fi zikai 
és szellemi térfoglalás. Nem időzhetünk 
el ezen a helyen a jelenség mérlegelésével, 
következményeinek latolgatásával, de ki kell 
térnünk az önvédelem néhány lehetőségének 
felvázolására, T. Kiss Tamástól kölcsönzött 
kifejezéssel a „kulturális nacionalizmusra”. 
T. Kiss Tamás Állami művelődéspolitika 
az 1920-as években című munkájában 
a politikai nacionalizmus és a kulturális 
nacionalizmus között abban látja a 
különbséget, hogy az első agresszív, hódító, 
jogelvonó, addig a második önépítő. „A 

Főpapok a szatmárnémeti Szentlélek templom oltárképén

Csirák Csaba

December elsejei tanulságok
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kultúra volt Magyarországon az egyetlen 
olyan terület, amelyik a legválságosabb 
történelmi korszakokban is valamiféle 
mozgásszabadságot tudott biztosítani a 
nemzet számára.” írja T. Kiss Tamás fent 
említett művében. 
 Magyarországon ma úgy 
próbálnak védekezni a nemzet létét 
fenyegető nemzetköziség ellen, hogy 
felleltározzák azokat a sajátosan magyar 
értékeket, amelyek egyúttal az egyetemes 
kultúra építőkövei is. Hungarikumoknak 
nevezik mindazokat a magyar szellemi, ipari 
alkotásokat, vállalkozásokat, amelyekkel 
több, gazdagabb lett az emberiség és a 
magyarság is. Hungarikum a C-vitamin, 
a gyufa, Babits Mihály művészete 
ugyanúgy, mint a Kodály, Munkácsy, Ybl, 
Páger, Simonyi stb. nevéhez kapcsolódó 
értékek. A hungarikum-mozgalom (nem 
hungarista!) nem lép fel senki ellen, nem 
sérti mások jogait, érzelmeit, de annyit 
el akar mondani – az önismeretét és 
öntudatát vesztő tömegnek, hogy külföld 
majmolása nem vezet sehová, illetve csak 
nemzetvesztéshez vezet. El akarja mondani, 
hogy az öntudatvesztett tömeget vissza 
kellene emelni a nép, nevezetesen a magyar 
nép családjába. Fel akarja mutatni, az élet 
minden területén fellelhető kapaszkodókat, 
amelyekhez csatlakozhat kétkezi munkás, 
gazdálkodó, tudós, művész, öreg és fi atal, 
jelen és jövő. Ezt a mozgalmat illethetjük 
„új kulturális nacionalizmus” jelzővel is.
 Tempfl i Imre Az Úr imája 
című könyvében egy olyan németországi 
történetet idéz, ahol az önismeretvesztésből 
következő lépés a közösségvesztés veszélye 
rémlett fel. Olvassuk el az ide vonatkozó 
bekezdést. 
„Egy lelkész a következő apróhirdetést 
tette közzé a helyi újságban: «Mély 
fájdalommal tudatom, hogy a helyi 
Szent Gellért Egyházközség elhunyt. A 
gyászmisét érte vasárnap 11 órakor tartjuk.» 
Természetesen vasárnap zsúfolásig megtelt 
a templom. Mindenki tanúja akart lenni 
a nem mindennapi eseménynek. Az oltár 
előtt egy állványon egy zárt koporsó. 
Az evangélium után a plébános felment 

a szószékre, és a következőket mondta: 
«Meg kell vallanom nektek, hogy semmi 
reményt nem fűzök e koporsóban nyugvó 
feltámadásához. Azonban még egy 
utolsó kísérletet akarok tenni. Arra kérlek 
benneteket, hogy menjetek el a koporsó 
előtt és nézzétek meg, még egyszer utoljára 
az elhunytat. Aztán hagyják el mindannyian 
a templomot a mellékkijáraton át. Ha mégis 
más a véleményetek az egyházközséggel 
kapcsolatban, mint nekem, akkor jöjjetek 
vissza a főbejáraton. És akkor – talán – 
egy hála-istentiszteletet tarthatunk.» Ezzel 
lejött a szószékről, odalépett a koporsóhoz 
és levette a fedelét. Mindenki azt kérdezte 
magától: «Vajon ki feküdhet benne?» 
És mindenki, aki a halott Szent Gellért 
Egyházközséget akarta látni és behajolt, 
hogy lássa, ki a halott – egy tükörben saját 
magát fedezhette fel...”
 Mi itt most közönyünkkel olyan 
önvesztés tevékeny részesei vagyunk, 
amely a fenti példához hasonló helyzetbe 
torkollhat. Hogyan jutottunk el a közönyig, 
és nem kevesen az önfeladásig? Talán több 
tudományág összefogott kutatása lenne 
hivatott kideríteni az okok és okozatok 
hosszú sorát. 
 A rossz irányú folyamatok 
érzékeltetésére itt egy december elsejei 
történet és a Hajnal akar lenni népdaléneklési 
versenyek között vonunk párhuzamot. 
 Szatmárnémetiben 2009. december 
elsején, Románia nemzeti ünnepén, 
tömegesen vonultak a családok a mintegy 
700 férőhelyes Szakszervezetek Házába, ahol 
román népdalénekléssel és néptáncokkal 
ülték meg az ünnepet. Az előadásra családok 
mentek. Anyuka a kislányával, apuka a 
kisfi ával, vagy a két szülő között egy-két 
gyermek. De láthattunk nagymamákat, 
nagyapákat unokákkal, és láttunk fi atal 
párokat, mi több szerelmes párokat is a 
Szakszervezetek Házába sietni. Magyarán: 
korosztálytól függetlenül szereti, őrzi, 
ápolja népi hagyományait a román 
lakosság. Kíváncsiak voltunk mi történik 
odabenn? Ha azt mondjuk zsúfolt ház, 
keveset mondtunk. Nézősereg egymás 
hegyén-hátán: ülnek, állnak, guggolnak, 

kapaszkodnak, nyújtóznak, de ott vannak, 
nem tágítanak. Egy tűt nem lehet leejteni. 
Mindenki ott akart lenni, hiszen a saját lelke, 
a saját szellemisége, a saját kultúrája vonult 
fel ezen az estén. Szögezzük le, ez nem 
politikai nacionalizmus, amely jogot foszt, 
teret hódít, hanem egészséges kulturális 
nacionalizmus.
 A Hajnal Akar Lenni (HAL) 
népdaléneklési  versenyre nem csak 
az országból, hanem a Kárpát-medence 
több magyarlakta településeiről érkeznek 
énekesek. 19 év tapasztalata mondatja 
velünk, hogy itt Szatmárnémetiben a 
HAL-on, fedezte fel a bírálóbizottság és 
a helyi közönség, a magyar népdaléneklés 
legfi atalabb, ma már Európa-szerte ismert, 
nemzedékének legjobb énekeseit. Ez 
azt jelenti, hogy magyar népdalt egészen 
magas szinten hallgathat a szatmári 
közönség. Pontosabban, hallgathatna. A 
páratlan lehetőség, a ritka alkalom azonban 
nem csábítja a szatmárnémeti szülőket, 
nagyszülőket, fi atalokat és szerelmes párokat 
sem. Mi több, egyesek lekicsinylő mosollyal 
reagálnak, ami nem jelent kevesebbet 
önfeladásnál, önbecsülésünk, önismeretünk, 
látványos, minden szégyen nélkül történő 
tudomásulvételénél. Hasonló a magyarok 
jelenléti aránya hangversenyeken, kiállítás-
megnyitókon, és más közművelődési 
eseményeken is. Leegyszerűsítve a közöny 
szót szokták használni, ami nem fejezi 
ki kellő érzékletességgel művelődési 
állapotunk szomorú helyzetét. 
 Klebelsberg Kunó gróf, 
Magyarország művelődési minisztere 
– megmaradásunkat illetően – abban a 
kulturális tőke felhalmozásban bízott, 
amivel a magyar társadalom rendelkezett a 
környező népekkel szemben. Ma 2009-ben 
már ott tartunk, hogy – terület és birtok-
vesztés után – kulturális lemaradástól 
félthetjük népünket. Ha a kultúra adta 
mentőövet is elveszítjük (de sok esetben 
lehántjuk magunkról) elsüllyedünk a 
kozmopolitizmus tengerében. Semmilyenek 
leszünk.
Jó lenne megtanulni a románoktól, hogyan 
kell, hogyan lehet tanulva, szórakozva, 
művelődve, ünnepelve, emberségünkben 
emelkedve tenni valamit önmagunkért. 
Amikor olvasunk, amikor tanulunk, amikor 
művelődünk, nem csak önmagunkért 
tesszük, hanem közös megmaradásunkért is 
dolgozunk. A kulturális talajvesztés egyenes 
út az önfeladás felé. Az első lépést éppen 
most tesszük meg ilyen irányban. Újuljunk 
meg sürgősen, hogy Imre atya koporsós 
története ne valósuljon meg közöttünk, 
hogy tömegből nép legyünk.

Csirák Csaba
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Egyszer egy jól kereső apa úgy 
döntött, elviszi vidékre hétéves 
kisfi át azzal a céllal, hogy 
megmutassa neki, milyen szegény 
emberek is vannak, és hogy 
a gyermek meglássa a dolgok 
értékét, és felfogja azt, hogy milyen 
szerencsés családban él. 
Egy egyszerű falusi család házában 
szálltak meg, ahol egy napot és 
egy éjszakát töltöttek. Amikor a 
vidéki út végén tartottak, az apa 
megkérdezte fi át. 
– Nos, mit gondolsz erről az útról? 
– Nagyon jó volt, apa! 
– Láttad, hogy némelyek milyen 
szükségben és szegénységben 
élnek? 
– Igen. 
– És mit láttál meg mindebből? 
– Azt, apa, hogy nekünk egy 

kutyánk van, nekik négy. Nekünk 
egy medencénk van otthon, ők 
meg egy tó partján laknak. A mi 
kertünket lámpák árasztják el 
fénnyel, az övékére pedig csillagok 
világítanak. A mi udvarunk a 
kerítésig tart, az övéké addig amíg 
a szem ellát. És végül láttam, 
hogy nekik van idejük beszélgetni 
egymással, és hogy boldog 
családként élnek. Te és anyu 
viszont egész nap dolgoztok, és 
alig látlak titeket. 
Az apa csak fogta a kormányt, 
vezetett csöndben, mire a kisfi ú 
hozzátette: 
– Köszönöm apa, hogy 
megmutattad, milyen gazdagok is 
lehetnénk. 

Tanulságos történet - a valódi gazdagságról

A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn 
az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt 
csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt 
bánata. Hajnalban nem az ő fénye világított a 
legerősebben, nem ő volt az Esthajnalcsillag. 
A Nagy Medve sem ő volt, de még csak a 
gyeplő sem a Göncölszekér rúdjánál.
Amikor látta, hogy a betlehemi istálló feletti 
csillag milyen erősen fénylik, ezt gondolta: - 
Én is szeretnék egyszer így világítani! Egyszer 
ott állni az istálló felett, ahol a gyermek 
megszületett! De a Föld nagyon távol volt.
A gyermek a jászolban mégis meghallotta 
kívánságát. És a sok-sok más csillag között a 
kis csillagot is meglátta.
Ezután a következő történt: a kis fehér pont 
lassan kezdett kiválni a Tejútból, és süllyedt 
mélyebbre, egyre mélyebbre. Ahogy egyre 
ereszkedett, úgy lett mindig nagyobb és 
nagyobb. Már olyan nagy lett, mint egy kéz, öt 
sárga csóvaszerű nyúlvánnyal. Úgy nézett ki, 
mint egy igazi csillag. És ekkor nagy csöndben 
leereszkedett egészen az istállóig. Odacsücsült 
a jászol szélére, de kissé ijedtnek látszott. 
Mária, aki éppen aludt, csodálkozott, hogy 
egyszerre mégis milyen világos lett.

- Karácsony van - mondta a gyermek a 
csillagnak -, kívánhatsz valamit. Tudom, hogy 
van egy nagy kívánságod.
A kis csillag látta a gyermek arcát, amint éppen 
rámosolygott.
- Nincs semmi kívánságom - mondta a kis 
csillag, egyáltalán nem szerénységből. Valóban 
elfelejtette, amit korábban oly nagyon kívánt 
magának. - Egyet szeretnék csak - mondta ki 
végül. - Hadd maradjak itt, a közeledben, ahol 
téged láthatlak. Mindig melletted szeretnék 
lenni. Maradhatok?
- Igen - válaszolta a gyermek. - De csak 
úgy maradhatsz velem, ha elmész. El az 
emberekhez, akik itt laknak a Földön, s ha 
elmondod nekik, hogy láttál engem. 
- Az emberek nem fogják megérteni az én 
nyelvemet, s nem fognak hinni nekem - 
mondta a kis csillag. - És ... hogyan jutok el 
hozzájuk? Mind a házukban vannak. Az ajtók 
zárva, s olyan hideg van.
- Épp azért, mert hideg van, neked kell 
odamenned és felmelegítened őket. Az ajtók? 
Én magam fogom azokat kinyitni. Én is ott 
leszek azoknál az embereknél, akikhez te 
elmész. 
A kis csillag hallgatott. Még kisebbnek érezte 
magát, mint korábban.
Amikor a gyermek látta, hogy a csillag 
szomorú, rámosolygott: 
- Ha rászánod magad, ajándékozok neked 
valamit. Minthogy öt csillag-ágad van, öt 
dologgal ajándékozlak meg téged. Ahova 
elmész, ott mindig világos lesz. Az emberek 
meg fogják érteni beszédedet. Meg tudod 
majd érinteni a szívüket. A szomorúakat fel 
tudod majd vidítani, s végül a békétleneket ki 
tudod engesztelni.
- Megpróbálom! - mondta a kis csillag. Ahogy 
indulni készült, érezte, hogy a fényből, amely 
a gyermeket körülvette, egy kevés ő mellé 
is szegődött. Egy kevés a melegségből és az 
örömből s az ő békéjéből. 
Az istálló fölötti kis csillag továbbra is apró 
és fénytelen maradt, láthatatlanul vándorolt 

a Föld fölött. Vitt viszont egy titkot magával, 
amelyről a többi csillag semmit sem sejtett: rá-
mosolygott a gyermek, s őt küldte útra. Hitet 
adott neki, hogy miért, alig tudta felfogni. 
Épp hogy elindult, egy kunyhóhoz ért. Egy 
öregasszonyt talált ott, az asztalra könyökölve. 
Alig vette észre, olyan sötét volt a házban.
- Jó estét! - köszönt a kis csillag. - Sötét van itt 
nálad. Bejöhetek?
- Nálam mindig sötét van - mondta az 
öregasszony. - Még akkor is, ha fényt gyújtok. 
Vak vagyok. De kerülj beljebb, akárki is vagy.
- Köszönöm - mondta a kis csillag, s leült az 
asztalhoz az asszony mellé. S amint ott ültek, 
a csillag elmesélte hosszú útját az égből, s azt, 
amit Betlehemben átélt. Olyan szépen mesélt, 
hogy az asszony azt mondta: - Mintha én is 
látnám a gyermeket a jászolban. De hát én vak 
vagyok, s a gyermek is messze van. Ha nálam 
maradsz, akkor világosabb lesz. Maradj nálam, 
akkor nem leszek annyira egyedül.
- Te már soha többé nem leszel egyedül - 
mondta a csillag. - A gyermek fénye most már 
mindig nálad marad! De milyen különös is ez a 
fény: csak akkor tudod megtartani, ha tovább 
ajándékozod.
- Értem - mondta az asszony.
Miután elbúcsúztak, az asszony bezárta 
kunyhója ajtaját, s elindult a mezőkön 
keresztül. Úgy ment, mint bárki, aki lát. Az 
úton előtte ott volt a fény. Az a fény, amit a 
világtalanok is látnak.
A kis csillag boldog volt. Még sok ajándékot 
kellett szétosztania, s a karácsonyestnek sem 
volt még vége. De nem ért a dolga végére. Még 
ma is ott vándorol a Föld fölött. Esténként a 
csillagos égen meg tudom neked mutatni, 
hogy valamikor hol volt. De hogy ma hol 
van, azt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy 
azokhoz mind elmegy, akik kívánnak valamit. 
Az asszony azt kívánta, hogy csak annyira 
lásson, hogy útra tudjon kelni. De maga a kis 
csillag is, ma is még csupán egy kis fehér pont 
lenne az égen, ha nem lett volna egy nagy-
nagy kívánsága.

Maria Loley
Karácsonyi mese felnőtteknek

(Fordította Szende Ákos)

A kis betlehemi csillag

Azon az éjszakán, amikor az égen 
megjelent a csillag, az angyal 
irányítása szerint útra keltek a 
pásztorok. Volt közöttük egy fi ú, 
aki olyan kicsi volt és ráadásul 
annyira szegény, hogy a többiek 
nem akarták magukkal vinni, hiszen 
úgy sem tudott volna ajándékot 
adni az Istengyermeknek. 
Ő azonban nem nyugodott bele. 
Egyedül indult el a hosszú útra, 
és meg is érkezett Bethlehembe. 
Társai ekkorra már hazaértek, az 
istállóban pedig mindenki aludt: 
József, Mária és az angyalok. Aludt 
az ökör és a szamár is, csak a kis 
Jézus volt ébren. Csendesen feküdt 
a szalmán, s talán elhagyatottsága 
miatt kissé szomorú volt, de nem 
sírt és nem nyugtalankodott, annál 
ő sokkal derekabb gyermek volt. 

A Kisjézus a fi úra nézett, amint 
ott állt a pólyája előtt teljesen üres 
kézzel. Nem volt nála még egy 
darabka sajt, még egy szál gyapjú 
sem, amit odaajándékozhatott 
volna. A fi ú is nézte a gyermeket. 
Ott feküdt szegény a szalmán és 
nem volt semmije, amivel unalmát 
elűzhette volna; sem csengettyűje, 
sem csörgőcskéje, sem egyéb 
játéka. 
A pásztorfi ú nagyon megsajnálta 
a kicsi gyermeket. Kezébe vette 
a piciny öklöcskéjét, kihajlította 
hüvelykujját, és a szájába dugta. 
Ettől kezdve nem volt többé 
szomorú a Kisjézus, mert a 
szegény pásztorfi ú a legdrágábbat 
ajándékozta neki, amivel egy pólyás 
gyermeket meg lehet ajándékozni: 
saját hüvelykujját.

Mire ösztönözte a szeretet a pásztorfi út? 



  11

2009. Szelterszfürdő, a Hargita lábainál, 
régi-meglévő közösségünk, a kistestvérek  
tábora. Az 50 éves Csaba testvér a 
felindultságtól el-elcsukló hangon mesélt 
arról a torokszorongatóan csodálatos 
érzésről, amely akkor fakadt fel benne, 
amikor az alapítvány egyik házában 
megáldotta az étkeket, a gyermekeket 
és egész háza népét. Ott ültem mellette, 
lassan őszülő hajjal, és apaként átéreztem 
az előttünk mélyen megnyíló szerzetes apai 
örömét: életébe befogadja a kis csemetét, 
ruházza, eteti, félti, fejét megsimogatja és 
felnőtté szeretgeti. Én csak szeretném, hogy 
majd ha sikerül, gyermekem egyetemre 
menjen. Az ő gyermekei közül már van, aki 
be is fejezte az egyetemet. Életet adok, adsz, 
adunk, adtok….Sok esetben kérdőjel van a 
mondat  végén, máskor csak egy egyszerű, 
szürkésfekete pont.
A kilencvenes évek kezdetén, több, 
Kolozsvár különböző egyetemein 
diákoskodó  egyetemista közös álmából 
született egy közösség, amely lassan és 
szívósan építkezve, működésében, lassú 
intézményesülésében, a szellemileg-lelkileg 
átmozgatott főiskolások száma által 
folyamatosan fejlődött. Természetes és 
érthető igényként adtuk át többedmagammal 
megfogalmazott kérésünket Jakubinyi 
érsek úrnak  a Kolozsvári Egyetemi 
Lelkészség felállítását és a főállású  egyetemi 
lelkész kinevezését kérve. Az idén, a 15. 
születésnapját  ünneplő KEL, tapasztalatait 

átadva, lelkesedését és a megélt hit örömét 
kisugározva áttételesen elősegítette úgy 
a temesvári, mint a marosvásárhelyi 
keresztény-katolikus egyetemi diákság 
helyi közösségeinek szerveződését, az 
ottani egyetemi lelkészségek létrejöttét. 
(TEKMEK illetve MA-FIA)
Kolozsváron, egy adott ponton igény 
mutatkozott arra is, hogy a csütörtök esti, 
általánosabb szellemi és lelki táplálékot 
nyújtó előadásokat hozó  meghívottakon 
kívül, konkrétan az egyház- és 
közösségépítés témakörében tapasztalatot 
és tudást átadó előadóink is legyenek. Így 
jutott le köreinkbe, az ún. „Felső terembe”  
Merk atya és vele együtt jó néhány fi atal 
(most hamarjában Kis Mónikára, a Pfeifer 
testvérekre, Enikőre és Tibire emlékszem, 
remélem nem tévedek), akik a szatmári 
Szentlélek templom épülő  közösségéről 
beszéltek, hittel és erőteljesen. Ezáltal 
és  őáltaluk éreztem meg először ennek a 
közösségnek a derűjét, reményét, bizalmát 
arra, hogy élje a hitet. Talán 95-ben történt 
mindez. 
91-92-ben többen Désre jártunk, az 
akkori ifjúsági lelkész Böjte Csaba OFM 
lelkigyakorlataira. Ennek nyomán, ez a laza 
baráti egyetemista társaság, Csaba testvér 
támogatásával, létrehozott a Fellegvár 
utcában egy maszek katolikus bentlakást 
külön lány- és fi úrésszel, tanulóval, ebédlővel, 
kápolnával, közös nagy étkezésekkel, 
beszélgetésekkel, zsolozsmázással. A 

„Ház” 18 lány és hét fi ú lakóval ebben a 
formában egy évig működött, de a „fi úház” 
különböző helyszíneken éveken át megvolt 
még; érdekes módon a menetközben 
alakuló  szerelmek nem szétszedtek minket, 
hanem valahogyan a lányok léptek be ebbe 
a körbe. Aki olyan volt, meg is maradt. Egy 
példa: István - barátom és szobatársam - és 
Ildikó jegyesek voltak, mi Gyikével szintúgy, 
és abban az évben úgy alakult, hogy Diki 
és Gyike is együtt laktak: volt tehát egy 
menyasszonyház és egy vőlegényház. 
Szép időszak volt! A dési lelkigyakorlatok, 
közös táborszervezések által megszülető 
ferences lelkületű Kistestvérek Közössége 
továbbra is együtt tölt nyaranta egy hetet 
Szelterszfürdőn, ahová  Csaba tesvér is 
ellátogat. Az idén, gyermekeinkkel együtt, 
már körülbelül százan voltunk. 
Miért mondtam el mindezeket? Hogyan 
kapcsolódik össze Kolozsvár és a Szentlélek 
plébánia, a Tekmek és a jelenleg közel kétezer 
gyermeket szellemi-lelki táplálékkal ellátó 
Böjte Csaba? Ez utóbbi sokunk lelkében 
gyönyörű álmot és az Isten utáni vágyat 
erősítette fel. Házasságok, közösségek 
születtek ennek nyomán. Merk atya 
megálmodta ezt a közösséget, életet adott 
neki, a szárnyai alá vette a fi atalokat, akik 
közül többen ma már a közösség oszlopos 
tagjai. A KEL bábáskodott valamennyire 
a TEKMEK születésénél. Tekmekes 
barátaink (Orsi, Norbi, Levi és Monici), 
a plébánián növekedve és az egyetemista 
közösségben felnőtt kereszténnyé erősödve, 
immár ők is a „Szentlélek szekerét tolják”, az 
itthoni fi atalok számára új lelki támpontokat 
adnak felmutatva a közösség új jövőképét.
Kint havasak a fák. De az ígéretet, a 
virágillatot, a gyümölcs lehetőségét már 
magukban hordozzák. Ha netán kiöregszik, 
megfárad, a fa kivágásra kerül, alkalmasint 
tüzet táplál majd és meleget ad. Egy 
jóbarátom mondta volt egyszer: a fa kétszer 
melegít: egyszer mikor felaprítod és egyszer 
mikor ráteszed a tűzre. Amíg lehet, a jó fa 
jó gyümölcsöt terem. Utána melegít. Pont.

Egy nemzet megmaradását a megfelelő számú gyermek biztosítja, de a jelenlegi 
népesedési helyzet az egész Kárpát-medencében lesújtó. Hogyan lehet ezen javítani?
 
- Félrevert harangok mellett nem lehet gyermeket vállalni. A mai rossz hangulatot kell 
felszámolni. Kevesebbet kell beszélni a népesedés helyzetéről, és többet arról, hogy micsoda 
nagyszerű dolog anyának, vagy apának lenni! Mi kétszáz gyermeket nevelünk Déván, és ha 
bármelyik házunkba elmegyek, és az asztalfőről megáldom az ebédet, bennem hatalmas 
férfi úi büszkeség van; szerintem egy férfi nak az asztalfőn van a helye a családja körében, 
és jólesik, ha látja, hogy ez a család szép, tiszta, rendezett, boldog és örömteli hangulatú. 
Szent Józsefről mondja a szentírás, hogy nem a test és a vér kívánságára, hanem a Mennyei 
akaratára lett a kis Jézus apja. Én is ilyen józsefi  értelemben vett apának érzem magam. 
Az apai hivatás szépségeiről, örömeiről sokat kellene beszélnünk, hisz egy férfi  számára az 
igazi önmegvalósítás a család. Szebbet alkotni, mint egy élő, halhatatlan lelkű gyermeket, 
azt hiszem, nem lehet. A család, a gyermekek, az élet iránti vágyat kellene magunkban és 
egymásban felkelteni. II. János Pál pápa mondta, hogy a halál kultúrája van most Európában. 
Feladatunk tehát az élet kultúrájának megteremtése.

Böjte Csaba-interjúrészlet

Mares Sándor

Gyümölcskérdés télidőben

  



12 Az Ajándék olvasható a www.szentlelek.catholic.ro internetes honlapon is.

"Köszönöm a tapsot, 
a szeretetet és a sok 
gratulációt, amivel 

az ünnep alkalmával 
kitüntettek. Örülök, hogy
szívesen olvassák szerény 
soraimat." - részlet Margó 
néni karácsonyi cikkéből.

Mi pedig büszkén és 
tisztelettel mutatjuk be 
Margó néni oklevelét. 

Köszönjük és gratulálunk 
Margó néninek!

“Ezeket azért írom nektek, hogy tudjátok: akik hisztek Isten Fiának nevében, örök életetek van.” (I. Ján. 5,13)

ELISMERO OKLEVÉL
“LÉLEK-TOLL” DÍJ

A szatmárnémeti Szentlélek Plébánia közösségi lapjának, az AJÁNDÉK keretében 
végzett folyamatos és kitartó munkálkodásáért,  tartalmas és mély hangvételu írásaiért,

 testvérünket a “LÉLEK-TOLL” díjjal és Elismero Oklevéllel tüntetem ki.

Jurka Margit

Szatmárnémeti, 2009. november 22., a Szentlélek templom felszentelésének 15. évfordulóján.

Merlás Tibor plébános

A Szentlélek Plébánia közössége nevében:
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Balázs Gergő

Bodnár Éva

Buier Erika

Csirák Csaba

Csuka Timea

Deac Simona

Balá  G

Gnándt Ervin

Gulyás Péter

Az Ajándék-írók és készítők 
csapata az Úr 2009. évében. 

Istentől megáldott boldog új évet 
kivánunk közösségünk minden 

tagjának.
Jurka Margit

Lupcsa András

Májer Enikő

Gnándt Erv

Mares Sándor

MárkászLivia

Merlás Tibor 

plébános

Mares SáMares Sándor

Péter János

Májer ik

Pfeifer Marika

Márk

ifj. Pfeifer Tibor

plébán

Reiz Andy

Péter JánosPéter Jáno

Simon Laura Seffer Dániel atya
Tempfl i Imre atya


