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Keresnünk kell az örömet, hogy megtaláljuk! 

A Biblia szerint bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, mert láttak egy csillagot, és azt gondol-

ták, hogy megtalálják az új királyt.  

A néphagyomány és az emberi fantázia, az évszázadokon át kialakult történetek olyan 

színessé tették személyüket, hogy neveket is kaptak: Gáspár, Menyhért és Boldizsár, aki szere-

csen király. Azt gondolom, nem véletlen, hogy Jézus születésének történetébe belekerültek ezek 

az alakok. Valami olyan mély gondolat van bennük, ami irigylésre méltó, és talán az ő szemé-

lyükön keresztül nekünk is sikerül egy kicsit elgondolkodnunk a karácsonyunkon.  

A biblia hihetetlen egyszerűséggel számol be a bölcsekről. Nincs semmi leírás arról, 

hogy milyen volt az útjuk, mennyi veszélyt kellett kiállniuk, vagy mennyi agyafúrt ötlet kellett 

ahhoz, hogy legyőzzék az akadályokat és célba jussanak. Vajon érdekel-e valakit is a fáradsá-

gos takarítás, az ajándékok beszerzése, a sok nehézség legyőzése, hogy szép legyen az ünnep? 

Nem meséljük el a gyerekeknek, hogy mennyi fáradság és gond, baj és vesződés kellett ahhoz, 

hogy e pár nap boldog legyen! Nincs híradás arról a számtalan megoldott problémáról, amit egy 

család átél karácsonyra készülve. De miért? Mert ha a végeredmény helyett a ráfordított munka 

kerülne előtérbe, akkor nem az ajándék értéke növekedne, hanem a boldogság érzése csökken-

ne, és az ünnep egy panaszáradat lenne az örömszerzés helyett. 

A biblia nem írja, hogy hány bölcs volt, de többes számot használ, és három ajándékot említ: az 

aranyat, a mirhát és a tömjént. Ebből következtetünk arra, hogy nem egy magányos személy 

kereste az Urat, hanem többen voltak, és együtt kutatták. 

Sajnos nemcsak azok ünnepelhetnek magányosan, akik egyedül élnek, társ nélkül marad-

tak, özvegyek vagy egyedülállók, hanem sokszor még a családon belül is fellelhető az idegen-

ség és a ridegség. Sokszor hallom azt a panaszt, hogy „már nem ért meg a társam”, „nem tu-

dom, mit akar a gyermekem”, „egyedül vagyok, pedig többen élünk egy lakásban”. A családban 

magányosnak lenni különösen nagy kereszt! De minden magányosságunk oka bennünk, a szí-

vünkben kezdődik, és nem feltétlenül a másik emberben keresendő. Magunk is tehetünk róla, 

amikor kizárjuk az embereket az életünkből, amikor nem érzünk együtt a másikkal, amikor a 

körülöttünk élők baja már nem érdekel minket. A karácsony közös ünnep, és csak akkor lesz 

örömteli, ha fel tudjuk törni a magány és a ridegség bilincsét. Az Egyház nem véletlenül teszi 

kötelezővé a vasárnapi szentmise-hallgatást, ugyanis lehetőséget akar adni arra, hogy észreve-

gyük: nemcsak a saját kis zárt (sokszor magányos) világunk létezik. 
(folytatás a következő oldalon)

KÖVI 

SZŰZ MÁRIA 
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A bölcsek más úton tértek haza, mert el akarták kerülni a gonosz Heródest Jeruzsálemben.  

Milyen hatással lesz rám az idei karácsony? Maradandó örömet hoz, esetleg változást is 

bennem, vagy elmúlik és csak egy nap lesz a sok közül? „Az Ige testé lett és közöttünk lako-

zik”! Erről ír János evangélista, és azt gondolom, hogy karácsony örömének megismerése okán 

– a bölcsekhez hasonlóan – nekünk is más úton kell járnunk: el kell kerülnünk a rosszat, amely 

tönkre tehet minden szépséget és boldogságot, és hirdetnünk kell az örömet, amely gazdagít és 

értékesebbé tesz minket. 

Minden kedves Olvasónak és családjának áldott Karácsonyt és békés Újesztendőt kívánok! 
Péter atya  

Karácsony szent éjszakája 

„Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött 

fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.”                         (Lk 2,6-7) 

Milyen különös, hogy ezt a szakaszt a Lukács Evangéliumból (Lk 2,1-14) nyilvános istentiszteleten 

soha máskor nem olvassuk, csak Karácsony szent éjszakáján. Pedig ez a szűkszavú szöveg volt év-

századokon át az egyetlen, amely Isten Fiának testi születésére emlékeztette a keresztényeket: nem 

volt éjféli mise, sem karácsonyfa, sem ajándékozás és ünnepi vacsora, csupán Szent Lukács rövid 

beszámolója. 

A szentírás sugalmazott szövege azonban több, mint egyszerű történetírás; szentségi jellege 

van: ha hittel hallgatjuk, kegyelmet közvetít számunkra, s valamiképpen jelenvalóvá válik mindaz, 

amiről olvasunk. Nem csoda, hogy Szent Ferenc 

látni akarta testi szemével is a betlehemi születést, 

s ezért Greccióban „megrendezte” a Karácsonyt, 

barlangistállóval, ökörrel, szamárral, s ezzel mind 

a mai napig élő hagyományt teremtett, mely újabb 

és újabb részletekkel gazdagítva idézi föl Megvál-

tónk földi születését. 

Valóban, nincs fontosabb esemény a világ-

történelemben ennél az éjszakánál, melyről oly 

kevés szóval ír Szent Lukács, s még rövidebben 

Szent Máté. Ez a szegénység, mely kifejezhetetlen 

gazdagságot rejt, nagyon is méltó ahhoz a módhoz, 

ahogyan Isten Fia eljött közénk a földre: elrejtve, 

kivetetten, a világ egy félreeső kis zugában születve. És talán nem is juttathatta volna másként kife-

jezésre irántunk való tapintatos és gyöngéd szeretetét, mint így. Minden másféle közeledés súlyo-

sabb félreértésre adhatott volna okot, ez a teljes mellőzöttség volt a legjárhatóbb út a rosszul értel-

mezett hatalom- és dicsőségvágytól megsebzett emberiség szívéhez. 

Ugyanakkor Karácsony misztériuma kimeríthetetlen, minél többet elmélkedünk rajta, annál 

nagyobb mélységek nyílnak meg előttünk. Fontos, hogy a díszletek ne takarják el szemünk elől a 

lényeget. A Lukács-evangélium e részlete lehet az a kiindulópont, ahová újra és újra visszatérünk. 

Ne csupán hangulatot, múló érzéseket keressünk Karácsony éjszakáján, hanem figyeljünk arra a 

valóságra, amely a legmélyebben meghatározza életünket, jövőnket. Az írások olvasása és a 

szentmisében a konszekráció szavai ismét közénk hozzák az Úr Jézust, és lehetővé teszik vele a 

legteljesebb találkozást, ami a földön elképzelhető. 
 Barsi Balázs-Telek Péter-Pál : Magasság és mélység című könyvéből 
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Isten útjai kifürkészhetetlenek… 
…azok is, amelyek egy-egy elvétett buszra szálláshoz köthetők 

Este megyek hazafelé, a Széll Kálmán térről a Batthyány tér csupán egy megálló, de a metró nem jár… 

A gyalogláshoz túl hideg van, felszállok a metrópótlóra... Gondolataim elkalandoznak, és mire felesz-

mélek, a metrópótló már Pestre tart: pont rossz irányba szálltam... Sebaj. Elbeszélgetek a buszvezető-

vel, azt mondja, szálljak le az Astoriánál, onnan mehetek majd visszafelé. Kicsit bosszúskodom, már 

megint figyelmetlen voltam, késő van, még később érek haza, minek már megint ez a hajcihő és az 

elvesztegetett idő. Nyugtatni próbál a sofőr, valamit mormog arról, hogy ilyenkor romantikus az esti 

városnézés, s hozzáfűzi, ha rosszul vagyok, csak akkor enged előbb leszállni. Teszek egy félénk pró-

bálkozást az "ettől a hírtől olyan rosszul lettem, kérem, engedjen leszállni" remek ötlettel, de sajnos 

nem válik be, és csak elnéző mosoly fogadja. Mindegy, ahogy megyek át az Erzsébet hídon, látom a 

Ferenciek terén a templomot, az jut eszembe, minden történik valamiért, hátha az Istennek ezzel vala-

mi célja van, lássuk csak meg. 

...És nem kell sokáig várni, hogy meglássuk. Az Astoriánál átmegyek az aluljárón, közben lá-

tom, hogy egy félig sánta ötven-hatvan körüli hajléktalan (láthatóan munkára képtelen szegény) köze-

leg felém, és panaszolja, hogy nincs háromszáz forintja a vacsorára. Kezében valóban egy kis apró, de 

még 300 sem jött össze az aznapi estebédre. A háttérben pedig szöszke fiúcska (a húszas évei táján) 

gitározgat, ez a zenei aláfestés, előtte pedig az üres gitártok; lehet, hogy ő pedig a jövőjére gyűjt... 

Egész jól játszik. 

Megsajnálom a hajlék- és vacsoranélkülit, és ahogy ballagnék tovább, látom, hogy az öreg a bi-

cegő lábával a gitárzene ritmusára kissé bénán táncikálva odamegy a gitáros fiúhoz, és odaadja neki a 

napi bevételt, díjazván tehetségét, és talán azt, hogy legalább az esti zene és hangulat valamit enyhít a 

reménytelen nincstelenségen... 

Ez a jelenet olyannyira szíven szúr, ahogy a hajléktalan odaadja az "utolsó fillérjét" a gitáros 

gyűjtögetőnek, hogy könnyet csal a szemembe, miközben bevillan a jelenet a Bibliából a szegény asz-

szonyról és az utolsó fillérjéről... 

Ki-ki leszűrheti a maga tanulságát: hogy bár lehet, hogy gondjaink vannak, de mindig vannak 

nálunk szegényebbek; hogy a művészet még az éhségen is úr; hogy a tehetséges fiataloké a jövő; vagy 

hogy az apró mozzanatok tehetik vidámmá esetleg épp elviselhetővé a napjainkat... 

Én pedig ezt szűröm le: azt hiszem, e jelenet sokáig fog kísérni, és egyben csodás tanítást is 

adott az emberi szolidaritásról... és arról, hogy csak JÓ sülhet ki abból, hogy Isten útjai... mennyire 

kifürkészhetetlenek. 

dr. Németh Ágnes 

Szép Zsuzsa: Egy a világ 

Ha asztalod már tele finom falatokkal,  

Ha poharadból a víz soha nem fogy el,  

Gondolsz-e mondd akár egyszer azokkal,  

Kiket sorsuk a forráshoz nem enged el?  

Ha kinn a sötétség, de benn lámpa világít,  

Ha kinn hideg szél fúj, fagyos hóban a táj,  

S te szobád melegében megtehetsz bármit, 

Mondd, gondolsz azokra kiknek létezni fáj?  

Ha kosarad roskadásig már tele raktad,  

Ha nálad mindig bőség és béke lakik,  

Tudsz-e azokról, akik jól sose laktak,  

S hiszed-e, hogy minden rendben van itt?  

Ragaszkodsz-e születés jogaidhoz?  

Hiszed-e a világ csak terád figyel,  

S gondolsz-e arra, a jövő még mit hoz,  

S mások jövőjéért mondd, te mit teszel?  

Mert egy a világ, ki nem léphetsz belőle, 

Ami egynek rossz, az mindenkinek fáj, 

Ideje hát, hogy ne csak követelj tőle, 

Hanem adj is neki, hogy emberré válj. 
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DECEMBER 

22. vasárnap ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA 

23. hétfő 16 órakor idősek karácsonya a templomban 

24. kedd 16 órakor misztériumjáték a templomban 

A Szent Család képek 23.30-kor érkeznek vissza a templomba. 

Éjféli mise 

25. szerda JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE, vasárnapi miserend 

26. csütörtök 9 órakor gitáros szentmise, utána betlehemes játék  

28. szombat A lelki adoptáció vége 

29. vasárnap SZENT CSALÁD ÜNNEPE 

18 órakor az évfordulós házaspárok hálaadó miséje 

31. kedd Hálaadó ünnepi szentmise 18 órakor, utána egyházközségi beszámoló  

JANUÁR 

1. szerda SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA (ÚJÉV) 
parancsolt ünnep 

4. szombat Téli túra  

6. hétfő URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) 
parancsolt ünnep 

19-26. ÖKUMENIKUS IMANYOLCAD 

FEBRUÁR 

2. vasárnap URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) 

Az este 6 órai szentmisén ünnepélyes gyertyaszentelés 

Balázsáldás a vasárnapi misék keretében lesz 

3. hétfő SZENT BALÁZS ÜNNEPE 
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MÁRCIUS 

5. szerda HAMVAZÓSZERDA, szigorú böjti nap 

14. péntek ¼ 6-kor Nemzeti keresztút 

15. szombat NEMZETI ÜNNEP 

21. péntek ¼ 6-kor keresztút a gyermekek vezetésével 

23. vasárnap Férfinap 

25. kedd URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA 
(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)  

28. péntek Keresztút a karitász vezetésével 

ÁPRILIS 

4. péntek Keresztút a férfiak vezetésével 

11. péntek Kiscelli keresztút 

13. vasárnap VIRÁGVASÁRNAP 

14. hétfő Délután 4 órától est 7 óráig gyóntatás a plébánián 

15. kedd Délután 4 órától est 8 óráig gyóntatás a plébánián 

17. csütörtök NAGYCSÜTÖRTÖK  
ÜNNEPI SZENTMISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE 

18. péntek NAGYPÉNTEK; AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 

Este 9 órakor Lamentáció 

19. szombat NAGYSZOMBAT; HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA 

20. vasárnap HÚSVÉT ÜNNEPE  
Feltámadási körmenet a ½ 10 órai szentmise után 

21. hétfő HÚSVÉTHÉTFŐ;  
Szentmise 9 órakor lesz. 

MÁJUS 

4. vasárnap ANYÁK NAPJA 

29. csütörtök Urunk mennybemenetele 
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Nyíri Tamás: A zsinatról egy beszédben 

(kézirat a hatvanas évekből) 

Hogyan lehet egy rövid óra alatt összefoglalni a legfontosabb eredménye-

ket? Végezzünk egy gondolati kísérletet. A jövendő évezred keresztényeit 

kérdezzük meg, hogy ők mire hivatkoznak majd leggyakrabban ennek a 

zsinatnak a határozataiból? 

Ehhez a 3. évezred keresztényeit kell előbb elgondolnunk. Mindenütt 

ott lesznek a világon, s mindenütt kisebbségben élnek, mert az emberiség 

gyorsabban szaporodik, mint a keresztények. Szokásból senki sem lesz ke-

resztény. Mindenki maga küzd meg a hitéért. Az Úr asztala köré gyülekez-

nek, abból az egy kenyérből esznek és kehelyből isznak, ami az Úr maga, s 

így hajtják végre a szeretet és hűség egységét Krisztussal és egymással. 

Krisztus halálát ünnepelve Krisztus halálába rejtik saját haláluk és életük 

minden sötétségét. 

Ők mire hivatkoznak majd a zsinat tanításából? 

I. Hogy az egyház az egész világ üdvösségének szentségi jele. 

A szórványban élők hitét az erősíti meg, hogy az egyház nem a hajótöröttek 

utolsó menedéke. Nem mentőcsónak, amibe csak kevesen férnek. Az egyház 

annak a látható jele, hogy Isten valóban és hatékonyan akar üdvözíteni 

minden embert. Az ő hitvallásuk, istentiszteletük, életük és szeretetük az a 

szentségi jel, ami kinyilvánítja, hogy Isten az egész világnak felajánlja az 

üdvösséget. 

Ennélfogva egészen természetesnek veszik a zsinat tanítását, hogy a 

nem-katolikus keresztények vallási közössége is egyház, az üdvösség intézménye, mert mint közösség is 

Krisztushoz tartoznak. Magától értetődőnek tekintik a zsinat tanítását, hogy a katolikus egyház is felelős a 

szakadásokért, hogy állandó reformációra szorul, hogy Krisztusra nézve kell előbbre mennünk, s akkor 

kölcsönösen közelebb jutunk egymáshoz. S ki tudja, hogy nem mosolyognak-e majd azokon az ellentéte-

ken, amelyeket mi még leküzdhetetlennek tartunk ma! 

Hálásak lesznek azért, hogy a zsinat különbséget tesz Krisztus egyháza és a látható egyház között. 

Mert Krisztus egyháza sokkal tágasabb, mint a látható katolikus egyház, ezért nincsenek kizárva az üdvös-

ségből a nem-keresztények, sőt még a jóhiszemű tagadók sem. A kereszténység az abszolút vallás, de legi-

tim vallás a többi nagy világvallás is. S egészen szoros kötelék fűzi az egyházat a zsidó valláshoz. Izrael 

gyökerén hajtott ki üdvösségünk, Jézus Krisztus, aki keresztjén mindeneket kiengesztelt Istennel. Jézus 

haláláért nem vonható felelősségre az egész akkori zsidóság, még kevésbé a mai. Az egyház Szent Pál ag-

gódó szeretetével várja a napot, amikor zsidók és nem-zsidók „valamennyien vállvetve szolgálnak az Úr-

nak”.  

II. Egészen másképp nézik majd a világot. 

Nagyon komolyan veszik és tisztelik majd a vallásszabadságot és a lelkiismereti szabadságot, amint a 

zsinat kifejtette azt. Mert ők világosan látják majd, hogy semmi sem rontja annyira a világban az egyház 

hitelét, mint a vallási türelmetlenség, egy tányér engedelmességért soha többé nem szabad eladni a 

szabadság Lelkéhez való jogot. 

Tudni fogják, hogy az embereket nem lehet túlságosan szeretni, ha mindannyiunk Mestere úgy sze-

rette az embereket, hogy életét adta értük: nemre, fajra, politikai vagy világnézeti különbségre való tekintet 

nélkül. Az ateistákkal szemben sem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést, a keresztény reménnyel eltelve 

testvére akar lenni az életben és a világban annak, akinek nem lehet a testvére hitben és világnézeti meg-

győződésben. Mert a feladatok oly nagyok és sürgetők, hogy hívők és nem-hívők összefogásával lehet 

majd csak megoldani őket. 

A világot alapvetően másként szemlélik majd. Nem fogják azt mondani Szent Ágostonnal, hogy a 

természetes erények a pogányság ragyogó vétkei csupán, mert minden igazi jó cselekedetben megláthatjuk 

Lezárult a Hit éve 
November 24-én, Krisztus 
Király ünnepén véget ért a 
„Hit éve”, és új egyházi év 
kezdődött. A „Hit évét” 
még XVI. Benedek pápa 
hirdette meg a II. Vatikáni 
Zsinat megnyitásának 50. 
évfordulója alkalmából.  
Az évforduló kapcsán több 
érdekes olvasnivalót is 
találhattak a korábbi szá-
mokban Kékesi Jánosnak, 
a felnőtt katekézis vezető-
jének tollából. Most a so-
rozat lezárásaként Nyíri 
Tamásnak, a II. Vatikáni 
zsinat szellemében meg-
újult katolikus teológia 
egyik kiemelkedő magyar 
közvetítőjének írását tesz-
szük közzé.  
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Krisztus kegyelmének titkos munkáját. A világot nem tekintik majd úgy, mint a gonoszak táborát, ami 

szemben áll az egyházzal. Hitük egyvégtében azt az isteni igent látja Krisztus egyházában, ami már rég 

felülmúlta a világ tagadását. És ha nagyon türelmesen és nagyon alázatosan nemet is mondanak olykor ar-

ra, amit a többiek mondanak, csak azért teszik ezt, hogy tiszta szívből igent mondhassanak arra, amit tulaj-

donképpen mondani akarnak. Soha többé nem fordulnak szembe a kultúrával, mert az Isten eljövendő or-

szágának szentségi jelét látják mindenben, ami egész, egyenes, igaz és emberi. 

III. Maga az egyház pedig nem klerikális, hanem laikális lesz. 

A jövő kereszténye igen nagy örömmel olvassa el majd újra meg újra, hogy a pápa és a püspökök együtt, 

azaz kollegiálisan felelősek az egész egyházért. Ők világosan fogják már látni, hogy ez az egyetemleges 

felelősség nem csorbítja a pápa tekintélyét. A hatalom az egyházban nem arra való, hogy uralkodjanak 

vele, hanem hogy szolgálják vele a gyöngébbeket. A pápa hatalma arra való, hogy segítsen a püspököknek 

ott, ahol azok egyedül nem boldogulnak már. Viszont egészen természetesnek tartja a jövő évezred 

kereszténye, hogy a pápa egyedül, vagy a központi hivatalok sem képesek átlátni egy valóban világegyház 

bonyolult életét és feladatait. Az egyházban sem lehet központilag betervezni mindent. 

A zsinat rendkívül megemelte a püspöki tekintélyt, de a jövő kereszténye nagyon természetesnek 

veszi mindazt, amit a zsinat a püspökökről mond, mert a püspökök épp oly egyszerű és természetes embe-

rek lesznek, mint ők. A püspöki hivatal akkor már nem jelent társadalmi presztízst. A püspökök legfőbb 

feladata az lesz, hogy igen nagy szeretettel és alázattal szolgálják híveiket, hogy engedelmeskedjenek híve-

iknek abban a reményben, hogy viszont-engedelmességre találnak náluk az üdvösséget érintő kérdésekben. 

A laikusok ismerni fogják méltóságukat. Hogy nem ostoba beavatatlanok, hanem Isten szent népé-

nek választott tagjai. Újra megtelik majd tartalommal Szent Péter szava: „ti pedig, szent nép, választott 

nemzetség, királyi papság vagytok”, akik sokkal fontosabbak az egyházban, mint a papok. A tanítóhivatal 

egyre több elméleti és gyakorlati kérdést bíz rá a laikusokra erkölcsi téren is. Amikor pedig a tanítóhivatal-

nak kell döntenie, akkor ezt a döntést mindig megelőzi egy igazán testvéri tanácskozás a laikusokkal. Soha 

többé nem intézik már felülről lefele atyáskodva ezeket a kérdéseket. De nem is lesz rá kedve senkinek, 

hogy a döntés jogát, amellyel azért akkor is kell élni, letűnt korok szociológiai formájában gyakorolja. 

Arra is rájön az egyház, hogy a jövő kereszténye semmire sem megy sok olyan szent szokással, amit 

korábbi századok fejlesztettek ki. Új erővel és új nyelven kell hirdetni Isten felfoghatatlanságát, és ittlétét a 

világban a Megfeszítettben: hogy létünk mélységei az isteni szeretet szakadékaiba nyúlnak, s az Isten Jézus 

Krisztusban végtelenül közel jött az emberhez. A zsinat utáni időkben már csak legvégső valóságainkat 

szabad mondani: Istenünket és Krisztusunkat. De úgy kell ezt mondanunk, mint ahogy abban a pillanatban 

beszélünk, amikor egészen újonnan értünk meg valamit. 

A kollegialitást tisztelni és elsősorban élni fogják, de hamarosan előtűnnek majd azok a még szen-

tebb szavak, amelyeket átírtak a kollegialitással: a testvériség Krisztusban. Az egyházról szóló konstitúció 

2. és 4. fejezetét hálás szívvel olvassák át újra meg újra a jövő keresztényei. Nem tudnak ugyan elrejteni 

egy kis mosolyt, hogy még mindig milyen klerikálisan cseng, amit Isten népéről és a laikusokról mond a 

zsinat. De mégis szeretni fogják, hiszen azt mondja: mindannyian egyek vagyunk Krisztusban. Hogy a leg-

végső különbség csak a nagyobb szeretet lehet Isten és ember iránt, a szeretet viszont mivoltánál fogva az, 

ami mindeneket egyesít. 

A zsinat a 3. évezred kereszténységének magvát vetette el az egyház és a világ talaján. A növeke-

déshez szükséges idővel Isten ajándékozza meg az egyházat az egyház saját történelme által. Ezért bízik az 

egyház történelmében: hűséges a múlthoz és jövőhöz, amit ő maga sem ismer, csak azt tudja róla, hogy 

Isten maga vezeti népét a fáradságos földi vándorlás alatt. Bízik Isten kegyelmében: tudja, hogy akkor lesz 

hiteles jele az üdvösségnek, amit Isten az egész világnak felajánlott, ha bízik Isten kegyelmének győzelmé-

ben azokban a lelkekben is, akik Isten látható egyházát nem találták meg, de azért ennek az egyháznak a 

Lelkéből élnek. Az egyház tisztában van azzal, hogy csak akkor hűséges küldetéséhez, ha testvéri gyüleke-

zete azoknak, akik tisztán és hűségesen szeretik egymást Krisztusban, és éppen ezért tudja, hogy újra meg 

újra meg kell neki is vallania: „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, 

csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.” 

A kéziratot a Nyíri Tamás Alapítvány bocsátotta a Plébániánk Levele kiadvány rendelkezésére 
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REJTVÉNY 
 

Plébániánk levelének előző számában megjelent rejtvény megfejtése:  

1938, Eucharisztikus Világkongresszus  

 

Helyes megfejtést 13-an küldtetek be, a sorsoláson az alábbi eredmény született: 

I. díjat nyert: Sárbogárdi Balázs 

II. díjat nyert: Novák Antal 

III. díjat nyert: Kelényi Nóra 

Köszönjük, hogy velünk játszottatok. 

 

Következzen az új rejtvény, amelyet Migléczi Béla készített: 

Fejtsétek meg az alábbi Sudokut. Minden sorban, oszlopban és 9x9-es kis négyzetben egy betű 

csak egyszer fordulhat elő. A végső megfejtést a satírozott mezőkben olvashatjátok. 

 

        Ó U R T   

        A         

    A R   S       

T   J       S Z   

  A           R   

  S Z       T   É 

      U   Z É     

    Ó   T         

  U É A R         

 

A megfejtést küldjétek el a szokásos módon január 26-ig: SMS: +36-30-3430108  

vagy +36-20-5053340; pályázati szelvény az irodába; e-mail: j.szakaly55@gmail.com 

Jó fejtörést kívánunk! Migléczi Béla és Szakály Józsi 
  

Kövi Szűz Mária Plébánia 
1033 Budapest, Szentendrei út 69-71. 

Tel./fax: 3886-535 e-mail: plebania@kovi-maria.hu 
web: http://kovi-maria.hu 

Kövi Szűz Mária Egyházközség:  11703006-20163006 
Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és 
Ifjúságvédelmi Alapítvány: 10102086-14730002-00000007  

Pályázati szelvény 

A megoldás: ..………….……………………………………………………………………..…………………….. 

A megfejtő neve:.………………………………………………………………………………….……………..….….. 

http://kovi-maria.hu/

