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A települések lélekszámához 
viszonyítva rengeteg ember látoga-
tott el mindkét község templomába, 
hogy részt vegyen a Marton Zsolt 
által bemutatott szentmisén. Az új 
főpásztor az evangélium nyomán, 
Zakeus történetén keresztül a meg-
térésre hívta fel a figyelmet, illetve 
annak lépéseit, fontosságát hangsú-
lyozta szentbeszédeiben.

– Megtérés az, amikor nemcsak 
elkönyveljük, hogy van Isten, hi-
szünk benne, tudjuk azt, hogy szeret 
minket, hanem az, amikor hozzá-
kapcsoljuk az életünket, megenged-
jük, hogy megérintsen, szíven talál-
jon bennünket, és a mindennapjaink 
részévé válik. A megtérés általában 
egy egyszeri, fontos pillanattal kez-
dődik. 3. oldal

Kedves olvasóink! Fogadják szeretettel a mi 
Urunk, Jézus Krisztus születésének szent ünnepéhez 
közeledve újságunk ünnepi számát! Hat egyházköz-
ségünk minden családjának kívánunk kegyelmek-
ben, örömökben, békességben gazdag karácsonyt! 
Angyalok énekét minden ház ablaka alá, a pásztorok 
vigasságát az ünnepi asztalhoz és a három király 
bölcsességét és méltóságát az ajándékozásban! Szűz 
Mária és Szent József alázatos-boldog lelkületét, 
amellyel a gyermek Jézust fogadták és magukhoz 
ölelték! Így kívánunk nagy szeretettel boldog ünne-
pet Önöknek, mi, a szerkesztőség tagjai!

Utóbbi időkben nagy divat lett 
városokban, falvakban a közös ad-
venti gyertyagyújtás. 

Valahol egyfajta komolysággal 
hívják az embereket imádkozni, 
Jóisten szeretetére együtt válaszol-
ni, gondolni. 

Valahol csak egy műsor a többi 
között, ahol a gyerekek fellépnek, 
mondanak szép verseket, elhangzik 
egy-két szép gondolat a szeretetről, 
a jótettekről vagy az ajándékozás-
ról. Ráhangolódás karácsonyra 
egyfajta fenyőfaillattal fűszerezve. 

Csillogás, áhítat vagy őszinte 
keresés ez? Vagy pótléka az igazi 
lelki tisztulásnak, a Jézussal törté-
nő találkozás örömének? 

A keresztény karácsonyi ünnep-
ből, Megváltónk születésének öröm-
teli megüléséből, egy polgári családi 
ajándékozási ünnep maradt. Valahol 
még az sem, mert a wellness pótolja 
a családi együttlétet. A test kényez-
tetése maradt az egyetlen érték, mi-
közben a lelkünk éhezik és szenved. 

A közel négy hét alatt vajon 
hányszor beszélgettünk Jézussal? 
Hányszor ültünk le Bibliát olvasni 
vagy mentünk el szentmisére vagy 
rorátéra? Volt-e egy alkalom is, 

amikor minden mást félretettünk és 
töltekeztünk? Volt-e vágyunk arra, 
hogy találkozzunk Istennel és bű-
neinket eléje tegyük? Vagy egysze-
rűen csak leültünk-e imádkozni?

Föltehetjük a kérdést, hogy mi 
egyáltalán szeretjük-e az Istent? 
Miként szeretjük az Istent?

Mert Ő annyira szeret minket, 
hogy „Egyszülött Fiát adta értünk, 
hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” (Jn 3, 
16) ISTEN SZERETETE KA-
RÁCSONY ÜZENETE. Se több, 
se kevesebb. A legnagyobb, leg-
végtelenebb szeretet, még akkor is, 
ha nem érdemled meg, még akkor 
is, ha sosem viszonzod!

Karácsony, amikor Isten az 
emberi történelembe belépett, s ka-
rácsony az is, amikor a te szíved-
ben megszületik. Karácsony az is, 
amikor az emberekben felismered 
őt és szolgálod. Karácsony az is, 
amikor viszontszereted őt! 

A többi csak kellék: a fenyőfa, 
az ajándékok, az ünnepi vacsora 
vagy pótlék, mint a wellness. 

Mikor lesz már végre igazi ka-
rácsonyod?

Attila atya

Ünnepi köszöntőIsten szeretete??? 
Isten szeretete!!!

Püspöki látogatás 
Szalmatercsen

Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye új püspöke Nógrád megye te-
lepülései közül elsőként Szalmatercset, majd Ságújfalut kereste fel. 
Mindkét faluban ünnepi szentmisét mutatott be, amelyeken a megté-
rés fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét, majd Szalmatercsen 
felszentelte a felújított templomtetőt, illetve az orvosi rendelőt, Ságúj-
faluban pedig a Szent László Közösségi Házat.

2019. november 3-án, vasárnap 
délelőtt ismét ünnepet ültünk Ság-
újfalu egyházközségben. A kis tele-
pülésünk központjában álló Szent 
László Közösségi Házat a Magyar 
Falu Program keretében, sikeres 
pályázat útján felújítottuk. Ebből az 
alkalomból látogatott hozzánk dr. 
Marton Zsolt váci megyéspüspök 
atya és személyi titkára, dr. Lator-
cai Csaba János közigazgatási ál-
lamtitkár, dr. Bagó József, Nógrád 
megye megyei jegyzője, dr. Bab-
lena Ferenc István, Nógrád megye 
Közgyűlésének alelnöke, valamint 
dr. Kásáné Meszlényi Lívia, néhai 
Meszlényi Zoltán Lajos templom-
szentelő, vértanú püspökünk csa-
ládtagja. Az ünnepen jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket a környe-
ző és távolabbi településekről érke-

zett testvéreink is. A szentmise ün-
nepi bevonulással kezdődött, majd 
a püspök atya és az államtitkár úr 
emlékszalagot helyeztek el a temp-
lomzászlónkon. A Lumen Christi 
Gospel Kórus szolgált a szentmi-
sén és később a közösségi házban 
is gyönyörködhettünk szárnyaló 
énekükben. Dr. Marton Zsolt püs-
pök atya szentbeszédében bemu-
tatta nekünk Zakeust, a kíváncsi és 
gazdag vámost, aki felmászott egy 
fára, Jézust szerette volna látni. A 
megtérő vámos példázatán mutatta 
be az egykor élt és a modern Zakeu-
sok jellemét, életét és megtérését 
– Isten felé fordulásukat, fordulá-
sunkat. Tartalmas, elgondolkodtató 
tanítását igyekszünk megszívlelni 
és életünkben gyakorlattá fordítani.

Folytatás a 3. oldalon

A Szent László Közösségi 
Ház megáldása
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A Nemzeti Művelődési Intézet 
és a Magyar Teátrumi Társaság az 
idén ötödik évadban indította el a 
Pajtaszínház Programot.

Az országos intézet Nógrád 
Megyei Igazgatósága idén a ság-
újfalui Szent László Közösség 
amatőr művészeti csoportjával 
működik együtt. Illyés Gyula: 
Tűvé tevők című parasztkomédi-
ájának színpadra állításában a Te-
átrumi Társaság által delegált ren-
dező, Máté Krisztián, a Zenthe 
Ferenc Színház színésze, rende-
zője segíti szakmailag a társulatot.

Az idei évadnyitó Budapesten 
2019. október 28-án egy sajtótájé-
koztatóval kezdődött, ahol többek 
közt elhangzott, hogy az indulás, 
2015 óta összesen 100 magyar 
településen jött létre amatőr szín-
játszó csoport, amelyekben ösz-
szesen több mint 1500 színjátszó 
tapasztalhatta meg a színházcsiná-
lás örömét. A Nemzeti Színházban 
megtartott sajtótájékoztatón az 
évről évre megrendezett program 
jelentőségéről, eredményeiről szá-
moltak be a program meghirdetői. 
A sajtótájékoztatón Fekete Péter, 
az EMMI kultúráért felelős ál-
lamtitkára, Vidnyánszky Attila, a 
Nemzeti Színház vezérigazgatója, 
Závogyán Magdolna, a Nemzeti 
Művelődési Intézet ügyvezetője, 
valamint Szabó Ágnes, a Magyar 
Teátrumi Társaság alelnöke is je-
len volt.

Fekete Péter, az EMMI kultú-
ráért felelős államtitkára a prog-
ram sikerességét közösségszerve-
ző erejében jelölte meg. A program 
keretében létrejövő csoportokat 
nem amatőr színjátszókként, sok-
kal inkább műkedvelő csoportok-
ként jellemezte, akik saját maguk, 
szeretteik és közösségük öröméért 
játszanak, miközben továbbéltetik 
az adott a közösséget, gazdagítják 
és táplálják a helyi kultúrát.

Vidnyánszky Attila, a Nem-
zeti Színház vezérigazgatója, a 
Magyar Teátrumi Társaság elnöke 
az általa felvázolt gondolatfüzér 
összekötő elemeként a hitet jelölte 
meg: a pajtaszínházaknak jelentős 
szerepe van abban, hogy a vidék 
higgyen magában, tudatában le-
gyen annak, hogy sok esetben 
élhetőbb világot képvisel, mint a 
zsúfolt nagyváros.

Závogyán Magdolna, a Nem-
zeti Művelődési Intézet ügyveze-
tője beszédében hangsúlyozta: a 
közművelődés eszközeivel és a 
színházi szakemberek mentorá-
lásával a Pajtaszínház Program 
olyan innovatív projekt, amelyek 
segítségével a helyi amatőr szín-
játszás újra virágkorát élheti. 

A Pajtaszínház Program a szín-
játszáson kívül más közösségi 
együttlétekre is sarkallta a cso-
porttagokat, hiszen egyes telepü-
léseken egyesületeket alapítottak, 
hagyományőrző kört indítottak, 

vagy éppen önálló színjátszó ta-
lálkozót, fesztiválokat szerveztek.

Szabó Ágnes, a Magyar Teátru-
mi Társaság alelnöke, a Pajtaszín-
ház Program szakmai koordinátora 
a program közösségépítő erejére az 
elmúlt négy év résztvevőinek életé-
ből említett példákat. Mint mondta, 
a közösségeket nemcsak a színját-
szás, de a közös utazások, egymás 
megvendégelése, a település hír-
nevének öregbítése is összeköti. 
Fontosnak tartja, hogy miközben 
műkedvelő színjátszó közösségek 
mutatkoznak be a Nemzeti Színház 
színpadán a januári Pajtaszínházi 
Szemlén, az előadásokat a lelkese-
désen túl a koncentrált figyelem és 
profizmus is áthatja.

Az esemény délutáni részében a 
Pajtaszínház Program eddigi színhá-
zi mentorai osztották meg tapaszta-
lataikat a programban idén résztvevő 
színjátszó körök vezetőivel. Többek 
között olyan fontos kérdéseket vitat-
tak meg, mint az amatőr színjátszás 
generációk közötti párbeszédet erő-
sítő szerepe, a színjátszó közösségek 
szerepe a települések közösségépítő 
folyamataiban vagy a helyi hagyo-
mányok és a helyi legendák újjáé-
lesztésének kérdései.

A programban idén létrejövő 
előadásokat, produkciókat bemu-
tató V. Pajtaszínházi Szemle 2020. 
január 25–26-án valósul meg a 
Nemzeti Színházban. A programot 
idén is az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma és a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatja.

A Szent László Közösséget há-
rom fő képviselte a sajtótájékozta-
tón: Dénes Katalin, Dénesné Antal 
Ágnes és Hegedűs Gergő Máté.

Ötödik éve kísérem figye-
lemmel a Nógrád megyei Paj-
taszínházi csoportokat, a darab 
elkészülésének szakaszait az első 
olvasópróbáktól a teljes szöveg-
tudással játszott előadásig. Fele-
melő érzés látni, ahogy egyszerű, 
mindennapi hivatást űző emberek 
átlényegülnek a színpadon, és 
teljes odaadással bújnak egy-egy 
szereplő bőrébe, veszik fel jellem-
vonásait. Egy idegen, külsős ren-
dező instrukcióit, stílusát talán ne-
hezebb elfogadni, de a szereplők 
segítik egymást a szerepekben, és 
közösen élik meg a játék örömét.

A fegyelmezett, feszített pró-
bák elindultak, a ságújfalui mű-
velődési ház esténként vidám 
tű-kereső társaságtól hangos. A 
szereplők megtalálták ideális sze-
repeiket, a díszlet szépen formáló-
dik és a jelmezek is visszatükrözik 
a falusi komédia légkörét. 

Örömmel járok a próbákra, 
mert egy összetartó, jó közösség 
tagja lehetek pár órára, amit itt is 
köszönök minden résztvevőnek!

Máté Lászlóné
– Nemzeti Művelődési Intézet 

Nógrád Megyei Igazgatósága, 
igazgató

2019. november 23-án negye-
dik alkalommal került megren-
dezésre jótékonysági bál a ka-
rancsaljai Szent Miklós templom 
javára. Ahogy közeledett az idő, 
úgy lett egyre nagyobb az érdek-
lődés. Pilinyből, Szalmatercsről, 
Karancsságról, Etesről is érkeztek 
vidám vendégek. Ez alkalommal a 
zenét a „Csabi – Gabi duó” szol-
gáltatta. Fantasztikus hangulatot 
teremtettek. Minden korosztály 
megmozgatta magát a táncparket-
ten. A finom vacsorát a Tarján Ven-
déglőből Halász Judit biztosította. 
Értékesebbnél értékesebb tombo-
lanyeremények kerültek felajánlás-
ra: értéktárgyak, torta, italok, női- 
férfi hajvágás, masszírozás, szabad 
színházbérlet és a fődíj – háromna-
pos, kétéjszakás, kétfős egerszaló-
ki pihenés. Nagy köszönet érte. A 
boldog nyertesek örömmel tértek 
haza. 

December 8-án nagy napra 
virradtunk. Miklós naphoz leg-
közelebb eső hétvége, vasárnap, 
templomunk védőszentjének, 

Szent Miklósnak az ünnepe. A 
templombúcsúi szentmisét Moys 
Gábor, Kisterenye plébániai 
kormányzója celebrálta, Attila 

atyával. Gábor atya megosztot-
ta velünk adventi gondolatait, a 
csendes várakozás meghitt bé-
kéjéről, nyugalmáról. A hangos, 
felpörgött világunkban mennyire 
nagy szükség van arra, hogy meg-
álljunk, önvizsgálatot tartsunk, 
megpihenjünk, odafigyeljünk 
egymásra. Szent Miklóshoz ha-
sonlóan lepjük meg egymást apró 
ajándékokkal, vegyük észre a rá-
szorulókat, ne menjünk el mellet-
tük csukott szemmel. 

A mise után meghitt beszélge-
tésre került sor a község Polgár-
mesteri Hivatalában. A kitartó ven-
dégek fél négykor részesei lehettek 
a második adventi gyertya megy-
gyújtásához kapcsolódó kis műsor-
nak, melyet a helyi óvoda csemetéi 
mutattak be. 

Emlékezetes, meghitt, szép na-
pot töltöttek együtt az érdeklődők.  

Scholtz Katalin

Közösségi tű – keresés a színpadon

Karancsaljai események
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A Szent László Közösségi 
Ház megáldása

Az 1. oldal folytatása
A záró áldás előtt Dénes Lász-

ló világi elnök köszönte meg a 
püspök atya szolgálatát, azt, hogy 
egyházközségünkbe püspöki szol-
gálata elején ellátogatott. Ezt köve-
tően Szentes Attila polgármester úr 
vette át a szót. Elmondta, hogy egy 
nagyon fontos és közös dolog köti 
őt össze püspök atyával: ugyanab-
ban az évben, ugyanabban a hó-
napban és ugyanazon a napon szü-
lettek. A derűt okozó meglepetés 
után kedves szavakkal fordult az 
államtitkár úr felé. Megköszönte a 
Szent László Közösség Ház felújí-
tásához nyújtott állami segítséget. 
A szentmisét követően az ünneplő 
közösségünk átvonult a templom 
szomszédságában álló közösségi 
házhoz, ahol püspök atya megál-
dotta a felújított épületet. Az állam-
titkár úr ünnepi beszéde után kö-
vetkezett az ünnepélyes átadás. A 
közösségi házban a Lumen Christi 
Gospel Kórus éneke fogadott, Bee-
thoven Örömódájának egy feldol-

gozását hallgattuk meg előadásuk-
ban. Odabent Dénes László világi 
elnökünk fotókiállítását tekintettük 
meg, amely a templomunk 80. ju-
bileumi évfordulójára készült. Az 
átadás ünnepi percei után közössé-
günk birtokba vette a kultúrházunk 
nagytermét, ahol a meghívottakat 
vendéglátással fogadtuk. Örömmel 
láttuk a régi barátságok elmélyíté-
sét, az új kapcsolatok születését. 
Közös örömünkben osztoztak a 
Váci Televízió és a Duna Tv, va-
lamint a Nógrád Megyei Hírlap 
munkatársai is. Köszönettel tarto-
zunk mindenkinek, aki az ünnep 
szervezéséhez, lebonyolításához 
szolgálatával hozzájárult. Imád-
sággal fordulunk a mindenható Is-
ten felé, hogy tartsa meg és építse 
közösségünket. Továbbra is kérjük 
patrónusunk, Szent László közben-
járását és oltalmát, hogy a felújított 
közösségi házunk teljen meg Isten-
nek tetsző élettel, krisztusi közös-
ségekkel.

Dénes Katalin

Az 1. oldal folytatása
Ez lehet egy szentmise élménye, 

egy zarándoklat, egy ifjúsági talál-
kozó, de akár úgy is megtörténhet, 
hogy valaki csendben imádkozik 
a szobájában, és akkor találkozik 
a Teremtővel. Ez pedig egy olyan 
benyomást tesz az illetőre, hogy 
onnantól kezdve tudatosan, szilárd 
elhatározással, evangéliumi módon 
szeretne élni. Ez a megtérés! – 
kezdte prédikációját Marton Zsolt.

Hozzátette: ezt az egészet úgy 
kell elképzelni, mint amikor a fu-
tóversenyen a starttól elindul az 
ember. Bennünket is megtérésre 
hív Krisztus! Azonban nem ele-
gendő egyszer megtérni, hanem 
az elhatározást mindennap meg 
kell újítani. Amikor elindul a futó 
a starttól, nemcsak egy métert tesz 
meg, majd utána megáll, hanem 
minden lépésével megújítja azt 

az első döntését, hogy ő a cél felé 
akar haladni.

– A mi életünk célja pedig az 
örökkévalóság, a végső boldogság, 
azaz a mennyország. Ezen az úton 
kell haladnunk mindennap! Persze, 
legyünk őszinték, azért nem olyan 
egyszerű a megtérés. Nem úgy 
történik, mint a mesékben, hogy 
megjelenik a jó tündér, egy varázs-
pálcával megérinti az illetőt, és az 
attól átváltozik. Hiszen van egy 
természetünk, karakterünk, amit 
Krisztus nem cserél ki, hanem, ha 
mi azt engedjük, ő alakít, formál.

A szentmisék ünnepi áldásait 
követően Marton Zsolt Szalmater-
csen felszentelte a felújított temp-
lomtetőt, illetve az orvosi rendelőt, 
Ságújfaluban pedig a Szent László 
Közösségi Házat.

Forrás: Gerhát Karina
(Nógrád Megyei Hírlap)

Püspöki látogatás 
Szalmatercsen
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Ferenc pápa két éve hirdette meg 
a szegények világnapját Krisztus ki-
rály vasárnapját megelőző vasárnap-
ra, amely Magyarországon minden 
évben közel esik Árpád-házi Szent 
Erzsébet ünnepnapjához. A Váci 
Egyházmegyei Karitász  hivatásos 
és önkéntes munkatárasai mindkét 
ünnepről megemlékezni gyűltek 
össze a váci székesegyházba no-
vember 16-án, hogy hálaadó szent-
mise keretében adjanak hálát a Jóis-
tennek hivatásukért és kérjék Szent 
Erzsébet - a Karitász védőszentje 
- közbenjárását további munkájukra. 
A szentmiseáldozatot Marton Zsolt 
váci megyéspüspök mutatta be pap-
testvéreivel.

Szent Lukács „Úgy bánjatok az 
emberekkel, ahogy akarjátok, hogy 
veletek is bánjanak” gondolatát 
aranyszabálynak nevezte a váci me-
gyéspüspök, aki szentbeszéde elején 
az igazi szeretet – caritas – evan-
géliumi jelentéséről elmélkedett. 
Azért teszünk valakivel jót, mert el 
akarjuk vezetni az örökéletbe. Az 
igazi szeretetnek nem az érzelmi 
része a legfontosabb. Hogyan tud-
nánk akkor azt szeretni, aki rossz? 
Az igazi szeretet az isteni szeretet-
nek egy része, Isten ajándéka, hogy 
pozitív érzelemmel tudjunk, akár 
ellenségeinkhez is fordulni, azzal a 
gondolattal: „megteszem azt a jót, 
melyet Isten tenne azzal az ember-
társammal” – ez az evangéliumi jó. 
„Az igazi caritas nem szubjektív, Is-
ten abszolút terve alapján működik, 
ahhoz, hogy megtudjuk, mit is kell 
egy adott helyzetben tennünk, élő 
kapcsolatot kell Vele ápolnunk és 
sokat kell imádkoznunk” – mondta 
a főpásztor.

Majd egy szenvedélybeteg haj-
léktalan nyolc évig tartó gyógyu-
lásának történetén át, világított rá 
a szeretet megengedő-megszorító 
játékára, amely nagyon nagy odafi-
gyeléssel megtanulható, megtapasz-
talható. A jócselekedeteinkhez elen-
gedhetetlen az odafigyelés és Isten 
szándékának megértése. Szentbeszé-
de végén Szent Erzsébet személyét 
hozta fel példának a megyéspüspök, 
aki megértette az isteni tervet és vég-
telen nagyvonalúsággal közvetítette 
azt – a Teremtő Isten az Ő példáján 
keresztül mutatta meg szeretetét.

A homíliát követően Marton 
Zsolt megáldotta az „Erzsébet ke-
nyeret”, az életadó szeretet szimbó-
lumát, majd a Karitász pártfogolt-
jainak átadta, azzal a gondolattal: 
„Isten azt akarja, minden embernek 
legyen boldog élete”.

A szentmise végén Fieszl Csa-
ba, a Váci Egyházmegyei Karitász 
igazgatója mondott köszönetet mun-
katársainak, azért a sokszor lelkileg 
is megterhelő munkáért, amit végez-
nek, majd méltatta azokat az önkén-
teseket, akik kiemelkedően végez-
ték a karitatív munkájukat az idei 
évben. A díjakat a megyéspüspökkel 
adta át. Szent Erzsébet díjban része-
sült: Menyhért Jánosné (Borsosbe-
rény); Lozsán Mihályné (Szécsény); 
Battyányi Józsefné (Újszász). Em-
léklapot kapott két Karitász csoport 
alapító tagja: Bátorfi Józsefné (Göd) 
és Horváth Ferencné (Veresegyház).

A szertartást követően a templom 
előcsarnokában szeretetvendégség-
gel záródott az ünnepség.

Bölönyi-Horváth Gabriella
(Forrás: a Váci Egyházmegye 

honlapja)

Gerbert d’Au-
rillac, azaz II. Szil-
veszter pápa, akinek 
fontos szerepe volt 
a keresztény magyar 
állam megalakulásá-
ban, 1003-ban hunyt 
el Rómában. Tudni-
való, hogy államala-
pító uralkodónk II. 
Szilvesztertől kérte 
és kapta a koronát, 
ahogy az is, hogy 
országunkban szám-
talan „vendég” tevé-
kenykedett, főként 
szerzetesek és lova-
gok, akik népünk ke-
resztény hitre térítését 
tekintették fő céljuk-
nak.

„II. Szilveszter 
pápa politikai ideálja egy egységes 
Európa volt. Gerbert d’Aurillac azt 
hitte: lehetséges egy olyan egye-
temes európai birodalom megte-
remtése, amely előbb létrehozza a 
békét, majd megvalósítja azt a tár-
sadalmi és kulturális előrehaladást 
és igazságot, amelyet a szeretet és 
a szociális gondoskodás koronáz 
meg…” – írták róla. Szent István 
azon munkálkodott, hogy az általa 
vezetett ország megtalálja a helyét 
II. Szilveszter hatalmas látomá-
sában. „Olyan királyságot kívánt 
megvalósítani, amelynek alapja a 
keresztény hit, s ilyen módon az 
ország képes beilleszkedni Krisz-
tus misztikus testébe.” Fiának, a 
tragikus sorsú Szent Imre herceg-
nek írott Intelmeiben Szent István 
ideálul állítja remélt utóda elé az 
antik „aurea aetast és az aurem se-
culumot”, vagyis az aranykor és az 
arany évszázad vergiliusi eszméjét. 

Gerbert a franciaországi Au-
vergne tartományban fekvő Au-
rillac-ban született 945 táján, egy 
szegény család gyermekeként. 
Egyetlen érvényesülési lehető-
ségként a fiatalember 963-ban 
belépett a bencés szerzetesrendbe, 
Saint-Geraud kolostorában tanul-
mányozva a Bibliát és más teoló-
giai műveket. Az iszlám világban 
a fiatal szerzetes megismerkedett 
az ókori görög-római műveltsé-
get nagyobb arányban megőrző 
arab kultúrával, mely különösen a 
matematika és a csillagászat terén 
messze meghaladta a keresztény 
Európa ismereteit. 

A szerzetes visszatért a csá-
szári udvarba, III. Ottó nevelője, 
majd a császár koronázásának 
évében Ravenna érseke lett. Mi-

után V. Gergely 999 februárjában 
elhunyt, a Rómában tartózkodó 
császár nyomására Gerbertet vá-
lasztották meg pápának, aki II. 
Szilveszter néven kezdte meg 
pontifikátusát. Az első francia 
egyházfő uralkodását a császá-
ri és pápai hatalom összhangja 
jellemezte, amit a két koronás fő 
személyes jó kapcsolata alapozott 
meg.

1002-ben Ottó és az ő krea-
túrájának tartott Szilveszter is 
menekülni kényszerült az Örök 
Városból, melyet Ravennából ki-
indulva háromszor is ostrom alá 
vettek. A küzdelem során Róma 
falai alatt a császár halálosan 
megsebesült, majd a pápa 1003 
tavaszán visszatérhetett székhe-
lyére, de hamarosan elhunyt.

Szilveszter személyében a ke-
resztény egyház egyik legművel-
tebb pápája ült a trónon, aki az 
araboktól szerzett ismeretei révén 
az európai tudást is gyarapította, 
nevéhez fűződik például az isz-
lám világban használt abakusz és 
az arab számok elterjesztése. A 
koronaküldés révén a magyar tör-
ténelmi tudatban rendkívül előke-
lő helyen szereplő II. Szilveszter 
a nyugati hagyományban rossz 
pápaként maradt meg, mivel itá-
liai ellenlábasai számos rosszin-
dulatú történetet terjesztettek róla. 
Araboktól nyert műveltsége és az 
iszlám egyetemeken eltöltött évei 
nyomán hamar szájra kaptak a le-
gendák arról, hogy Szilveszter az 
ördöggel trafikált, varázskönyvek 
erejével és démoni segítők erejé-
vel bírt, pedig a valóságban csak a 
tudás hatalmát tartotta birtokában.

Tőzsérné Magdus Melinda

2019 10.05-én ismét szüreti 
felvonulást és bált szerveztünk. A 
program 10:00 órakor kezdődött, 
az  I. István Általános Iskola elől in-
dult a menet. A műsorban szereplő 
csoportok az eső dacára is lelkesen 
szerepeltek, felpezsdítve a nézőkö-
zönség hangulatát. A kisbíró mellett  
helyi fiatalok, iskolások, cigány 
néptánccsoport, és a Viganó nép-
tánccsoport adták a műsort. Két hin-
tó és három lovas kocsi kísérte a me-
netet, amely a falu főutcáján haladt 
végig. A három megálló helyszínén  
süteménnyel  és borral kínálták a 
nézőközönséget, majd a műsorok 
után  közös mulatozásra hívták a 
nézősereget, amihez élőzene dukált. 

A népviseletbe öltözött fiatalok és 
felnőttek látványban és hangulatban 
is melengették mindenki szívét. A 
résztvevők a vendéglátás után egy 
kis időre megszusszantak, majd 
estére visszatértek a bálba, hogy 
hajnalig ropják a táncot. A mintegy  
száz fős résztvevőnek Bíró Gábor és 
Szukán Csaba húzta a talpalávalót. 
A jó hangulatú nap után még napo-
kig élt bennünk az együtt megélt él-
mény, a hagyomány felelevenítése. 
Köszönöm szervező társaimnak, se-
gítőimnek, hogy idejüket, energiá-
jukat áldozták a rendezvényre, Kiss 
Róbertnek pedig a szponzorálást.

Oláh Borbála
szervező

Szüreti mulatság 
Karancsságon

A Váci Egyházmegye hírei

Hálaadó szentmise 
Árpád-házi szent Erzsébet tiszteletére

Példaképünk lehetne
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Szikszai Fanni: Vannak ne-
hézségei? Ha igen, mik azok? 

Dénes Katalin: Természete-
sen nekem is vannak nehézsége-
im, mint bármely más embernek. 
Egyre jobban zavar a körülöttünk 
lévő világot működtető mókuske-
rék, a vég nélküli és értelem nél-
küli hajsza. Hittanórákon már a 
kicsi gyerekeket is nagyon nehéz 
lecsendesíteni, megnyugtatni, tu-
datosítani bennük azt, hogy most 
nem rohanunk. Most megállunk, 
vagy letérdelünk. Most nincs min-
denáron való megfelelés, most 
belesimulhatunk az Isten tenye-
rébe. Naponta megtapasztalom 
az őrületes tempó mellett a nihi-
lizmust, a semmi uralmát. Nincs 
semmiféle érték a birtokunkban, 
mert nincs is erre igényünk, sem 
időnk, sem türelmünk, sem le-
hetőségünk. Felnőtt immár több 
generáció, amely nem ismeri az 
emberi létezésünk alapfeltételeit, 
alapértékeit és cél sincs előttük.  
Olyan szülők gyermekei járnak 
hittanra, akik már maguk sem 
ismerik Istent, ebből következik, 
hogy az istengyermekséget sem. 
Olyan szülők küldik(!) a gyerme-
keiket az Isten házába, akik már 
csak legfeljebb karácsonykor és 
húsvétkor térnek be a templom-
ba. Szentmisére elküldik vagy 
elviszik a gyereket, persze sze-
mélyautóval, aztán a szentmise 
végére ismét előáll a jármű. Pe-
dig pofonegyszerű a megoldás: 

a gyerekkel együtt is elmehetne 
a szülő a templomba. Itt eljutot-
tunk a harmadik problémáig: a 
gyerek előtt nincs látható, élhető, 
utánozható minta. Pilinyben már 
többször mondták a hittanosaim: 
miért nem lakik maga Pilinyben? 
Visszakérdeztem: miért lakjak én 
itt? Mert maga felkelne vasárnap 
reggel, aztán eljönne értünk és 
elmennénk együtt a misére. Mert 
anyám meg apám úgysem visznek 
el. Ez a szomorú, rideg valóság. 
Negyedik nagy problémakörnek 
tartom a mérték nélküli digitalizá-
ciót, robotizációt. Megjegyzem: 
nem vagyok a fejlődés ellensége. 
De amíg azt látom, hogy a más-
fél éves gyerek kezéből nem lehet 
kivenni a mobiltelefont, hogy a 
fiatalok az utcán lehajtott fejjel 
nézik és nyomkodják a különböző 
elektronikus kütyüket, hogy egy 
munkahelyen füzetet kell vezetni 
a különböző elektronikus rend-
szerek felhasználó neveinek és 
jelszavainak feljegyzésére… Én 
ezt már túlzásnak tartom, amel-
lett, hogy látom elveszni az em-
berség és az emberiesség minden 
formáját. A legnagyobb nehézség 
véleményem szerint az egoizmus, 
az önzés, ennek következtében a 
szeretethiány. A lelki és testi meg-
betegedésig. Az individuum, a 
személy, az ember pedig már ré-
gen az okostelefon, okoskarkötő, 
a  minimum három munkahely, a 
túlóra és a pénzisten rabja.

Engesztelő 
gyalogos zarándoklat

„Egy csodálatos zsidó pél-
dabeszéd szerint mielőtt egy 
gyermek a világra jön, Isten 
minden tudást és bölcsességet 
belétölt, amire élete során szük-
sége lesz. Aztán Isten a gyermek 
ajkára szorítja az ujját és azt 
mondja neki: „pssszt”, és abban 
a pillanatban létrejön köztük 
egy titkos egyezség. A történek 
szerint azért van kicsipkézve 
az emberek felső ajka. Az Isten 
ujjlenyomata. De az idők során 
ez a tisztaság és bölcsesség va-
lahogy megkopik. A gyerekek 
beilleszkednek a társadalomba, 
tapasztalataik alakítják őket. Az 
élet mássá teszi őket. (…) A te 
feladatod tehát egyszerűen csak 
ennyi: bízzál az ösztöneidben, 
emlékezz a titkos egyezségre, és 
szerezd vissza a bölcsességet, 
amely amúgy is a tiéd volt.”

(Daniel Gottlieb)

Idén egészen korán kezdte a 
karácsonyi készülődést. Ahogy a 
terítőt lecserélte az ünnepire, ész-
revette a dobozt, egészen hátul, 
megbújva. Kézbevette és kinyitot-
ta. Ott volt benne ugyanúgy ahogy 
tavaly megkapta, minden. Egy ki-
csi zokni, egy aprócska babaruha 
és az ultrahangos fotó.

Elöntötték az emlékek.
A tavalyi karácsony. Egy nehéz 

év után voltak. Örültek egymásnak, 
az ünnepnek. Boldogan bontogatták 
az ajándékokat. Ezt a legkisebbet 
hagyta a végére, biztos volt benne 
hogy valami finom csokoládé lapul 
benne. Kicsit el is feledkezett róla. 
De anya, még van egy ajándékod, 
meg se nézed? Ohhh, dehogynem. 
Levette a doboz tetejét és kipottyan 
a könny a szeméből. Abban a pil-
lanatban megérezte hogy van még 

valaki a szobában. Tudta, hogy az a 
kis Lélek, aki hozzájuk készül meg-
születni ott van. Nem akart megszó-
lalni, minden porcikájával érezni 
akarta a pillanatot. Azt, ahogy meg-
születik a kapcsolat kettőjük között.

Csodás időszak volt a baba-
várás. Látni mindenki boldogsá-
gát, érezni hogy egyre erősebb a 
kapocs egymás között. A születés 
tervezett volt, így kellett lennie. 
Azon a napon, amikor gyermek, 
anya, nagymama és család egy-
szerre született sok minden értel-
met nyert. Az aggódás a boldog-
ság fölé kerekedett, csak ő tudta, 
csak ő értette ezt a misztériumot, a 
születést. A szívében érezte hogy 
minden rendben van, és lesz, de 
a végtelen nyugalmat csak akkor 
érezte, amikor meglátta Őt. Nem 
lehetett eleget csodálni.

Ahogy ott ült a kórházi fo-
lyosón azon gondolkodott kit 
hívjon fel először. Annyi min-
denki megígértette vele, hogy 
rögtön szólni fog. Hálát adott a 
Teremtőnek, hogy ennyien osz-
toznak az örömében. Akkor, és 
azóta is. De hálát adott azért is, 
hogy barátai, jó ismerősei ott 
voltak a szülőszobán, már előre 
úgy intézve, hogy aznapra oda 
legyenek beosztva. Nem lehetek 
elég hálás, ismételgette, de csak 
mosolyogtak rajta.

És a csoda folytatódott. Most 
már itt, a Földön, ez a kis Lélek 
elkezdte a tanítást. Megmutatta, 
amit már oly rég elfeledtünk, ho-
gyan kell élni. Pedig nem nagy 
dolog. Csak élni kell, úgy ahogy 
az ösztöneink, de legfőképp a 
szívünk diktálja. Kinevettek? Azt 
mondjátok nem lehet? 

Ó dehogynem…
vitekeszti

Isten ujjlenyomata

Egy hitoktató gondolatai
(2. rész, az előző szám folytatása)

2019. október 17-én engesz-
telő gyalogos zarándoklaton 
vettünk részt, Pilinyből indul-

tunk és Karancsaljára érkez-
tünk. Néhány fotót teszünk köz-
zé az eseményről.
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November 30-án, a korábbi 
évek hagyományához hasonlóan 
adventi kiránduláson vettünk részt 
Attila atya vezetésével. Úticélunk 
idén Debrecen volt, ahol a város 
nevezetességeit és az adventi vá-
sárt néztük meg. 

A program a Szent Anna szé-
kesegyházban kezdődött szentmi-
sével, amelyet Palánki Ferenc Deb-
recen- Nyíregyházi püspök atya és 
Attila atya közösen mutatott be.  A 
szentmise végén ezüstmisés áldás-
ban részesített minket a püspök 
atya, valamint szentképet és olva-
sót ajándékozott mindannyiunk-
nak. A szentmisét követően pedig 
röviden bemutatta a templomot. 

Liturgikus 
jelképtár

Mit is jelent...
...a Rorate mise. A Boldogságos 

Szűz Mária ádventi időben mondott 
miséje az introitusa (a szentmisét in-
dító gregorián ének, antifónás zsol-
tár, mely a miséző és kísérete be-
vonulása alatt hangzik föl) alapján: 
„Rorate coeli de super..” ‚Harma-
tozzatok egek onnan felülről..’. Haj-
nali mise, ádventben pirkadat előtt, 
hagyományosan 6 órakor bemutatott 
szentmise, a Megváltó várásának és 
a Mária-tiszteletnek a nép által ked-
velt megnyilvánulása. Kezdetben a 
karácsony előtti 7, a 8. századtól az 
ünnepet megelőző kilenc napon mu-
tatták be, s ugyanezeken a napokon 
énekelték az Ó-antifónákat is. Kö-
zép-Európában már a középkorban 
ádvent egész idejében végezték. 

...az éjféli mise. A karácsony ün-
nepének első szentmiséje december 
24-ét követően éjfélkor. Egyéb el-
nevezései: a templomban ragyogó 
fényesség miatt aranyos misének, a 
Jézus születését hirdető angyalokra 
utalva angyalmisének is nevezik. 
Erdély némely helyein madármise. 
Az éjféli mise lezárja az ádventet, 
föloldja a karácsonyi böjtöt, beve-
zeti az egész ünnepkört. Az éjféli 
mise a leghosszabb éjszaka közepén 
jelzi, hogy a Megváltó elűzi a sötét-
ség hatalmait, születése megújítja 
a világot. Régebben ezért az éjféli 
misét sok helyen sötétben kezdték, 
s a Dicsőség a magasságban Isten-
nek... fölhangzásakor borult fénybe 
a templom. A pásztorok tiszteletadá-
sa (vö. Lk 2,8-20) a 18. sz. végéig 
hozzátartozott az éjféli mise liturgi-
ájához: mise után pásztorok látogat-
ták meg a betlehemet. 

...a pásztorok miséje. Karácsony 
ünnepének második szentmiséje.  A 
Jézus születésének örömhírét első-
ként halló és a betlehemi jászolhoz 
siető pásztorok emlékezetét őrzi. 
Régebben a pásztorok nagy számban 
vettek részt a pásztorok miséjén, kü-
lönösen a jeles állattartó helyeken. 

Tőzsérné Dudás Erika

Adventi kirándulás Debrecenben

A Szent Anna székesegyház a 
Debrecen-Nyíregyházi egyház-
megye főtemploma. A katedrális 
1993-ig csak plébániatemplomként 
működött, abban az évben ugyanis 
II. János Pál pápa székesegyházi 
rangra emelte a Debrecen-Nyír-
egyházi egyházmegye megalapítá-
sával. A barokk stílusú templomot 
a nagyváradi püspök, egyben biha-
ri főispán, gróf Csáky Imre építette 
és 1746-ra készült el. Szent Anna 
tiszteletére szentelték fel, különle-
gessége tette, hogy nem volt tor-
nya. 1834-re copf stílusban épült át 
és kapta meg a ma is álló tornyait. 
A templom különlegessége, hogy 
itt található a híres torinói lepel 
egyik hiteles másolata.

Utunk folytatásaként a refor-
mátus Nagytemplomhoz sétáltunk. 
Útközben láttuk a Csonkatemplo-
mot, ami onnan kapta a nevét, hogy 
a tornyán nincsen tető, mert azt a 
szélvihar többször megrongálta és 
végül nem építették újjá. 

Elérve utunk második állomá-
sához megtekintettük a református 
Nagytemplomot, amely Debrecen 
legjellegzetesebb épülete, az or-
szág legnagyobb református temp-
loma. A Magyarországi Reformá-
tus Egyház jelképe, ezért nevezik 
Debrecent gyakran „kálvinista Ró-
mának”. 1805 és 1824 között épült, 

klasszicista stílusban. Helyén 
korábban is templom állt a 12. 
századtól. Később itt épült fel az 
András-templom, mely a Tiszán-
túl legnagyobb gótikus temploma 
volt, de 1802 pünkösdjén leégett. 
Ezután épült a mai templom. A 
Nagytemplom elsősorban isten-
tiszteleti hely, de a világ keresz-
ténysége, a magyar reformátusság 
és a magyar nemzet szempontjából 
egyaránt meghatározó események-
nek is otthont adott. Itt hirdették ki 
a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Nyilatkozatot 1849. április 14-én,  
itt mondta híres beszédét II. János 
Pál pápa 1991 augusztusában, és itt 
fogadták el a Magyar Református 

Egyház Alkotmányát 2009-ben. Az 
épület ezek miatt nem csak temp-
lom, hanem emlékhely is egyben. 

Folytatva kirándulásunkat a 
bebreceni református kollégium 
épületét és múzeumát tekintettük 
meg. Ez az épület a város egyik fő 
oktatási intézménye, az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 
idején a Debrecenbe menekült 
kormány forradalmi országgyűlé-
seinek és az 1944. december 21-én 
tartott Ideiglenes Nemzetgyűlés 
színhelye. Megnéztük itt az or-
szággyűlés termét, a Nagykönyv-
tárat  és más kiállításokat. Fontos 
megemlíteni, hogy 2013-ban a 
debreceni református Nagytemplo-
mot és a református kollégiumot az 
ország tizenegyedik nemzeti em-
lékhelyének nyilvánították

Utolsó kötött programként a 
Szabó Magda Emlékházat látogat-
tuk meg. A nap hátralévő részében 
pedig szabad program volt, ahol be-
jártuk az adventi vásárt. Úgy vélem, 
minden kiránduló nevében mond-
hatom, szép napot töltöttünk hazánk 
második legnagyobb városában. 
Köszönjük Attila atyának, hogy 
megszervezte az utazást és reméljük 
a jövőben is lesz ilyen program.

Hegedűs Gergő
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– Hol született Jézus? – kérdem 
az első osztályban

– Hát plázában! Vagy plázáret, 
már nem emlékszem pontosan...

*  *  *
Harmadik osztályban lelkiisme-

ret-vizsgálatra próbálom rávezetni 
a gyerekeket.

– Ha este lefekszel és már csend 
van, gondold végig a napodat, mi 
jót vagy rosszat tettél!

Mire egy kisfiú:
– Nálunk este sincs csend, mert 

apa nagyon horkol!
*  *  *

– Melyik szentről beszélgettünk 
a múltkor? – kérdem az óvodában.

– Szent Migráns püspökről! – 
vágja rá egy kislány.

*  *  *
A hittanórán rá kellett szólni 

az egyik fiúra. Gyorsan érkezett a 
válasz:

– Ha maga lenne az élettársam, 
rögtön otthagynám!

*  *  *
Szőllősné Bablena Margit

gyűjtése

Hol született Jézus? – kérdez-
tem a gyerekeket. A válasz: 

– Bárányhelyen.
*  *  *

Mindenszentekről és halottak 
napjáról beszélgettünk a gyerekek-
kel. A hittanóra elején persze mind-
járt szóba került a töklámpás készí-
tése, meg a halloween. Az egyik fiú 
mondta:

– Kati néni, én rémisztő jel-
mezbe öltöztem, hogy elküldjem 
a szellemeket! – Az egyik kislány 
azonnal válaszolt neki::

– Ide figyeljél, tudtad, hogy 
péntek lesz, hittan. Tudtad, hogy 
jön Kati néni. Inkább a Bibliát ol-
vastad volna ennyi butaság helyett!

*  *  *
Kérdezem a gyerekeket, ki 

megy majd karácsonykor a temp-
lomba? Hosszas töprengés után a 
válasz:

– A kis Jézus. – Biztos értetlen 
arcot vághattam, mivel gyorsan 
hozzátették:

– Persze Mária meg Szent Jó-
zsef is.

Dénes Katalin gyűjtése

Gyerekszáj
Mivel még hosszan tart a válto-

zó csípős, zimankós idő, érdemes 
a szervezetünket alaposan felké-
szíteni a betegségek ellen. Itt az 
ideje tehát egy igazán részletes téli 
gyógynövényes összeállításnak. 
Ha pontosan ismerjük a gyógynö-
vények hatásait, nem kell az első 
köhintéskor feltétlenül a gyógy-
szerekre, antibiotikumokra hagyat-
koznunk. Választhatunk szelídebb 
gyógymódot is. Ráadásul a gyógy-
növényekre nem csak teaként érde-
mes gondolnunk, de több közülük 
gargalizáláshoz, inhaláláshoz, im-
munerősítő fürdőhöz is alkalmas. 

Milyen gyógynövénnyel erő-
síthetjük az immunrendszerünket? 
Mit használjunk torokgyulladás 
vagy köhögés ellen? Hogyan ál-
lítsuk meg az arcüreggyulladást? 
Melyik gyógynövény a legjobb 
lázcsillapításra vagy gyulladás-
csökkentésre? Segítek eligazodni a 
legjobb téli gyógynövények között.
Csipketea rendszeresen

Immunrendszerünk támasza a 
közismert C-vitamin. E vízben ol-
dódó vitamint szervezetünk nem 
képes tárolni. Fogyasszunk rend-
szeresen csipketeát. A C-vitamin 
hőre érzékeny, ezért 5-6 órás hideg 
vizes áztatással készítsük teáját. 
Torokfertőtlenítés 
gyógynövényekkel 

Ha reggelente kapar a torkunk, 
ha nehezünkre esik a nyelés, való-
színűleg egy jó kis torokgyulladást 
szedhettünk össze. Szerencsére 
számos gyógynövényünk van a 
torok fertőtlenítésére, a gyulladás 
csökkentésére. Ilyen például az ap-
róbojtorján, mely gyógyteaként is 
nagyszerű, emellett flavonoid-tar-
talmánál fogva gyulladáscsökken-
tő hatású, valamint gargalizálásra 
is tökéletes. A mezei kakukkfű és a 
fürtös menta szintén kiváló fertőt-
lenítő hatással bír. A szurokfű teá-
ját is ihatjuk torokgyulladás ellen, 
csak arra  vigyázzunk, hogy ne for-
rón, hanem langyosan fogyasszuk, 
kiadós gargalizálás után.
Köhögés elleni házi szerek

Köhögésre, rekedtségre talán 
a bodza a legjobb: teája oldja a 
lerakódást, és köptető hatású. A 
rekedtség megszüntetésében és a 
köhögés csillapításában a szurokfű 
tea is hasonlóan hatásos, de fontos, 

hogy mindig langyosan fogyasz-
szuk, ne forrón! A fürtös menta is 
rendkívül hatékonyan szünteti meg 
a köhögést. A kakukkfű amellett, 
hogy jelentősen enyhíti a tünete-
ket, immunrendszerünket is jobb 
teljesítményre ösztönzi. Előfordul, 
hogy a köhögés nem múlik el, ha-
nem makacsul megmarad. Ilyenkor 
nagy segítség a Bükki füves ember, 
Gyuri bácsi Tüdőfűleveles teake-
veréke, mely tisztítja a légutakat, 
köhögéscsillapító és köptető hatá-
sú.
Izzasztás természetesen

A bodza vagy a citromfű levél 
tea izzasztó hatása sokat segít meg-
fázás esetén, két csésze gyógytea 
„kiizzasztja a náthát”. Az izzasz-
tással méregtelenítjük a szerveze-
tünket, meggyorsítjuk a gyógyu-
lást.
Lázcsillapítás

Legjobb lázcsillapító a bodza, 
de hatásos a málnalevél teája is, 
2-3 csészével érdemes inni belőle, 
ha lázasak vagyunk. (Tartós, magas 
láz esetén feltétlen forduljon házi-
orvosához!)
Inhalálás gyógyteákkal

Egy-egy kiadósabb megfázás, 
orrdugulás esetén érdemes rend-
szeresen inhalálni is, hogy kitisz-
títsuk a légutakat. Gyuri bácsi 
leginkább a bodzát, a mezei kakuk-
kfű, a cickafarkat, a fürtös mentát 
és a kamillát, valamint a kamillás 
teakeveréket lég utak szabaddá 
tételére. Készítsünk el legalább 
egy litert az adott gyógyteából a 
szokásos módon, majd legalább 
5-10 percen keresztül törülközővel 
takarjuk le a fejünket, és hajoljunk 
a gyógyító gőz fölé, mélyeket léle-
gezve. A gyerekek általában nem 
szeretnek inhalálni, pedig nekik is 
sokat segíthet a gyógyító illatok 
belélegzése. Hogy a gyerek na-
gyobb kedvvel, a forrázásos bal-
eseteket elkerülve lélegezze be a 
gyógynövények gőzét, a szülő ve-
gye őt ölbe, és együtt inhaláljanak.
Mezei kakukkfüves fürdő 
gyerekeknek

Jól bevált immunerősítő ötlet 
gyerekes szülőknek: 2-3 evőka-
nál (gézlapba csomagolt) mezei 
kakukkfüvet tegyünk a kádba, 
eresszünk rá forró vizet, majd ha 
testhőmérsékletűvé hűl, 20 percig 
fürdessük a gyermeket, és a szo-
kásos törülközős dörzsölés helyett 
fürdőlepedőbe burkolva hagyjuk 
megszáradni a csemetét. Az is jó 
megoldás, hogy ha a hagyományos 
módon elkészítünk 2-3 liter mezei 
kakukkfű teát, majd leszűrjük, és 
hozzáöntjük a fürdővízhez.

Arcüreg-, homloküreg- 
gyulladás kezelése 

Arcüreg- vagy homloküreg-gyul-
ladás esetén a diólevél lesz a meg-
mentőnk: Gyuri bácsi szájöblö-
getésre, külsőleg pedig borogatás 
formájában is ajánlja alkalmazását. 
Arcüreggyulladásnál vegyünk a 
szánkba diólevél teát, öblögessünk 
vele alaposan, majd köpjük ki, nem 
muszáj meginni. Éjszakára borogat-
hatjuk is az arcunkat vele. Homlo-
küreg-gyulladás esetén az orrüregbe 
kell kerülnie a diólevél teának: ehhez 
Gyuri bácsi váltott orrlyukas orröblí-
tést ajánl. Gyulladáscsökkentő hatása 
miatt a kamillás teakeverék is fo-
gyasztható napi 1-3 csészével étkezé-
sek között, és jelentős illóolajtartalma 
miatt inhalálásra is alkalmas.
Téli tea – az univerzális segítség

Gyuri bácsi teái között van egy 
kivételes élvezeti tea, a téli tea, me-
lyet apróbojtorján, szurokfű, lán-
dzsás útifű, borsmenta keverékéből 
állított össze, egyrészt, hogy illatos, 
kellemes ízű italt kortyolhassunk a 
téli időszakban is, másrészt, hogy 
megelőzhessük vele a tipikus téli 
fertőzéseket. Kisebb megfázások, to-
rokkaparás esetén a Téli tea nagyobb 
mennyiségben fogyasztva kiválthatja 
vagy kiegészítheti az egyéb terápiát.

Végezetül adjunk hálát, Ara-
nyosi Ervin Hála Istennek című 
versével!
Istenem, köszönöm,

hogy megteremtettél!
Köszönöm, hogy rajtam kívül

ennyi teremtett él!
Köszönöm a növényeket,

a sok szép virágot.
Köszönöm a fát, a bokrot.

Neved legyen áldott!
Köszönöm az állatokat,

hálás vagyok értük,
köszönöm, hogy életemet

színesíti éltük.
Köszönöm az embereket,

jót is, és a rosszat.
Kik szépítik életemet,

s akik rám bajt hoztak.
Mindannyian tanítottak,

világom megélni.
Köszönöm, hogy megmutattad,

miért nem kell félni.
Köszönöm, hogy itt vagy velem,

tudom, itt élsz bennem.
Köszönöm, hogy segítettél

jó emberré lennem.
Köszönöm, hogy utat mutatsz,

lábam merre menjen.
Köszönöm, hogy szívem

hagyod, szeretettel teljen.
Köszönöm, hogy hálás vagyok,

köszönöm, hogy élek.
Köszönöm, hogy megáldottál,

s én áldalak téged…
Mravcsik József

A téli időszak gyógyteái
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Akinek füle van, hallja meg!!!

Információk, programok:

X. évfolyam, 6. szám. • Megjelenés: 2019. december • Kiadják: Etes, Karancsalja, Karancsság, Piliny, Ságújfalu és Szalmatercs Egyházközségei. 
• Megjelenik két havonta. • Főszerkesztő: Kapás Attila plébános. • Szerkeszti a szerkesztőbizottság. • Tördelőszerkesztő: Kalcsó István. 
• Nyomdai munkálatok: Polár Stúdió, Salgótarján.

risztus HordozóK

Az ünnepi időszakban hagyományainkhoz 
híven pásztorjátékok és karácsonyi színdara-
bok bemutatására kerül sor az alábbi helyeken 
és időpontokban:

– Pilinyben a templomban december 24-
én, 16 órakor, a szentmise előtt (felnőttek és 
gyerekek),

– Karancsságon a templomban december 
24-én, 17.45-kor, a szentmise előtt (gyerekek),

– Szalmatercsen a templomban december 
25-én, 11.15-kor, a szentmise előtt (gyerekek 
és felnőttek),

– Ságújfaluban a templomban december 
25-én, 16.30-kor a szentmise előtt (gyerekek).

Minden kedves érdeklődőt szeretettel hí-
vunk és várunk!

A szerkesztőség

Dátum Etes Ságújfalu Karancsság Szalmatercs Piliny Karancsalja

december 24., kedd, Szenteste 20.00, szentmise éjfél, szentmise 18.00, szentmise 18.00, igeliturgia 16.30, szentmise 17.00, igeliturgia

december 25., szerda, Karácsony 10.00, szentmise 17.00, szentmise 10.00, igeliturgia 11.30, szentmise 10.00, szentmise 8.30, szentmise

december 26., csütörtök,
Szent István diakonus 10.30, szentmise 10.00, igeliturgia 9.30, szentmise 8.30, szentmise 8.30,igeliturgia nincs

december 28., szombat,
Szent Család ünnepe (előesti mise) nincs 18.30, szentmise nincs nincs nincs 17.00, szentmise

december 29., vasárnap,
Szent Család vasárnapja 11.30, szentmise 10.00, igeliturgia 10.00, szentmise 8.30, igeliturgia 8.30, szentmise nincs

december 31., kedd,
Szent I. Szilveszter pápa 11.30, szentmise 10.00, szentmise 10.00, igeliturgia 8.30, szentmise 8.30, igeliturgia nincs

2020. január 1., szerda,
Szűz Mária, Isten anyja, újév napja 11.30, szentmise 18.30, szentmise 17.00, szentmise 17.00, igeliturgia 16.00, szentmise 17.00, igeliturgia

A szentmisék rendje 2019. december 24. és 2020. január 1. között

Magdus Melinda:
Karácsonyi regélős

Karácsonynak éjszakája,
mindig eljön esztendőre.
egyszer fehér, bársonyos,
máskor  rideg, locspocsos.

Együtt vagyunk mindannyian,
kandallónk pattog halkan,
szíveinkben forró a láng,
sose múljon el e varázs.

Mákos bejgli illata száll,
nagymamának dicséret jár,
a halászlé is gőzölög,
kis unoka sündörög.

Terített asztalunknál,
kis családunk nagy csodát vár,
Jézuskának örvendezünk,
dicsőséget zengedezünk.

Tabir Katóca (Tábi Józsefné):
Karácsonyi üzenet 

Szentkarácsony éjjelen felnéztem a kék égre.
Rám köszönt a végtelen szeretett békessége. 
Az égboltot megláttam, a sötét felhők felett. 
Mit magamnak lent szántam,

éjjel megtörténhetett! 

Minden szép volt, oly tiszta,
mint a frissen szőtt vászon.

S emlékek hozzák vissza, a régi fakó álmot... 
A Karácsonyi rege, a Betlehemi játék; 
s eljő éjjel a földre, a legszentebb ajándék, 
Ne fájjon már a szívnek,

a gyűlölködők hada: 
„Az áldást hozom néktek!”

(Ez Istenünk Szent szava.)

Pásztorjátékok rendje

Én nagyon örültem, amikor kiderült, hogy szeptember 
29-én Tőzsérné Melinda a budai Gellért-hegyre szervez-
te pilinyi rózsafüzér társulat szokásos évi kirándulását. 
Megmutathattam gyermekeimnek a budai vár falának egy 
mélyedésében megbújó sziklatemplomot, ahol még ma is 
őrzik Szent Pál csontereklyéjét. Meghitt időtöltés volt eb-
ben az ősi barlangképződményben a szentmisén részt ven-
ni és megnézni egy szép kiállítást. Aki már eddig eljött, 
annak szerintem kötelező feljebb kirándulnia a hegy tete-
jére, hogy megláthassa  a csodálatos budapesti panorámát 
és a hegy tetején épült erődöt, a Citadellát. Összességében 
élményekben gazdagon, fáradtan mégis feltöltődve értünk 
haza, ennek a szép napnak az emlékével.

Kollárné Deák Anita

Gellért-hegyi kirándulás

A Szent László Közösség a Magyar Teátrumi Társasággal, valamint a Nemzeti Művelődési 
Intézet Nógrád Megyei Igazgatósával együttműködve Nógrád megyét fogja képviselni a budapesti 
Nemzeti Színházban, az V. Pajtaszínházi Programon, a 2020. január 25–26-i hétvégén. Illyés 
Gyula: Tűvé-tevők című parasztkomédiáját fogják előadni, Máté Krisztián (a salgótarjáni Zenthe 
Ferenc Színház színésze, rendezője) rendezésében. Az előadásra – melyre a legnagyobb valószínű-
ség szerint 2020. január 25-én, szombaton fog majd sor kerülni – szeretettel várják a kedves 
érdeklődőket! Lesz majd itthon, a ságújfalui kultúrházban is egy előadás, ennek tervezett időpontja 
2020. január 18. Nagy megtiszteltetés ez mind a színjátszó közösség, mint a hat egyházközség 
tekintetében, ezért az amatőr színjátszók kérik a kedves testvérek imáit. Szeretnék méltón képvi-
selni Nógrád megyét, településeinket és természetesen önmagukat, a Szent László Közösséget is.


