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Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője
Kedves Hívek, Kedves Olvasóink!
Szinte nem értjük, hogyan repülhetett el ilyen gyorsan megint egy esztendő. Még élénken
élnek bennem is a tavalyi karácsony képei, hangulata, pedig már itt állunk 2014 karácsonyának
kapujában.
Karácsony a mi kultúrkörünkben a kicsinyeknek csillagszórós, ragyogó karácsonyfa,
jászolos Jézuska, ajándékok, édességek sokasága. Nagyobbaknak fenyőillat a lakásban,
ajándékok adása-kapása, iskolai szünet, téli
örömök alkalma. Felnőtteknek emlékezés régi
karácsonyokra, karácsonyi képeslapok, üdvözletek kölcsönös küldése, ajándékozás, munkaszünet, ünnepi vacsora, éjféli mise. A keresztény számára a világot megváltó Jézus Krisztus
születésének ünnepe. A legkedvesebb ünnep,
de a legfontosabb is, mert nem harsanhat
húsvét hajnalán diadalmas Alleluja, ha nem szólal meg szentestén a Glória.
Ugyanakkor világunkban annyi a változás! Sok dolog az életünkben másképp van, mint
akár csak néhány évvel ezelőtt. Mindannyian érzékeljük, hogy az ünnepre szinte már kórosan és
nyomasztóan rátelepedik a fogyasztói, üzleti szellem. Aki óhajtja, egyes üzletekben már október
elejétől karácsonyi hangulatban érezheti magát és már a szüret kedves őszi időszakában
csokimikulások, szaloncukrok és karácsonyi puszedlik képe keveri meg az ember fejét. És ez a
mindenben hasznot kereső praktikum leépíti, másodlagossá teszi a karácsony üzenetének lényegét. Minden kellék adva van, tudnánk szépen karácsonyozni anélkül is, hogy Jézus Krisztusról és
az ő születéséről akár egyetlen halvány utalás is lenne. És ez nagy baj.
A karácsony lényegét tekintve nem változott. Egyik énekünk szavaival megfogalmazva:
"Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt: megszületett Jézus a beteg világnak." Évenkénti
ünneplése a ténynek, hogy Isten szereti teremtményét, az embert és Fiában eljön őt megváltani,
megszabadítani. És mindebből következően az ember és ember közti szeretet ünnepe is, az emberség ünnepe, a magunkba szállás, Istenkeresés ünnepe. A szeretet tana ezen a napon indult el,
hogy meghódítsa az emberiséget. Hogy több mint kétezer év után még mindig nem uralkodik a
világ fölött, az nem a tan hibája, hanem a mienk, embereké. Az emberiség állásfoglalása a szeretet tanával szemben vajmi keveset változott. Pedig addig nem lesz békesség ezen a földön, amíg
a szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem lesz igazság, boldogság, megelégedés, amíg az emberi cselekvés legfőbb mozgatóereje nem a szeretet. S a karácsony célja az is, hogy erre
mindannyiunkat emlékeztessen.
Mi a magunk erejéből nem sokat tehetünk a világ megváltoztatására, ez igaz. De Wass
Albert szavaival: meggyújthatunk egy kicsi gyertyalángocskát, a magunk emberségének lángját a
gyűlöletnek, irigységnek, közömbösségnek ebben a szénfekete éjszakájában. Kis láng, de mégis
csak jelt ad arról, hogy a sötétség mélyén emberek élnek, s hogy nincs veszve még minden. Rajtunk, embereken múlik csupán: meggyújtjuk-e valamennyien a lelkünkben várakozó szeretet
lángját vagy nem.
Ezen gondolatokkal kívánok Mindannyiuknak áldott, békés, szeretettel teli karácsonyi
Tornavölgyi Krisztián plébános
ünneplést és boldog új esztendőt!

2014. december

2/6

Ugodi Harangszó

Lengyelországi zarándoklat 2014. szeptember 3-6.
Ez évi zarándoklatunk során az idén szentté avatott
II. János Pál pápa nyomában, gyermekkora, papi, érseki
működése helyszíneit kerestük fel.
1. nap (szeptember 3.): Indulás reggel 6 órakor Rajkánál
létük át a határt, a Pozsony – Zsolna útvonalon 12 órakor
értünk Lengyelországba. Első program Wadovice város, II.
János Pál (Karol Wojtyla) szülővárosa. A szépen felújított
főtéren, a pápa szülőházából kialakított interaktív múzeumot
látogattuk meg. Érdekes, különleges fény- és hanghatások
voltak. Többen megkóstolták a pápai krémest, azt a
süteményt, amely kedvence volt a kis Karol Wojtylának.
Innen a 12 km-re lévő Kalwaria Zebrzydowskára utaztunk. A
60 hektáron fekvő, 18. században épült természeti és
építészeti különlegesség a világörökség része. Lengyelország
második legnagyobb Mária kegyhelye, könnyező Mária
kegyképpel.
17 órakor mise volt, utána vacsora, finom lengyel paradicsomleves. A zarándokszállás modern,
kényelmes, az egész búcsújáró hely szépen felújítva, rendben tartva. Este kilenckor különleges
élmény volt a kegykép bezárása, zenére.
2. nap (szeptember 4.): Reggeli után felsétáltunk a jeruzsálemi Kálvária mintájára épült szentélyhez. Sajnos a kápolna zárva volt, de előtte láttuk a
komplexum makettjét, fantasztikus. A kegytemplom alaposabb
megtekintése után indulás Czestochowa városba a Jasna Gorára
(Fényes Hegy). Gyönyörű időben érkeztünk, hatalmas
épületegyüttes, óriási zarándokközpont, rengeteg ember, óriási
forgalom. Kolostoralapítás XIV. század, pálos rendi szerzetesek,
(az egyetlen magyar alapítású rend, Boldog Özséb által) A
Mária kegyképet Szent Lukácsnak tulajdonítják, Nagy Lajos
királyunk ajándéka a legenda szerint. Kalandos sorsa van, a
Szent Szűz arcán vágásnyomok. A svédek feletti 1655-ös csodás
győzelmüket
neki
köszönik a lengyelek.
Jasna
Gora
a
legnagyobb, leghíresebb
lengyel
búcsújáróhely.
Félkettőkor mise a
Szent Szűz kegyképe
előtt, előtte kép
leleplezés szertartás.
Fantasztikus élmény
volt ennyire közel
lenni a kegyképhez, az egész templom tele volt a magyar
misén, rengeteg áldozó, nagy megkönnyebbítő élmény volt.
Utána Jasna Gora megtekintése, bazározás, kávézás, pihentető
búcsúi programok, majd indulás Krakkóba. (A mise Ani
gyerekeiért és unokáiért volt. Számunkra még plusz élmény)
3. nap (szeptember 5.): Krakkó – reggeli után találkozó
Arankával, aki a krakkói idegenvezetőnk lett. Nagyon sok
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története volt a város eredetéről (sárkány,
Krakkó vitéz, stb.) a 2. legnagyobb város
Lengyelországban. (1 millió lakos), régi
főváros, ma is kulturális központ. Gyönyörű
főtere van, posztócsarnok, Mária templom,
városháza maradvány. Először a Wawelt, a
királyi várat tekintettük meg, rengeteg magyar
vonatkozás, közös történelmünk megannyi
nyoma, Szent Hedvig (Szent Jadviga, Nagy
Lajos királyunk lánya) sírja, relikviái. A
katedrálisban egymásba érő turistacsoportok,
rengeteg ember. Utána a királyi úton besétáltunk az óvárosba, megnéztük a Jagello – egyetemet.
(Jadviga és Jagello alapítása), a Visztula folyót. Krakkó 1257-ben alapítva, magdeburgi jog szerint, jó földrajzi helyzete miatt sikeres, gazdag kereskedőváros. A főtérre érve a kereskedőcsarnok (Posztóház) megtekintése után a Mária templomot néztük meg. Gyönyörű, híres, hársfából
faragott oltára 500 éves. A templom tornyából meghallgattuk a „hajnalt”, óránkénti hagyományos félbeszakadt trombitaszó. 1 órás szabadidős sétálgatás után indulás az Isteni irgalmasság
bazilikához a város szélére. Napjainkban épült, óriási, több százezer zarándok kiszolgálására
épülő nagyszabású vállalkozás, a lengyel adakozó vallásosság nagy példája. Szent Fausztina nővér kolostora és szobája megtekintése, ereklyéje a régi kolostortemplomban. (Szent Fausztina az
„Isteni irgalmasság” mozgalom alapítója. A látomása alapján festett kép az „Irgalmas Jézus” a
központ óriási, 4000 embert befogadó hipermodern templomának oltárképe. 17 órakor mise az
altemplom magyar kápolnájában, szép mozaikok lengyel és magyar szentek képei. Vásárlás után
vacsora, finom lengyel leves, a „zsurek”, nagyon ízlett.
4. nap (szeptember 6.): Reggeli után ismét a város szélére utaztunk, az új, II. János Pál „Ne
féljetek!” zarándok központba. Újabb fantasztikus, modern,
hatalmas templom, gyönyörű, új stílusú, szlovén művészek
készítette mozaikok, hatalmas méretek, különleges hatások.
Nyolcszögletű altemplomában misét hallgattunk. Elbúcsúztunk
Krisztián atyától, aki Szakács Tiborék esketésére Krakkóban
maradt, mi pedig elindultunk a Wieliczkai sóbányába. Ez ma már
múzeum évi 1,2 millió látogatóval. A legenda szerint Szent
Kingával (IV. Béla királyunk lánya, Szent Margit nővére,
Lengyelország és Litvánia védőszentje) érkező magyar
bányászok fedezték fel a XIII. században. Magyar idegenvezetővel 2,5 órás bejárás, 357 lépcső lefelé, remegő lábak, sok szép
sóból készült szobor, faragvány.
Fő látnivaló a Szent Kinga
sótemplom, itt is áll II. János
Pálnak egy szobra. Szépen kiépített turistacentrum, igazi turista
nagyüzem. Délután kettőkor indulás Zakopanéba. Lengyel Tátrai kisváros, nyáron túrázók, télen síelők paradicsoma. Szép,
„fekvő óriás” hegy megfigyelése, „állán” messziről látszó kereszt. 1 órás program a „sajtpiacon”, különleges sajtok, nagy
bazár. Utolsó programként megnéztük a gorálok által II: János
Pálnak a merényletből felépüléséért hálából emelt, a Fatimai Szűz tiszteletére szentelt különleges
fatemplomot. Szép élmény volt, itt is sok zarándok, sok apáca, a lengyelek mély vallásosságának
szép példái.
Este hatkor indulás haza. Jó tempójú utazás után éjjel egykor értünk Ugodra, fáradtan, élményekkel telve. Jó volt. Lehet készülni a jövő évi kirándulásra a már egészen összeszokott társasággal. Remélem, Atya jövőre is tervez hasonlót.
Molnárné Török Eleonóra
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Istenem, Örök Atyám, szent kezedbe adom lelkem!
Légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem!
Az egyház év végi hálaadó imájában imádkozzuk majd Szilveszter estéjén: "Úgy érezzük, fölséges Istenünk, idő és örökkévalóság Ura, hogy számot kell adnunk erről az esztendőről, melynek
végét ezer és ezer embertársunk el sem érte..." Ezen sok ezer embertársunk között ott vannak
plébániánk hívei, családtagjaink, rokonaink, ismerőseink is, akik nem érhették meg az idei év
végét. Most Róluk emlékezünk meg a feltámadás és az örök élet hitében és reményével. Plébániánk területén a Római Katolikus Anyaszentegyház szertartása szerint a következő keresztény
testvéreinktől vettünk búcsút:
2013-ban: (lapzártát követően):
+ Bogdán Antal 77 é. (temetése: dec. 19.)
+ Németh Ferencné sz. Soós Terézia 71 é. (dec. 31., Homokbödöge)
2014-ben:
+ Pákozdi Lajosné sz. Tamás Anna 83 é. (jan. 17.)
+ Piszker Pálné sz. Régner Amália Ildikó 69 é. (jan. 30.)
+ Bogdán Béláné sz. Orsós Etelka 73 é. (febr. 28., Homokbödöge)
+ Boldizsár Pál 83 é. (márc. 15.)
+ Maródi Viktorné sz. Haraszti Mária 81 é. (márc. 20.)
+ Keresztes Géza 88 é. (ápr. 04.)
+ Berzsenyi Elekné sz. Polgár Terézia 84 é. (ápr. 25., Homokbödöge)
+ Szalai Lajos 64 é. (máj. 07.)
+ Márkus Károly 77 é. (júl. 10.)
+ Farner Géza 85 é. (aug. 02.)
+ Boldizsár Gáborné sz. Prém Anna 87 é. (aug. 12., Homokbödöge)
+ Banai Gáborné sz. Kiss Vilma 90 é. (aug. 19.)
+ Szalai Zoltán Mihály 63 é. (szept. 02.)
+ Kelemen Jánosné sz. Szalai Gyöngyi 46 é. (okt. 04.)
+ Szalai Endréné sz. Szalai Anna 81 é. (okt.08.)
+ Fodor Zoltán Árpád 63 é. (okt.17.)
+ László József 81 é. (okt. 21.)
+ Oláh László 62 é. (okt. 22.)
+ Török Gyula 87 é. (okt. 30.)
+ Árki Lajos 61 é. (nov. 04.)
+ Frank Károly 56 é. (nov. 14.)
+ Pap Zoltánné sz. Mihály Emma 83 é. (nov. 15., Homokbödöge)
+ Soós Józsefné sz. Piszker Margit 91 é. (nov. 29.)
A Bibliában találunk utalást a holtakért végzett imára: "Szent és üdvös dolog a halottakért imádkozni, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől." (2 Makk 12,46) A katolikus keresztények legfontosabb imádsága a szentmise, amely dicsérő és hálaadó, egyúttal kérő és engesztelő áldozat is,
amelyet ősi egyházi tradíciónk alapján elhunytakért is fel lehet ajánlani Istennek. Szeretteink
lelki üdvösségéért a halál, vagy a temetés első évfordulójához kapcsolódóan megemlékező
gyászmisét lehet mondatni. Ha valaki miseszándékot kíván bejegyeztetni, minden héten a szerda
délelőtti hivatali időben (9-12 óráig), valamint a vasárnapi szentmisék után teheti meg a plébániahivatalban.
Halottainknak adjon az Úr boldog örök életet Országában, fényeskedjék nekik örök világosság!
Nyugodjanak békességben!
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Arany, tömjén, mirha...
Mindannyiunk számára jól ismert a Máté - evangélium beszámolója Jézus születéséről. Itt olvashatjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus is kapott ajándékot.
A napkeleti bölcsek (csillagtudósok, mágusok, három-királyok) különleges ajándékokat: aranyat, tömjént, mirhát adtak át az újszülöttnek. De vajon miért azt hozták, amit hoztak?
Már Ptolemaiosztól tudjuk - vagy még előbbről -, a pártusok mondták először, hogy a királyoknak csak aranyat illik ajándékozni. Igazi uralkodói ajándék az arany. Valamikor az igazi királyok
meg a nagyurak csakis arany kehelyből ittak, és arany tányérból ettek. Tehát az volt a királyok
ajándéka. Már az ókori egyházatyák is azt mondták, hogy az arany a legősibb időktől kezdve
egész máig a legdrágább fém. Talán a platina drágább, de az aranyhoz mérik a valutákat is. Nos,
az arany ajándékozása azt jelenti, hogy királynak adták, mert királynak nem illett mást adni. Jézus valóban király. A királyok Királya.
A második ajándék a tömjén. A tömjénnek a katolikus templomokban a mai napig van szerepe
bizonyos alkalmakkor. Egy sajátos
arábiai bokor, fa illatos gyantájának
izzó parázson történő elégetése
nemcsak katolikus szokás, a héber
liturgiából lett átvéve. Nagyon régi
eredetű a tömjénezés. Ennek is
szimbolikus jelentése van: nemcsak
az, hogy jó illat legyen a
templomban, hanem a drága illat
összeköti Istent az emberrel. Száll fel
az embertől az illat, és szinte Isten
szívéig jut. A tömjénillat Isten és az
ember között utat nyit, és ezt a zsidó
istentisztelet során a főpap végezhette, a pontifex. Így nevezték latinul a főpapot, ami annyit jelent, hogy hídverő. A tömjénnel és papi liturgikus szolgálatával hidat vert Isten és ember között.
Jézus nemcsak király, hanem az illat azt jelenti, hogy Ő a Főpap, az igazi főpap, aki ismeri nyomorúságainkat és nem állatot áldozott Istennek az emberek bűneinek engeszteléséül, hanem önmagát áldozta fel. És igy ért véget az Ószövetség. Jézustól kezdve ez a misztérium, a titok: Ő
egyszerre az áldozat és a feláldozó. Ő aki áldoz, de önmagát áldozza. Még egy galambocskát
sem hajlandó áldozni. Önmagát áldozza a kereszten, s ezért Ő a pontifex, a hídverő, a Közbenjáró ember és Isten között. Hidat ver.
A harmadik jelkép a mirha. Egy észak-afrikai fának a gyantája. A mirhát arra használták, hogy
bebalzsamozzák vele a halottakat. Az összes egyiptomi fáraók múmiái többek között mirhával is
balzsamozva voltak, azért, hogy a testük ne pusztuljon el a halál után sem. Jézust is így akarták
bebalzsamozi. "Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mintegy száz fontnyit." (Jn 19,39) Nagyon nagy mennyiség. Ezzel akarták
tulajdonképpen Jézus testét bebalzsamozni, de mire odaértek, nem találták. A mirha ajándéka azt
szimbolizálja, hogy a végső pusztulás nem uralkodhat el Jézuson. Ez a király és főpap ugyan
halálra lesz ítélve, meg fog halni, de a végső pusztulástól megmenekül. Feltámad a halálból.
Mindezeket jelenti ez a három igazán különleges, a szimbólumok nyelvén sokat mondó, Jézusnak szánt ajándék.
Gyökössy Endre: A karácsony szíve: a szeretet
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"Szívünk a szent örömmel megtelik.
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,
feledtet minden fájó veszteséget,
minden keserű könnyet letörül.
Karácsonyi béke ölel körül.
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Győzve a távolságon, téren,
boldog betlehemi találkozóra
várlak, testvérem."
Túrmezei Erzsébet:
Találkozó a jászol mellet
-részlet-

Tisztelettel és szeretettel hívom és várom Önt és kedves Családját
templomunkba, hogy közösen ünnepeljük Megváltónk születését!
Tájékoztatásul közlöm az ünnepi liturgiák időpontjait:
DEC. 24. szerda, szenteste:
23.30 óra: orgonamuzsika karácsony éjjelén
24 óra: éjféli szentmise
DEC. 25. csütörtök, KARÁCSONY, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE:
8 óra: ünnepi szentmise
DEC. 26. péntek, karácsony másodnapja,
Szent István első vértanú ünnepe:
8 óra: ünnepi szentmise
DEC. 28. vasárnap, a Szent Család ünnepe:
8 óra: ünnepi szentmise a
családok megáldásával
(hívjuk a szülőket gyermekeikkel együtt)
DEC. 31. szerda, a polgári év utolsó napja:
17 óra: hálaadás Istennek az esztendő
befejezésekor
JAN. 1. csütörtök, Újév napja,
Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe:
8 óra: ünnepi szentmise, amelyen
az Úr áldását kérjük az előttünk álló
esztendőre
(ezt a szentmisét 17 órakor a homokbödögei templomban is megtartjuk)
Együttünneplésünk reményében:
Tornavölgyi Krisztián
plébános
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Felelős kiadó és szerkesztő: Tornavölgyi Krisztián plébános
Tipográfia: Tóth Géza
Megjelenik évente két alkalommal

