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Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője
2012
2012. DECEMBER,
DECEMBER, KARÁCSONY hava
Kedves Ugodi Testvérek!
Karácsonykor Isten gyermekként jön világunkba. Nem felnőtt emberként jön közénk,
hanem gyenge és tehetetlen gyermekként születik meg egy asszony méhéből. Megtapasztalja
a szeretetet, törődést, gyengédséget.
Így növekszik fel lassan.
Világra jövetelével Isten megpróbál minket attól a nagyzási hóborttól megszabadítani,
hogy mindig nagynak, erősnek akarjunk látszani. Jézus -már felnőttként- arra buzdítja tanítványait, hogy a gyermekekhez hasonlítsanak. Máskülönben nem juthatnak be a mennyek országába. A hitoktatás során megtapasztalom, hogy a gyermekek még képesek rácsodálkozni a
világra. Nyitva állnak az új tapasztalatokra. Saját maguk akarják megtanulni és megtapasztalni az életet, nemcsak másokra hagyatkoznak. Bele tudnak feledkezni a dolgokba. A játékban
megfeledkeznek magukról. Anélkül képesek megélni a pillanatot, hogy kényszerek és elvárások megzavarnák őket ebben. Nyitott szívvel lépnek oda a másik emberhez, hátsó szándékok
és előítéletek nélkül.
A szent ünnep közeledte arra is int minket,
hogy bánjunk gondosabban és tudatosabban a
bennünk élő "gyermeki" - vel. A gyermekről szóló
álom az újrakezdés szimbóluma. Karácsonykor
Isten az újrakezdés lehetőségét biztosítja. A múlt
nem tarthat vissza attól, hogy Isten mindent
átalakíthat és megújíthat bennünk.
Nagy Szent Leó pápa egyik karácsonyi
beszédében így fejezte ezt ki: "Mától újrakezdhetem, mert bennem az Isten gyermekként
születik meg."
Soha nem késő újrakezdeni. Karácsony
titka évről évre arra szeretne bátorítani, hogy rázd
le a múlt sokféle terhét és légy bátor újrakezdeni.
És a gyermek mosolyára, a szívében még
gyermeknek maradt ember finom humorára van
szükség ahhoz, hogy képes legyél magadat is
elfogadni és szeretni, valamint a kemény élet sokféle, nehéz terhét, baját cipelni.
És ebben erőt adhat az a Jézus, aki gyermekként
és felnőttként nem vonakodott leélni itt a földön
egy olyan EMBERI életet, mint a Te életed is.
A rideg jászol szeretetet hozó Isteni Gyermeke
költözzön az idei karácsonykor is mindannyiunk szívébe...
Ezen gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónknak Isten kegyelmével és szeretetével
teljes boldog karácsonyt és áldott új esztendőt!
Tornavölgyi Krisztián
Plébános
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„Minden út Rómába vezet…”
2012. szeptember 17-én 47 fővel indultunk zarándoklatra az „örök városba”: Rómába.
A reggeli indulás után Keszthelyen keresztül utazva – ahol idegenvezetőnk csatlakozott –
Szlovénia felé vettük utunkat. Itt kisebb pihenőt iktattunk be utazásunkba és Trojanenál kitűnő fánkot ehettünk.
Kora délután érkeztünk Szent Antal városába, Padovába. Itt szentmisén vettünk részt a
Szent Antal bazilikában, amelyen Krisztián atya Szent Antal élettörténetével ismertetett meg
bennünket prédikációjában. Ezután elfoglaltuk szállásunkat.
Második nap a reggeli után Isten Szegénykéje, Szent Ferenc városába, Assisibe mentünk. Először a Szent sírja fölé épült bazilikában megtekintettük Giotto híres falfreskóit, amelyeken Szent Ferenc életútja tárult elénk. A szentmise után a kápolna és a kolostor lenyűgöző
élményt jelentett. Még ezen a napon megérkeztünk Rómába.

A következő napon Róma nevezetességeivel ismerkedtünk. Reggeli után a Lateráni
Szent János bazilikába mentünk. Ez a templom a pápának, mint Róma város püspökének székesegyháza. Amikor beléptünk a bazilikába, ámuldoztunk a gigantikus méretektől. A főoltár
legnagyobb kincse a két főapostol ereklyéje. Itt található Róma legnagyobb templomi orgonája is. Ezt követően a város legnagyobb Mária temploma, a Santa Maria Maggiore bazilika
megtekintése szerepelt programunkban, majd a Colosseumhoz indultunk és kívülről néztük
meg az öreg amfiteátrumot. Kevés dolog vetekedhet Rómában azzal az élménnyel, amikor
életében először megpillantja valaki a Colosseumot – a gladiátorharcok és más rendezvények
egykori helyszínét – amely ma a város legméltóságteljesebb és leglenyűgözőbb ősi műemléke. Tovább sétálva a Forum Romanum tárult elénk. Ez szinte ezer éven keresztül a római birodalom szíve volt. Megcsodáltuk még a Trevi-kutat, amely hírét annak a hiedelemnek köszönheti, mely szerint, ha valaki egy pénzérmét dob a szökőkút vizébe, az visszatér az „örök
városba”. Innen a híres Spanyol lépcsőhöz indultunk. Mindannyiunk számára talán a legna-
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gyobb élményt a képekről és a televízióból is jól ismert Szent Péter bazilika jelentette. Ez a
világ legnagyobb keresztény temploma, ahol az egyik legnagyszerűbb műalkotást, Michelangelo Piétáját láthattuk. A szobrot a művész 23 éves korában készítette, amit 1972 óta a vandálok támadásától üvegfal véd. Továbbhaladva a templomban, az oltár fölött Bernini tíz emelet
magas baldachinja tárult elénk. Ettől kissé jobbra a Szent Péter apostolt trónusán ülve ábrázoló szobrot tekinthettük meg. A szobor bal lába teljesen simára kopott a hívők érintéseitől és
csókjaitól. A főoltár mögött Bernini finoman kidolgozott bronztrónusa látható (ez a hatalmas
bronz trón tulajdonképpen egy ereklyetartó, egy Péter apostol által használt szék található
benne). A bazilikában Boldog II. János Pál pápa sírjánál is imádkoztunk. Kora este kegytárgyakat, ajándéktárgyakat vásárolhattunk egyházi üzletekben, majd vacsora után fáradtan indultunk a szállodába pihenni.
A következő napot is Rómában töltöttük el, ekkor az ősi városfalakon kívüli Szent Pál
bazilika meglátogatásával kezdtük a napot. Az öthajós bazilikában a főoltár alatt Szent Pál
apostol sírja található. Ezenkívül a pápák mozaik arcképsorát csodálhattuk meg Péter apostoltól egészen XVI. Benedek pápáig. Ennyi élmény után egy, a város látnivalóit összefoglaló
nyitott panorámabuszos kiránduláson vettünk részt, amelyen még egyszer megtekintettük
Róma nevezetességeit. Az utolsó napunkat Velencében töltöttük.

A Szent Márk székesegyházban tartott szentmise után vagy a Szent Márk tér nevezetességeit
csodálhattuk meg, vagy szabadprogram keretében gondolázhattunk, amely egyedülálló élményt jelentett az utóbbi programot választók számára. Sok élménnyel és lelkileg feltöltődve
érkeztünk haza. Az út megszervezését, a program összeállítását, és a szentmiséken elhangzott
tartalmas prédikációkat ezúton is szeretnénk megköszönni Tornavölgyi Krisztián plébános
atyának. Reméljük, hogy a jövőben még hasonló zarándoklatokon nyílik módunk részt venni.
Havasi Károlyné
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" Az október 11 -én kezdődő Hit évének meghirdetésével az volt a szándékom, hogy minden
hívő új módon ismét rálépjen a szív megtérésének útjára. Ebben az egész évben szívből buzdítalak benneteket arra, hogy mélyítsétek el a hitetekről való gondolkodást.
Hitetek így lehet tudatosabb, és így erősödhettek meg Krisztus és Evangéliuma követésében. "
XVI. Benedek pápa
Egyházközségünkből is részt vettünk a Hit évének megnyitóján
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit évét, amely 2012. október 11-től
2013. november 24-ig, Krisztus Király ünnepéig tart. Ennek megfelelően október 20-án
Veszprémben a Szent Mihály-bazilikában ünnepélyes keretek között tartották a megnyitót,
amit dr. Márfi Gyula érsek úr celebrált, és nyitotta meg a Hit évét a Veszprémi Főegyházmegyében, a megye világi elöljáróinak és papjainak, papnövendékeinek részvételével, sok meghívott vendég jelenlétében.
Tornavölgyi Krisztián atya is hivatalos volt a megnyitóra és részt vett a szentmiseáldozatban is, amelyen nagy megtiszteltetés volt részt venni, és részese lenni ennek a gyönyörű
áhítatnak. A szertartás előtt háromnegyed órával, már alig lehetett beférni a neoromán stílusú
katedrális főhajójába, amely templom román kori elődjének építtetésében nagy szerepet játszott Boldog Gizella királyné, akinek karereklyéjét a templom 1996 óta őrzi.
Prédikációjában az érsek atya több gyönyörű versből is idézett. Beszédében hangsúlyozta, napjainkban kiemelt jelentősége van a hitnek, mivel sok a célt tévesztett, kereső ember. Az utóbbi évtizedekben a tudományos materializmus került előtérbe, de az emberek mégis érzik, hogy hit nélkül nem lehet élni. Nagy odaadással és csendben hallgatták a hívek a beszédet, többen el-elgondolkodtak mondatain. Meghatóan jó és felemelő érzés volt látni az
összetartozást a szívekben és lelkekben, az odaadást, lelkesedést, amit ez a kis keresztény
közösség a szentmiseáldozat alkalmával megélt, a szentáldozás pedig, ahol nagyon sokan részesültek Krisztus Szent Testében, még meghittebbé varázsolta ezt a szép és csodálatos istentiszteletet. A szentmisét a bazilika Szent Mihály kórusának éneke tette még ünnepélyesebbé.
A szentmise után egész napos szentségimádás kezdődött. Óránként váltották egymást
a főegyházmegye pasztorális csoportjai, valamint a helybeli egyházközségek képviselői. A
Papság, és a meghívottak, a szentmise után átmentek a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai
Központba, ahol a különböző pasztorális területek munkacsoportjai mutatkoztak be. Köszönettel tartozunk Krisztián atyának, hogy részesei lehettünk a Hit éve megnyitójának, ami több
volt, mint lelki felüdülés, és mi is csak biztatni tudunk mindenkit, hogy a Hit éve meghatározó
szerepet játsszon mindenki életében, hogy még közelebb kerüljön Jézushoz, aki mindig velünk van, és segít a keresztünk hordozásában. Segítsen ebben Vida Sándor is, egyik versének
részletével.
Csombó György
KERESZT (részlet)
Világ Megváltója! Tehozzád fordulok,
Aki nem veted meg a bűnös gyermeket,
hanem mind egyformán, nagyon szereted...
Tekints le reám, hallgass meg engem,
segíts, segíts tovább vinni a keresztem!
Hogyha ketten visszük, tudom nem lesz nehéz,
mert a Te jóságod, mindenre kész.
S hogyha odaértem majd a cél elé,
elmondani ó engedd meg nekem:
"Uram, köszönöm, hogy vitted a keresztem!"
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Ima a Hit évére
Mennyei Atyánk!
Hálát adunk Neked azért, hogy meghívtál bennünket Egyházadba.
Köszönjük Neked, hogy Krisztus Testével tápláltál bennünket, és eltöltöttél a Szentlélek erejével!
Add, hogy napról napra mélyebben felismerjük kegyelmeidet életünkben, s egyre jobban rád
bízzuk életünket!
Adj erőt, Urunk papjaidnak a mindennapi szolgálatukhoz!
Erősítsd meg a családokat hűségeddel! Állj a fiatalok mellé, hogy nagylelkűen válaszoljanak
hívásodra!
Mutass utat a keresőknek, légy a kétségbeesettek és reménytelenek világossága!
Nyisd meg szívünket, hogy Szentlelked erejével megmutathassuk embertársainknak az üdvösség útját!
Így újítsd meg Szent Anna, Boldog Gizella és egyházmegyénk szentjeinek közbenjárására
egyházközségünket és egyházmegyénket!
Ámen.

Év végi visszaemlékezés eltávozott szeretteinkre
A keresztény szeretet jegyében emlékezünk vissza plébániánk idén eltávozott híveire!
2012-ben plébániánk területén a Katolikus Egyház temetési szertartása szerint az alábbi testvéreinktől vettünk búcsút:
+ Cziráki Endréné
sz. Kovacsek Anna 80 é. (Homokbödöge)
+ Bolla Ferenc 71 é.
+ Szabó Ferenc Mihály 73 é.
+ Kajtár Gyuláné
sz. Galántai Gabriella 68 é.
+ Szabó Gyula 83 é.
+ Göbl István 59 é. (Homokbödöge)
+ Szalai Józsefné
sz. Fódi Rózsa 82 é (Pápáról)
+ Soós Zoltán 52 é.
+ Márkus Józsefné sz. Végh Etelka 81 é.
+ Major Lajosné sz. Becsei Mária 83 é.
(Attyapusztáról)
+ Márkus Pál 56 é.
+ Takács László 61 é.

+ Sas Ferencné sz. Rózsa Veronika 77 é.
(Attyapusztáról)
+ Tamás Géza 50 é.
+ Molnár Ferencné
sz. Molnár Katalin 82 é. (Rédéről)
+ Valdinger Lajos 55 é.
+ Török Kálmánné sz.Vörös Teréz 94 é.
+ Szalai Imre 87 é.
+ Dömötör Pálné sz. Bocska Margit 71 é.
+ Radics Tiborné sz. Csomor Mária 82 é.
(Homokbödöge)
+ Polgár Gyuláné sz. Soós Anna 87 é.
+ Zsuppán Elek 59 é.
+ Staub Ibolya 52 é.
+ Oláh Lajos 79 é.
+ Maródi Béla 82 é.

Az igazi érték az elhunyt tisztuló lelke számára: a szerettei őérte mondott imái, és az
őérte felajánlott szentmise. Ezek a tisztulás idejét lerövidíthetik.
Régi katolikus hagyomány, hogy szeretetteljes törődésünk jeleként legalább évente egyszer a halál vagy a temetés évfordulója körül szentmisét mondassunk meghalt hozzátartozónk
lelke üdvéért és örök nyugalmáért.
Adjon nekik az Úr örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak békében!
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Árpád-házi Szent Erzsébet ereklye Ugodon
A Szent Erzsébet ünnepét megelőző napon 2012. november 18-án különleges ünnepet
tartottak Ugod hívő lakosai. Tornavölgyi Krisztián atya kétéves kitartó, odaadó munkájának
és utánjárásának köszönhetően a falu Istenházában kapott örökös helyet Árpád-házi Szent
Erzsébet kis csontereklyéje, amit a vasárnap reggeli méltóságteljes keretek között megtartott
istentiszteleten, ünnepélyesen kihelyezett és megszentelt. Az emelkedett hangulatú szertartáson Krisztián atya prédikációját Árpád-házi Szent Erzsébet példamutató életének szentelte.

Kiemelte, hogy Szent Erzsébet gyermekként, hitvesként és anyaként hívő és nem hívő emberek számára mintaszerű, követendő életet élt. Beszélt rövid huszonnégy évének hitben való
elkötelezettségéről, nagy jóságáról a szegények, elhagyatottak iránt, jótetteiről: lemondását
saját vagyonáról, melyet kórházak építésére és a nincstelen, nélkülöző emberek számára fordította. Krisztián atya kitért a Szent Erzsébetről szóló mondákra és legendákra is. Beszéde végén köszönetet mondott Dr. Tóth Pál Tamás úrnak, Dr. Varga Lajos püspök úrnak, Beke Zsolt
berhidai plébános úrnak, akik hozzásegítették, hogy hozzájusson az egyházközség a páratlan
ereklyéhez. Nagy és különleges nap, nem csak azért mert egy ilyen különleges ereklye lett
most már a mindennapjaink része, hanem mert Árpád-házi Szent Erzsébet ereklye csak nagyon kevés maradt fenn az utókornak. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy ezerötszáz lelket számláló, kis bakonyi község most ennek a csodának és kiváltságnak a részese lehet. A
szentmise végén Krisztián atya az ereklyével megáldotta a híveket, akik ezek után személyesen is megérinthették a relikviát és feltöltődve Árpád-házi Szent Erzsébet hitbeli elkötelezettségével és áldásával térhettek haza otthonaikba.
Csombó György
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Kosztolányi Dezső: Az angyal
Jánoska most hatéves. Ilyentájt minden évben meglátogattam őt. Annak előtte ezen az
estén izgatott örömmel várta az angyalt, ki a havas bokrok közt beröpült a szobába, és letett az
asztalra egy kisvonatot, hajót, mackót, mely igazán tudott morogni, oroszlánt, mely vicsorította fogát, és bőgött, mikor meghúzták a láncát. Régi kedves ünnepek, mikor még a kandallóban
rózsaszínű parázs égett, és a fehérrel terített asztalon piros és sárga bor között torták állottak.
Minden karácsonynak megvolt a maga meglepetése. Az ideinek is. Egy héttel ezelőtt
félrehívták szülei, megsimogatták homlokát, és ezt mondták:
- Nézd, fiacskám, te már nagy vagy. Neked nem kell játék. Cipő kellene, mert ami van, az
lyukas, kesztyű kellene, hogy ne fázzon a kis kezed, mikor reggel iskolába mégysz. Szegény
apának és anyának azonban nincsen pénze. Ugye, nem sírsz, hogyha karácsonyra eladjuk a
játékaidat, a sínen járó kisvonatot, a hajót, a mackót meg az oroszlánt? Hiszen úgyse játszol
már velök.
Jánoska nagyon jó fiú, szót se szólt, kikereste ládikájából a vonatot, a hajót, mackót
meg az oroszlánt, odaadta szüleinek, akik elvitték a játékosboltba. Most a régi, kopottas, de
békebeli gyártmányú játékért jó pénzt fizetnek a kereskedők, mert vevő bőven akad rájuk.
A játékokat kitették a kirakatba, föléjük cédulát biggyesztettek, ezzel a felírással: Eladó.
Mellettük más játékok voltak, szintén régiek, szintén valamilyen szegény gyermek játékai,
melyekhez régi örömök önkívülete tapadt. Néha mikor elmentek a játékosbolt mellett, Jánoska megállt előttük, hosszan nézegette.
Egy napon nem látta többé játékait. Üres volt a kirakat, valamilyen szülő megvette őket a fiának, kinek nem kell meleg cipő és meleg kesztyű. Ekkor úgy érezte, hogy meglopták. Zavartan énekelni kezdett, és énekelt hazáig, hogy ne hallja gondolatait.
Ma reggel elmentem hozzá. Új cipője és új kesztyűje volt, de szomorúan gubbasztott egy széken, a hideg szobában.
- Mit hoz az angyal?
- Ezt hozta - és mutatta új cipőjét meg az új kesztyűjét, nagyon csüggedten.
Emlékszem erre az érzésre a gyermekkoromból, én is szívemből utáltam a hasznos holmikat
és a tápláló eledeleket: a jó meleg téli kelmék helyett cifra rongyokat kívántam, és az egészséges főzelékek helyett színes lekvárt, mellyel legalább egy hétre el lehet rontani gyomromat.
Bementem vele szobájába, mely kopár volt és örömtelen, így karácsony előtt is. Ő maga hasonlított egy józan magánhivatalnokhoz, aki már nem vár semmit. Észrevettem, hogy üres a
játékosládája.
- Hát a játékaid hol vannak?
- Elvitték.
- Ki?
- Az angyal - suttogta Jánoska titokzatosan, és rám nézett, egyszerűen.
Én pedig az udvari lakás ablakán kitekintettem a felleges égboltra, és ott láttam az angyalt: a
szegénység bús angyalát, aki az idén elviszi a szegény gyermekek játékait a gazdag gyermekekhez.
1918
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„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
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Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A Magasság Istenének.”
(Ady Endre: Karácsony)
Tisztelettel és szeretettel hívom és várom Önt és kedves Családját
templomunkba, hogy hívő közösségünkben együtt ünnepeljük az Úr Krisztus születését!
Tájékoztatásul közlöm az ünnepi liturgiák rendjét:
DEC. 24. hétfő,
23 óra: a hittanos diákok betlehemes misztériumjátéka
24 óra: éjféli szentmise
DEC. 25. kedd, KARÁCSONY, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE,
8 óra: ünnepi szentmise
DEC. 26. szerda, Szent István diakónus – első vértanú ünnepe,
8 óra: ünnepi szentmise
DEC. 30. vasárnap, Szent Család ünnepe,
8 óra: ünnepi szentmise a családok tagjainak megáldásával
(szeretettel várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt)
DEC. 31. hétfő,
17 óra: hálaadás Istennek az esztendő utolsó napján
JAN. 1. kedd, Újév, Szűz Mária, Isten anyja ünnepe,
8 óra: ünnepi szentmise - Isten áldását kérjük az előttünk
álló esztendőre
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