Ugodi Harangszó
2015. DECEMBER, KARÁCSONY HAVA
Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője
Születésnap közeleg
Az ékszereket leltározzák, az ingatlanokat telekkönyvezik, a rózsák már eljuthatnak
egy virágkarneválra, a kutyák még filmhősökké is válhatnak - de csakis az emberek ünneplik
születésnapjukat. Mi ugyanis sorsot élünk, azt is egyedien, ismételhetetlenül. Akinek
közülünk sokan, soká emlegetik életét, annak az életműve volt felejthetetlen.
Ezért van újból és újból karácsony. A szíriai Kirinusz, a júdeai Heródes vagy a római
Augustus csak időhatározói
voltak az újszülött Jézusnak. A
kor rettegett urai úgy kerültek a
világtörténelem lapjaira, mint
Pilátus a krédóba. Véletlenül,
csak
a
Nagyobbal
összefüggésükben maradt fenn a
nevük. Betlehemet, Názáretet rég
elnyelte volna a sivatag, ha nem
szolgáltak
volna
fölséges
színpadként a világ legfontosabb
történéséhez.
Az
utókor,
személyi
érintettségében,
színpompás liturgiával, majd
méltóságos fenyőfával, szépséges énekkel, ünnepi harangszóval díszítette a születés
éjszakáját.
Az események főhőse, Jézus Kisztus 33 tavaszán búcsúzott el kortársaitól.
Hátrahagyta a szívekbe vésett örökséget, amitől világunk viharos gyorsasággal változni
kezdett. Elgyengült a hatalom, becsülete lett a Jóságnak, megszűnt a rabszolgaság, és
megerősödött a család. A 313-as konstantini fordulat után az addigi vértanúk magvetése
virágba szökkent. Megindultak a szentföldi zarándoklatok, a népek szabadon írhattak,
olvashattak, vitatkozhattak. Az álmélkodás, majd a hűség korszaka után elérkezett az
elmélyülés ideje.
Az első egyetemes zsinatok, amelyek máig összekötik Kelet és Nyugat Jézus-követőit,
tisztázták, mi is történt időszámításunk kezdetén. Kiderült, nemcsak a legnagyszerűbb Ember
élt köztünk, nem pusztán a titokzatos égi Isten földi követét láttuk, nem is álruhás királyfi
ereszkedett a nyomorunkba, hanem egyetlen személy hordozott két természetet, vagyis Jézus
Krisztusban Isten járt a Földünkön: "Az Ige testté lett és közöttünk lakott." (Jn 1,14) Ez volt a
hívők információrobbanása. Istenről megtudtuk, hogy szíve van, irgalmas, holtunk után
hazánk helyett hazát készít, és oda elvár minket. Azért csendes, mert épen hagyja
szabadságunk, azért tűri ellenállásunk, mert bízik bennünk... Az emberről világossá vált, hogy
Jézus drága vérén szerzett "mentelmi joga" van, fejéről hajszál se veszhet el... s többet ér az
egész mindenségnél. Közülünk senki se másodrendű, a feleség nem félérték, sőt a sérült sem
értéktelen. A magzatot, a foglyot, a bűnöst vagy az idegent éppúgy kell szeretnünk, mint
önmagunkat. A hit tudósai azt mondják, hogy Jézus nem pusztán azért jött, hogy az első
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emberpár vétkét jóvátegye. Az adósságrendezésnél van nagyobb ügy is. János evangélista ezt
így írja: "Minden Őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett..." (Jn 1,3) A középkori
ferences, Johannes Duns Scotus, meg a modern jezsuita természettudós, Teilhard de Chardin
egyaránt állítják, hogy Jézus a megmentésünktől függetlenül is eljött volna hozzánk. Ha nem
lett volna szükség nagypéntekre, karácsony akkor is lett volna, hiszen Isten eredeti tervrajza
szerint a világ nem Kórháznak készült, hanem Templomnak, az Élet Laboratóriumának. Az
első karácsonykor ezt hirdették az angyalok, s ezt visszhangozzák a későbbi ünnepek is.
A Születésnap újjászületésre hív!
Krisztus Urunk születésének ünnepéhez közeledve Balás Béla kaposvári
megyéspüspök úr fenti gondolataival kívánok minden olvasónknak kegyelemteljes, boldog és
békés karácsonyt, valamint áldásos új esztendőt!
Tornavölgyi Krisztián
plébános
Zarándoklat: Prága 2015
(Utazás cseh csodák nyomában)
Immár 4. éve, hogy a hagyományosnak mondható évi zarándoklaton részt vehettünk
Krisztián atya vezetésével az ugodi és a környező plébániák híveivel.
Olasz-, Francia-, Lengyelország után most Csehország fővárosába, Prágába indultunk.
Szeptember elseje, egy szép, meleg, nyárvégi hajnal volt. Ismerősként üdvözöltük egymást,
hiszen már úgy összeszoktunk az évek során.
Pár órás buszozás és közbeni imák után érkeztünk első állomásunkra, Lednicébe. Itt
megtekinthettük a Lichtenstein-kastély romantikus épületegyüttesét. Dúsgazdag család
építtette, és talán a fertődi Eszterházy-kastélyhoz hasonlítható, bár a stílusuk más. Az
idegenvezetőnk érdekes és tanulságos előadást tartott Csehország és a régi Csehszlovákia
történelméről. Sétáltunk a kastély gyönyörűen kialakított parkjában.
Újabb buszozás után délután Telč városába érkeztünk, mely a világörökség része.
Igazán különleges, most felújított szép főterét csodálhattuk meg. Innen már Prágába utaztunk,
elfoglaltuk helyünket a modern szállodában.
Másnap
első
prágai
programunk a Loretói Szűz Mária
kegytemplomban tartott szentmise
volt. Utána megnéztük az egész
épületegyüttest,
a
különleges
kápolnát a Loretói Szűz szobrának
másával, a kolostort, a kincstárat, a
rengeteg
angyalábrázolást
a
templomban és környékén. Ez a
templom már a prágai vár része.
Innen átsétáltunk a Hradzsin térre
és bekerültünk a szokásos turista
forgalomba.
Prága igazi világváros; a
városok királynéjának is nevezik. Rengeteg a látogató, csak úgy hullámzik a tömeg a híres
prágai vár területén. Megnéztük a Szent György templomot, a vár legrégebbi, kazettás
mennyezetű templomát, a régi és új palotarészeket, az őrségváltást. A nap fénypontja a Szent
Vitus székesegyház hatalmas, csodálatos épületének körbejárása volt. Szent Vencel, a csehek
államalapító építtette itt az első templomot, most gótikus formáját láthattuk. Külön
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kiváltságunk volt, hogy zarándokcsoportként megnézhettük az egyébként turisták elől elzárt
Szt. Vencel kápolnát, ahol a cseh koronázási jelvények másolatát őrzik.
Ezután az Arany utcácskában megnéztük az apró házakat, a „Dalibor-torony” kínzókamráit,
és az „arany úton” (koronázási menet útja) lesétáltunk a Prága Óvárosába, ami szintén
különleges élmény.
Először a Károly-hidat tekintettük meg, amelyet szobrok szegélyeznek. Leghíresebb
Nepomuki Szt. János szobra, akit erről a hídról vetettek a Moldva folyóba. Nepomuki Szt.
János Csehország védőszentje, a gyónási titkok hű őrzője, aki ezért életét adta. Nagy
tiszteletnek örvend, szobra sokhelyütt megtalálható. Szűk utcácskákon jutottunk az Óváros
térre, ahol szintén rengeteg látnivaló, élmény várja az embert.
Megnéztük, meghallgattuk a Városháza harangjátékát, láttuk a főtér nevezetességeit, a
Tyn templomot és Husz János szobrát. Kellemesen elfáradtunk az egész napi sétától, a sok
élmény befogadásától; így jól esett a finom vacsora és a pihenés.
Másnap a zarándoklat fő helyén kezdtünk, a prágai Kisjézus templomban, ahol a híres
Kisjézus-szobor látható. A szobrocska 64 cm-es, fából és viaszból készült. Hányatott sorsú, de
hozzá sok imameghallgatás és gyógyulás kapcsolódik.
Nagy élmény volt az itteni mise, és
a lehetőség a közös és egyéni imára
családjainkért,
gyermekeinkért,
unokáinkért. Mise után egy kármelita atya
köszöntött bennünket olasz nyelven. mesélt
afrikai missziós munkájáról, és egy kis
fakeresztet ajándékozott nekünk.
Következő utunk egy nagyon
kellemes hajókázás volt a Moldván,
ragyogó napsütéses időben. Délután megint
sok látnivaló várt bennünket, elmentünk a
híres Zsidó-negyedbe. Az Orloj, a
Városháza, a Lőportorony és a Vencel tér
megtekintése közben kikapcsolódásként a
piacon és a bazársoron vásároltunk.
Negyedik nap, péntek már utunk
záróakkordja volt. Az út első állomása
Kutna Hora, egy, a múltjából élő kisváros,
de a középkorban Prága után a második
leggazdagabb város volt – ezüstbányáinak
köszönhetően. Két hatalmas gótikus
templom is őrzi a dicső múlt emlékét. Mi a
Szűz Mária és Keresztelő Szent János
templom kápolnájában vehettünk részt
misén.
Utána átsétáltunk a Seldec-i
városrész világhíres nevezetességéhez, a Csontkápolnához. Egy középkori temető
felszámolásakor felszínre került csontokat rendezték művészi formákba. A kápolna minden
berendezése emberi csontokból készült. A XXI. században élő embereknek elég morbid, bár
nem félelmetes látvány. (Érdekes ellenpont volt a közelben táborozó cirkusz színes, vidám
forgataga, a napsütésben legelésző elefántok, zebrák és lámák.) Fantasztikus szép épület a Szt.
Borbála katedrális, a hozzá vezető út szép régi épületei, szobrai.
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Hazafelé még egy szép élmény várt ránk: a Pozsony melletti Marianka-völgy. Ez egy
szép erdős helyen fekvő Mária kegyhely, templommal, kolostorral. Ízelítőt kaptunk a
Kisboldogasszony-napi búcsú előkészületeiből, fiatalok lelkigyakorlatának miséjén.
Útközben még rózsafüzért imádkoztunk és felidéztük, elraktároztuk magunkban azt a
sok ismeretet, amit Atya adott át nekünk Nepomuki Szt. Jánosról és a prágai Kisjézusról.
(Ezekről itthon minden zarándok kapott imafüzetet.)
Késő este értünk Ugodra, tele élményekkel. Nagyon jó volt együtt lenni. Reméljük és várjuk a
zarándoklat folytatását!
Török Eleonóra
Szalonczukkedli, ami soha nem megy ki a divatból
Ugyan a karácsonyfa állítása német eredetű szokás, a fenyőfa szaloncukorral való
díszítése igazi hungarikumnak számít. A rojtos szélű selyempapírba és sztaniolba csomagolt
édesség Magyarországon kívül csak ott ékesíti a fenyőágakat, ahol magyarok élnek.
Eleinte gyümölcsöket, aszalványokat
és mézeskalács figurákat akasztottak a
magyarok is a karácsonyfára, csupán a XIX.
század
második
felétől
díszítjük
szaloncukorral is a fenyőfát, igaz a tradíció
mind a mai napig fennmaradt. Hogy miként
került az országba a szaloncukor ősének
számító fondant cukorka receptje, arról
megoszlanak
a
vélemények.
A
szájhagyomány szerint az elkészítési mód
Franciaországból juthatott Berlinbe, onnan
később német cukrászok közvetítésével
kerülhetett hazánkba.
Kevesen tudják, hogy miért hívjuk karácsonyi finomságunkat szaloncukornak:
kezdetben csak a tehetősebbek engedhették meg maguknak nagy karácsonyfa állítását, a
fenyő helye pedig a szalonban volt. Legendás írónk, Jókai Mór ezért nevezte el az édességet
"szalonczukkedlinek". A desszertet ma már jobbára gépsorokon állítják elő, a gyártás
gépesítése Gerbaud Emil és Stühmer Frigyes nevéhez fűződik.
Valaha a legtöbb háziasszony készített papírba tekert karácsonyi édességet, és minden
jobb cukrásznak megvolt a maga titkos receptje. Kugler Géza 1927-ben megjelent könyve
hetven receptet is említ. Ki hinné, hogy már akkoriban harmincféle színárnyalatban
csomagolták a karácsonyi cukorkákat. A cukros töltelékre később került csak csokoládé,
amely nélkül ma már elképzelhetetlen a szaloncukor. A töltet összetétele az idők folyamán
több változáson ment át, manapság a különböző ízesítésű csokoládékrémmel, a zselével, a
vajkaramellával, a kókusszal, a marcipánnal töltött édesség a legkedveltebb. Emellett
hozzájuthatunk egészen egyedi kreációkhoz is, így ízlelhetünk akár mákos, gesztenyés,
lekvárral, alkohollal, kapucsínóval, trüffelkrémmel, vagy sós mandulával töltött szaloncukrot
is.
A hatalmas árubőségben nehéz eldönteni, hogy mit vásároljunk meg, viszont a
márkázatlan, feltűnően olcsó termékekkel érdemes vigyázni. Legyen bármilyen ízű is a
szaloncukrunk -mi magyarok legalábbis - nélküle már el sem tudjuk képzelni a karácsonyt.
Forrás: Velkei / Magyar Nemzet, kép: http://static.origos.hu/s/img/i/1112/20111221-hazitunder-legyel-te-a-cukros-neni.jpg
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Jézusom neked élek, Uram, én a tied vagyok.
Szent Szívedben bízom, tisztíts meg és hívj magadhoz engem!
(temetési ének)
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, amelynek 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. Az ugodi plébánia területén a Római Katolikus Anyaszentegyház
temetési szertartása szerint 2015-ben a következő testvéreinktől vettünk búcsút:
+ Sári Lajosné sz. Mészáros Mária 81 é. (jan. 29., Homokbödöge)
+ Valdinger Józsefné sz. Szegleth Erzsébet 81 é. (febr. 02.)
+ Horváth Imre 82 é. (márc. 03.)
+ Ürmös Ottóné sz. Bornemissza Rozália 74 é. (márc. 24.)
+ Molnár Lajosné sz. Andorka Mária 89 é. (márc. 25.)
+ Soós Istvánné sz. Márkus Rozália 83 é. (ápr. 01.)
+ Vörös Gyuláné sz. Szabó Margit 79 é. ( ápr. 11.)
+ Bolla Ferencné sz György Mária 68 é. (ápr. 16.)
+ Piszker Géza 75 é. (ápr. 17.)
+ Obermajer Gyuláné sz. Molnár Jolán 78 é. (máj. 08.)
+ Maródi Pál 86 é. (máj. 19.)
+ Török Ambrusné sz. György Mária 85 é. (máj. 20.)
+ Horváth Vincéné sz. Horváth Anna 93 é. (máj. 26.)
+ Kovácsovics Antalné sz. Polgár Franciska 83 é. (jún. 17.)
+ Dévald Vendelné sz. Márkus Anna 93 é. (júl. 03.)
+ Stubán Zoltánné sz. Gaál Janka Ida 84 é. (júl. 11., Homokbödöge)
+ Szalai Józsefné sz. Üst Rózsa 86 é. (júl. 21., Homokbödöge)
+ Nagy Géza 75 é. (szept. 08.)
+ Török Lajosné sz. Csajka Marianna 86 é. (szept. 12.)
+ Gödri Imréné sz. Bornemissza Gizella 77 é. (okt. 10.)
+ Kardos Róbert 56 é. (okt. 29.)
+ Kovács Kálmánné sz. Gáncs Ilona 86 é. (nov. 05., Homokbödöge)
+ Balogh Zalán 34 é. (nov. 26.)
+ Papp Józsefné sz. Sárközi Ilona 80 é. (dec. 12.)
"Szent és üdvös dolog a halottakért imádkozni, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől." (2
Makk 12,46)
Elhunyt szerettei üdvösségéért katolikus keresztény ember köteles imádkozni és értük
legszentebb imádságunkat, a szentmiseáldozatot időnként felajánlani. A halál vagy a temetés
első évfordulója környékén mindenképp illő és szükséges is halottunk lelki üdvéért szentmisét
mondatni.
Könyörgésünket hallgassa meg az Irgalmas Isten, és adjon meghalt testvéreinknek örök életet
és boldogságot országában!
Az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békességben!
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"Reményünk oka: Isten velünk van, és még bízik bennünk! Nagylelkű ez az Atya Isten,
nemde? Isten eljön, hogy az emberek között lakjon, a földet választja lakhelyéül, hogy együtt
legyen az emberekkel, ott legyen, ahol az emberek megélik napjaikat örömben és
fájdalomban.
Ezért a föld az a hely, ahol Isten találkozik az emberrel, Istennek az emberrel való
szolidaritásának a helye."
(Ferenc pápa)
Tisztelettel és szeretettel hívom és várom Önt és kedves családját templomunkba, Megváltónk
születésének ünneplésére!
Tájékoztatásul közlöm az ünnepi liturgiák
időpontjait:
Dec. 24. csütörtök, szenteste:
23.30 óra: hittanos diákok betlehemes
misztériumjátéka karácsony éjjelén
24 óra: éjféli szentmise
Dec. 25. péntek, KARÁCSONY, JÉZUS
KRISZTUS SZÜLETÉSE:
8 óra: ünnepélyes nagymise karácsony napján
Dec. 26. szombat, karácsony másodnapja,
Szent István vértanú ünnepe:
8 óra: ünnepi szentmise
Dec. 27. vasárnap, a Szent Család ünnepe:
8 óra: ünnepi szentmise a családok megáldásával
(várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt)
Dec. 31. csütörtök, Szent I. Szilveszter pápa
emléknapja:
17 ó: hálaadás Istennek az esztendő utolsó napján
Jan. 1. péntek, Újév napja, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe:
8 óra: ünnepi szentmise, amelyen az Úr áldását kérjük az előttünk álló esztendőre (ezt a misét
17 órakor a homokbödögei templomban is megtartjuk)
Együttünneplésünk reményében:
Tornavölgyi Krisztián
plébános
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Felelős kiadó és szerkesztő: Tornavölgyi Krisztián plébános
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