
EGYHÁZI

XXI. évfolyam 1. szám (237.) 2019 január
MAGUNKRÓL – MAGUNKNAKMAGUNKRÓL – MAGUNKNAK

12

A szent keresztségben A szent keresztségben 
részesültek:részesültek:

– Nagy Eszter, László Barbara Rozália.

Az Úr hazahívta:Az Úr hazahívta:

– Márton József, Pánti Sándor, Suciu Ilona,
Pethő Jolán, Kádár Irén Krisztina, Piklák Paula,
Csernik Mihály, Benő Magdolna, Jakab Lajos,
Mátyás Ernő, Nagy Katalin.

Irgalmas Jézus, adj nekikIrgalmas Jézus, adj nekik
örök nyugodalmat!örök nyugodalmat!
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ölte meg Ágnest. Ez 304-ben történt. Sok csodás
gyógyulás történt Ágnes közbenjárására. Konstan-
cia, Nagy Konstantin császár leá nya is Ágnes sír-
jánál gyógyult meg, ezután megtért, megkeresztel-
kedett, a sír fölé templomot emeltetett kolostorral,
abban élt szüzességben.

20192019

Szent Ágnes, szűz és vértanú
január 21

Szent Ágnes születéséről, családjáról nincs
adatunk. 13 éves volt, amikor a római várospa-
rancsnok pogány fia szenvedélyes szerelemmel
próbálta megközelíteni. Ágnes az ékes szavak hal-
latán megvallotta, hogy ő már eljegyezte magát
egy más Jegyessel. A fiú és atyja nem tudta elkép-
zelni, ki lehet a titokzatos vetélytárs. Gazdag aján-
dékokkal, ékszerekkel próbálták Ágnest elhódítani,
majd az újabb kudarc után ádáz dühvel kezdtek
kutatni az ifjú után, aki Ágnest rabságában tartja.
Végül Ágnes nyíltan meg kellett vallja: Jézus
Krisztus a jegyese. Dioklecián császár kereszté-
nyüldöző parancsát próbálta ekkor a dühös város-
parancsnok felhasználni. Keményen megfenyeget-
te Ágnest, de az nem ingott meg. Nem volt hajlan-
dó beállni Veszta-istennő papnői közé sem. Ezután
tisztaságától akarták megfosztani, de csodálatos
fény védte meg, a városparancsnok fia pedig hol-
tan rogyott a földre. A parancsnok könyörgött fia
éle té ért. Ágnes imádkozott, ekkor a fiú feltámadt,
és az eddig pogány ifjú a keresztények Istenét
kezdte hirdetni a nép között. A pogány papok bo -
szorkánysággal vádolták Ágnest. A városparancs-
nok az előzmények után már semmit sem mert
tenni, hanem inkább egy főtisztre bízta Ágnes
ügyét, aki gyorsan máglyahalálra ítélte a leányt. A
tűz azonban nem ártott neki. A főtiszt ekkor tőrrel

Az Úrnak kétezertizenkilencedik esztendejé-
ben nagy szeretettel köszöntöm a Szent József plé-
bánia híveit és minden kedves olvasót, akik már
húsz éve hónapról hónapra kezükbe veszik és ol -
vassák az Egyházi tudósítót. Isten áldása kísérje az
új esztendőben is minden lépésüket; munkájukon
legyen áldás, kereszthordozásukban a Mester
legyen segítségükre.

Nem titok az, hogy egyházközségünk hívei, de
egész magyarságunk, s Európa is rohamosan elö-
regedett. A gazdasági helyzet s a nagy lehetőségek
sok fiatalt és családot arra kényszerített és csábí-
tott, hogy megélhetőségüket, a nagyobb kenyér
reményében külföldön keressék meg. Isten áldja
őket is, s várjuk haza őket, hisz mindenütt jó, de a
legjobb otthon.

Épp a gazdasági helyzet és híveink rohamos
fogyása arra kényszeríti az egyházközségek veze-
tőségét, hogy az egyházi hozzájárulás összegét
meg emeljék. Ez az eddigi, személy szerinti 40 lej
helyett, a családban minden kereső személy részé-
re 50 lej lesz 2019. január 1-jétől.

Bízunk a kedves híveink jóindulatában és egy-
házunk iránti szeretetükben, hisz a jó hívek ado-
mánya nyomán lesz csak életképes az egyház, s
egyházközségeink.

Szívből köszönjük eddigi támogatásukat is, s
abban a reményben kezdjük az újesztendőt, hogy a
hívek szeretete és ragaszkodása nem lankad s egy-
házközségeink zökkenőmentesen tudnak élni, fej-
lődni, megmaradni.

Most pedig tekintsünk vissza az elmúlt eszten-
dőre és vizsgáljuk meg azt a számok tükrében.

2018-ban 27 esküvő volt. 63 újszülöttet ke -
reszteltünk, 99 halottat temettünk. Ha a kereszte-
lők és a temetések számadatait összevetjük szomo-
rú képet kapunk. Ebből a két adatból látszik,
hogyan fogyunk el lassan. A szentáldozások szá ma
73000 volt.

Kedves mindannyiuknak áldott, békés, ke -
gyelmekben gazdag új esztendőt kívánok!

Szabó Lajos,
plébános

Sepsiszentgyörgy, 2018. december 25.

TUDÓSÍTÓ

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

Egyetemes imatizedEgyetemes imatized
A Krisztus-hívők egységéért

Január 18. – péntek
Szent Benedek katolikus templom,
szolgál: Zelenák József, evangélikus esperes.

Január 19. – szombat
Gyöngyvirág utcai református templom,
szolgál: Hajdú János, katolikus esperes.

Január 20. – vasárnap
Evangélikus templom,
szolgál: Hegyi István, református lelkipásztor.

Január 21. – hétfő
Krisztus Király katolikus templom,
szolgál: Marosi Árpád, református lelkipásztor.

Január 22. – kedd
Vártemplom,
szolgál: Szabó Lajos, kanonok.

Január 23. – szerda
Szent József katolikus templom,
szolgál: Kovács István, unitárius lelkipásztor.

Január 24. – csütörtök
Szemerjai református templom,
szolgál: Takács Dezső, katolikus plébános.

Január 25. – péntek
Szent Gellért katolikus templom,
szolgál: Müller Lóránd, református lelkipásztor.

Január 26. – szombat
Unitárius templom,
szolgál: Dénes Előd, református lelkipásztor.

Január 27. – vasárnap
Belvárosi református templom,
szolgál: Dávid György, katolikus plébános.
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VágásVágás

1333-ban Dobov néven jegyzik a pápai tizedjegyzékben és 1334-ben is. 1334-ben Voygias néven is
van bejegyzés, de ez Vargyassal is azonos lehet. Az bizonyos, hogy Vágás és Dobó között egy középkori
templom állott, amely a két falunak közös temploma volt. Ennek papja, András 1333-ban a pápai tized-
jegyzék szerint 3 banálist fizet, más adat szerint 4 régi banálist, 1334-ben 4 banálist. Voygias pedig egy-
szer fizetett 1334-ben 1 régi banálist. A középkori templom létét megerősíti az is, hogy 1488-ból ismere-
tes plébánosa, Máté, aki mint a Keresztelő Szent János-templom papja a pápától kéri, hogy a papi rende-
ket felvehesse. 1510-ből András plébánosról van adat, aki tanúként szerepel Székelykeresztúron. Erről a
templomról dönt 1630-ban a Brandenburgi Katalin által kiküldött bizottság a katolikusok javára. 

A középkori templom tanúja a szépen faragott, egy kőtömbből álló szentségfülke, melyet az új temp-
lom szentélyének keleti falában helyeztek el. Ugyancsak a régi templom öröksége az a harang – ma elha-
sadva hallgat –, melynek fémdomborművei a szentkeresztúrihoz hasonlóak. Ezek: Kálvária; Olvasó szent
(talán Szent Jeromos); Trónon ülő király; Másoló szent. A régi templomot 1784-ben újítják, majd a
tovább romladozó templom helyébe 1843–1851 között új templomot építenek. Középkori tiszta katolikus
lakossága többségében a reformáció után is katolikus marad. A XVII. század elején a templom mégis a
reformátusoké. Brandenburgi Katalin népszavazást rendel el Vágáson és filiáiban, Dobon és Bétán, s a
katolikusokat találván többségben, nekik adatja a templomot. A templom elvesztésével – ahogyan Orbán
írja – a reformátusok is tért veszítenek s kevés számú híveiknek Dobóban építenek templomot, de később
az is megszűnik. A XVIII. században katolikus anyaegyház, és e század elején is csak katolikus temploma
és egyháza van.

A Szent Ilona tiszteletére szentelt vágási templom

Szép időben jó vetést, 
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet, 
Az árváknak jó kenyeret, 
Fegyvereknek nyugalmat, 
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget, 
Fuldoklóknak reménységet, 
Vitorlának jó szelet, 
Napfényből is öleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra, 
Vándoroknak fogadót 
Isten adjon minden jót!

Adjon Isten minden szépet, 
Irigyeknek békességet, 
Adjon Isten minden jót, 
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket, 
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,

Székely újévi köszöntőSzékely újévi köszöntő

Léstyán Ferenc
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A hetvenkettes bárányA hetvenkettes bárány

BRUNO FERRERO szalézi pedagógus és
lelki író. Népszerűek felnőtteknek írt rövid me -
séi, melyek az „Apró történetek a lélek szá -
mára”, című soro zatban jelentek meg.

Bruno Ferrero apró történetei lelkileg gaz -
da gabbá tesznek bennünket, segítve ab ban,
hogy ne csak hirdessük, de a szívünkbe is en -
gedjük be Krisztust a mindennapjainkban.

A hetvenkettes bárány vagyok. Onnan tudom
biztosan, mert ez a szám van rám festve. A pásztor
mindegyikünk hátára ráírt egy számot, hogy köny-
nyen megszámolhasson bennünket. Innen tudom azt
is, hogy százan vagyunk. A százas szám egy nagy-
képű birkáé: folyton ezzel dicsekszik. De szerintem
csak azért lett övé a százas, mert ő a legdagibb.

Én a hetvenkettes vagyok. Vagyis nem vagyok
sem legelöl, sem leghátul, hanem mindig a nyáj
közepén. Valójában egy senki vagyok. Kihasznál-
nak: el veszik a gyapjaimat, a tejemet és a kisbárá-
nyaimat. Egy szerencsétlen jószág vagyok, aki csak
arra jó, hogy hasznot hajtson és kész. Annyit érek,
mint az akol deszkája. Igazából észre sem vesznek.
Így elhatároztam, hogy megszököm. Éjjel mentem
el. Mire a pásztor észrevette, már messze jártam.

Először megrészegültem a boldogságtól. Ug -
rándoztam a sziklák között, zsenge füvet ettem, a
patakból ittam, amikor csak kedvem szottyant rá,
vagy lepihentem az árnyékban, ha úgy tetszett.
Gyapjú, tej, báránykák, minden az enyém lett
volna. Végre léteztem!

Két éjszakán csak a csillagok őrizték az álmo-
mat. Ugyan mi szükség van pásztorra?

De ezen az estén megéreztem őt. Éreztem a
jelenlétét, a szagát, osonó lépteinek halk neszét. A
farkas a közelben járt.

Behúzódtam két szikla közé. Úgysem sikerül-
ne elmenekülnöm. Nem tudok futni. A farkas két
szeme fényesebben szikrázott a csillagoknál, a
nyelve kipiroslott csillogó szemfogai közül. Mind-
járt vége.

De ekkor... Két kérges tenyér ragadott ki nyo-
morúságos menedékemből, két erős emberi kéz,
amelyeket oly jól ismerek.

A pásztor eljött! Eljött értem!
– Menjünk haza. Hiányoztál, Hetvenkettes!

Egy lány arról beszélt, hogy úgy érzi, sosem
szerették, és a szülei nem akarták őt igazán. Emiatt
úgy érezte magát, mint egy sosem gyógyuló seb.
Ezt mondta még:

– Az iskolában sem voltak barátaim. Azt gon-
doltam, engem soha senki nem fog szeretni.

De aztán így folytatta:
– Egy napon leültem egy fa alá az erdőben, és

hirtelen elöntött a bizonyosság, hogy Isten szeret
engem.

Mások szemével látjuk magunkat és hajlamo-
sak vagyunk azt mondogatni:

– Nem vagyok rá képes, nem vagyok rá méltó,
nem vagyok elég jó.

De Isten erre azt feleli:
– Én úgy szeretlek téged, ahogy vagy, és te

vagy az, akit hívok, éppen te, a sebeiddel, a töré-
kenységeddel, a kételyeiddel.

Üljünk le egy fa alá, akár a fiatal lány, és
legyen fülünk meghallani Isten szavát:

– Te vagy az én szeretett gyermekem, és sosem
hagylak el téged.

3

KatasztrófahelyzetbenKatasztrófahelyzetben
– Váratlan katasztrófa esetén mi a legelső,

amit biztonságba helyeztek?
– Egy baráti asztaltársaság tagjai, akik az év

utolsó napjának megünneplésére gyűltek össze
családjaikkal együtt, ezen vitatkoztak élénken.

– A betétkönyvet – mondta az egyikük. – Az
ékszereket – vetette fel egy nő. – A gyerekeket –
mondta határozottan egy másik. Ebben meg is
egyeztek. Hirtelen zaj hallatszott a konyhából: a
nyomás levitte a fazék fedőjét és a nyitott ajtón
hatalmas gőzfelhő csapott ki. Pillanatok alatt kiro-
hant mindenki, felborogatva a poharakat és
székeket. 

Kivéve a gyerekeket, akiket ott felejtettek a
padlón, ahol nyugodtan játszottak.

„Olyan szemet kívánok neked, amellyel gyö-
nyörködni tudsz a Jóistenben, amellyel megpil-
lantva egy embert, meglátod, mire van szüksége.

Olyan fület kívánok neked, amely hallja a
hangközöket is, s amely nem süket sem a boldog-
ság, sem az ínség jelzéseinek meghallására, s
amely meghallja a Szentlélek suttogását.

Olyan szájat kívánok neked, amely az Igaz-
ságban, az Igazságról szól, néven nevezi az igaz-
ságtalanságot és találékony, ha a vigasztalás és a
szeretet szavait kell kimondani.

Olyan kezet kívánok neked, amely ismeri a
gyöngédséget, mozdulása képes nyomatékot adni
a kiengesztelődésnek, olyan kezet, amely nem szo-
rítja marokra azt, amivel bőségesen rendelkezik, s
amit másokkal megoszthat.

Olyan lábat kívánok neked, amely oda tart,
ahová érdemes, és nem cövekel le döntő lépések
megtétele előtt.

Olyan gerincet kívánok neked, amivel egyene-
sen járhatsz és őszintén élhetsz, olyan gerincet,
amely nem hajol meg az elnyomás, az önkényes-
kedés előtt, amellyel szelíden és alázatosan követ-
heted a Mestert.

Olyan szívet kívánok neked, amelyben Jézus
megpihenhet, és amelyben sokan otthonra lelnek.”

Újévi jókívánságokÚjévi jókívánságok

Szavakból táplálkozunk és a végén el is
hisszük saját fecsegésünket.

Bármerre jársz, boldog legyél,
Otthonodon legyen fedél
Lelkedben szép zene szóljon
Dolgos, erős kéz megóvjon,
Oly sok jót és szépet hozzon
Gazdagságot derűt vonzzon.

Új esztendő vígan jöjjön,
Jókedv, derű el ne szökjön,

Édes élet reád várjon,
Vágyad is valóra váljon,
El ne veszítsed a hited,
Terved, álmod véghez vigyed!

Horváth Piroska

Farkas Árpád:

ÚjévköszöntőÚjévköszöntő

Szép vagy, mint a fehér fenyő,
Hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Ne légy te arannyal zengő,
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Bolyhos, szelíd bárányfelhő,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz újesztendő,
békét, békességet hozz.

Jöjjön hozzánk el az erdő,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendő,
békét, békességet hozz.

Krumpliföldünk áldja eső,
fű se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz!
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Az új füzet
„Amikor még kisgyermek voltam és az általá-

nos iskolába jártam, sóvárogva vártam azt a pilla-
natot, amikor régi és egészen teleírt füzetemet le -
adhattam tanítómnak, hogy egy újra cseréljem fel.
A régi füzet egyáltalán nem tetszett már nekem.
Tele volt ugyanis áthúzásokkal, törlésekkel; hibák-
kal, tintapacákkal. Az új füzetbe azonban csak szép
mondatokat akartam írni. Elhatároztam, hogy
abban majd sokkal szebb és kalligrafikusabb betű-
ket rajzolok, abban jobban fogok vigyázni a he -
lyesírásra röviden: megpróbálok kisiskolásként
egy mesterművet alkotni. Ehhez a történethez
hasonlít az új év kezdete is. Az elmúlt esztendő a
„régi füzet“,amelyben elaszalasztott idők, apró
gyengeségek és emberi hiányok vannak. Az új évet
az „ új füzetet“ (azonban senki nem lehet biztos
abban, hogy mind a 365 napját tele írhatja
majd...) szépnek képzeljük el, és abban reményke-
dünk, hogy belőle Isten segítségével – minden
kényszerű nehézség ellenére – egy kis mesterművet
hozunk majd létre.“

Ez a rövid és találó példázat arról tanúskodik,
hogy milyen szeretetreméltó, szívélyes, emberien
meleg, mély együttérzéssel rendelkező, nevetően
egyszerű, alázatosan bölcs, lefegvverzően jóságos,
értelmesen finom és mélyen vallásos volt az a pap,
akit 1978 augusztusában pápává választottak, és
aki mindössze 33 nap után, éjszaka egyedül meg-
halt. Azonban senki nem lehet biztos abban, hogy
mind a 365 napját teleírhatja majd...! 

Milyen tragikusan igazolódott be ennek a
mondatnak az igaza ebben az összefüggésben...
Így közülünk sem tudja senki, hogy „új füzete”, a
2019-es esztendő minen lapját teleírhatja-e majd,
vagy sem.

1. Mielőtt ebbe belemélyednénk, nézzük meg
még egyszer és közelebbről „régi füzetünket”.
Mielőtt kiadnánk a kezünkből, lapozzuk át ismét.
Első benyomásunk nekünk is az, ami a pápának,
kisiskolás korában: sok rajta a „szamárfül”, a „tin-
tapaca”, egyszer-egyszer nevetségesen apró vét-
kek, máskor azonban nagy, szarvas hibák, ame-

gyújtják a karácsonyfa gyertyáit, szétosztják a
megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak egy
ágacskát tűznek belőle a szentkép mögé a gonosz
ellen. Délben és este még folyik a vendégeskedés,
esti harangszó után kezdődött a kántálás és a „csil-
lagjárás” (misztériumjáték), amely a 16. századtól
alakult ki. Az úgynevezett „csillagozás” (csillagé-
nek) vagy háromkirályjárás dramatikus játékában
a bibliai királyokat megszemélyesítő alakok
vonulnak fel, akiket – a betlehemezés mintájára –
gyerekek személyesítettek meg. Legfőbb kelléke a
csillag volt, amely mutatta az utat Betlehembe.
Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg.
Minden esetben elénekelték a csillagéneket, mely-
nek utolsó két sora így hangzik: „Szép jel és szép
csillag / Szép napunk támad.”

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések
időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás.
A házszentelés szertartása során a pap az újonnan
megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, há -

ÚjévÚjév
lyek közül párat sikerült kijavítani, mások azon-
ban ott éktelenkednek életünk 2018-as füzetében.

Ha azonban csak ezt vennénk észre, akkor az
igazságnak csupán csak az egyik oldalát látnánk.
Mert biztosan léteznek régi füzetünk 365 lapján
olyan részek, amelyek tiszták, tetszetősek és hibát-
lanok. Olyan oldalak, amelyekre szívesen gondo-
lunk vissza, mert ha akartuk, akkor sem tudtuk
volna szebben írni.

Azért is kezdjük az új esztendőt mindig egy
szentmisével, hogy ezt a régi füzetet Istennek
leadhassuk. Abban a biztos tudatban tesszük, hogy
Isten mindent, amit oltárára helyezünk, elfogad és
az Ő határtalan szeretetében átváltoztat. Ebben az
Isteni szeretetben aztán azok a tettek is javunkra
válnak, amelyekre talán nem voltunk olyan büsz-
kék az elmúlt esztendő során.

Mert Isten egy jóságos tanító, nevelő, különö-
sen az Ő gyenge és esendő tanítványaival szem-
ben. Azon kívül pedig Ő tudja a legjobban, hogy
mennyi erőfeszítés és jó szándék rejlik egy-egy
sikertelen kimenetelű „házi feladat“ mögött. Ezért
is akarja azt, hogy az új esztendő kezdetén rövid
időre magunkba szálljunk. Vele állandóan megis-
métlődő hibáinkat szemtől-szembe és minden el -
kendőzés nélkül megbeszéljük, azok mélyebb ér -
telmét feltárjuk, és a jövőben, ha – „minden kény-
szerű nehézség ellenére“ – bekövetkeznek, elke-
rüljük.

2. Fordítsuk most tekintetünket az „új füzet-
re“. Az elmúlt pár napban már írogattunk is egy-
egy oldalára. Egyikünk sem tudja, hogy hogyan
fog ez is az év végére kinézni. Ezért helyes lenne
a füzetet egy jelmondattal kezdeni. Így az első
nagy kísértéstől, a céltalanságtól megszabadulhat-
nánk. Olyan lehetne ez a jelmondat, mint egy
vörös fonal, amelyhez igazodhatnánk, és amely-
hez vissza-visszatérhetnénk, ha gondolatban és
tettben elkalandoznánk a helyes iránytól.

Amikor egy ilyen jelmondat után néztem, egy
régi latin mondat jutott eszembe: „Tu adesto! –
Légy velem, Uram!” Ezt mondogatták régen az
emberek, ha hosszú útra keltek. Mivel nem akartak
egyedül nekivágni a nehéz, bizonytalan és veszé-
lyes útnak. Istent szólongatták: „Légy velem,
Uram!“ Meg voltak ugyanis győződve arról, hogy
ha Isten velük van, akkor nem eshet bajuk. 

zakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szo-
kás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az
évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromki-
rályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 19. Az eredeti
értelmezés szerint a három betű a latin áldásfor-
mula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat
(„Krisztus áldja meg e házat”).

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten
min den emberhez eljött. A megváltó Jézus születé-
sével Isten vállalja az emberi életet és később a
szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember
számára az üdvösséget, az örök élet reményét. A
parancsolt ünnepen nyissuk meg szívünket a meg-
jelenő Istennek, aki megmutatja magát nekünk.
Azt kérjük, hogy az új esztendő minden napját kí -
sérje Isten segítsége és áldása!

Forrás: MKPK Sajtószolgálat
Magyar Kurír

Azt kívánom neked, élvezd ezt az évet,
– halmozzon el jóval, széppel ez az élet!
Teremtsd a világod, s nem kell félned tőle!
Bízzál Önmagadban, s higgyél a jövőbe’.
Mosolyodat szórd szét, szerte a világban!
Viszonzásra leljél. Higgyél fűben, fában!
Állatokra gondolj, nagy-nagy szeretettel,
– okkal lett gazdájuk egykoron az ember.

Vigyázz Földanyánkra, óvd a természetet!
– Úgy kínálhat jövőt, s annyi szépet neked.
Bízz az emberekben, javuljon a sorsod,
a változás magját, lelked mélyén hordod!
Minden bajod oka belső, lelki válság,
s ne hidd, hogy az öröm, különös kiváltság.
Mikor jót teremtesz, hitet, emberséget,
Istened megsegít, mert támogat téged.

Újabb évet kezdünk – új magot kell vetned,
szíved érzéseit kell mindig követned!
Nehogy más mondja meg, mi neked a fontos,
mert ugyanúgy birka, minden főkolompos –
csak Ő elfogadja a Júdás fizetséget,
ami igaz lelket eltaszít, megéget.
Engedd, hogy utadon a szíved vezessen,
s engedd meg szívednek, hogy mindenkit szeressen!

Csak a szeretet az, – egyszer tán belátod,
ami jobbá tehet egy elvadult világot.
Legyen minden nap az első gondolatod,
hogy kedves mosolyod másoknak od’adod,
s úgy szereted magad, ahogy mástól várod,
s hidd az álmaidat idén megtalálod.
Mert tudd, – a szeretet, – a teremtés titka,
szabad madárrá válsz, s nem gátol kalitka.

Aki másképp hiszi, az szerintem téved!
Teremts szeretettel, s legyen boldog éved!

Aranyosi Ervin:

Kívánságom az új évre!Kívánságom az új évre!
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„Tu adesto! – Légy velem. Uram!“ Szerintem
nekünk is ezzel a rövid imával kellene kezdenünk
az új év minden napját.

„Tu adesto! – Légy velem, Uram!’’ Haj jól
megy nekem, ha boldog vagyok, ha sikerül vala-
mi, ha dolgozom, ha alszom, ha másokkal találko-
zom, legyen az a fehér asztal, a szentmise, az iroda
vagy a munkapad.

„Tu adesto! – Légy velem, Uram!“ Akkor is,
ha életem egén veszélyfelhők gyülekeznek. Ha
valami nem sikerül. Ha magányosnak érzem
magam. Ha padlóra kerülök. Ha nem látok kiutat.
Ha szívemet a szomorúság gyötri. Légy mellettem
a kísértés és a megpróbáltatás óráiban épp úgy,
mint a bűnben, a betegségben, a szenvedésben – a

halálban. Légy ott mindenütt, ahol épp vagyok, és
védj, vezess, őrizz, végy válladra engem...

,,Tu adesto! – Légy velem, Uram!“ Ha az új év
minden napját így kezdjük, akkor soha nem le -
szünk egyedül. Akkor Isten soha nem hagy el ben-
nünket. És még ha úgy is éreznénk, hogy egyedül
kínlódtunk, később be fogjuk látni, hogy épp
azokban a pillanatokban volt hozzánk a legköze-
lebb.

„Tu adesto! – Légy velem, Uram!“ Ez a mi
kérésünk 2019-re. Isten pedig meg fog hallgatni
bennünket. Jelenlétének számtalan jeleivel tud-
tunkra adja majd, hogy Ő megáld és megvéd ben-
nünket, arcának fényességét felénk fordítja, irgal-
mas lesz hozzánk és üdvösséget ad nekünk.

Tempfli Imre

Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról,
hogy január 6-án a gnosztikus Bazilidesz (II. szá-
zad) követői megünnepelték Jézus keresztsé gét,
mert tévesen azt vallották, hogy az ember Jé zus
csak a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az
egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték,
mely szerint ekkor merítettek a folyó vizéből, és
megszentelték azt. A III. században az egyház -
atyák tisztázni akarták az ünnep hittani tartalmát.

A IV. század elejétől lett ez a nap liturgikus
ünneppé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb
keleten, majd nyugaton. A keresztények körében
312-325 között kezdett terjedni mint Jézus Krisz-
tus születésének, keresztségének, a kánai meny -
nyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti böl-
csek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep el -
sődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre
emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Három-
királyok látogatása lett. A római egyház szertartá-
sai szerint ezen a napon vizet és tömjént szentel-
tek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelé-
sének szertartásából ered a magyar vízkereszt el -
nevezés is.

Az ünnep görög neve – epifánia (megjelenés)
– utal arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében.
Vízkereszt ünnepe emlékeztet tehát arra, hogy Jé -
zus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött
közénk, és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízke-
resztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk.

A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a
születés és az epifánia ünnepe. Jézus születése ál tal
Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek
által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születé-
sének örömhíre. Máté evangéliuma (Mt 2,1-12)
szerint a Háromkirályok a betlehemi csillag által
vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az új -
szülött kis Jézusnak kifejezzék hódolatukat: a -

ranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént az Isten-
nek és mirhát az Embernek. Az evangélium má -
gusnak nevezi őket, de nevüket nem említi. A ha -
gyomány szerint hárman voltak, a 8. században élt
Beda Venerabilis nevüket is említi: Caspar, Melchi-
or, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár.

A vízkereszt második evangéliumi története
(Mt 3,13-17) szerint Jézus elment a Jordán folyó-
hoz. Keresztelő Szent János megkeresztelte őt, és
Jézus ettől kezdve tanítani kezdett. Jézus megke-
resztelkedésekor a Jordán folyónál a mennyei Atya
szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút, és a Szent-
lélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes
Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az embe-
riség előtt.

Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jé zus
a kánai mennyegzőn, édesanyja kérésére, az el -
fogyott bor pótlására első csodatételeként a vizet
borrá változtatta (Jn 2,1-12). Jézus első csodájával a
kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét:
„Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek
benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában Isten megmutat-
ja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg
akarja megmenteni, és végül meg akarja váltani.

A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez
kötődően különböző népszokások alakultak ki a
századok során. A magyar vízkereszt kifejezés a
víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered. A
víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a ház-
szentelés hagyománya is. Megszentelték a vízzel a
házakat és az ólakat, még a bölcsőre is szentelt
vizet hintettek. Régebben otthon a szenteltvízzel
megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év
folyamán betegek, vagy az emberek magukra lo -
csolták betegségek vagy rontás ellen. Egyes he -
lyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás
legyen a házon. Vízkeresztkor még egyszer meg-

Vízkereszt – Jézus Krisztus 
megjelenésének ünnepe

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katoli -
kus Egyház, parancsolt ünnepként. Az
epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr
megjelenése” – néven is ismert nap Jézus
Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar
vízkereszt elnevezés a hagyományosan
ilyenkor végzett vízszentelésből ered.

Köszönjük Tenéked, Istenünk, hogy élünk!
Hogy annyi vész után Te vagy menedékünk.
Nem is lehet nagyobb boldogságunk nekünk,
Minthogy velünk járva vigyázod életünk.

Nagy kegyelem, hogy ily jó vagy hozzánk,
Hogy a baj idején felénk fordul orcád.
Megadod áldásod, a napi kenyerünk,
Megáldod a munkás, kérges két tenyerünk…

Megáldod a vetést, hogy nőjön kalászba.
Benned veti hitét az özvegy és árva.
Benned hisz a szegény, megalázva magát,
Néked ragyogtatja az éj sok csillagát.

Boldogan mondjuk el és dicsérünk Téged:
Nyugodt az életünk, Lelked megbékéltet.
Miért is csüggednénk, inkább hálát adunk
Hisz Véled a rossztól csak megszabadulunk.

Nem jöhet oly veszély, hogy ne segíts rajtunk,
Ne is maradjon hát soha néma ajkunk.
Hirdessük szerteszét: csodás, szent reménység,
Hogyha Benned hiszünk, eloszlik a kétség.

Kárász Izabella:

HálaadásHálaadás
Csak a hit marad meg s a szeretet éltet,
Mely nélkül sohasem láthatunk meg Téged.
Köszönjük, ó, Urunk, hogy reánk gondolva
Eljuttatsz egykoron dicső országodba!

Fel, fel ti boldogok, akik hisztek Benne!
Ne legyen közöttünk, ki hálás ne lenne!
Mert irgalma örök, megtartása csodás,
Zengjük mindnyájan ma a hála himnuszát!
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Hogy mivé és kivé változol ebben az eszten-
dőben, az valójában tőled is függ.

Hogyan?
Úgy, hogy fontos kérdéseket már most – az

újév elején – el kell döntened.
Éspedig:
Részt kívánsz-e venni ebben a szükségszerű,

élet által diktált változási folyamatban vagy sem?
Életedet te akarod-e vezetni, vagy odadobod a

gyeplőt, hogy más vezesse helyetted?
Céljaidat te akarod-e kitűzni, vagy engeded,

hogy más tűzze ki?
Te szabod-e meg, hova akarsz eljutni, vagy

eltűröd, hogy más szabja meg?
Meg vagyok győződve arról, hogy hordalékok-

ban ez az új esztendő sem fog kevesebb ara nyat rej-
tegetni, mint az előző vagy az azt megelőző.

Ezért – ellentétben a régi éveimmel – nem
annyira a hordalékra összpontosítok, amelyet ezút-
tal sem szeretnék semmibe venni vagy lebecsülni,
hanem az arany után fogok kutatni, amely azt
várja, hogy megtaláljam.

Csak én! Mert az én életem rejti magában!
Ebben az értelemben minden kedves Hívőnek

és Olvasónak jó aranvkeresést kíván szeretettel
Tempfli Imre

Újévi jó feltételeinkÚjévi jó feltételeink
Szerintem, hogy először is megismerd a ben-

ned élő „farkasokat”.
Nevén kell nevezned őket, különben önma-

gadnak és másoknak is fájdalmat okoznak.
El kell zárnod őket... Láncon kell tartanod

őket: a haragot, irigységet, mohóságot, arroganciát,
önsajnálatot, bűntudatot, sértődöttséget, ki seb b -
rendűséget, hazugságot, önteltséget, felsőbbrendű-
séget!

És ne tápláld ezeket a „farkasokat”!
Ugyanakkor meg kell ismerned a lelkedben

lévő „angyalokat”.
Ajtót kell nyitnod az örömnek, békének, szere-

tetnek, reménynek, derűs nyugalomnak, alázatnak,
kedvességnek, jóakaratnak, együttérzésnek, nagy-
lelkűségnek, igazságnak és hitnek.

És ezeket az „angyalokat” minden nap táplál-
nod kell!

Akkor, ha jó feltételeinkből nem is tudunk
mindent megvalósítani, boldogabbak leszünk!

Érdemes megpróbálni!

Vedd végre kezedbe az életed!
Ha Isten is úgy látja jónak, akkor életed 365 új,

még használatlan napja vár rád. Ezek a napok még
mentesek a rossz benyomásoktól, a keserű tapasz-
talatoktól, és olyan érintetlenek, mint egy hosszú,
frissen behavazott út.

Még semmit nem vontattál el, még minden
lehetőség nyitva áll előtted.

Még semmit nem kell megismételned, még
annyi mindenen tudsz változtatni.

Óráid és perceid is boldogságot illatoznak, és
arra várnak, hogy jóra, nemesre és szépre használd
őket.

Kételkedsz? Jól látom?
Azt mondod: épp azzal nem számolok, hogy te

is itt vagy emberi gyengeségeiddel, behatároltsá-
goddal, természeteddel együtt, és mindent elront-
hatsz.

Ez igaz is, meg nem is.
Gondold meg!
Egyikünk sem olyan, mint a másik. És egyi-

künk sem marad örökké ugyanolyan, amilyen
most. Az élet, különösen az emberi élet, fizikai,
szellemi és lelki szempontból állandóan változik.

Viszont az, hogy ki hova és mivé változik, az
lényegében saját magától függ.

Egy idős indián az életről mesélt az unokájá-
nak. „Küzdelem zajlik a bensőmben. Rettentő harc
ez, egy farkas és egy angyal vívja egymással. A
farkas gonosz – ő a harag, irigység, bánat, mohó-
ság, arrogancia, önsajnálat, bűntudat, sértődött-
ség, kisebbrendűség, hazugságok, önteltség, fel-
sőbbrendűség és ego. Az angyal jó – ő az öröm,
béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat,
kedvesség, jóakarat, empátia, nagylelkűség, igaz-
ság, együttérzés és hit. Ugyanez a harc benned is
zajlik – és mindenki másban is.”

Az unoka elgondolkozott egy percre majd
megkérdezte a nagyapját:

– Ki fog győzni?
– Amelyiket táplálod, – válaszolta az idős indián.
Az új esztendő első napjaiban több interjúmű-

sorban láttam, hogy a riporterek által megkérde-
zettek nagy többsége különböző fogadalmakat
tett: egészségesebben fog élni, többet fog sportol-
ni, kerülni fogja a stresszt.

Példájukra bennem is megfogalmazódott egy
sereg jó feltétel, noha arra is emlékeztem, hogy
ezekből pár nap múlva alig marad valami...

Erre hirtelen belém nyilallott a gondolat: Meg
tudja-e önmagát változtatni az ember?

Ijedten kellett beismernem, hogy: nem. Alap -
struktúráját senki nem tudja megváltoztatni.

Hogyan is tudná önmagát megváltoztatni egy
olyan lény. aki nem önmagának, hanem másnak
köszönheti létét?

Aki csak elfogadta az életet...
Aki csak ajándékba kapta tehetségét...
Akinek a természete ősei génjeiből szövődött

össze... Aki behatároltságát is gyakran csak el -
szenvedi... Természetét senki nem tudja önmaga
erejéből megváltoztatni!

De igenis meg tudja változtatni beállítottságát,
viselkedését, magatartását.

Istenhez, másokhoz, önmagához és az élethez
való viszonyulásán képes változtatni!

Fontos dolgoknak utánajárni.
Lényegesebbekre több időt szentelni...
Az életbevágókra jobban odafigyelni...
Mi tehát boldogság szempontjából az új esz-

tendőben a fontos?

Az új esztendő kezdetének talán nagyobb
jelentőséget tulajdonítunk, mint kellene. 

Boldogság vagy boldogtalanság, szerencse
vagy szerencsétlenség nem az évek számozásától
függ. Ma is éppúgy, mint tegnap vagy holnap, sor-
sunk az Isten kezében van. És tőlünk, a mi akara-
tunktól függ, vajon a következő esztendő az üdvös-
ség éve lesz-e, úgy, amint Atyánk akarata szerint
kellene lennie.

Minden nap gazdag lehetőséget nyújt arra,
hogy minden időre szóló értékeket hozzunk létre,
mert minden nap alkalmat ad a szeretet gyakorlá-
sára. Csak ostobaságunkat és ötlettelenségünket
kell leküzdenünk.

Mégis jól van így, hogy az újévet napjaink
futásában fontos bekezdésnek tartjuk. 

„Kezdjünk újra a mi Urunknak, Istenünknek
szolgálni, amit eddig csak kevéssé tettünk.“ Ez a
felszólítás, amelyet Assisi Ferenc akkor mondott,
amikor már sok évet szentelt Istennek hősi hűség-
ben, legyen vezérgondolatunk az új esztendőre.
Így lesz áldott, boldog és teljes esztendőnk.

Elisabeth Nikrin

Újévi köszöntőÚjévi köszöntő

Regöljünk végre már boldogságot,
egy szebb és igazabb világot.

Regöljünk hitet, csorbíthatatlant,
regöljünk életet, pusztíthatatlant!

Regöljünk jóságot, jóságra békét 
az unokáinknak, hátha megérnék....

Regöljünk bőséget, csupa jókat,
regéljünk reményt a megmaradóknak!

Én regölnék népemnek boldogabb évet
hol fagyokban sem várja a végzet.

Porka havak hulladoznak áldott Székelyföldön.
Regöljük, hogy e tájra a béke is eljön!

Magyari Lajos:

FohászFohász
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Hogy mivé és kivé változol ebben az eszten-
dőben, az valójában tőled is függ.

Hogyan?
Úgy, hogy fontos kérdéseket már most – az

újév elején – el kell döntened.
Éspedig:
Részt kívánsz-e venni ebben a szükségszerű,

élet által diktált változási folyamatban vagy sem?
Életedet te akarod-e vezetni, vagy odadobod a

gyeplőt, hogy más vezesse helyetted?
Céljaidat te akarod-e kitűzni, vagy engeded,

hogy más tűzze ki?
Te szabod-e meg, hova akarsz eljutni, vagy

eltűröd, hogy más szabja meg?
Meg vagyok győződve arról, hogy hordalékok-

ban ez az új esztendő sem fog kevesebb ara nyat rej-
tegetni, mint az előző vagy az azt megelőző.

Ezért – ellentétben a régi éveimmel – nem
annyira a hordalékra összpontosítok, amelyet ezút-
tal sem szeretnék semmibe venni vagy lebecsülni,
hanem az arany után fogok kutatni, amely azt
várja, hogy megtaláljam.

Csak én! Mert az én életem rejti magában!
Ebben az értelemben minden kedves Hívőnek

és Olvasónak jó aranvkeresést kíván szeretettel
Tempfli Imre

Újévi jó feltételeinkÚjévi jó feltételeink
Szerintem, hogy először is megismerd a ben-

ned élő „farkasokat”.
Nevén kell nevezned őket, különben önma-

gadnak és másoknak is fájdalmat okoznak.
El kell zárnod őket... Láncon kell tartanod

őket: a haragot, irigységet, mohóságot, arroganciát,
önsajnálatot, bűntudatot, sértődöttséget, ki seb b -
rendűséget, hazugságot, önteltséget, felsőbbrendű-
séget!

És ne tápláld ezeket a „farkasokat”!
Ugyanakkor meg kell ismerned a lelkedben

lévő „angyalokat”.
Ajtót kell nyitnod az örömnek, békének, szere-

tetnek, reménynek, derűs nyugalomnak, alázatnak,
kedvességnek, jóakaratnak, együttérzésnek, nagy-
lelkűségnek, igazságnak és hitnek.

És ezeket az „angyalokat” minden nap táplál-
nod kell!

Akkor, ha jó feltételeinkből nem is tudunk
mindent megvalósítani, boldogabbak leszünk!

Érdemes megpróbálni!

Vedd végre kezedbe az életed!
Ha Isten is úgy látja jónak, akkor életed 365 új,

még használatlan napja vár rád. Ezek a napok még
mentesek a rossz benyomásoktól, a keserű tapasz-
talatoktól, és olyan érintetlenek, mint egy hosszú,
frissen behavazott út.

Még semmit nem vontattál el, még minden
lehetőség nyitva áll előtted.

Még semmit nem kell megismételned, még
annyi mindenen tudsz változtatni.

Óráid és perceid is boldogságot illatoznak, és
arra várnak, hogy jóra, nemesre és szépre használd
őket.

Kételkedsz? Jól látom?
Azt mondod: épp azzal nem számolok, hogy te

is itt vagy emberi gyengeségeiddel, behatároltsá-
goddal, természeteddel együtt, és mindent elront-
hatsz.

Ez igaz is, meg nem is.
Gondold meg!
Egyikünk sem olyan, mint a másik. És egyi-

künk sem marad örökké ugyanolyan, amilyen
most. Az élet, különösen az emberi élet, fizikai,
szellemi és lelki szempontból állandóan változik.

Viszont az, hogy ki hova és mivé változik, az
lényegében saját magától függ.

Egy idős indián az életről mesélt az unokájá-
nak. „Küzdelem zajlik a bensőmben. Rettentő harc
ez, egy farkas és egy angyal vívja egymással. A
farkas gonosz – ő a harag, irigység, bánat, mohó-
ság, arrogancia, önsajnálat, bűntudat, sértődött-
ség, kisebbrendűség, hazugságok, önteltség, fel-
sőbbrendűség és ego. Az angyal jó – ő az öröm,
béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat,
kedvesség, jóakarat, empátia, nagylelkűség, igaz-
ság, együttérzés és hit. Ugyanez a harc benned is
zajlik – és mindenki másban is.”

Az unoka elgondolkozott egy percre majd
megkérdezte a nagyapját:

– Ki fog győzni?
– Amelyiket táplálod, – válaszolta az idős indián.
Az új esztendő első napjaiban több interjúmű-

sorban láttam, hogy a riporterek által megkérde-
zettek nagy többsége különböző fogadalmakat
tett: egészségesebben fog élni, többet fog sportol-
ni, kerülni fogja a stresszt.

Példájukra bennem is megfogalmazódott egy
sereg jó feltétel, noha arra is emlékeztem, hogy
ezekből pár nap múlva alig marad valami...

Erre hirtelen belém nyilallott a gondolat: Meg
tudja-e önmagát változtatni az ember?

Ijedten kellett beismernem, hogy: nem. Alap -
struktúráját senki nem tudja megváltoztatni.

Hogyan is tudná önmagát megváltoztatni egy
olyan lény. aki nem önmagának, hanem másnak
köszönheti létét?

Aki csak elfogadta az életet...
Aki csak ajándékba kapta tehetségét...
Akinek a természete ősei génjeiből szövődött

össze... Aki behatároltságát is gyakran csak el -
szenvedi... Természetét senki nem tudja önmaga
erejéből megváltoztatni!

De igenis meg tudja változtatni beállítottságát,
viselkedését, magatartását.

Istenhez, másokhoz, önmagához és az élethez
való viszonyulásán képes változtatni!

Fontos dolgoknak utánajárni.
Lényegesebbekre több időt szentelni...
Az életbevágókra jobban odafigyelni...
Mi tehát boldogság szempontjából az új esz-

tendőben a fontos?

Az új esztendő kezdetének talán nagyobb
jelentőséget tulajdonítunk, mint kellene. 

Boldogság vagy boldogtalanság, szerencse
vagy szerencsétlenség nem az évek számozásától
függ. Ma is éppúgy, mint tegnap vagy holnap, sor-
sunk az Isten kezében van. És tőlünk, a mi akara-
tunktól függ, vajon a következő esztendő az üdvös-
ség éve lesz-e, úgy, amint Atyánk akarata szerint
kellene lennie.

Minden nap gazdag lehetőséget nyújt arra,
hogy minden időre szóló értékeket hozzunk létre,
mert minden nap alkalmat ad a szeretet gyakorlá-
sára. Csak ostobaságunkat és ötlettelenségünket
kell leküzdenünk.

Mégis jól van így, hogy az újévet napjaink
futásában fontos bekezdésnek tartjuk. 

„Kezdjünk újra a mi Urunknak, Istenünknek
szolgálni, amit eddig csak kevéssé tettünk.“ Ez a
felszólítás, amelyet Assisi Ferenc akkor mondott,
amikor már sok évet szentelt Istennek hősi hűség-
ben, legyen vezérgondolatunk az új esztendőre.
Így lesz áldott, boldog és teljes esztendőnk.

Elisabeth Nikrin

Újévi köszöntőÚjévi köszöntő

Regöljünk végre már boldogságot,
egy szebb és igazabb világot.

Regöljünk hitet, csorbíthatatlant,
regöljünk életet, pusztíthatatlant!

Regöljünk jóságot, jóságra békét 
az unokáinknak, hátha megérnék....

Regöljünk bőséget, csupa jókat,
regéljünk reményt a megmaradóknak!

Én regölnék népemnek boldogabb évet
hol fagyokban sem várja a végzet.

Porka havak hulladoznak áldott Székelyföldön.
Regöljük, hogy e tájra a béke is eljön!

Magyari Lajos:

FohászFohász
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„Tu adesto! – Légy velem. Uram!“ Szerintem
nekünk is ezzel a rövid imával kellene kezdenünk
az új év minden napját.

„Tu adesto! – Légy velem, Uram!’’ Haj jól
megy nekem, ha boldog vagyok, ha sikerül vala-
mi, ha dolgozom, ha alszom, ha másokkal találko-
zom, legyen az a fehér asztal, a szentmise, az iroda
vagy a munkapad.

„Tu adesto! – Légy velem, Uram!“ Akkor is,
ha életem egén veszélyfelhők gyülekeznek. Ha
valami nem sikerül. Ha magányosnak érzem
magam. Ha padlóra kerülök. Ha nem látok kiutat.
Ha szívemet a szomorúság gyötri. Légy mellettem
a kísértés és a megpróbáltatás óráiban épp úgy,
mint a bűnben, a betegségben, a szenvedésben – a

halálban. Légy ott mindenütt, ahol épp vagyok, és
védj, vezess, őrizz, végy válladra engem...

,,Tu adesto! – Légy velem, Uram!“ Ha az új év
minden napját így kezdjük, akkor soha nem le -
szünk egyedül. Akkor Isten soha nem hagy el ben-
nünket. És még ha úgy is éreznénk, hogy egyedül
kínlódtunk, később be fogjuk látni, hogy épp
azokban a pillanatokban volt hozzánk a legköze-
lebb.

„Tu adesto! – Légy velem, Uram!“ Ez a mi
kérésünk 2019-re. Isten pedig meg fog hallgatni
bennünket. Jelenlétének számtalan jeleivel tud-
tunkra adja majd, hogy Ő megáld és megvéd ben-
nünket, arcának fényességét felénk fordítja, irgal-
mas lesz hozzánk és üdvösséget ad nekünk.

Tempfli Imre

Alexandriai Szent Kelemen számolt be arról,
hogy január 6-án a gnosztikus Bazilidesz (II. szá-
zad) követői megünnepelték Jézus keresztsé gét,
mert tévesen azt vallották, hogy az ember Jé zus
csak a keresztségkor vált Isten Fiává. E napot az
egyiptomiak a Nílus vize ünnepeként ismerték,
mely szerint ekkor merítettek a folyó vizéből, és
megszentelték azt. A III. században az egyház -
atyák tisztázni akarták az ünnep hittani tartalmát.

A IV. század elejétől lett ez a nap liturgikus
ünneppé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb
keleten, majd nyugaton. A keresztények körében
312-325 között kezdett terjedni mint Jézus Krisz-
tus születésének, keresztségének, a kánai meny -
nyegzőnek és a Háromkirályok (napkeleti böl-
csek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep el -
sődleges témája Keleten Urunk keresztsége (erre
emlékeztet a vízszentelés) és Nyugaton a Három-
királyok látogatása lett. A római egyház szertartá-
sai szerint ezen a napon vizet és tömjént szentel-
tek. A víz megszentelésének, azaz megkeresztelé-
sének szertartásából ered a magyar vízkereszt el -
nevezés is.

Az ünnep görög neve – epifánia (megjelenés)
– utal arra, hogy Isten megjelenik dicsőségében.
Vízkereszt ünnepe emlékeztet tehát arra, hogy Jé -
zus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött
közénk, és elhozta nekünk az üdvösséget. Vízke-
resztkor Jézus három megjelenésére emlékezünk.

A keleti egyházakban sokáig egyet jelentett a
születés és az epifánia ünnepe. Jézus születése ál tal
Isten megjelent a világban. A napkeleti bölcsek
által a pogányokhoz is eljutott a Megváltó születé-
sének örömhíre. Máté evangéliuma (Mt 2,1-12)
szerint a Háromkirályok a betlehemi csillag által
vezéreltetve jöttek keletről Júdeába, hogy az új -
szülött kis Jézusnak kifejezzék hódolatukat: a -

ranyat ajándékoztak a Királynak, tömjént az Isten-
nek és mirhát az Embernek. Az evangélium má -
gusnak nevezi őket, de nevüket nem említi. A ha -
gyomány szerint hárman voltak, a 8. században élt
Beda Venerabilis nevüket is említi: Caspar, Melchi-
or, Balthasar – azaz Gáspár, Menyhért, Boldizsár.

A vízkereszt második evangéliumi története
(Mt 3,13-17) szerint Jézus elment a Jordán folyó-
hoz. Keresztelő Szent János megkeresztelte őt, és
Jézus ettől kezdve tanítani kezdett. Jézus megke-
resztelkedésekor a Jordán folyónál a mennyei Atya
szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút, és a Szent-
lélek galamb képében alászállt Krisztusra. A teljes
Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát az embe-
riség előtt.

Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete: Jé zus
a kánai mennyegzőn, édesanyja kérésére, az el -
fogyott bor pótlására első csodatételeként a vizet
borrá változtatta (Jn 2,1-12). Jézus első csodájával a
kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét:
„Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek
benne” (Jn 2,11). Ebben a csodában Isten megmutat-
ja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, meg
akarja megmenteni, és végül meg akarja váltani.

A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez
kötődően különböző népszokások alakultak ki a
századok során. A magyar vízkereszt kifejezés a
víz megszenteléséből, megkereszteléséből ered. A
víz és a tömjén megszenteléséből alakult ki a ház-
szentelés hagyománya is. Megszentelték a vízzel a
házakat és az ólakat, még a bölcsőre is szentelt
vizet hintettek. Régebben otthon a szenteltvízzel
megitatták az állatokat, hogy ne legyenek az év
folyamán betegek, vagy az emberek magukra lo -
csolták betegségek vagy rontás ellen. Egyes he -
lyeken a ház földjét is meglocsolták, hogy áldás
legyen a házon. Vízkeresztkor még egyszer meg-

Vízkereszt – Jézus Krisztus 
megjelenésének ünnepe

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katoli -
kus Egyház, parancsolt ünnepként. Az
epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr
megjelenése” – néven is ismert nap Jézus
Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar
vízkereszt elnevezés a hagyományosan
ilyenkor végzett vízszentelésből ered.

Köszönjük Tenéked, Istenünk, hogy élünk!
Hogy annyi vész után Te vagy menedékünk.
Nem is lehet nagyobb boldogságunk nekünk,
Minthogy velünk járva vigyázod életünk.

Nagy kegyelem, hogy ily jó vagy hozzánk,
Hogy a baj idején felénk fordul orcád.
Megadod áldásod, a napi kenyerünk,
Megáldod a munkás, kérges két tenyerünk…

Megáldod a vetést, hogy nőjön kalászba.
Benned veti hitét az özvegy és árva.
Benned hisz a szegény, megalázva magát,
Néked ragyogtatja az éj sok csillagát.

Boldogan mondjuk el és dicsérünk Téged:
Nyugodt az életünk, Lelked megbékéltet.
Miért is csüggednénk, inkább hálát adunk
Hisz Véled a rossztól csak megszabadulunk.

Nem jöhet oly veszély, hogy ne segíts rajtunk,
Ne is maradjon hát soha néma ajkunk.
Hirdessük szerteszét: csodás, szent reménység,
Hogyha Benned hiszünk, eloszlik a kétség.

Kárász Izabella:

HálaadásHálaadás
Csak a hit marad meg s a szeretet éltet,
Mely nélkül sohasem láthatunk meg Téged.
Köszönjük, ó, Urunk, hogy reánk gondolva
Eljuttatsz egykoron dicső országodba!

Fel, fel ti boldogok, akik hisztek Benne!
Ne legyen közöttünk, ki hálás ne lenne!
Mert irgalma örök, megtartása csodás,
Zengjük mindnyájan ma a hála himnuszát!
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Az új füzet
„Amikor még kisgyermek voltam és az általá-

nos iskolába jártam, sóvárogva vártam azt a pilla-
natot, amikor régi és egészen teleírt füzetemet le -
adhattam tanítómnak, hogy egy újra cseréljem fel.
A régi füzet egyáltalán nem tetszett már nekem.
Tele volt ugyanis áthúzásokkal, törlésekkel; hibák-
kal, tintapacákkal. Az új füzetbe azonban csak szép
mondatokat akartam írni. Elhatároztam, hogy
abban majd sokkal szebb és kalligrafikusabb betű-
ket rajzolok, abban jobban fogok vigyázni a he -
lyesírásra röviden: megpróbálok kisiskolásként
egy mesterművet alkotni. Ehhez a történethez
hasonlít az új év kezdete is. Az elmúlt esztendő a
„régi füzet“,amelyben elaszalasztott idők, apró
gyengeségek és emberi hiányok vannak. Az új évet
az „ új füzetet“ (azonban senki nem lehet biztos
abban, hogy mind a 365 napját tele írhatja
majd...) szépnek képzeljük el, és abban reményke-
dünk, hogy belőle Isten segítségével – minden
kényszerű nehézség ellenére – egy kis mesterművet
hozunk majd létre.“

Ez a rövid és találó példázat arról tanúskodik,
hogy milyen szeretetreméltó, szívélyes, emberien
meleg, mély együttérzéssel rendelkező, nevetően
egyszerű, alázatosan bölcs, lefegvverzően jóságos,
értelmesen finom és mélyen vallásos volt az a pap,
akit 1978 augusztusában pápává választottak, és
aki mindössze 33 nap után, éjszaka egyedül meg-
halt. Azonban senki nem lehet biztos abban, hogy
mind a 365 napját teleírhatja majd...! 

Milyen tragikusan igazolódott be ennek a
mondatnak az igaza ebben az összefüggésben...
Így közülünk sem tudja senki, hogy „új füzete”, a
2019-es esztendő minen lapját teleírhatja-e majd,
vagy sem.

1. Mielőtt ebbe belemélyednénk, nézzük meg
még egyszer és közelebbről „régi füzetünket”.
Mielőtt kiadnánk a kezünkből, lapozzuk át ismét.
Első benyomásunk nekünk is az, ami a pápának,
kisiskolás korában: sok rajta a „szamárfül”, a „tin-
tapaca”, egyszer-egyszer nevetségesen apró vét-
kek, máskor azonban nagy, szarvas hibák, ame-

gyújtják a karácsonyfa gyertyáit, szétosztják a
megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak egy
ágacskát tűznek belőle a szentkép mögé a gonosz
ellen. Délben és este még folyik a vendégeskedés,
esti harangszó után kezdődött a kántálás és a „csil-
lagjárás” (misztériumjáték), amely a 16. századtól
alakult ki. Az úgynevezett „csillagozás” (csillagé-
nek) vagy háromkirályjárás dramatikus játékában
a bibliai királyokat megszemélyesítő alakok
vonulnak fel, akiket – a betlehemezés mintájára –
gyerekek személyesítettek meg. Legfőbb kelléke a
csillag volt, amely mutatta az utat Betlehembe.
Jellegzetes viseletdarabjuk a díszes papírsüveg.
Minden esetben elénekelték a csillagéneket, mely-
nek utolsó két sora így hangzik: „Szép jel és szép
csillag / Szép napunk támad.”

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések
időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás.
A házszentelés szertartása során a pap az újonnan
megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, há -

ÚjévÚjév
lyek közül párat sikerült kijavítani, mások azon-
ban ott éktelenkednek életünk 2018-as füzetében.

Ha azonban csak ezt vennénk észre, akkor az
igazságnak csupán csak az egyik oldalát látnánk.
Mert biztosan léteznek régi füzetünk 365 lapján
olyan részek, amelyek tiszták, tetszetősek és hibát-
lanok. Olyan oldalak, amelyekre szívesen gondo-
lunk vissza, mert ha akartuk, akkor sem tudtuk
volna szebben írni.

Azért is kezdjük az új esztendőt mindig egy
szentmisével, hogy ezt a régi füzetet Istennek
leadhassuk. Abban a biztos tudatban tesszük, hogy
Isten mindent, amit oltárára helyezünk, elfogad és
az Ő határtalan szeretetében átváltoztat. Ebben az
Isteni szeretetben aztán azok a tettek is javunkra
válnak, amelyekre talán nem voltunk olyan büsz-
kék az elmúlt esztendő során.

Mert Isten egy jóságos tanító, nevelő, különö-
sen az Ő gyenge és esendő tanítványaival szem-
ben. Azon kívül pedig Ő tudja a legjobban, hogy
mennyi erőfeszítés és jó szándék rejlik egy-egy
sikertelen kimenetelű „házi feladat“ mögött. Ezért
is akarja azt, hogy az új esztendő kezdetén rövid
időre magunkba szálljunk. Vele állandóan megis-
métlődő hibáinkat szemtől-szembe és minden el -
kendőzés nélkül megbeszéljük, azok mélyebb ér -
telmét feltárjuk, és a jövőben, ha – „minden kény-
szerű nehézség ellenére“ – bekövetkeznek, elke-
rüljük.

2. Fordítsuk most tekintetünket az „új füzet-
re“. Az elmúlt pár napban már írogattunk is egy-
egy oldalára. Egyikünk sem tudja, hogy hogyan
fog ez is az év végére kinézni. Ezért helyes lenne
a füzetet egy jelmondattal kezdeni. Így az első
nagy kísértéstől, a céltalanságtól megszabadulhat-
nánk. Olyan lehetne ez a jelmondat, mint egy
vörös fonal, amelyhez igazodhatnánk, és amely-
hez vissza-visszatérhetnénk, ha gondolatban és
tettben elkalandoznánk a helyes iránytól.

Amikor egy ilyen jelmondat után néztem, egy
régi latin mondat jutott eszembe: „Tu adesto! –
Légy velem, Uram!” Ezt mondogatták régen az
emberek, ha hosszú útra keltek. Mivel nem akartak
egyedül nekivágni a nehéz, bizonytalan és veszé-
lyes útnak. Istent szólongatták: „Légy velem,
Uram!“ Meg voltak ugyanis győződve arról, hogy
ha Isten velük van, akkor nem eshet bajuk. 

zakat; megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szo-
kás szerint a házszentelés után az ajtóra fölírják az
évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromki-
rályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 19. Az eredeti
értelmezés szerint a három betű a latin áldásfor-
mula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat
(„Krisztus áldja meg e házat”).

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten
min den emberhez eljött. A megváltó Jézus születé-
sével Isten vállalja az emberi életet és később a
szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember
számára az üdvösséget, az örök élet reményét. A
parancsolt ünnepen nyissuk meg szívünket a meg-
jelenő Istennek, aki megmutatja magát nekünk.
Azt kérjük, hogy az új esztendő minden napját kí -
sérje Isten segítsége és áldása!

Forrás: MKPK Sajtószolgálat
Magyar Kurír

Azt kívánom neked, élvezd ezt az évet,
– halmozzon el jóval, széppel ez az élet!
Teremtsd a világod, s nem kell félned tőle!
Bízzál Önmagadban, s higgyél a jövőbe’.
Mosolyodat szórd szét, szerte a világban!
Viszonzásra leljél. Higgyél fűben, fában!
Állatokra gondolj, nagy-nagy szeretettel,
– okkal lett gazdájuk egykoron az ember.

Vigyázz Földanyánkra, óvd a természetet!
– Úgy kínálhat jövőt, s annyi szépet neked.
Bízz az emberekben, javuljon a sorsod,
a változás magját, lelked mélyén hordod!
Minden bajod oka belső, lelki válság,
s ne hidd, hogy az öröm, különös kiváltság.
Mikor jót teremtesz, hitet, emberséget,
Istened megsegít, mert támogat téged.

Újabb évet kezdünk – új magot kell vetned,
szíved érzéseit kell mindig követned!
Nehogy más mondja meg, mi neked a fontos,
mert ugyanúgy birka, minden főkolompos –
csak Ő elfogadja a Júdás fizetséget,
ami igaz lelket eltaszít, megéget.
Engedd, hogy utadon a szíved vezessen,
s engedd meg szívednek, hogy mindenkit szeressen!

Csak a szeretet az, – egyszer tán belátod,
ami jobbá tehet egy elvadult világot.
Legyen minden nap az első gondolatod,
hogy kedves mosolyod másoknak od’adod,
s úgy szereted magad, ahogy mástól várod,
s hidd az álmaidat idén megtalálod.
Mert tudd, – a szeretet, – a teremtés titka,
szabad madárrá válsz, s nem gátol kalitka.

Aki másképp hiszi, az szerintem téved!
Teremts szeretettel, s legyen boldog éved!

Aranyosi Ervin:

Kívánságom az új évre!Kívánságom az új évre!
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A hetvenkettes bárányA hetvenkettes bárány

BRUNO FERRERO szalézi pedagógus és
lelki író. Népszerűek felnőtteknek írt rövid me -
séi, melyek az „Apró történetek a lélek szá -
mára”, című soro zatban jelentek meg.

Bruno Ferrero apró történetei lelkileg gaz -
da gabbá tesznek bennünket, segítve ab ban,
hogy ne csak hirdessük, de a szívünkbe is en -
gedjük be Krisztust a mindennapjainkban.

A hetvenkettes bárány vagyok. Onnan tudom
biztosan, mert ez a szám van rám festve. A pásztor
mindegyikünk hátára ráírt egy számot, hogy köny-
nyen megszámolhasson bennünket. Innen tudom azt
is, hogy százan vagyunk. A százas szám egy nagy-
képű birkáé: folyton ezzel dicsekszik. De szerintem
csak azért lett övé a százas, mert ő a legdagibb.

Én a hetvenkettes vagyok. Vagyis nem vagyok
sem legelöl, sem leghátul, hanem mindig a nyáj
közepén. Valójában egy senki vagyok. Kihasznál-
nak: el veszik a gyapjaimat, a tejemet és a kisbárá-
nyaimat. Egy szerencsétlen jószág vagyok, aki csak
arra jó, hogy hasznot hajtson és kész. Annyit érek,
mint az akol deszkája. Igazából észre sem vesznek.
Így elhatároztam, hogy megszököm. Éjjel mentem
el. Mire a pásztor észrevette, már messze jártam.

Először megrészegültem a boldogságtól. Ug -
rándoztam a sziklák között, zsenge füvet ettem, a
patakból ittam, amikor csak kedvem szottyant rá,
vagy lepihentem az árnyékban, ha úgy tetszett.
Gyapjú, tej, báránykák, minden az enyém lett
volna. Végre léteztem!

Két éjszakán csak a csillagok őrizték az álmo-
mat. Ugyan mi szükség van pásztorra?

De ezen az estén megéreztem őt. Éreztem a
jelenlétét, a szagát, osonó lépteinek halk neszét. A
farkas a közelben járt.

Behúzódtam két szikla közé. Úgysem sikerül-
ne elmenekülnöm. Nem tudok futni. A farkas két
szeme fényesebben szikrázott a csillagoknál, a
nyelve kipiroslott csillogó szemfogai közül. Mind-
járt vége.

De ekkor... Két kérges tenyér ragadott ki nyo-
morúságos menedékemből, két erős emberi kéz,
amelyeket oly jól ismerek.

A pásztor eljött! Eljött értem!
– Menjünk haza. Hiányoztál, Hetvenkettes!

Egy lány arról beszélt, hogy úgy érzi, sosem
szerették, és a szülei nem akarták őt igazán. Emiatt
úgy érezte magát, mint egy sosem gyógyuló seb.
Ezt mondta még:

– Az iskolában sem voltak barátaim. Azt gon-
doltam, engem soha senki nem fog szeretni.

De aztán így folytatta:
– Egy napon leültem egy fa alá az erdőben, és

hirtelen elöntött a bizonyosság, hogy Isten szeret
engem.

Mások szemével látjuk magunkat és hajlamo-
sak vagyunk azt mondogatni:

– Nem vagyok rá képes, nem vagyok rá méltó,
nem vagyok elég jó.

De Isten erre azt feleli:
– Én úgy szeretlek téged, ahogy vagy, és te

vagy az, akit hívok, éppen te, a sebeiddel, a töré-
kenységeddel, a kételyeiddel.

Üljünk le egy fa alá, akár a fiatal lány, és
legyen fülünk meghallani Isten szavát:

– Te vagy az én szeretett gyermekem, és sosem
hagylak el téged.

3

KatasztrófahelyzetbenKatasztrófahelyzetben
– Váratlan katasztrófa esetén mi a legelső,

amit biztonságba helyeztek?
– Egy baráti asztaltársaság tagjai, akik az év

utolsó napjának megünneplésére gyűltek össze
családjaikkal együtt, ezen vitatkoztak élénken.

– A betétkönyvet – mondta az egyikük. – Az
ékszereket – vetette fel egy nő. – A gyerekeket –
mondta határozottan egy másik. Ebben meg is
egyeztek. Hirtelen zaj hallatszott a konyhából: a
nyomás levitte a fazék fedőjét és a nyitott ajtón
hatalmas gőzfelhő csapott ki. Pillanatok alatt kiro-
hant mindenki, felborogatva a poharakat és
székeket. 

Kivéve a gyerekeket, akiket ott felejtettek a
padlón, ahol nyugodtan játszottak.

„Olyan szemet kívánok neked, amellyel gyö-
nyörködni tudsz a Jóistenben, amellyel megpil-
lantva egy embert, meglátod, mire van szüksége.

Olyan fület kívánok neked, amely hallja a
hangközöket is, s amely nem süket sem a boldog-
ság, sem az ínség jelzéseinek meghallására, s
amely meghallja a Szentlélek suttogását.

Olyan szájat kívánok neked, amely az Igaz-
ságban, az Igazságról szól, néven nevezi az igaz-
ságtalanságot és találékony, ha a vigasztalás és a
szeretet szavait kell kimondani.

Olyan kezet kívánok neked, amely ismeri a
gyöngédséget, mozdulása képes nyomatékot adni
a kiengesztelődésnek, olyan kezet, amely nem szo-
rítja marokra azt, amivel bőségesen rendelkezik, s
amit másokkal megoszthat.

Olyan lábat kívánok neked, amely oda tart,
ahová érdemes, és nem cövekel le döntő lépések
megtétele előtt.

Olyan gerincet kívánok neked, amivel egyene-
sen járhatsz és őszintén élhetsz, olyan gerincet,
amely nem hajol meg az elnyomás, az önkényes-
kedés előtt, amellyel szelíden és alázatosan követ-
heted a Mestert.

Olyan szívet kívánok neked, amelyben Jézus
megpihenhet, és amelyben sokan otthonra lelnek.”

Újévi jókívánságokÚjévi jókívánságok

Szavakból táplálkozunk és a végén el is
hisszük saját fecsegésünket.

Bármerre jársz, boldog legyél,
Otthonodon legyen fedél
Lelkedben szép zene szóljon
Dolgos, erős kéz megóvjon,
Oly sok jót és szépet hozzon
Gazdagságot derűt vonzzon.

Új esztendő vígan jöjjön,
Jókedv, derű el ne szökjön,

Édes élet reád várjon,
Vágyad is valóra váljon,
El ne veszítsed a hited,
Terved, álmod véghez vigyed!

Horváth Piroska

Farkas Árpád:

ÚjévköszöntőÚjévköszöntő

Szép vagy, mint a fehér fenyő,
Hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Ne légy te arannyal zengő,
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Bolyhos, szelíd bárányfelhő,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz újesztendő,
békét, békességet hozz.

Jöjjön hozzánk el az erdő,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendő,
békét, békességet hozz.

Krumpliföldünk áldja eső,
fű se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz!
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VágásVágás

1333-ban Dobov néven jegyzik a pápai tizedjegyzékben és 1334-ben is. 1334-ben Voygias néven is
van bejegyzés, de ez Vargyassal is azonos lehet. Az bizonyos, hogy Vágás és Dobó között egy középkori
templom állott, amely a két falunak közös temploma volt. Ennek papja, András 1333-ban a pápai tized-
jegyzék szerint 3 banálist fizet, más adat szerint 4 régi banálist, 1334-ben 4 banálist. Voygias pedig egy-
szer fizetett 1334-ben 1 régi banálist. A középkori templom létét megerősíti az is, hogy 1488-ból ismere-
tes plébánosa, Máté, aki mint a Keresztelő Szent János-templom papja a pápától kéri, hogy a papi rende-
ket felvehesse. 1510-ből András plébánosról van adat, aki tanúként szerepel Székelykeresztúron. Erről a
templomról dönt 1630-ban a Brandenburgi Katalin által kiküldött bizottság a katolikusok javára. 

A középkori templom tanúja a szépen faragott, egy kőtömbből álló szentségfülke, melyet az új temp-
lom szentélyének keleti falában helyeztek el. Ugyancsak a régi templom öröksége az a harang – ma elha-
sadva hallgat –, melynek fémdomborművei a szentkeresztúrihoz hasonlóak. Ezek: Kálvária; Olvasó szent
(talán Szent Jeromos); Trónon ülő király; Másoló szent. A régi templomot 1784-ben újítják, majd a
tovább romladozó templom helyébe 1843–1851 között új templomot építenek. Középkori tiszta katolikus
lakossága többségében a reformáció után is katolikus marad. A XVII. század elején a templom mégis a
reformátusoké. Brandenburgi Katalin népszavazást rendel el Vágáson és filiáiban, Dobon és Bétán, s a
katolikusokat találván többségben, nekik adatja a templomot. A templom elvesztésével – ahogyan Orbán
írja – a reformátusok is tért veszítenek s kevés számú híveiknek Dobóban építenek templomot, de később
az is megszűnik. A XVIII. században katolikus anyaegyház, és e század elején is csak katolikus temploma
és egyháza van.

A Szent Ilona tiszteletére szentelt vágási templom

Szép időben jó vetést, 
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet, 
Az árváknak jó kenyeret, 
Fegyvereknek nyugalmat, 
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget, 
Fuldoklóknak reménységet, 
Vitorlának jó szelet, 
Napfényből is öleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra, 
Vándoroknak fogadót 
Isten adjon minden jót!

Adjon Isten minden szépet, 
Irigyeknek békességet, 
Adjon Isten minden jót, 
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket, 
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,

Székely újévi köszöntőSzékely újévi köszöntő

Léstyán Ferenc
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A szent keresztségben A szent keresztségben 
részesültek:részesültek:

– Nagy Eszter, László Barbara Rozália.

Az Úr hazahívta:Az Úr hazahívta:

– Márton József, Pánti Sándor, Suciu Ilona,
Pethő Jolán, Kádár Irén Krisztina, Piklák Paula,
Csernik Mihály, Benő Magdolna, Jakab Lajos,
Mátyás Ernő, Nagy Katalin.

Irgalmas Jézus, adj nekikIrgalmas Jézus, adj nekik
örök nyugodalmat!örök nyugodalmat!
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ölte meg Ágnest. Ez 304-ben történt. Sok csodás
gyógyulás történt Ágnes közbenjárására. Konstan-
cia, Nagy Konstantin császár leá nya is Ágnes sír-
jánál gyógyult meg, ezután megtért, megkeresztel-
kedett, a sír fölé templomot emeltetett kolostorral,
abban élt szüzességben.

20192019

Szent Ágnes, szűz és vértanú
január 21

Szent Ágnes születéséről, családjáról nincs
adatunk. 13 éves volt, amikor a római várospa-
rancsnok pogány fia szenvedélyes szerelemmel
próbálta megközelíteni. Ágnes az ékes szavak hal-
latán megvallotta, hogy ő már eljegyezte magát
egy más Jegyessel. A fiú és atyja nem tudta elkép-
zelni, ki lehet a titokzatos vetélytárs. Gazdag aján-
dékokkal, ékszerekkel próbálták Ágnest elhódítani,
majd az újabb kudarc után ádáz dühvel kezdtek
kutatni az ifjú után, aki Ágnest rabságában tartja.
Végül Ágnes nyíltan meg kellett vallja: Jézus
Krisztus a jegyese. Dioklecián császár kereszté-
nyüldöző parancsát próbálta ekkor a dühös város-
parancsnok felhasználni. Keményen megfenyeget-
te Ágnest, de az nem ingott meg. Nem volt hajlan-
dó beállni Veszta-istennő papnői közé sem. Ezután
tisztaságától akarták megfosztani, de csodálatos
fény védte meg, a városparancsnok fia pedig hol-
tan rogyott a földre. A parancsnok könyörgött fia
éle té ért. Ágnes imádkozott, ekkor a fiú feltámadt,
és az eddig pogány ifjú a keresztények Istenét
kezdte hirdetni a nép között. A pogány papok bo -
szorkánysággal vádolták Ágnest. A városparancs-
nok az előzmények után már semmit sem mert
tenni, hanem inkább egy főtisztre bízta Ágnes
ügyét, aki gyorsan máglyahalálra ítélte a leányt. A
tűz azonban nem ártott neki. A főtiszt ekkor tőrrel

Az Úrnak kétezertizenkilencedik esztendejé-
ben nagy szeretettel köszöntöm a Szent József plé-
bánia híveit és minden kedves olvasót, akik már
húsz éve hónapról hónapra kezükbe veszik és ol -
vassák az Egyházi tudósítót. Isten áldása kísérje az
új esztendőben is minden lépésüket; munkájukon
legyen áldás, kereszthordozásukban a Mester
legyen segítségükre.

Nem titok az, hogy egyházközségünk hívei, de
egész magyarságunk, s Európa is rohamosan elö-
regedett. A gazdasági helyzet s a nagy lehetőségek
sok fiatalt és családot arra kényszerített és csábí-
tott, hogy megélhetőségüket, a nagyobb kenyér
reményében külföldön keressék meg. Isten áldja
őket is, s várjuk haza őket, hisz mindenütt jó, de a
legjobb otthon.

Épp a gazdasági helyzet és híveink rohamos
fogyása arra kényszeríti az egyházközségek veze-
tőségét, hogy az egyházi hozzájárulás összegét
meg emeljék. Ez az eddigi, személy szerinti 40 lej
helyett, a családban minden kereső személy részé-
re 50 lej lesz 2019. január 1-jétől.

Bízunk a kedves híveink jóindulatában és egy-
házunk iránti szeretetükben, hisz a jó hívek ado-
mánya nyomán lesz csak életképes az egyház, s
egyházközségeink.

Szívből köszönjük eddigi támogatásukat is, s
abban a reményben kezdjük az újesztendőt, hogy a
hívek szeretete és ragaszkodása nem lankad s egy-
házközségeink zökkenőmentesen tudnak élni, fej-
lődni, megmaradni.

Most pedig tekintsünk vissza az elmúlt eszten-
dőre és vizsgáljuk meg azt a számok tükrében.

2018-ban 27 esküvő volt. 63 újszülöttet ke -
reszteltünk, 99 halottat temettünk. Ha a kereszte-
lők és a temetések számadatait összevetjük szomo-
rú képet kapunk. Ebből a két adatból látszik,
hogyan fogyunk el lassan. A szentáldozások szá ma
73000 volt.

Kedves mindannyiuknak áldott, békés, ke -
gyelmekben gazdag új esztendőt kívánok!

Szabó Lajos,
plébános

Sepsiszentgyörgy, 2018. december 25.

TUDÓSÍTÓ

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

Egyetemes imatizedEgyetemes imatized
A Krisztus-hívők egységéért

Január 18. – péntek
Szent Benedek katolikus templom,
szolgál: Zelenák József, evangélikus esperes.

Január 19. – szombat
Gyöngyvirág utcai református templom,
szolgál: Hajdú János, katolikus esperes.

Január 20. – vasárnap
Evangélikus templom,
szolgál: Hegyi István, református lelkipásztor.

Január 21. – hétfő
Krisztus Király katolikus templom,
szolgál: Marosi Árpád, református lelkipásztor.

Január 22. – kedd
Vártemplom,
szolgál: Szabó Lajos, kanonok.

Január 23. – szerda
Szent József katolikus templom,
szolgál: Kovács István, unitárius lelkipásztor.

Január 24. – csütörtök
Szemerjai református templom,
szolgál: Takács Dezső, katolikus plébános.

Január 25. – péntek
Szent Gellért katolikus templom,
szolgál: Müller Lóránd, református lelkipásztor.

Január 26. – szombat
Unitárius templom,
szolgál: Dénes Előd, református lelkipásztor.

Január 27. – vasárnap
Belvárosi református templom,
szolgál: Dávid György, katolikus plébános.
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