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Jan Twardowski:
Várjál

Mikor imádkozol – tudj várni 
mindennek megvan a maga ideje 

a próféták tudták ezt 
elvárás nélkül kell kérlelned folyton 

beérik a jövőben a meg nem hallgatot 
a beteljesületlen meg éppen történik 

mindent tud az Úr tudja hogy az éjben 
a tevékeny hangya hova igyekszik 
a szeretet elhisz a barátság megért 

ha várni nem tudsz 
ne is imádkozz 

(Fordította: Sajgó Szabolcs SJ)

Az igazi szeretet
A szeretethimnusz (1Kor 13) karácsonyi változata

Ha  a  házamat  fenyőágakkal,  gyertyákkal,
égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel,
de  a  családom  felé  nincs  bennem  szeretet,  nem
vagyok egyéb, mint díszletrendező.

Ha  a  konyhában  fáradozom,  karácsonyi
süteményeket  sütök  kilószámra,  ízletes  ételeket
főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt
készítek  elő,  de  a  családom  felé  nincs  bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha  a  szegénykonyhán  segédkezem,  az  öregek
otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden
vagyonomat  segélyként  elajándékozom,  de  a
családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit
nem használ nekem.

Ha  a  karácsonyfát  csillogó  angyalkákkal  és
horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen
veszek  részt,  a  templomi  kórusban  énekelek,  de
Jézus  Krisztus  nincs  a  szívemben,  akkor  nem
értettem meg, miről is szól a karácsony.

A  szeretet  félbeszakítja  a  sütést,  hogy  a
gyermekét megölelje.

A  szeretet  hagyja  a  lakásdíszítést,  és
megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben

jól  kiválasztott  karácsonyi  porcelán  és  odaillő
asztalterítő van.

A  szeretet  nem  kiált  rá  a  gyerekekre,  hogy
menjenek  már  az  útból,  hanem  hálás  érte,  hogy
vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is
valamit,  hanem  örömmel  ajándékozza  meg  épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

A  szeretet  mindent  elvisel,  mindent  hisz,
mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.
A videójátékok  tönkremennek,  a  gyöngysorok

elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.

 Boldog Karácsonyt!



Egy hívő köszöni az életét
Pali bácsi 103 esztendős

Százharmadik születésnapomon hálaadó szentmi-

sében (december  4-én,  reggel  9  órakor)  szeretném

megköszönni  az  életemet

ebben  a  templomban,  amely-

nek  területét  még  az  építés

ideje  előttről  ismerem  és

ebben a közösségben, amelyet

vasárnap reggelenként  20 éve

kísérek  figyelemmel.  Egy

egész  generáció  nőtt  fel

ezalatt!  Akkoriban  legkisebb

unokánkat is, a nálam kereken

80  évvel  fiatalabb  Misit  mi

hoztuk  el,  ha  a  szülőket  he-

lyettesítettük  –  mostanában

pedig ő hoz el minket a temp-

lomba,  ha  egészségem  és  az

időjárás megengedi.

1913.  december  5-én  haj-

nalban  születtem  Nagykátán.

Édesanyám elküldte  Édesapá-

mat öt nagyobb testvéremmel együtt (a legkisebb 3

éves volt)  Rorate-misére.  Amikor ők a havazásban

gyalogolva  hazaérkeztek,  már  hatan  voltunk:  a

hajnali mise alatt láttam meg a napvilágot. A kereszt-

ségben  a  háromévesen  meghalt  Pál  bátyám  nevét

kaptam, Szent Pál lett a védőszentem. Sok munká-

val,  nehézséggel  küzdő  nagycsaládban  nőttem fel.

Katolikus  pap,  szerzetes  szerettem volna  lenni,  és

ehhez  gimnáziumba  kellett  volna  mennem.  Édes-

apám viszont  – mivel  fivéreim már kirepültek ott-

honról és ő már idős volt – úgy döntött, hogy nem

mehetek.  Azt  mondta:  Neked  családfenntartóként

itthon kell  maradnod a családi  vállalkozásban dol-

gozva!  Döntése nagyon-nagyon elkeserített,  de en-

gedelmesen,  alázattal,  vita  nélkül  elfogadtam.  A

Szűzanyához fordultam akkor:  segítsen  meg,  hogy

ebben a helyzetben is úgy éljek lelkileg, mintha pap

volnék  és  Szent  Fiához  mindig  hűséges  maradjak.

Felajánlottam életemet, leendő családomat is a Szűz-

anyának.

Az élet sokfelé elsodort, sok különböző élethely-

zetben, világégés és forradalom szegélyezte évszá-

zadban kellett helytállnom. Életem során 12 munka-

helyem, tízféle végzettségem (a legmagasabb fokú,

amit  elértem,  államszámviteli

vizsga volt), és hetven hivatalo-

san  ledolgozott  munkaévem

volt. Hétszer vonultam be kato-

nának a II. világháború során az

egyes visszacsatolt országrészek

felszabadítására,  majd  a  Vörös

Hadsereg ellen védekezve. Sza-

badidőmben  zenéltem  (brácsán

játszottam),  illetve  hosszú  évti-

zedeken  át  bélyegeket  gyűjtöt-

tem:  mindkettő szeretete  végig-

kísérte  az  életemet.  Feleségem-

mel, Katikával 55. éve vagyunk

házasok,  lányunk  családjával

harminc  éve  élünk  egy  fedél

alatt,  szeretetben.  Két  lányuno-

kánk  már  családostul,  déduno-

kákkal látogat minket. Nagycsa-

ládban  élve  mindnyájunkat  kölcsönösen  sok-sok

öröm ér, és a családtagok segítsége, a családi közös-

ség megtartó ereje  felbecsülhetetlen.  A családi  kö-

zösségen kívül pedig körbevesz egy nagyobb család,

a plébániai közösség is, beburkol figyelmes, odafi-

gyelő  szeretetébe!  Magam  is  igyekszem,  ha  már

erőm nem is engedi, legalább imával támogatni, az

ima erejével szeretetben segíteni mindenkit. A szere-

tet oda-vissza áramlását nem tudom eléggé megkö-

szönni a jó Istennek!

A magyar  szentek  és  boldogok  ünnepén  teljes

búcsú elnyerésére készülve jutott eszembe, hogy el-

mondjam és tanúságot tegyek arról, az életet minden

szakaszában csak Isten iránti – minden körülmények

között állhatatos – hűséggel és szeretettel szabad és

érdemes élni! A segítség soha nem marad el: néha

egészen meglepő módon, formában vagy időben ér-

kezik. Szeretném megköszönni a plébánia összetartó

erejét,  Gábor atya mindenkor megértő lelkipásztori

támogatását, családom és minden imádkozó testvé-

rem szeretetét! Isten áldjon meg mindnyájatokat hű-

séges élettel! Szeretettel, Tóth Pali bácsi



 Mese – nem csak gyerekeknek
– Áruld el nekem, milyen súlya van egy
egyszerű hópehelynek? – kérdezte
a fürj a galambtól.
– Kevesebb a semminél – válaszol-
ta a galamb.
A fürj erre kitalált egy mesét és el-
mondta a galambnak.
– Egy  fenyőfa  ágán  pihentem,
amikor  elkezdett  havazni.  Semmi
vihar,  hanem olyan szép lassú ha-
vazás  és  könnyű  mint  egy  álom.
Mivel  nem  volt  mit  tennem,  el-
kezdtem számolni a hópelyheket, 

amelyek arra az ágra hullottak, ahol ültem.
3 751 952 pelyhet számoltam meg.
Amikor  szép  lassan  lehullott  a  3
751 953-ik – „kevesebb a  semmi-
nél”, egyszerre leszakadt az ág.
A  mese  után  a  fürj  elrepült.  A
galamb,  aki  a  béke  ügyében  már
Noé  korától  tekintélynek  számít,
egy pillanatig  gondolkozott  és  így
szólt:
– Csak egy személy hiányzik, hogy
a világra szakadjon a béke!

A hónap magyar szentje
Tiszteletreméltó Kaszap István 

1916.  március  25-én,  Gyümölcsoltó
Boldogasszony  ünnepén  született
Székesfehérváron,  egy  mélyen  vallásos
családban. Édesapja Kaszap Lajos postai
főellenőr,  édesanyja  Winkler  Róza  volt.
Mindketten mélyen hívő keresztény életet
éltek, 5 gyermeket nevelve. István 1925-
ben  járult  első  áldozáshoz,  1929-ben
bérmálkozott.  Pajkos gyermekkor után a
1926-ban  a  Ciszterci  Rend  helyi
gimnáziumába  került,  ahol  bámulatosan
akaraterő  jellemezte.  Nem  annyira
képességeivel,  mint  inkább
akaraterejével, vakációi alatt is tanulva küzdötte fel
magát kitűnő tanulóvá. Remek sportoló is volt: 17
évesen  a  Székesfehérvári  Tankerület  ifjúsági
tornászbajnoka lett. Buzgó cserkész, alsós éveiben a
rózsafüzér  társulat,  felsős  korában  a  Mária-
kongregáció tagja volt.  Társai között  igazi apostol.
Példaképüknek  tartották,  egyenes  jelleméért  és
nemes elveiért szerették és tisztelték.
Magas  eszmények  vonzották:  pap,  szerzetes  akart
lenni.  Az  isteni  Gondviselés  olvasmányai  útján  a
Jézus Társaságába vezérelte.  1934 júliusától volt  a
rend novíciusa. Szerzetesi életét a zugligeti Manré-
zában hősies odaadással kezdte. Életszentségre töre-
kedett,  egész  életét  áthatotta  a  testvéri  szeretet  és
mély alázatosság. Lángoló szeretet jellemezte. Sokat
elmélkedett Jézus szenvedéseiről, s a bűnösökért en-
gesztelő áldozatul  ajánlotta  fel  magát  Jézus Szívé-
nek.  Rejtelmes  betegség  tört  ki  rajta,  mellyel
szemben a kortárs orvostudomány tehetetlennek bi-

zonyult.  Napra  pontosan  egy
esztendővel azután hogy tornászbajnok
lett,  Fehérvárott  életmentő  műtétet
végeztek el rajta (1935. március 17.). A
nehéz  operációk,  a  fájó  kezelések
szenvedéseit  hősies,  Isten  szeretetében
izzó  lélekkel  viselte.  A testi  fájdalom
mellett  súlyos  lelki
megpróbáltatásokban is része volt. Ezek
legfájóbbja  az  volt,  hogy  a  jezsuita
szerzetesrend – szokásokhoz híven – a
beteg  novíciustól  1935  novemberében
megvált.

Erényei a szenvedésben bontakoztak ki teljes szép-
ségükben, erejükben. Lelki végrendeletében minden-
ről lemondott  a bűnösökért.  A legsúlyosabb fájdal-
mak közt is naponta Te Deumot mondott ihletett sza-
vakkal  kinyilvánította  élete  értelmét:  „Szeretettel,
szenvedéssel szolgálni a szeretet  Székhelyét,  Jézus
Szentséges Szívét”.
Gyötrelmes  szenvedéseit  hősies  halállal  koronázta
1935.  december  17-én.  Halálos  ágyán,  felmetszett
gégével szólni sem tudott, de élete utolsó perceiben
felírta búcsúszavát: „Ne sírjatok, mennyei születés-
nap ez”. A Székesfehérvári Szent György kórházban
hunyt el, testét egy jezsuita páter, tanára és rektora,
Hemm János vezetésével temették el a sóstói teme-
tőben. Azóta is  mind többen kérik bizalommal égi
pártfogását és igen sok föltűnő imameghallgatást je-
lentettek közbenjárására.

Forrás: http://www.szfvar.katolikus.hu

Imádság Kaszap István boldoggá avatásáért

Jóságos Jézus, aki azt mondotad, „ha valaki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, és kövessen engem”,
tekints hű szolgádra, Kaszap Istvánra, és az ő közbenjárására add meg nekünk a kegyelmet, amit kérünk
tőled, feltéve, hogy az javunkra válik. Mindenképpen add meg azonban a kegyelmet, hogy az ő példájára mi
is mindig hűségesen szolgáljuk a Szeretet Székhelyét, Szentséges Szívedet. Ámen.

(Az imameghallgatásokat az Egyházmegyei Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. címre lehet beküldeni.)



 

 

Szeretettel várjuk a kisebb és
nagyobb gyermekeket  december

5-én, hétfőn az este ½ 6-kor
kezdődő szentmisére és az azt
követő Mikulás-ünnepségre.

Mi Újság? – a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap 
első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, megteheti a 209-22-24-es telefonszámon,

vagy a 1507 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: www.magyarszentek.piar.hu. 

FELNŐTT HITTAN – BIBLIAÓRA
Kéthetente, hétfőn esténként a szentmise után
felnőtt hittant tartunk a kisebbik hittanteremben.
Idei témakör: az Szent Lukács evangéliuma.
A következő két alkalom időpontja:

november 28. és december 12., 1800–1900-ig.

        Közeledik az év vége! Akik az idei évben
    még nem fizettek EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁST,  
    megtehetik a sekrestyében vagy hivatalos
               időben az irodában. A Püspöki Kar által
                  irányelvként megjelölt „egyházadó”
               mértéke az éves nettó jövedelem 1%-a.

Az adventi időben szívesen
elmegyünk idős, beteg vagy ottho-

nukhoz kötött testvéreinkhez, hogy a
SZENTSÉGEKBEN részesüljenek.
Az igényt a sekrestyében vagy az
irodában szíveskedjenek jelezni!

December 12-én, hétfőn
a Guadalupei Szűzanya ünnepe.
A Boldogságos Szüzet a 1730-kor

kezdődő szentmisében köszöntjük.

ÜNNEPI MISEREND
(A parancsolt ünnepeket † jelzi!)    Magyar Szentek Templom

    Dec. 24. (szo.):    2400 órakor éjféli szentmise
†  Dec. 25. (vas.):    9 és 1130 karácsonyi mise
    A ½ 12-es misén az Imperatrix

énekegyüttes  működik közre.
    Dec. 26. (hé.):  1130  szentmise
    Dec. 30. (pé.):  700 Szt. Család 
                              ünnepe, szentmise
   Dec. 31. (szo.): 1800  hálaadó szentmise.
† Jan. 1.   (vas.): 1130 Szűz Mária
                              istenanyasága, szentmise. 

Szent Tádé kápolna

   Dec. 24. (szo.):   
      22 órakor „éjféli” szentmise

† Dec. 25. (vas.):   8 és 1900 karácsonyi mise
   Dec. 26. (hé.):   8 szentmise
   Dec. 30. (pé.):   1730 Szt. Család 
                             ünnepe, szentmise
   Dec. 31. (csüt.) 1700  hálaadó szentmise.
† Jan. 1.   (vas.):  8 és 1900 Szűz Mária  
                             istenanyasága, szentmise. 

December hónapban a templom főbejáratánál
elhelyezett perselybe gyűjtjük az adományokat a
„szegények karácsonyára”. Kérjük, aki teheti,

támogassa anyagilag ezt a kezdeményezést!

December 11-én, 
vasárnap a 9-es 

mise után a Bárdos 
Lajos Általános 
Iskola diákjai

BETLEHEMEST 
adnak elő.

December 24-én,
délután 4 órakor

PÁSZTORJÁTÉKOT 
adnak elő egyház-

községünk hittanosai
és fiataljai a Magyar 

Szentek Templomban.

AZ ADVENTI RORATE SZENTMISÉK RENDJE
  A Szt. Tádé kápolnában: 
     hétfő, csütörtök és szombat reggel 7 órakor. 
  A Magyar Szentek Templomban:
     kedd, szerda és péntek reggel 7 órakor. 

NEVESSÜNK!
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.

Hittanórán a gyerekeknek Isten ajándékairól kellett írniuk. 
Egyikük a következőket írta dolgozatában:
– A jó Isten kétszer ajándékba ad nekünk fogakat. Harmadszor 
már fizetnünk kell érte.

− Csak tudnám, mit ajándékozzak a 
feleségemnek karácsonyra – töpreng 
Kovács.
− Miért nem kérdezed meg?
− Az nem lenne szerencsés. Olyan sokat 
nem akarok költeni rá.


