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„Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész nép-
nek. Ma született az üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás 
és az Úr.” (Lk 2, 10-11) 

A martinkertvárosi, szirmai,  görömbölyi és kistokaji 
római katolikus egyházközségek hírlevele 
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 „Ez idő alatt tekintetünket Krisztus Jézusra, »a hit 
szerzőjére és beteljesítőjére« szegezzük (Zsid 12,2): ben-
ne talál beteljesedést az emberi szív minden vágyakozása 
és szorongása. A szeretet öröme, a szenvedés és a fájda-
lom drámájára adott válasz, a kapott bántásokkal szem-
beni megbocsátás hatalma és az élet győzelme a halál 
üressége felett: mindez az Ő megtestesülésének misztéri-
umában találja meg beteljesülését; emberré válásában, 
abban, hogy osztozik emberi gyöngeségünkben, hogy át-
alakítsa azt föltámadásának erejével. Ő, aki meghalt és 
föltámadott a mi üdvösségünkért, világítja meg teljesen 
hitünk példáit (a szenteket), akik meghatározták üdvösségünk kétezer évét. 
 Mária hittel fogadta az Angyal szavát és odaadó engedelmességgel hitt az üzenet-
nek, hogy Isten anyjává lesz (vö. LK 1,38). Erzsébetet látogatva magasztaló énekkel 
dicsőítette a Magasságbelit csodáiért, amelyeket azokban művel, akik benne bíznak 
(vö. Lk 1,46-55). Szüzességét megőrizve örömmel és megindultsággal hozta világra 
egyetlen Fiát (vö. Lk 2,6-7).” 

(Idézet a Szentatya „A hit kapuja” kezdetű, 
a Hit Évét megnyitó apostoli leveléből) 

William Bouguereau: A Liliomos Szűz      (1899) 

Fotó (részlet): Scheffer János 



 Egy évadot már megélt az egyházközségi délutánok rendezvénysorozata, mondhatjuk, újabb 
hagyományunk és közösségépítő eseményünk lett. Lassan kikristályosodik a szerkezete is: nagy 
tudású, érdekes emberek magas színvonalú előadásait hallgatjuk meg, kérdezünk, beszélgetünk 
az előadóval, közben átalakulunk teadélutánná, megesszük a sütiket, a gyümölcsöt, megisszuk az 
üdítőket, s késő délután, már inkább este folytatjuk a vasárnapi pihenőt. Jól van ez így, kell a 
táplálék a szellemnek, a mindennapok robotjában megfáradt emberek igénylik az értelmes gon-
dolatokat, kell az együttlét, a valahová tartozás élménye. 
 
„Új bor új tömlőbe való” 
 Az új évad első előadója dr. Szalay Péter alkotmánybíró volt, aki személyesen is érintett a 
rendszerváltozás folyamatában. Az előadás metaforikus címének jelentése világos, bár hogy új-e 
a bor és került-e neki új tömlő, mindenkinek magának kell eldöntenie. 
 Szalay Péter messziről indított, az alkotmányozás folyamatát történelmi  perspektívába he-
lyezte, így  érkezett el 1988-ig, ahonnan kronologikus sorrendben haladt. Imponáló volt, aho-
gyan jegyzetek nélkül, helyenként anekdotázva vezette végig a hallgatóságot 2-3 fontos év ese-
ményein. Előadásában megelevenedtek a híradásokból ismert politikai szereplők, pártok, s azok 
számára is világos lett a rendszerváltás folyamata,  akik ilyen tudatossággal és tájékozottsággal 
sosem keresték a miérteket. Reflektált a mára szállóigévé vált mondásra: a rendszer alkotmá-
nyos megváltoztatásához elég volt 6 hónap, a gazdasági rendszerváltáshoz 6 év, a gondolkodás-
mód megváltoztatásához 60 év szükséges. Hát itt tartunk, 22 év már eltelt. 
 
„Büntető törvénykönyv vagy Tízparancsolat?” 
 Október 28-án, az idei ősz első szomorú, esős, hideg vasárnapján szívet melengető élményben 
volt része az egyházközségi délután résztvevőinek. Pedig sem a téma, sem az előadó pozíciója 
nem ezt ígérte: sötét, komor gondolatokra számíthattunk dr. Vereckei Csaba dandártábornok, a 
B-A-Z Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjének előadása kapcsán. 
 Azonban a dandártábornok, akire inkább egyházközségünk tagjaként, háromgyerekes édes-
apaként, martinkertvárosi lakosként gondolok, sokkal többet adott.  Egy meditatív, erkölcsi kér-
désekre érzékeny, vívódó és gondolkodó jogvégzett ember reflexióit, szinte valamennyiünk di-
lemmáit megfogalmazó filozofikus eszmefuttatást. Áthatotta a szavait a humánum, a törvény és 
rend tisztelete, ugyanakkor a gondolkodó értelmiségi felelősségtudata is. Szót ejtett égető társa-
dalmi problémákról, ezek történelmi gyökereiről, a büntető törvénykönyv és az erkölcs kapcso-
latáról, újabb keletű anomáliákról, a rendőri munka nehézségeiről és éthoszáról, az egyes ember 
személyes felelősségéről. Voltak vallomásszerű részletek, amikor Platón államelmélete kapcsán 
azt mondta, „engem a sorsom őrzővé tett”. 
 
Beszámoló jeruzsálemi zarándokútról 
 Az egyházközségi délutánok iránt mindig nagy az érdeklődés, de erre  a mostani  alkalomra a 
szokásosnál is többen gyűltünk össze, ugyanis István atya számolt be szentföldi zarándokútjá-
ról. A személyes élményeknél jóval többet adott ez a délután. Történeti  és földrajzi áttekintéssel 
kezdődött, ez mindenki számára térben és időben elhelyezte a látnivalókat. 
 A bevezető után következtek az út képei kronologikus sorrendben. Szép felvételeket láttunk 
elsősorban a templomokról, kegyhelyekről. Van, akit a képek szépsége varázsolt el, van, akit a 
hozzájuk fűződő bibliai, kultúrtörténeti ismeretek kötöttek le. István atya azon volt, hogy a meg-
látogatott helyeket összekösse a Biblia megfelelő részeivel, a művészettörténet korszakaival, az 
ikonográfia műveltséganyagával. Érdekes volt látni a képeken és hallani az előadásban, ahogy a 
zsidó, a keresztény és a mohamedán vallás osztozik a szent helyeken,  ahogy az évszázados 
templomok  magukon viselik például az ortodoxiára jellemző sajátos díszítéseket. Mind a táj, a 
kultúra, a múlt szépsége, mind a történelem és a jelen fájdalma megérintette a hallgatóságot 
Tóth István atya avatott interpretációjában. 

Egyházközségi délutánok 



december 9. 
Szeretetebéd 

 

Mint minden 
évben, most is 
az előző napon 
elkészített disz-
nótoros  adja majd a főfogás alapját 
az egyházközségeink meghívott idős 
tagjainak tiszteletére és örömére ren-
dezett görömbölyi szeretetvendégsé-
gen . 

december 29. 
Zenés 
irodalmi est 
 

A martinkert-
városi temp-
lomban ez év 
végén is újra fellép a Kiss-család; ez-
úttal a Cantando  kamarakórus köz-
reműködésével adják elő „Menjünk mi 
is Betlehembe!” címmel a karácsony-
köszöntő zenés irodalmi estjüket. 

 

Juhász Gyula: 

Rorate 

 
A kéklő félhomályban 
Az örökmécs ragyog, 

Mosolygón álmodoznak 

A barokk angyalok.  
 

A gyertyák rendre gyúlnak, 

A minisztráns gyerek, 
Mint bárány a mezőben 

Csenget. Az árny dereng.  

 
Hideg kövön anyókák 

Térdelnek. Ifju pap 

Magasba fölmutatja 
Szelíden az Urat.  

 

Derűs hit tűnt malasztját 
Könnyezve keresem. 

Ó gyönyörű gyerekség, 
Ó boldog Betlehem! 

      Jeles napjaink 

december 8. 
Disznóölés 
 

Az Ádvent har-
madik vasár-
napja előtti 
szombat im-
már negyedik éve a hagyományos 
disznóölési rendezvényünk napja. A 
martinkertvárosi plébánia udvarára 
reggel 7:00 órától várjuk az állat fel-
dolgozásban és elfogyasztásában te-
vékenyen részt venni kívánókat. 

John Singleton Copely: Krisztus születése  (1776-1777) 



 
 
 
  

December  

2. vasárnap 
Advent I. vasárnapja 
MK: Elsőáldozásra, bérmálkozásra készülők bemutatása 

3. hétfő MK: Hajnali mise  6:00 

4. kedd MK: Hajnali mise  6:00 

5. szerda MK: Hajnali mise  6:00 

6. csütörtök  

7. péntek MK: Hajnali mise  6:00 

8. szombat MK: Hajnali mise  6:00 MK: 7:00-től egészen estig: disznóölés 

9. vasárnap Advent II. vasárnapja  G: 13:00 órától „Szeretetebéd” 

10. hétfő SZ: Hajnali mise  6:00 

11. kedd SZ: Hajnali mise  6:00 

12. szerda SZ: Hajnali mise  6:00  

13. csütörtök  

14. péntek SZ: Hajnali mise  6:00 

15. szombat SZ: Hajnali mise  6:00    

16. vasárnap Advent III. vasárnapja 

17. hétfő G: Hajnali mise  6:00 

18. kedd G: Hajnali mise  6:00 

19. szerda G: Hajnali mise  6:00  Betegek karácsonyi gyóntatása 

20. csütörtök  

21. péntek G: Hajnali mise  6:00  MK: Lelkigyakorlat 18:00 

22. szombat G: Hajnali mise  6:00  MK: Lelkigyakorlat 18:00 

23. vasárnap Advent IV. vasárnapja 

24. hétfő 
Karácsony vigíliája   K: 18:00 | G: 21:00 | Sz: 22:30 | MK: 24:00 
    Pásztorjáték: K: 17:30 | G: 20:30 | Sz: 22:00 

25. kedd Urunk születése  MK: 11:00 Pásztorjáték 

26. szerda Vasárnapi miserend 

27. csütörtök   

28. péntek  

29. szombat MK: 19:00 „Menjünk mi is Betlehembe!” zenés irodalmi est  

30. vasárnap A Szent Család ünnepe 

31. hétfő 
Évvégi Hálaadás:   G :15:00 | Sz: 16:30 | MK: 18:00 
    G: Egyházmegyei szentségimádási nap 

Ünnepi naptár 
2012. advent 

A naptár csak az ünnepi időszakra jellemző szertartásokat, eseményeket tartalmazza, a szokásos hétköznapi és vasár-
napi szentmiséket nem, azokra a szokott időpontokban kerül sor. 

MK = Martinkertváros 

Sz = Szirma 

G = Görömböly 

K = Kistokaj 

Szeretettel kérjük azokat a híveinket, akik ebben az évben még nem fizették be 
egyházi hozzájárulásukat, hogy szíveskedjenek azt rendezni, ezzel is kifejezve 

az adott plébániai közösséghez való tartozásukat! 


