ECCLESIA

2014. 1. évfolyam, 1.szám - December és január
Karácsony és Boldogasszony hava

az érsekújvári magyar katolikus közösség lapja

Tisztelt Barátaink, kedves Testvéreink Krisztusban,
szeretettel köszöntjük e lapocska valamennyi olvasóját.
Isten áldását kérve bocsájtjuk útjára ezt a kis művet,
az Ö még nagyobb dicsőségére és, reményeink alapján,
felebarátaink javára. Ezen kívül, még azt is szeretnénk,
ha a benne foglalt gondolatok, közlemények és képek,
még közelebb hoznák egymáshoz az újvári közösségünk
tagjait. Terveink alapján az egyházi évhez igazodva jelentetnénk meg a kis kiadvány egy-egy számát, beléfoglalva
az eltelt időszak eseményeit és az időszerű gondolatokat
is. Az egyes írások közölnék az újváriak hitéletét érintő
híreket, bemutatnák az egyes közösségek munkáját, értesítenek az ünnepi szertartások időpontjairól. Ugyanakkor, az újságban helyet kap majd egy szép vers, vagy
próza, egy-egy megkapó történet a régi Újvárról és a
benne lakókról. Bemutatásra kerülhetnek majd a város
nevezetes történelmi személyiségei, szép épületei, egykori
utcái és régi hagyományai. Bizonyára az is értékes lehet
majd számunkra, ha az újságban egy jelenkori ember
szép és példaértékű tanúságtételéről is olvashatunk.
Kívánjuk, hogy a kis lap minden kedves testvérünknek
sok örömet és belső gazdagodást nyújthasson.
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Wass Albert:
Karácsonyi versek II.
idézet
„…Karácsony készül,
emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle z Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve
a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplő en elé e menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában
mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.”

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI VÁRAKOZÁS
– KÖZÖSSÉGEINK KÉSZÜLETE A KÖZELGŐ ÜNNEPEKRE
Adventi koszorúkötés és gyertyagyújtás
Számos, régi hagyomány és ünnepköri szokás között,
melyek megőrzésére és megújításár törekszünk, t lán
az egyik legkedveltebb az adventi koszorúkötés és gyerty gyújtás. Novem er utolsó szom tján, feren rendi
kolostor n gyterme és folyosój gyermekekkel és serdülő
i t lokk l telik meg. Szüleik v gy n gym mák társ ságá n zon szorgoskodn k, hogy elkészítsék
s lád
adventi koszorúját.
Szekeres Ilike t nító néni, évről-évre elmondj e h gyomány eredetét,
koszorún lévő gyertyák illetve díszek
szimbolikáját. Ö és Csányi Teca óvó néni tanácsaikkal és
„mesterfogás ikk l“
n segítenek, hogy mindenki időben készüljön el a számára legszebb alkotással. Munka
közben egy kis téli csemegézésre, süti kóstolásra, délutáni
teár is jut idő. Sőt, n gym mák, egy-egy régi dventi
vagy karácsonyi történet illetve szokás felidézésével ejtik
ámulatba a gyerekeket. Ezáltal, 3-4 nemzedék között, egy
igazi szeretetkapcsolat alakul ki.
A jól elvégzett munk után még rr is m r d idő, hogy
Cirill ty és Pintyőke ének soport vezetésével, néhány
dventi éneket és zsoltárt ismételjenek át jelenlévők.
Végül a sok ragyogó koszorút az oltár elé helyezik, majd
szom testi vigíliás szentmisén, ünnepélyesen meggyújtják z első gyertyát.
A zöldellő koszorúk ill t , gyertyák fénye, z dventi énekek h ngul t , Jézust-váró idősz k mély és t rt lm s
átélésére készítenek fel ennünket. (Fabó Éva, Széchenyi
György Baráti Kör)
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Roráté – hajnali mise
„Harangok kondulnak a
plébánia karcsú, magas
és a Ferenc-rendi barátok
zsindellyel fedett és ezüstös bádoggal szegélyezett
tornyában. Mint valami
kitárt szárnyú, óriás fehér
madarak, érkeznek felénk
a hangok, egy ideig a fejünk felett lebegnek, aztán
szétszárnyalnak az egész
világba, hirdetni a békesség
dicsőségét és a hajnali roráték kezdetét.” (Kassák Lajos:
Anyám címére (részletek)
A roráté, magyarul hajnali
mise, az újvári ferences barátok templomában, az adventi idősz k szom tj in,
pirk d t előtt háromnegyed
h tkor kezdődik. A szent liturgiát miséző lelki ty z
Úr felé fordulva, tehát az oltárral szemben mutatja be,
miközben az igeliturgia magyarul, az áldozati liturgia
pedig latin nyelven hangzik
el. A l tin nyelvű szövegrészeket
jelenlévő hívek
templom padjain, fénymásolt formában találhatják
meg, így ktív n vehetik
ki részüket az egyes imádságokban. A roráték, azaz
h jn li misék idősz kát
szentmisék után, a kolostor
folyosóján váltott pár baráti
szó és szerény szeretetlakoma teszi még meghittebbé.

Ádventi koszorú az
újvári Főtéren
Az Érsekújvári 7. számú
Czuczor Gergely Cserkészcsapat, a Kultúrkorzó segítségével, immár 4. éve
készíti el zt n gy ádventi
koszorút, melyet az újvárik, főtéri Szentháromság
szobor körül csodálhatnak
meg. A koszorút mindig az
első ádventi v sárn p előtti
szom ton építjük. Az ehhez szükséges keret elkészítéséhez már többféle alapanyagot is felhasználtunk,
így pl. zöld fenyőg lly k
alatt már szalmabála, öszszepréselt zacskók vagy
zsákok
tett mű ny g
üvegek is volt k. A fenyőg lly k t főleg
jószívű
újváriak ajándékozzák erre
élr ,
díszeket
helyi
alapiskolából kapjuk, vagy
önerő ől szerezzük e.
Az első gyerty gyújtás, már
hagyományosan, egy rövid
kultúrprogrammal van egybekötve. Ez alatt különféle
karácsonyi énekek és versek hangzanak el, szlovák
illetve magyar nyelven. A

kultúrprogram végén és az
ádventi koszorú megáldása
után, meggyújtjuk z első
ádventi gyertyát. A többi 3
gyertya meggyújtására az
elkövetkező v sárn pokon
kerül sor, a 10 órai magyar
szentmisét követően. V l mennyi gyertyagyújtásnál
a cserkészek segédkeznek.
(Török Kati, Czuczor Gergely
cserkészcsapat)

„Nagyobb boldogság
adni, mint kapni.”
(Ap Csel 20,35b)
„Az adásban és elfogadásban
rejlenek az élet legszebb pillanatai. Ebben a viszonyban
akar Isten is megmutatkozni, felismerhetővé, jelenlétében megtapasztalhatóvá
válni: gondoljunk a Karácsonyra.” ( Réz-Nagy Z. )
A Széchenyi György Baráti Kör 2002 őszén egy
mátraverebély - szentkút–i
zarándoklat után alakult.
Imádkozó közösségé szerettünk volna válni, akik
érzékenyen igyelnek egymásra és a környezetükre, segítenek, h módjuk-
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n áll. 2003- n e ől
gondolatból született, sok
jó példa nyomán, a karásonyi
dománygyűjtés.
Advent első három v sárnapján, a ferences templom n, Cirill ty segítségével gyűjtést rendeztünk:
tartós élelmiszert, édességet hoztak a templomba
járó testvérek. A felajánlott pénz ől gyümöl söt,
csokoládét
vásároltunk.
A Czuczor Gergely Alapiskol t nítói k r állított
össze a gyermekek névsorát, mit kiegészítettünk
templomból ismert családokk l és kisegítő iskol
tanulóival. Az ajándékokból 25 – 30 család részesült.
Azóta, minden évben mindig több ember kapcsolódott e
gyűjtés e. Egyre
több ajándékot kaptunk,
egyre szebb és értékesebb
som gok t készíthettünk.
Minden évben a családokat
levél en értesítjük látog tásunkról. Advent negyedik
heté en készítjük el
somagokat, az alapiskola diákjainak apró karácsonyi
üdvözletével. Még aznap
este át is djuk őket, n gy
örömmel. Sokan közülünk
ugyanazokat a családokat
látogatják, évek óta. Egy
kézfogás, néha egy-egy ölelés, pár kedves szó. S békességgel telik meg szívünk!
(Istenes Marica, Széchenyi
György Baráti Kör)

Az erdélyi Role zenekar Érsekújvárott
2014. december 8-án látogatott el hozzánk az erdélyi
Role zenekar. Délután érkeztek a zenekar tagjai, akik
ügyesen behangolták hangszereiket a plébániatemplomban. Ezután a zenekar
tagjaival a Mariánumban,
egy közös beszélgetésre került sor. Az együttes több
mint húsz évvel ezelőtt
l kult. Azót is N gy Tivadar vezeti a csapatot. A
zenek r n, z l pító t gokon kívül, z elmúlt évek
során, sok zenész váltotta
már egymást. A Role tagjai,
Szűz Mári Szeplőtelen fogantatásának ünnepén, a
Kájoni Mise egyes részleteit
dták elő. A szentmise után
rövid ádventi koncertet is
tartottak. Így ádvent idején
szívet és lelket melengető
dallamokat
hallhattunk.
Ilyen is lehet
vár kozás
a kis Jézus születésére. A
szentmise után, messziről
érkezett magyar testvéreinket,
szeretetlakomával
vendégeltük meg. A Role
zenekar tagjai december
7.-14. között, több felvidéki
városban és településen is
felléptek. Köszönet és hála
jó Istennek ezért z lk lomért. (Stifner Ivett, IGNIS
polgári társulás)

A cserkészek karácsonya
Cserkészközösségünk, mint minden évben, idén is elhozza a betlehemi lángot városunkba. Ezt a lángot világszerte
a béke lángjaként ismerik, és a cserkészek feladata, hogy
ez a láng minél több emberhez eljusson. A betlehemi Születés Templomának öröklángjáról meggyújtott gyertyát,
serkészszövetségünk t gj i osztrák testvéreinktől veszik
át, és st fét szerűen dják tová , szeretet en, minden
jóakaratú embernek. Amint a láng megérkezik hozzánk,
a szentmisék után templomainkból hazavihetjük otthon ink . De em er 24-én, délelőtt, személyesen, mi újvári cserkészek hordjuk szét a lángot városszerte, abban
ízv , hogy ily módon sikerül e sempésznünk szeretet
fényét családjainkba.
Közösségünk fő téri dventi koszorú építésével és egy
karácsonyi csapatrendezvénnyel készül a karácsonyra.
A koszorún vasárnaponként fellobbanó gyertyaláng jelzi
az ünnep közeledtét. December 22-én csapatunk körében
szeretnénk ünnepelni egy meghitt, ugyanakkor érdekes és
játékos fel d tokk l teli rendezvénnyel. Ily módon ünnepeljük együtt cserkésztestvéreinkkel Jézus születését.
Reméljük, hogy mindezzel nem csak magunknak tesszük
boldogabbá az idei karácsonyt. Ez úton szeretnénk a cserkészcsapatunk nevében mindenkinek áldott és szeretetteli
ünnepeket kívánni. (Zajíček Tamás és Kantár Balázs, Czuczor Gergely cserkészcsapat)
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Az újvári ferences Pintyőkék karácsonyvárása
…”A karácsony nem attól
lesz tökéletes, hogy nincs
porcica a szekrények mögött, tízféle sütit sütsz és
halomban áll a fa alatt az
jándék. Nem lesz jo
z
ünnep attól, ha beleszakadsz a házimunkába,
hogy aztán az ünnepek
alatt holtfáradt legyél! Sem
ttól, h mártírként sütszfőzöl-t k rít sz-vásárolsz
hetekig. A készülődés lehet
az ünnep része. Lehet együtt
készülődni és nem ttól lesz
tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem attól, hogy
együtt vagyunk”... Hogy
együtt vagyunk…és van Kit
várni…És v n miért, és legfőképp, KIÉRT, dísz e öltöztetni szívünk…
Az újvári magyar ferences
közösség Pintyőke kiskórusa, immáron 14. éve Ad-

vent idején készül a Karácsonyvárásra: a Születés
ünnepére, amely kicsik
és nagyon számára, az
esztendő legsze
és leglélekemelő
idősz k . A
várakozás értelmetlen, ha
nincs célja, oka…csupán
üres „elviselés”…A Pintyőke
csapatot minden évben reményteljes készület várja,
mert „Kisded”, z „Üdvözítő” érkezését, oly sok minden jelzi, mutatja.
A Közösség szép ünnepi
készülete: az együtt kötött
adventi koszorúk gyertyáin k, hétről-hétre sok sodó fénye, z idősz k
hagyományos, liturgikus
dalai, a „Pintyek” gitárhangszerrel és énekkel
kísért zenei szolgál t ,
szent-miséken, a közösségi alkalmakkor. Legyenek
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zok lánglelkű m gy r
írók, költők megzenésített
adventi- karácsonyi versei,
v gy k rá sonyi gyűjtések
gyöngyszemei, vagy csángó népünk dallamai, vagy
jelen en lkotó és élő
szerzők, értékes lkotás i.
A találkozások, a próbák, a
beszélgetések, a lelkigyakorlatok, a Közösség megőrző és megt rtó ereje, K rácsony idején is, oly fontos
z Énekk r t gj i számár .
Az egyedül élők: etegek,
idősek, kórházi ágyhoz
kötöttek, elesettek felkeresése,
zenés-imádságos
„látogatása”, szintén a kis
csapat adventi készületének része. D l n és szívben is készül tehát a kiskórus, áldott, szeretetteljes
várakozásban…
(Pekarík
Katica, Pintyőke énekkar)

Adventi lelkigyakorlat és ifjúsági lelki nap, 2014. december 6. és 13.
– válog tás Kov l sik Cirill, OFM gondol t i ól

1. Milyen szinten v n nál m z Istenre v ló igyelés? Cselekedeteim en mennyire fontos lelkület? Fel d t im teljesítése köz en, mennyire töltekezem Isten jelenlétével?
2. Megérint-e z egyházi év vége? Mit jelent egy keresztény hívő em er számár z dvent?
3. Az em er l pvető gondol t , hogy z Isten távol v n tőlünk, és félni kell Tőle. Jézus
viszont zt t nítj , hogy Isten ropp ntul közel v n hozzánk.
4. Nem z Isten nem igyel rám, h nem én nem igyelek Istenre.
5. Merjünk közele lépni Istenhez! Erre d módot szentgyónás is, hol nem lelki
atya gyóntat, hanem maga Krisztus.
6. Milyen módon gondolkodom s ját életemről? Mennyire profán és mennyire tr nszendens z életem? Az életem profán, z z mindenn pi, v gy tr nsz endens, z z
tö et veszek-e észre nnál, mi e en z élet en láth tó?
7. Isten felismerhető z életem en?
8. Isten z em ert s ját képmásár lkott . Isten képmását szeretetünk en hordozzuk.
9. Csupán üres selekvések soroz t -e z dventi előkészület?
10. Az dventi koszorút elsősor n z imádság teszi fényessé és templomn k is kkor
van igazi értéke, ha megtelik.
11. Ha valami csupán forma marad, akkor az fölösleges. Viszont ha a tartalommal megtöltött formák eltűnnek z életünk ől, kkor z élet kiüresedik. Ezért fontos k z dventi
idő gy korl t i (pl. koszorúkészítés, jó selekedetek, templomi közösség, im , st .)
12. Szemléletváltásra van szükség abban a felfogásban, hogy miként éljük át advent
szent idősz kát.

„Szállást keres a Szent Család”
- imakilenced
„Megszülte első szülött iát,
pólyába takarta és jászolba
fektette, mert nem kaptak
helyet a szálláson.” (Lk, 2,7)
Egy régi, a magyar nép körében is elterjedt adventi ájtatosság a „Szállást keres a
Szent Család“ imakilenced.
De em er 15-étől 23-ig,
kilenc újvári keresztény
otthon fogadja be a Szent
Családot, amelyet egy kép
ábrázol. Az ájtatosság alapvető élj , hogy Szent Cs lád iránti tiszteletünket és

szeretetünket fejezzük ki, és
kellő lelkiséggel készüljünk
Megváltónk születésének
ünnepére. Ebben az évben
is 9 alkalommal, egy-egy
otthonban, az esti órákban
kerül sor az ájtatosságra.
A kb. 30 percig tartó közös
ima kötetlen beszélgetéssel
és szerény agapéval zárul.
(Török András, Mária Út –
Via Mariae polgári társulás)
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Kassák Lajos: A misztérium
születése (részlet)
„Nem tudom megmond ni, miért gondolok Rá annyiszor mostanában. Talán
azért, hogy észrevétlenül megöregedtem,
talán, hogy súlyos terheim viseléséhez segítségét remélem, v gy t lán éppen zért,
mert nem rokkantam meg testben, és
nem hervadtam el lélekben. Talán éppen
azért vonzódom hozzá, mert Öt sem törte
meg z idő, kétezer éve él közöttünk, nélkül, hogy l kot változt tott voln . A hívők
még most is enne látják győzedelmes
megváltót, költők meghitte en szóln k
hozzá, mint kedvesükhöz, és festők úgy
ábrázolják, mint egy ifjú embert, egyenes
derékkal, selymesen puha szakállal s tekintetében a kiolthatatlan lélek fényeivel.
Ha rá gondolok, gyermekkori emlékeim között élek, mintegy félelem és
kétségek nélkül, a paradicsomkertben
bolyongok, abban a kertben, amelynek
se kerítése, se k puj nin sen, minth
azonos lenne magával a felmérhetetlen világgal, s bármerre lépek, s bárhol
pihenek meg, mindenütt a virágos kert
közepén érzem magam. S emlékszem
rá, ugy nígy éreztem m g m zokon
téli éjszakákon is, amikor anyám kezét
tartva, körülöttem kisebb testvéreimmel elindultunk az éjféli misére.”
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Munkatársak: Bodzás Gergely, F ó Év , Istenes M rica, Kantár Balázs, Kovalcsik
Cirill OFM, Pek rik K ti ,
Stifner Ivett, Török K ti,
Z jíbek T más.

Márai Sándor: Az ünnepekről
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével.
Tisztálkodjál elülről és kívülről. Felejts el mindent, mi
a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak
n ptár n írják piros etűkkel. Nézd régieket, milyen
áhít tos n, milyen feltétlenül, milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep
legyen ünnepies. Legyen enne tán , virág, i t l nők, válog tott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó it lok. S
mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból,
hetedik n p ól, megsz kítás ól, teljes kik p solásól, legyen enne áhít t és föltétlenség. Az ünnep z élet
r ngj , felső értelme. Készülj föl reá, test en és lélek en.
S nem s k n ptárn k v n piros etűs n pj . Az élet elhoz másféle, láth t tl n ünnepeket is. Ilyenkor felejts el
mindent, igyelj z ünnepre.”

Ünnepi miserend és gyóntatás
Gyónatás a ferencieknél:
December 20. (szombat) 15-16, 17-18 óra között;
December 21. (vasárnap) az esti szentmise után, 18 órától
folyamatosan;
De em er 22. (hétfő), 17 órától foly m tos n;
December 23. (kedd), 16 és 18 óra között.
Szentmisék rendje:
K rá sony Szent Estéjén, m gy r nyelvű éjféli szentmise, a ferencesek templomában 22 órakor, a plébániatemplom n pedig éjfélkor kezdődik.
A karácsonyi illetve újévi ünnepi magyar szertartásokra,
mindkét templomban a vasárnapi miserend alapján kerül sor.
De em er 27 – Szent János - áldás 17 ór kor kezdődő
szentmisét követően feren es templom n;
December 29-én, Szent Család vasárnapján, a ferencrendi
templomban bemutatott 10 órai szentmise után, a családok áldásban részesülnek.
December 31-én a hálaadó szentmise a ferencrendi templomban 15 órai kezdettel, a plébániatemplomban pedig 17
órakor lesz bemutatva.
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