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Az új évben is Jézus legyen reményünk! 

 
 Minél idősebb az ember –úgy tűnik-, annál gyorsabban szalad az idő: 

megint elmúlt egy esztendő. Ilyenkor leltárt, mérleget készítünk, és 
összehasonlítjuk az előző évekkel: miben sikerült előre lépni, és miben látszanak 
a hanyatlás jelei. Látjuk, halljuk, olvassuk, sőt a saját bőrünkön is érezzük: nagy 
bajok vannak a nagyvilágban, a fehér civilizáció súlyos válságban van. 

A híradások elsősorban a gazdasági elemzéseket hozzák: emberek, túl 
sokat fogyasztotok, és keveset termeltek, ezért nincs pénz egészségügyre, 
oktatásra, családsegítésre, a szociális háló fönntartására. Nincs ingyen ebéd, 
gyógykezelés, tankönyv, üdülési beutaló stb. Oldja meg mindenki a maga életét, 
ahogy tudja és akarja. De ti azért csak fizessetek még több adót, tb-t, ilyen-olyan 
járulékokat, amikből egyre kevesebbet kaptok vissza. Fölmerül a kérdés: kik és 
hogyan gazdálkodnak a világban a dolgozó tömegek által előteremtett javakkal, 
hogy egyre több adóért egyre kevesebb és rosszabb közszolgáltatásokat 
kapunk? Aztán a dolgozó emberek által „demokratikusan megválasztott” vezetők 
helyére a senki által meg nem választott, de valahonnan küldött „független 
szakértők” jönnek (l. Görög- és Olaszország), hogy megértessék velünk: nincs 
pénz, lejjebb kell adni az igényeket. Érezzük ezt a saját családi gazdaságunkban 
is: csakugyan, egyre kevesebb jut mindenre. Még több dologról kell az új évben 
lemondanunk, hogy legalapvetőbb dolgainkat működtethessük.  

A gazdasági krízis mellett ott van a súlyos erkölcsi válság is. Ha ez nem 
lenne, a gazdasági bajok is kisebbek lennének, mert a gazdagok és hatalmasok 
is hallgathatnának lelkiismeretükre, hogy valamivel kevesebb pénz is elég  
luxusigényeik kielégítésére: hagynák jobban élni és gyarapodni a kisembert is. 
Ettől azonban nagyon messzire távolodott a nyugati világ szemlélete. 
Túlhangsúlyozottá váltak az egyén jogai a közösség kárára, miközben eltűnt a 
közgondolkodásból a kötelesség és a felelősség. Isten nem kell. Jézus és 
tanítása sem: túlhaladott már. Nincsenek tabuk: semmi sem szent: sem Isten, 
sem ember; sem élet, sem család vagy emberi méltóság. Így vált az egyik ember 
a másiknak farkasává. Elég lehangoló a képlet. Ne áltassuk magunkat: egyelőre 
ez így is marad. Ezt kell valahogy túlélnünk. De hogyan? Új esztendőben, új 
szívekkel, a régi embert, Ádámot levetve, és magunkra öltve az újat, Krisztust. 
Nélküle semmi sem megy. Az ő bevált életelvei mentén élve boldogok lehetünk, 
és egy ilyen kifordult világban is megtaláljuk a végcélt, Istent, minden szépnek és 
jónak reményt adó forrását. Ne feledjük: aki mindvégig állhatatos marad, az 
üdvözül. Ennek tudatában kezdjük Jézussal az új évet, s tegyük azt boldoggá! 

 

RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XI./1. 2012. Boldogasszony hava 

1 Péter 2,5 
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Melyik a boldogsághoz viv ő legjobb út?  
 

 „Amióta már nem keresem önmagamat, 
a lehető legboldogabb az életem.” 

Iván Szergejevics Turgenyev 
 

 Minél jobban keresi valaki a maga boldogságát, annál kevésbé találja 
meg. Az orosz költő, Turgenyev azt tapasztalta, hogy boldog az élete, mióta 
fölhagyott önmaga keresésével. Néhányan úgy gondolhatnánk, hogy az a 
legjobb út a boldogsághoz, ha már nem keressük önmagunkat, és 
megszabadultunk önmagunktól. Ezzel azonban a legveszélyesebb csapdába 
eshetünk. Célunk a boldogság, és magunk választjuk meg a boldogságot ígérő 
módszert. Föl akarjuk magunkat adni, miközben nem vesszük észre, hogy ebben 
mennyi becsvágy van; ez az ego (am. én latinul) még ott is önmaga körül forog, 
ahol végérvényesen föladni szeretné. Azt hisszük, föladhatjuk saját énünket. 
Egészen más út vezet idáig. Csak akkor szabadulok meg önmagamtól, ha saját 
énemtől távolságot tartva közeledek afelé, ami megérint. Ha megállok, és el 
akarom engedni magamat, hiába való tánc marad magam körül. Egóm 
hozzátapad mozdulataimhoz, és nem engedi, hogy lerázzam. Éppen ott vagyok 
egészen jelen és egészen boldog, ahol megfeledkezek önmagamról. Tudatosan 
azonban nem határozhatom el, hogy megfeledkezek önmagamról. Ennek kulcsa 
az, hogy elmélyülten valaki vagy valami más felé fordulok. Ha átadom magamat 
Istennek, ha föloldódok Istenben, akkor már nem érzékelem saját egómat. Akkor 
boldog vagyok, mert arról is megfeledkeztem, hogy egyáltalán boldog akarok 
lenni. Feltétel nélkül átengedem magamat, és ez megszabadít a boldogságomat 
másként láttató egómtól. Megfeledkezni önmagunkról, ez a kegyelmek 
kegyelme. Ez a királyi út a boldogsághoz. 

Anselm Grün: Az igazi boldogság nagykönyve, Agapé, 2011. december 27. 
____________________________________________________________ 

Liszt Ferenc: Keressük a jót a szép által 
 

 De gustibus non est disputandum (ízlésekről ne vitázzunk) –vélték a régi 
rómaiak; szerintünk pedig ízlések és pofonok különbözők. Az isteni jóságot és 
szépséget az elmúlt évben a zeneművészet által a Liszt Ferenci-i harmónia 
hozta közelebb hozzánk. A Mester útmutatásával törekedjünk azt megtalálni:  

  „Mi mind, akik Isten kegyelméből abban a szerencsében 
részesültünk, hogy művészek lehetünk; akiket a természet maga választott ki az 
örök Szép tolmácsaivá; mi mind, akik azzá lettünk, a hódítás jogán éppen úgy, 
mint a születés jogán…mi mind azt tanultuk a most elvesztett művésztől 
(Chopin), hogy utasítsunk vissza mindent, ami nem függ össze a művészet 
legjava törekvéseivel… Juttassuk eszünkbe a dórok antik imáját, melynek 
egyszerű szövege oly áhítatosan költői volt, mikor arra kérték az isteneket, hogy 
adják meg nekik a Jót a Szép által!”  

 



Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
Megjelenik hetente Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 

Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK ÚJÉVI HIRDETÉSEI (2012. jan. 1.) 
(Kiskarácsony; Szűz Mária Istenanyasága; a béke világnapja) 

 
1./ Újév  parancsolt főünnepe vasárnapi miserend del és egy esti 6 órás rendkívüli  
szentmisével  nyitja meg a 2012. évet , melyben templomunk plébániai rangra 
emelésének 250. évfordulóját ünnepeljük gazdag lelki és kulturális programokkal. 
 
2./ Kedden Jézus Neve napján az esti 6-os mise után elmondjuk a Jézus Neve-
litániát, majd utána dr. Németh Klára előadását hallgathatjuk meg Oroszország mai 
hitéletéről a hittanteremben. 
 
3./ Január és az új esztendő első péntekén este 6 órakor Jézus Szíve-litánia, majd 
¼ 7-től felnőtt katekézis lesz a hittanteremben. 
 
4./ A magyar egyház jövő vasárnap  tartja  vízkereszt nagy ünnepét  január 6-áról 
áttéve. De. a 10-es nagymisén Krisztus Király-kórusunk énekel. Műsoron Gounod: 
Missa Brevis és karácsonyi kórusművek. 
 
5./ Jövő vasárnap tartjuk a januári nagygyűjtést.  

Diós-körtés lilakáposztával töltött újévi malacsült  
 

   Hozzávalók:  1,5 kg malaccomb, 2 fej vöröshagyma, 2 kg lilakáposzta, 6 evőkanál 
kristálycukor, 5 dl olaj, egész köménymag, 1 dl ecet, 20 dkg megtisztított (nem 
darált, hanem kisebb darabokra aprított) dió, 5 db körte, só, bors, 1,5 dl balzsam-
ecet. 
   Elkészítése:  A lilakáposztát külső rétegétől megtisztítjuk, és vékony, hosszúkás 
szeletekre vágjuk. Az olaj felét fölhevítjük, és a cukrot aranybarnára karamellizáljuk 
rajta. Fölaprítjuk a hagymát, hozzáadjuk a karamellizált cukorhoz, beleszúrjuk a diót, 
majd kis köménymagot szórunk bele, végül hozzáadjuk a lilakáposztát is. 
Megsózzuk, kis borsot is őrölhetünk rá, majd balzsamecettel ízesítjük. Fedő alatt 
lassú tűzön pároljuk. A meghámozott körtét kockára vágjuk, és amikor a káposzta 
már majdnem kész, hozzáadjuk, és még egy kis ideig együtt pároljuk. A 
malaccombba éles késsel rést vágunk, besózzuk, megborsozzuk, azután megtöltjük 
a káposztás töltelékkel. A malacbőrt sűrűn bevagdossuk; ez látványra is szép, és 
könnyebb lesz majd szeletelni is kész állapotban. Kiolajozott tepsibe tesszük, kis 
vizet öntünk alá, fóliával lefedjük, és jó 2 órán át alacsonyabb (kb. 140-150 fokos) 
hőmérsékleten megpároljuk. Ezután levesszük a fóliát, saját levével meglocsoljuk a 
sültet, és magasabb hőfokon készre pirítjuk. Köretnek petrezselymes vagy hagymás 
burgonyát tálalunk mellé. Jó étvágyat! 

Humor 
Nagybőgő: Lacikát először viszik komolyzenei hangversenyre. A gyerek nagyon 
unja az egészet, fészkelődik, majd megkérdezi: -Anyu, mi az a bácsi kezében? Az a 
nagybőgő. És ha sikerül végre kettéfűrészelnie, akkor hazamehetünk? 
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HETI MISEINTENCIÓK 
 

ÚJÉV: SZŰZ MÁRIA, ISTENANYASÁGA, A BÉKE VILÁGNAPJA; 2012. ja n. 1. 
7 h  M    CS 
½ 9 h          G                    Pro populo: a népért, élő, adakozó, jótevő híveinkért    É                                                                                   
10 h            Zs                   +Takács István (3. évf.)     É 
18 h            G                                                                                                           É 
Hétfő 7 h                                                                                                                 CS 
Kedd 18 h                                              benne: Jézus Neve-litánia    É 
     18.30 h                          dr. Németh Klára jogi előadása 
Szerda 7 h      CS 
Csütörtök 18 h       É 
Péntek 7 h                                            CS 
           18 h                         Jézus Szíve-litánia                                                        É 
Szombat  18 h                                                                                                          É 
_________________________________________________________________ 
EPIFÁNIA, VÍZKERESZT, évközi 1. vasárnap: január 8.   
7 h             M   CS 
½ 9 h         G      É 
10 h           Zs  Ad int. ord.     K 

Szent Ágoston: A barátságról 
   Ugyan mi is szolgálhatna vigaszunkra jelen emberi kapcsolataink között, melyek 
tele vannak tévedésekkel és kínokkal, ha nem a hűség és az igazi jó barátainknál 
viszonzásra talált érzelem. Az igazi barátság föltételezi a szeretetet, mely a 
gyöngédséghez vezet; a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik barátunk 
hűtlenségének lehetőségén; a szabadságot, amely nem fél kimondani a maga 
ellenvéleményét; az egybetartozás érzését, amely nagylelkűen tud adni és 
elfogadni; végül az érdekek kizárását, amely nem kíván mást a barátnak, mint 
annak előbbre jutását a bölcsességben. 

Reményik Sándor: Csendes csodák 
Ne várd, hogy a föld meghasadjon/ És tűz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái/ Nagyobb és titkosabb csodák. 

Tedd a kezedet a szívedre,/ Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog; 
Ez a finom kis kalapálás/ Nem a legcsodálatosabb dolog! 

Nézz a sötétkék végtelenbe,/ Nézd a kis ezüstpontokat: 
Nem csoda-e, hogy árva lelked/ feléjük szárnyat bontogat! 

Nézd, árnyékod, hogy fut előled,/ Hogy nő, hogy törpül el veled. 
Nem csoda ez! –s hogy tükröződni/ Látod a vízben az eget! 

Ne várj nagy dolgot az életedbe,/ Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk sziromcsodák./ Rajtuk Isten szól: jövök. 

Látogasson el új honlapunkra: rakoscsaba.plebania.hu 
Áldott, sikeres, boldog új esztend őt minden kedves olvasónknak! 

 


