2015. Advent

A RÁKOSSZENTMIHÁLYI PLÉBÁNIA LAPJA

Várj és ne félj!

A

z Egyházi év lezárása Krisztus királyságában fénylik föl. Nekünk
keresztényeknek sok más mellett ilyenkor Krisztusban a jó király alakja bontakozik ki. A jó király uralma alatt jól érzi
magát a nép, Isten népe. Nem mintha
nem töltene el minket némi aggodalommal a kijelentés: eljön a mindenség
királya az ég felhőin,
és akkor én vajon
hogy fogok megállni
előtte? Az Igazság
tanúja előtt? Mert
még úton vagyunk.
Mert még nem igazultunk meg egészen. Akkor meg
hogy jövök én az
Igazsághoz? „ Aki az
Igazságból való, hallgat szavamra!” (Jn 18,37c) Ez pedig
reménységgel tölt el minket. Sok hang
hallatszik körülöttünk. Néha eljut hozzánk egy-egy hangfoszlány, próbál más
irányba terelni. De nekünk Krisztus szava számít. Amit Ő mond: az az irányadó, az az igazság. Ő maga az. S így
minden ránc kisimul, minden gond kisebbedik, mert minket Ő hívogat egy
igazabb útra, az Ő útjára. Ez nekünk

rang. Rang és felelősség. Ebben kell
megvalósítani (no nem magunkat, hanem) Isten rólunk alkotott tervét. Ehhez pedig szükségünk van egy kis megtöretésre. Hogy ebben a világban pallérozzuk egy kicsit a testünket, hogy a
lélek nőjön tőle. „Szegényítsünk” magunkon egy kicsit. Mert „letöri a gőgöst
képzelt magasán”.
Legyünk visszafogottabbak, hiszen
Advent közeleg. Ne
a bennünket ostromló hírekkel, a
minket riogató veszélyekkel foglalkozzunk. Egy kicsit nézzünk
magunkba.
Sokkal jobban állunk mindent, ha
megvan bennünk a lelki erősség. S mégiscsak nekünk kell a világot megszentelni. Otthon a családban, a munkahelyen, a közösségeinkben. Nekünk küldetésünk van Krisztusban, Krisztussal,
Krisztusért.
„Várj és ne félj! Az Úr jön már.”
Hernád Sándor, diakónus
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Az év legszebb misztikus időszaka. A leghosszabbak az éjszakák, a legrövidebbek
a nappalok, hogy azután mindez átforduljon Krisztus megszületésével. Eljön a fény
időszaka. Régi szakrális Árpád-kori
rotundáinkat is úgy építették, hogy a
fény Krisztus születését is jelezze. A
’keletelt’ építkezési szokásnak is a fénynyel van összefüggése. A hajnali szentmisék (rorate vagy angyalmisék) szintén
átvezetnek a sötétségből a fénybe. Az
ember várja a fényt, és várja Krisztus születését. A kettő ugyanaz. Ősi magyar szokás ez is. 1892 Pannonhalma és 1958 Esztergomi Főegyházmegye. Ekkor kapták
meg a Szentszéktől az engedélyt a hajnali
szentmisékre, mivel addig illegális magyar szokás volt, évszázadokon keresztül.

Ezek a külsőségek.
De a lelkünknek is a fény kell. Egy átmenet időszaka ez a lelki megtisztulás felé. A
megbocsájtás, a szeretet és a várakozás
időszaka. Amikor már valami van a levegőben és tudva tudjuk, hogy az öröm ki
fog teljesedni. Krisztus megszületik.
A gyertyák a sötétbe hozzák be a fényt. A
szentgyónás a lelkünkbe. A miseruha színe ilyenkor lila, ünnepélyes. Lila a bűnbánat színe. A harmadik vasárnap a
Gaudate (Örvendjetek). A színe rózsaszín,
az öröm jele. A lelki gyakorlat segít a várakozásban, segít az újra épülésünkben.
Krisztus eljövetele, a Szenteste pedig a
várakozás beteljesedése.
Hargitai György

Te kit vársz?
„Nem tudják, mit cselekszenek.”
Ezek a szavak visszhangoznak bennem,
amikor a karácsonyi készület első jeleit
látom. Pedig a nagy tülekedés még nem
is kezdődött el. De a jelek már itt vannak:
a reklám szerint „szeretem a kabátom” (és tessék mondani, melyik partner
dominál ebben a társkapcsolatban?),
más reklám szerint akkor fog a boldog
család fürödni a földöntúli fényességben,
ha az Áhított Portékát magához ölelvén
forrnak össze a fa alatt…

Te kit vársz?
A balgák dolga, ha a Karácsonyt a dolgok
ünnepévé silányítják. Az igazak dolga,
hogy – mások helyett is – várják az Urat.
Hat esztendős Iza lányom felfigyelt arra,
hogy összeszedem a mások által eldobált
szemetet. Amikor kérdezte, miért teszem, így válaszoltam: így kicsiben követjük azt, amit az Úr Jézus nagyban tett.
Mások rontották el – s mi tesszük helyre.
Kedves Testvérem, ugye legalább Te várod – balga felebarátaid helyett is – az
Urat?
dr. Hock Gyula
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Hónap szentje – Szt. Lúcia
Ünnepe: December 13. Meghalt: 304 körül
Siracusában.
Az 5-6. századi legendás szenvedéstörténet
szerint Lúcia Siracusa városának egyik
legelőkelőbb családjából származott. Lúcia
elkísérte beteg édesanyját Szent Ágota
sírjához, hogy gyógyulását kérjék. Miután az
édesanya
meggyógyult,
Lúciának álmában Ágota
megígérte, hogy szüzessége és szeretete jutalmaként az Úr általa nagy
dicsőséget szerez majd
Siracusának.
Lúcia megkapta az engedélyt anyjától, hogy ne
kelljen férjhez mennie, s
amit
hozományként
birtokol, azzal tetszése
szerint
bánhat,
majd
elkezdte szétosztani a
vagyonát a szegények
között. A vőlegénye, egy
pogány ifjú, megkérdezte
Lúcia dajkájától, mit jelentsen ez. Az okos
asszony az igazságnak
megfelelően, jelentőségteljesen így válaszolt:
,,A menyasszonyod talált egy igen értékes
kincset, amelyet meg akar szerezni magának.
Most eladja mindenét, hogy azt megvehesse.'' Az ifjúnak idővel megdöbbenve kellett
rájönnie, hogy szó sincs semmiféle olyan
kincsről, amire ő gondolt. Kiderült, hogy a
menyasszonya keresztény, erre bosszúból
följelentette Paschasius bírónál.
A bíró ráparancsolt Lúciára, hogy áldozzon az
isteneknek. A bátor leány így felelt: ,,Egy
áldozat van, ami tetszik Istennek, és ez a sze-

gényeken való segítés. Mivel már semmim
sem maradt, magamat adom oda.'' A bíró
rendreutasította: ,,Ilyesmit a magadhoz
hasonló, ostoba keresztényeknek mondj, de
ne nekem, mert én a Császár törvényére
vigyázok!'' ,,Tartsd hát magadat a császárod
törvényéhez -- mondta neki Lúcia --, én meg
szívem Urának, Jézus
Krisztusnak a törvényéhez
tartom magam. Te féld a
császárodat, én az én
Istenemet félem. Keresd
uradnak kedvét, én pedig
arra törekszem, hogy
Krisztus
előtt
legyek
kedves, amiből üdvösségem támadhat!''
Akkor
a
bíró
megfenyegette,
hogy
nyilvánosházba záratja, ha
már nem akar férjhez
menni. Úgy gondolta,
hogy ezzel majd kiűzi a
lányból az állítólag benne
lakó Szentlelket.. Lúcia
rettenthetetlenül így válaszolt: ,,Ezzel a testet nem
tudod beszennyezni, mert az csak úgy lesz
tisztátalan, ha az akarat beleegyezik. Ezért
még ha el is veszed erőszakkal testem tisztaságát, akaratomat erre nem tudod rávenni.
Mire vársz? A testem kész a kínra!''
Csakhogy a Szentlélek olyan nehézzé tette a
testét, hogy semmi módon nem tudták
elmozdítani helyéből. Ezután legkülönfélébb
kínzások követték egymást, de Lúcia
imádságának hatására egyik sem tudott
fájdalmat okozni. Végezetül karddal döfték át
a torkát, de nem halt meg azonnal, csak ak-
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kor, amikor egy odasiető pap kezéből fölvette
az utolsó kenetet.
A vértanúsága időpontja a hagyomány szerint
a Diocletianus-féle üldözés ideje. Oltalmáért
folyamodtak a vakok és a szembetegségekben szenvedők (mivel a neve a lux = fény
szóból ered), a bűnbánó utcanők, a
földművesek és a különféle kézművesek, de

ugyanígy a varrónők, a párnakészítők és a
nyergesek is, mivel valamennyien hegyes
szerszámokkal dolgoznak. Rómában a 6.
század óta ünneplik.
http://www.katolikus.hu/
szentek/1213.html nyomán
Baczó Tamás

Szentföld—közelről
Még mindig el-elcsodálkozom azon, hogy ez
velünk megtörténhetett! Nemrégiben tértünk vissza ugyanis életünk alighanem legemlékezetesebb útjáról, egy szentföldi zarándoklatról.
Férjemmel együtt az út során hála telt szívvel,
s
több
értelemben
is
a
„magasból”néztünk vissza egész eddigi életünkre… de mi is történt velünk ez alatt a
csodás pár nap alatt?
Az izgalmas repülőút végével hirtelen egy
másik világban találtuk magunkat: 8 napon át
nemcsak három dimenzióban tárult elénk a
sok, ismert bibliai helyszín, hanem a hit megnyitotta szívünket és segített meglátni az
Evangélium történeteit a kövek, a rétegek, a
később emelt templomok alatt is.

titokzatos éjszakán a földre leszállt (a pásztorok barlangjában, majd a Születés Templomában Betlehemben). Járunk ott, ahol Jézus
gyermekként nevelkedett egy csendes-poros
kis faluban (Názáretben), majd megrendülten állunk a szenvedés történelmileg bizonyított 5 stációjánál Jeruzsálemben. Érinthetjük
lábunkkal a Gabbata kövét, ahonnan Jézus
elindult a Megváltást értünk véghezvinni,
láthatjuk a Golgota szikláját alulról – megrepedve-, majd felülről a „Beteljesült! ” helyével megszentelve. Érinthetjük kezünkkel a
követ, hol felkészítették Jézus véres testét a
sírba tételhez, majd magát a sírboltot, a fekvőhelyet, ahol győzött az Élet! Látogatásunk
reggelén - a Feltámadás barlangsziklája fölé
emelt templom kupolájából csak úgy ömlött
a napfény erre a pontra - talán pont úgy,
ahogy azon a Hajnalon!

S máris peregnek az események: állunk a
szent helyen, ahol életre indult
az Másik nap beleléphettünk a Galileai-tó sely„Igen” (ama egyszerű barlang-otthonban, s a mes vizébe azon a helyen, ahol a hagyomány
felette liliomként kibomló Angyali Üdvözlet szerint a feltámadt Jézus „villásreggelivel”
Templomában), majd ott, ahol az Ég azon a
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várta az éjszakai haláhettünk annak a kétségszás után elkeseredett
beesett védekezésnek,
barátait, s Péter hármas
melyet a zsidó katonák szeretetvallomása után
3 és fél éven keresztül Ő rá bízta nyája vezetéa római sereggel szemsét (Tabgha - Menza
ben vívtak, míg a feladás
Christi). De álltunk a
helyett az önkezű halált
Jordán folyóban is, égő
nem választották mingyertyával kezünkben,
dannyian.
hogy örömmel megújítAz élményekkel ma sem
suk keresztségi fogadaltudunk betelni: Bárány
munkat. Majd később a
Béla atya a csoportból
Kánai Menyegző Tempigazi szeretetközösséget
lomában, ahol –Béla
kovácsolt. Mélységeket
atya felhívására, megleérintő
lelkivezetése,
A Jordán vizében állva
petésként - a jelenlévő
megrendítő szentmiséi
házaspárok könnyek között megerősítették
és a 82 éves Simon Segali rendkívül élvezeaz egykor egymásnak tett házassági hűség
tes idegenvezetése által új színt, új erőt
fogadalmukat.
kapott a Biblia, a krisztusi szó értelme!
Bár a napok gyorsan teltek, mi olykor visszaÚgy érezzük, egész életünk köszönet kell
felé haladtunk az időben: óriási élmény volt
legyen azért a kegyelemért, hogy ott járszámunkra látni a qumráni esszénus közöshattunk, ahol „Isten járt e földön”!
ség romjait, az Izajás- tekercsmásolat megtaPetrovics Kinga
lálásának barlangját! A heródesi Maszada
erődről lenézve pedig szinte részesei le-

Laudato Si’ - Közös otthonunk gondozásáról
Ferenc pápa legfrissebb, Laudato Si’ (Áldott
légy) kezdetű enciklikája magyarul szeptember végén vált elérhetővé. Sok ismert politikus és gondolkodó (Barack Obama, Ban Ki
Mun, Áder János, stb.) üdvözölte azokat a
goldolatokat, melyek az Anyaszentegyház
hivatalos véleményét tolmácsolják a ‘Közös

otthonunk gondozásáról’, ahogy az enciklika
alcíme is kifejezi.
II. János Pál pápa már 1979-ben (Redemptor
hominis) azt írta, hogy az ember sokszor „a
természeti környezetben nem lát egyebet,
mint a közvetlen felhasználás és a fogyasztás
számára hasznos dolgot”. A környezeti prob-
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lémáknak lelki és etikai gyökerük van; a problémák tagadása, a közömbösség, a beletörődés, a technikai megoldásokba vetett vak
bizalom ránk, hívőkre is jellemzőek sokszor.
Ferenc pápa egyik alapgondolata, hogy a
szegénység és bolygónk törékenysége, pusztulása között szoros a kapcsolat. Pazarlásunk
olyan, mintha a nélkülözők asztaláról lopnánk.
A szédületes technikai fejlődés elképesztő
hatalmat adott az emberiség (legalábbis egy
vezető rétege) kezébe, önmaga felett. Azonban erkölcsi tartásban, a halatom helyes
használata módjának elsajátításában, felelősségben és lelkiismeretének fejlődésében nem
tartottunk ezzel lépést, sőt, éppen korunkat
jellemzi
az
értékek
relativitása.
A
technokratikus fejlődés, mint egyetlen uralkodó paradigma jellemzi ma a világot, óhatatlanul szűkítve az emberek döntési lehetőségeit, szabadságát, elfeledtetve velünk a
jövő nemzedékek jogait. Ha megölhetjük a
legkiszolgáltatottabb élőlényt, az embriót,
akkor miért is hallanánk meg a természet
segélykiáltását?
Ha az emberiség magát helyezi középpontba,
akkor az kap elsőbbséget, ami azonnali
előnyt jelent számára, és a másik kihasználása indokot nyer. A ’Használd és dobd el’ logika, a féktelen fogyasztás világa tetten érhető
a karácsonyi készülődésben is. Tülekszünk,
vásárolunk, majd februárra a kukába kerülnek a ’szeretteinknek’ méregdrágán vett
ajándékok fele. Így kell-e ünnepelnünk a
Megtestesültet?
„A mostani életmód, mivel nem fenntartható, csak katasztrófához vezethet”. Ha nem
hagyunk lakható bolygót a következő generációkra, akkor nem tudjuk a választ arra a kérdésre, hogy mi az értelme életünknek a föl-

dön.
Mi tehát a megoldás?
- Másfajta fejlődési modellre, szemléletre és
gondolkodásra van szükség.
- Bátor kulturális forradalom, és az „ökológia
megtérés” elengedhetetlen. Hogy értsük,
mit jelent az, hogy a földet arra kapta az
emberiség, hogy „művelje és őrizze” (Ter
2,15).
- Figyelembe kell vennünk minden cselekedetünk és minden személyes döntésünk a
külvilágra kifejtett hatását. Tudatosítanunk kell, hogy „a vásárlás mindig erkölcsi cselekvés is.”
- Az egész társadalom, és az állam kötelessége a közjót védelmezni és előmozdítani.
- Alapvető a munka (otthoni is!) megbecsülése, és lehetővé tétele mindenkinek, az
értelmes emberi munka gépekkel való
kiváltásának megakadályozása.
- ”A boldogság megkívánja, hogy korlátozni
tudjuk bizonyos igényeinket, melyek elkábítanak bennünket”.
Isten írt egy csodálatos könyvet, „amelynek
betűi a világon élő tömérdek teremtmény”.
Az Atya teremtett minket, így láthatatlan
kötelékek kapcsolnak össze a világ minden
létezőjével. „Törekedjünk a valóságot a
szentháromságos értelmezési kulccsal olvasni”, valamint belső kapcsolatra önmagunkkal,
szolidaritásra másokkal, természetes viszonyra minden élőlénnyel és lelki kapcsolatra Istennel. A pápa bíztat minket, hogy fogjunk
össze, Isten „eltölt minket a szükséges erővel,
és világossággal”.

Baczó Tamás
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Derű:
A Coca-Cola cég ügynöke bemegy a pápához, és megkérdi tőle:
- Atyám, nem lehetne a Mi Atyánkban a "mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma" szöveget mindennapi Coca-Colánkra változtatni? Ajánlunk érte évente százezer
dollárt.
- Hogy gondol ilyent? Szó sem lehet róla!
- Szentatyám, akkor legalább azt árulja el, hogy mennyit ajánlottak a pékek?

Találkozás dr. Bőzsöny Ferenccel
A Szentmihályi Esték novemberi
vendége dr. Bőzsöny Ferenc, a
Magyar Rádió főbemondója volt.
A közösségi terem megtelt az
érdeklődőkkel. Izgalmas életútját
humorral fűszerezve tárta elénk.
Előadását követve –az általa példaképnek tekintett Mindszenty
bíboros szobra előtt – elhelyezte
a tisztelet koszorúját.

Plébániai hírek
Kedves Testvérek!
A bérmálás szentségét megkapni vágyók számára minden csütörtök este az esti szentmisét követően - 19 órától felkészítés tartunk a plébánián.
A csatlakozni vágyókat szeretettel várja Urbán Gábor plébános atya

Adventben minden hétfőn, szerdán és pénteken reggel 1/2 7 órától lesznek
roráté szentmisék a templomban.
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Rákosszentmihályi Plébánia zarándoklata
Mátraverebély-Szentkút
Egy szép nyári napon elhatároztuk, hogy az őszi zarándokutat Mátraverebély-Szentkútra szervezzük. Október 10-én borús esős napra ébredtünk, a buszunk
65 fővel indult el a zarándoklatra. 2006-ban Erdő Péter bíboros prímás a búcsújáróhelyet Nemzeti Kegyhellyé nyilvánította. Fő búcsúja a Nagyboldogasszony ünnepekhez legközelebb eső vasárnapon van. A kegyhelyen új épületszárnyakat építettek, a

szabad téri oltár új mozaik burkolatot kapott. A kegytemplomot kívülről és belülről
is teljesen felújították. A bíboros atya 2015. szeptember 5-én ünnepi szentmise keretében megáldotta a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhely új létesítményeit
és felszentelte szabadtéri oltárát. A kegyszobor előtt nemzetünket a Magyarok
Nagyasszonya oltalmába ajánlotta.
Közös rózsafüzér imádkozással érkeztünk meg és énekelve indultunk a
szentkúti Nagyboldogasszony templom felé, mint ahogy a többi zarándokcsoport is
tette. A ferences atyák harangszóval fogadtak bennünket, és lehetőséget biztosítottak a szentgyónás elvégzésére a mise előtt, hogy lelkünket is megtisztíthassuk
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eddigi “utunk” porától. A csoportunk a többi zarándokcsoporttal együtt a szemerkélő
esőben a 11 órai szabadtéri szent misén vett részt. A templomban énekelve köszöntöttük a Szűzanyát, a kegyszobor előtt Mária közbenjárását kértük. Papp Tihamér
ferences szerzetes atya ismertette a templom történetét, majd meleg zarándokebéddel vártak bennünket, mely a hűvös esős időben mindenkinek jól esett.
Délután Pásztó felé vettük az irányt, ahol már várt bennünket a Szent Lőrinc
templom plébánosa Zahar Béla atya, aki bemutatta a templom történetét, megnézhettük a közelben lévő régi oskolamester házát, a középkori kolostor romjait, és a
középkori üveghutát. Hazafelé megálltunk Márkházán, a Bogisits Ferenc atya által
megálmodott fából épült Krisztus Király templomnál. Kora esti órákban remélhetőleg
kegyelemmel eltelve érkeztünk haza.
Utóirat: A kegyhelyen a felépített zarándokházban alkalom van arra, hogy egyénenként vagy csoportosan eltölthetünk egy-pár napot elmélkedéssel, imádsággal, pihenéssel.
Pálszabóné Bakos Andrea

Programajánló
December 27-én vasárnap – Szent család ünnepén - Sillye Jenő és Barátai
szolgálnak az esti szentmisén. A következő egy órában velük együtt imádkozunk szeretteinkért, hazánkért egész megsebzett világunkért. Legyünk egyek
a könyörgésben!
Mindenkit szeretettel várunk!

Derű:
Négy szerzetes imádkozza együtt a zsolozsmát: egy bencés, egy ferences, egy domonkos és egy jezsuita. Egyszer csak kialszik a villany. Mi történik?
- A bencés (merthogy tudja fejből) zavartalanul tovább mondja a zsolozsmát.
- A domonkos prédikálni kezd a sötétségről és a világosságról.
- A ferences imádkozni kezd, hogy legyen ismét világos.
Egyszerre csak felgyullad a lámpa...
- A jezsuita ugyanis közben kicserélte a biztosítékot.
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A 929. sz. Szent Mihály cserkészcsapat hírei

Az iskolai év elkezdésével a cserkész év is sok programmal indult idén szeptemberben. Nagy szeretettel vártuk és várjuk azokat az alsósokat, akik szeretnének cserkészek lenni. Találkozhattatok velünk a Szentmihály napi búcsún is, ahol egy hatalmas
társasjáték résztvevőjeként kipróbálhatta mindenki a cserkész tudását. Novemberben pedig közel húsz, újonnan jött fiú és lány indult el élete első cserkészkirándulására a Normafára, melyet a kiscserkész raj új vezetői szerveztek. Péntekenként pedig a Néri iskolában tartják az őrsgyűléseket. Ezúton is köszönjük az iskolának és szülőknek a támogatást és bizalmat! Továbbra is lehet hozzánk csatlakozni, akinek megtetszik a cserkész életforma!
A nagyobbaknál is elindult a cserkészév. Többen voltak őrsi túrákon és a fiúcserkész
raj is szervezett egy nagy számháborúval egybekötött kirándulást novemberben. A
középiskolás korosztálynak rendszeres sportprogramot (röplabdát) indítunk, melyre
szeretettel várunk minden nem cserkész ismerőst és érdeklődőt is. A még idősebbeknek (egyetemista, főiskolás és felnőtteknek) pedig tánctanfolyamot szervezünk ide is várjuk a nem cserkészek jelentkezését, mellyel szeretnénk az egyházközségi
bálra is felkészülni.
Évek óta várt álmunk válik valóra az öregcserkészeinktől örökölt könyvtár és szertár
beindulásával, melynek kölcsönzési felületét decemberre sikerül megcsinálnunk.
Szeretnénk, hogy a cserkészeink (és a későbbiekben az egyházközség is) tudja használni a könyv és eszközállományunkat amennyiben erre szüksége van. December 20
-án, a hagyományos közös ünnepségünkön a Csapatkarácsonyunkon lesz a Könyvtár
és Szertár ünnepélyes megnyitása is, melyre szeretettel várunk minden cserkész és
nem cserkészt egyaránt!
Az előbb felsorolt programokról beszámolók, képek,
jelentkezési lehetőségek és a közeljövő eseményeiről szóló információk is mind megtalálhatók a megújulás alatt álló honlapunkon és Facebook oldalunkon egyaránt:
http://929szentmihaly.hu
https://www.facebook.com/929szentmihaly
Jó Munkát!
Téglás Gergely - Tegger st.
csapatparancsnok
06705074242; parancsnoksag929@gmail.com
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Orgona felújítás
Templomunk orgonájának felújítása az elmúlt két évnek, - de talán a
templom történetének - legnagyobb
munkálata. Nem csak a feladat összetettsége és bonyolultsága miatt, hanem a
jelentős anyagi ráfordítás miatt is.
A munkálatok 2013 augusztusában
kezdődhettek meg.
Ekkor gondos
előkészítés
után, szakértők
bevonásával
igyekeztünk a
lehető legtöbbet kihozni az
orgona felújításából. Köztudott, hogy egy vadonatúj
orgona megépítése hatalmas összeg, erre
nem volt módunk. Olyan ötlettel kellett
előállni, mely lehetővé tette az orgona
szerkezetének felújítását, hogy az biztonságosan működhessen, valamint a hangképének bővítését, javítását is. Sajnos a
hangszer sok hiányossággal rendelkezett,
és mára a sípok is elhasználódtak, egyes
sípsorok teljesen használhatatlanná váltak. Az eredetileg 1937-ben, Barakovits
János által épített orgona, az akkori felfogásnak és lehetőségeknek megfelelően

„spórolósan” készült el, mind az anyagfelhasználást, mind a méretet tekintve. A
sípok több helyről, több gyártótól származtak, intonálásuk nem volt egyforma,
és ezt a sorozatos kisebb munkálatok
mind csak rontották. Az eredeti elképzelés szerint, a működési rendszer megtartásával, a rendelkezésre
álló
anyagi forrásokat a sípanyag
javítására és bővítésére, valamint új játszóasztal építésére
fordítottuk volna. Az orgona
felújítására három cég is pályázott, melyet végül a Prestant Orgonaépítő Bt.
nyert el, Németh Imre vezetésével. A
bontási munkálatok után még nyilvánvalóbbá vált, hogy a sípanyag és a működési rendszer is nagyon rossz állapotban
van. Ekkor felmerült annak a lehetősége,
hogy egy Németországban lebontott, jó
állapotú orgonát megvásároljunk. Erre
sor is került 2015 tavaszán. A hangszer
nagyon jó állapotban, kifogástalan sípanyaggal érkezett meg hozzánk. A munkálatok így folytatódtak tovább. Az orgo-
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na teljes elkészülte karácsonyra várható.
E két esztendő fáradságos munkájának
eredménye az új, két manuálos játszóasztal, új és felújított szélládák, új motor
és fúvó, és 23 regiszter (sípsor), melyekből 14 a német orgonából származik, 4
új, és 5 felújított a régi hangszerből. Ezen
kívül sor került a kórus padlózatának cse-

réjére, és az orgona-homlokzat átfestésére is.
Hangszerünk így megfelel mind a liturgikus, mind a művészi elvárásoknak. Szolgáljon Isten nagyobb dicsőségére, és a
hívek örömére!
Major Ádám

A képek megvásárolhatók a kárpátaljai magyarok megsegítésére

Imádság: Egy és hármas Urunk, végtelen szeretetű csodálatos közösség, taníts meg,
hogy meglássunk téged a világmindenség szépségében, ahol minden rólad beszél!
Indíts minket dicséretre és hálára minden egyes teremtményedért! Ámen
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