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Ma, mint tudjuk, új egyházi év kezdıdött. 
Külsıleg semmi sem változott meg: sem az 
idıjárás – olyan hideg van, mint tegnap, sem az 
idı – ma is szinte ugyanakkor kelt a nap, mint 
tegnap. Esetleg ami változást észlelhettünk az az, 
hogy felkerült a lila szín az oltárra és a papra, 
valamint adventi énekeket éneklünk. De saját 
magunknak kell, hogy 
meghatározzuk: most egy 
új idıszak kezdıdik. Saját 
magunknak kell az idıt 
különbözı részekre 
osztanunk, nehogy 
észrevétlenül elsuhanjon 
úgy, hogy nem használtuk 
ki kellıképpen. 

Úgy gondolom, 
mindenki legalább 
egyszer az életben 
megtapasztalta már azt, 
hogy mondjuk egy óráig, 
vagy egy napig nem volt 
semmi sürgıs 
elintéznivalója, dolga. 
Egyszer-egyszer, vagy 
valakinél többször is 
beállhat az unalom. S 
ilyen helyzetben, legyen ez bármilyen hosszú, 
elmúlik az idı, az óra, a nap anélkül, hogy bármi 
említésre méltót tettünk volna. Múlik az idı. S 
amíg nem kapunk észbe, vagy nem jön valami 
fontos dolog, nem vesszük észre az idı múlását. 

Tudja ezt nagyon jól egyházunk is, ezért 
osztja fel az évet különbözı fontos részekre. 
Most az adventi idı, a Krisztus-várás idıszaka 
kezdıdött el: november 26-tól december 24-ig. 
28 nap naponta kínálja az Isten az ı kegyelmeit, 

az ı ajándékait, 28 napi idıt ad nekünk 
felkészülni a vele való találkozásra. Ugyancsak 
egyházanyánk fogalmazta meg a mai szentmise 
fı imádságát, melyet az imént hallottunk: Isten, 
önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy 
jótettekkel siessünk a közelgı Krisztus elé. Hogy 
ne csak várjunk tétlenül, múlatva az idıt, hanem 
jótettekkel várjunk, jótettekkel töltsük ki az idıt! 
Tevékenyen várakozzunk. 

Ha bemegyünk a Tescóba, 
rögtön a bejáratnál különbözı 
fajtájú csokinaptárak 
mosolyognak ránk: van olcsó 
kakaómasszás, vagy finomabb 
Boci-, vagy Milka csokinaptár. 
Tudjuk melyek ezek: van rajta 
24 kis ablak, mindegyikben egy 
kis csoki. Mikor kicsi voltam, 
emlékszem, sosem bírtam ki 
karácsonyig, s idı elıtt 
felnyitogattam és megettem a 
kis csokikat. De hiába, a 
karácsony nem jött elıbb, s az 
utolsó napok csoki nélkül csak 
még rosszabbak voltak. 

Egy hasonló, csak 
képzeletbéli naptárt kapunk mi 
is mindannyian ma, advent elsı 
vasárnapján. 28 kis ablakkal, 

ami a 28 napot jelenti. De ezeket az ablakokat, ha 
akarjuk, sem nyithatjuk ki elıbb. Minden reggel 
magától nyílinak egyesével, s kínálják a 
lehetıséget a jó cselekedetekre. Elég, ha minden 
nap egy lépést teszünk, ami közelebb visz minket 
Istenhez.  

Minden adventi nappal egyértelmő, hogy 
közelebb kerülünk az ünnephez. De vajon 
minden adventi nappal közelebb kerülünk-e az 
Istenhez? Ez már rajtunk múlik. Rajtunk áll, 

Advent 



hogy az advent napjai múlnak, vagy telnek majd. 
S hogy mibıl áll a felkészülés, a jó 

cselekedet? Egy hétköznapi rorátés, hajnali 
szentmise, egy jó szó a munkahelyen, egy kis 
hallgatás, mikor feszültek az idegek, egy kicsit 
több odafigyelés a szüleimre, gyermekeimre… 
bármi, amivel ki tudjuk fejezni szeretetünket 
Isten és embertársaink iránt. 

Amilyen a felkészülés, olyan lesz a 
megérkezés. Ahogyan készülünk az adventben, 
olyan lesz a karácsonyunk. Készítsük elı 
Megváltónk érkezését! Istenünk, önts híveid 
szívébe, a mi szívünkbe szent elhatározást, hogy 
jótettekkel siessünk a közelgı Krisztus elé! 

 
Kalaman János plébános 

 

 

 

 
I. 

LÁTOD ISTENEM MILYEN ESEND İ VAGYOK ? 

HA  NAGYJÁBÓL RENDBEN MENNEK A DOLGAIM , SOKSZOR ELFELEJTEK BESZÉLGETNI VELED . 

BEZZEG , HA FÁJ , SZORÍT, SAJOG, HA KÉNYSZERÍT VALAMI OTT BELÜL , RÖGTÖN KICSÚSZIK A 
SZÁMON , 

SZINTE ÉSZREVÉTLENÜL : ISTENEM, ADD, HOGY… 

HARAGSZOL ILYENKOR RÁM ? 

KÉRLEK , BOCSÁSD MEG EZT A VÉTKEMET IS ! 

BOCSÁSS MEG, HISZ MOST IS KÉRNI SZERETNÉK . NEMCSAK MAGAMNAK , HANEM MÁSOKNAK IS . 
NEKÜNK , AKIK ESZEVESZETT TEMPÓBAN SZÁGULDOZUNK AZ ADVENTI FÉNYEKKEL ÉKESÍ TETT 

UTCÁKON , BÖNGÉSSZÜK A KARÁCSONYI KATALÓGUSOKAT , HOGY MIT MILYEN HITELB İL 
LEHET MEGVÁSÁROLNI , HOGY GAZDAGABB LEGYEN AZ ÜNNEPÜNK . 

BÁRMILYEN RÉGIMÓDIAN HANGZIK , ADJ VISSZA NEKÜNK A DIÓ ÉS ALMA ÖRÖMÉB İL EGY 
KICSIT ! 

ADD, HOGY BOLDOGAN TUDJUNK GYÖNYÖRKÖDNI A GYEREKEINK ÁLOMITTA S 
SZUSZOGÁSÁBAN, ADD, HOGY TUDJUNK NEVETNI ÉS  MERJÜNK SÍRNI , HA ÚGY ESIK JÓL . HOGY 

NÉHA MEG TUDJUNK TISZTULNI EGY NAGY ZOKOGÁSBAN , ÉS NE SZÉGYELLJÜK , HOGY NEMCSAK 
CSÖRTETİ, SIKERORIENTÁLT , MANIPULÁLT GÉPLÉNYEK VAGYUNK , HANEM ÉRZİ, 

SÉRÜLÉKENY , TÖRÉKENY EMBEREK , AKIK KAPNAK ELÉG SEBET FÖLDI PÁLYAFUTÁSUK SORÁN . 

URAM , ADD, HOGY MEG TUDJUNK GYÓGYULNI BAJAINKBÓL ! 

ADD, HOGY ÉREZZÜK , MIKOR ÉRDEMES  TÍZ KÖRÖMMEL KAPASZKODNI , ÉS MIKOR KELL 
ELENGEDNI . 

ADD, HOGY HA  ELENGEDTÜNK VALAMIT , AMI FONTOS VOLT , KIBÍRJUK A VESZTESÉG 
FÁJDALMÁT – EMBER MÓDON , EMBERIEN . SZABADÍTS MEG MINKET A GY ŐLÖLETT İL , 

BOSSZÚVÁGYTÓL , ELLENSÉGESKEDÉSTİL , ACSARKODÁSTÓL ! 

ADD, HOGY HIGGYÜNK  EGYMÁSNAK , EGYMÁSBAN , 

ADD, HOGY MOSOLYOGJUNK A CSEND HALLATÁN , HOGY TALÁLJUK MEG MINDEN NAPBAN AZ 
ÜNNEPÜNKET . 

ADD, HOGY GYAKRAN KEZDJÜK ÍGY A VELED VALÓ BESZÉLGETÉST : 

KÖSZÖNÖM ISTENEM! 

BOCSÁSD MEG A VÉTKEINKET , 

ÉS ADD, HOGY MAGUNKNAK IS MEGBOCSÁSSUK TÉVEDÉSEINKÉRT . 

ADJ BÉKÉT , MINDNYÁJUNKNAK , URAM  

A d v e n t i  s z e n t s é g i m á d á s  



II. 
 

Minden advent téged vár Uram. Elsı 
eljövetelednek emlékét belevésted az emberiség 
szívébe és az egész történelembe: az idı múlását 
az óta is születésed idejéhez viszonyítva mérjük, 
még akkor is, ha nem tudjuk annak pontos evilági 
meghatározott idıpontját megmondani. 

Megígért második 
jöveteledet várjuk az óta 
is - sokszor talán lanyhán, 
meg annyiszor tétován, a 
mindennapok örömei és 
gondjai között sok 
esetben megfeledkezve 
róla, van hogy félve és 
rettegve - amikor 
megnyilvánul majd teljes 
igazságot szolgáltató 
ítéleted, megmutatkozik 
pazarló és tékozló 
szereteted, megvalósul 
mindenért kárpótló 
vigasztalásod és elénk 
tárul felülmúlhatatlan 
dicsıséged. 

Most is várunk Uram, 
2011 adventjén és bocsáss 
meg nekünk, ha nem 
tudunk méltóképpen várni 
téged. 

Bocsáss meg, hogy 
nem tudunk úgy várni, 
mint a te szent vértanúid 
és nagyszerő hitvallóid! 
Mi a megpróbáltatásokban, a terhekben, a 
problémákban és a szenvedésekben csupán saját 
kínjainkat vesszük észre, s nem a te örömödet 
látjuk, a te igádat, melyrıl azt mondtad, édes tud 
lenni annak, aki alázatosan és szelíd szívvel 
követ téged. 

Bocsáss meg, hogy nem tudunk úgy éberen 
virrasztva várni, mint a példabeszédbeli okos 
szüzek, hanem bizony olyanok vagyunk sokszor 
mint a balgák átalusszuk érkezésedet, amikor 
közeledsz a felebarátban, a testileg-lelkileg 

elesettben, a rászorulóban, legközelebbi 
hozzátartozóinkban, kollégáinkban, 
munkatársainkban, vezetıkben és beosztottakban. 

Bocsáss meg, hogy nem tudunk úgy várni, 
mint a felebaráti szeretet tiszta szívő 
napszámosai, akik minden reggel úgy indulnak el 
életük útjának: kinek a javára akar küldeni ma 
engem a Jóság, s nem azzal, hogy kinek a javából 

tudnék én hasznot húzni. 
Jöjj el hozzánk, hiszen te 

tudod a legjobban mekkora 
szüksége van eltékozolt 
életünknek rád! 

Jöjj el hozzánk és ismételd 
meg szívünkben elsı 
eljöveteled titkát, a betlehemi 
éjszaka misztériumát! 

Jöjj el hozzánk és vedd el 
megfáradt lemondásainkat, 
meggyökeresedett és ostoba 
szokásainkat, vedd el 
meggyöngült akaratunk 
tétovaságát! 

Jöjj el hozzánk és emelj fel 
bennünket, mint ahogy 
Zakariással és Erzsébettel 
tetted, amikor reménységet 
adtál az életükbe! 

Jöjj el hozzánk és add 
nekünk azt az édes terhet, 
téged-magadat, mint ahogy a 
fiatal názáreti leánnyal 
Máriával tetted, aki veled lett 
viselıs! 

Jöjj el hozzánk és bocsásd 
ránk az igaz ember álmát, ahogy Józseffel tetted, 
hogy elfeledjük csalódásainkat, és igaz szívvel 
szolgálhassunk téged! 

Jöjj el hozzánk és keresd meg szívünk 
betlehemi barlangját és szülessél meg életünkbe 
olyan gyöngéden, mint világba jöttednek 
éjszakáján! 

 
 
Jöjj el hozzánk 2011 adventjén! 

 
 
 
 

Mint köztudott, Reibel Mihály /1889-1959/ nem csak jelentıs eleki plébános /1931-59/, 
hanem országgyőlési képviselı is volt, méghozzá ellenzéki programmal. 
/www.elek.plebania.hu/. 

III. 
Juhász Gyula: Rorate 

 
 

A kéklı félhomályban 
Az örökmécs ragyog, 

Mosolygón álmodoznak 
A barokk angyalok. 

 
A gyertyák rendre gyúlnak, 

A ministráns gyerek, 
Mint bárány a mezıben 

Csenget. Az árny dereng. 
 

Hideg kövön anyókák 
Térdelnek. Ifjú pap 
Magasba fölmutatja 

Szelíden az Urat. 
 

Derős hit tőnt malasztját 
Könnyezve keresem. 

Ó gyönyörő gyerekség, 
Ó boldog Betlehem! 

„Elsısorban plébános vagy és csak másodsorban képviselı” 
– egy püspöki levél – 



Akkor sem örültek annak, ha valaki pl. a plébánosi teendıi mellett országgyőlési honatya-
ként is tevékenykedett, hisz pl. mindkettı teljes embert kíván, de idetartozik az is, hogy min-
den egyház pártok felett áll, vagyis egyetlen párt mellett sem ajánlatos agitálni egyetlen 
papnak sem. 

Ezeket a fontos, de ugyanakkor mégis „kényes” dolgokat egy püspöki levéllel is igazolni 
tudjuk, amit az eleki plébánia levéltárában 
találtuk meg. 

1940 tavaszán dr. moóri Glattfelder Gyula 
/1874-1943/, egykori csanádi püspök /1911-
43/ egy érzelmektıl, személyeskedésektıl sem 
mentes levelet írt az akkori eleki plébánosnak, 
Reibel Mihálynak. 

A levél így kezdıdik: „Kedves Fiam! Nincs 
igazad, amikor érzelegsz. Ha én Teneked bi-
zalmas levelet írok saját kezőleg azért, hogy 
nehéz tollforgatásom dacára e formasággal is 
kifejezésre juttassam a közvetlenséget, s Te 
arra két hétig nem válaszolsz, de ehelyett itt 
megjelenik egy újságcikk, a Hozzád intézett 
magánlevélre való hivatkozással, a szóvá tett 
tárgyban, ez oly feledékenység részedrıl, me-
lyet csak túlzott igénybevétellel magyarázha-
tok, s ép azért említés nélkül nem hagyhatok.” 

Utána a püspök azzal folytatja, hogy annak 
idején belátására ellenére engedte meg Reibel Mihály számára a mandátum vállalását, hisz ı 
is bízott a megválasztásában, ez azonban nem jelentheti azt, hogy a politika az egyházi munka 
kárára váljon, vagyis: „Ehelyett azt látom, hogy mindenütt jelen vagy s paptársaid és a világi 
hívek joggal kérdik, nem jár-e ez a plébánosi szolgálat kárával?” 

Majd a püspök azt kéri a plébánostól, hogy csak a parlamenti ülésezés idején legyen távol 
plébániájától, a levél pedig a következıképpen zárul: „Újból hangsúlyozom, hogy 
jószándékod tekintetében semmi kétség sincs bennem, de elsı az egyházi szolgálat s ezt mint 
jó pap meg fogod érteni s ahhoz alkalmazkodni. 

 
Áldással vagyok. 
Szeged, 1940. május hó 3-án.”/Vagyis a bizalom továbbra is töretlen!/ 

 
Reibel Mihály parlamenti tevékenysége gyakorlatilag máig feltáratlan, nagyon sok mindent 

megtudhatna ezekrıl a fontos dolgokról az, aki pl. „csak” a képviselıházi jegyzıkönyveket 
átnézné. 

A rendelkezésünkre álló források alapján nagy valószínőséggel feltételezhetjük, hogy 
Reibel Mihály inkább tekinthetı jó értelemben vett „politikus papnak”, mint „csak” plébános-
nak, hisz olyan korban élt, amelyre rátelepedett a politika, és ı is próbálta azt befolyásolni, 
alakítani! /Pl. Trianon, impériumváltás, szegénység, németség, 1956./ 

Glattfelder Gyula saját korának egyik legjelentısebb püspöke volt, hisz pl. Temesvárról 
Szegedre „áthozta” a püspökséget, felépült a Dóm tér, nyilvánosan szemben állt az antiszemi-
tizmussal. 

A sors kegyes volt hozzá, mert nem kellett megélnie a vesztes háborút és az azt követı tra-
gikus idıszakot! 
 

Rapajkó Tibor 



 
Mennyei Atyám! 
Hálát adok neked az egészséges pihenésért, 

amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen 
egészen a tiéd! Ezen a napon úgy akarok járni-kelni,  
mint Te: Mindenütt jót akarok cselekedni.  

Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok,  
mint akit Te küldtél hozzám. İ a testvért lássa bennem,  
az én szavaimból és tetteimbıl pedig 
a krisztusi szeretet sugározzék rá. 

Senki se távozzék tılem anélkül, 
hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. 

Add, hogy magamat elfelejtsem,  
és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.  

Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,  
és ne legyek barátságtalan vagy sértı. 

Add meg, hogy mindig megnyerı modorú legyek, 
és éljen bennem szikrányi humor, 
hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. 

Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit 
vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szőzanya által. 
Ámen 

 (XXIII. János pápa) 
 
 
 

Az idén december 16-án rendeztük meg az immár ha-
gyományos karácsonyi barkácsdélutánt. Közel ötven 
gyermek és jónéhány szülı jött el rendezvényünkre. A 
Plébániát hangos gyermekzsivaj töltötte meg, és a szorgos 
kezek rövid idı alatt szebbnél szebb asztali díszeket készí-
tettek. Amíg a nagyteremben szorgos ragasztás és díszítés 
folyt, addig a kisszobában szép képeket színezhettek a 
gyermekek. A szorgos munka után mindenkinek jól esett 
egy-egy pohár meleg tea. Köszönetünket fejezzük ki János 
atyának, a szülıknek, hogy elengedték gyermekeiket, és 
mindazoknak, akik segítették a rendezvény sikeres lebo-
nyolítását. Kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket a 
hittanos gyermekeknek és családjaiknak. 

Hitoktatók 
 
 
 
 

Anyakönyvi hírek:  
 
Keresztelések:  2011 október 2-án, Burai Sándor Kevin 
                       2011 október 30-án, Emenet Kata Sára 
                       2011 december 4-én, Nagy Dominik 
                       2011 december 11-én, Sebık Dávid 
Temetések:  2011 október 22-én, Tapasztó György 
                       2011 október 26-án, Ramaszné Veres Ilona 
                       2011 november 11-én, Istenes Lajos 
                       2011 december 15-én, Kilián György 

H I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E K     
(Friss információk a www.elek.plebania.hu címen olvashatóak.) 

I m á d s á g  a  n a p  k e z d e t é n  

B a r k á c s d é l u t á n  a  P l é b á n i á n  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
December 24. szombat 

Reggel 7 órakor nem lesz szentmise 
Éjfélkor Ünnepi szentmise a megváltó tiszteletére, az eleki hívekért 

December 25. vasárnap 
Karácsony 1. napja 

9.30 órakor ünnepi szentmise 
10.30 órakor a gyermekek ünnepi mősora 

December 26. hétfı 
Karácsony 2. napja 

9.30 órakor ünnepi szentmise 

December 31. szombat 
Szilveszter napja 

Reggel 7 órakor nem lesz szentmise 
17 órakor Év végi Hálaadó szentmise 

Január 1. vasárnap 
Újév napján 

9.30 órakor ünnepi szentmise 
 
 
 
 

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenı Katolikus Hírmondó 
lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat a Plébánián, és 

azokat lehetıség szerint megjelentetjük.  
 

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tı: Wittmann László; Felelıs kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color 
Nyomdaipari Kft. Gyula.  

Ünnepi miserendÜnnepi miserendÜnnepi miserendÜnnepi miserend    az eleki katolikus templombanaz eleki katolikus templombanaz eleki katolikus templombanaz eleki katolikus templomban    

Kegyelemteljes Karácsonyt  
és Boldog Új Évet kívánok 
szeretettel. 
 
 
Kalaman János plébános 


