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Uj, szokatlan ének tárul szemem elé, pásztorok

énekét hallom, de nem csendes pusztai dalokat éne-
kelnek, hanem diadalmas mennyei himnusz hangzik
ajkukról. Ma Betlehem olyan, mint az égbolt; csil-
lagok helyett az Igazság Napja tündöklik ott. Ne

kutassuk miként történt mindez, mert ahol Isten
akarja, enged a természet rendje. Akarta, tehette,·
leszállott, üdvösséget hozott: Istennél minden le-

hetséges.
Királyok jöttek, hogy csodálják öt, az égi ki-

rályt, miként jött a földre angyalok, arkangya-
lok és hatalmasságok kísérete nélkül; Uj és járat-

. lan úton jött, szeplótelen méhból született. A
szolgák csodálják azt, aki szolga alakját vette
fel, hogy ami szolgaságunkat szabadsággal cse-
rélje fel. a halászok azt, aki emberek halászvá
tette öket, csodálják a vámosok öt, aki a vámosok
közül evangelistát választott, a bunös nők, akik
lábát bünbánó könnyeivel endgedte öntözni.

Anyát látok. ki gyermeket szült, az imént vi-
lágra jött csecsemöt, de nem értem a születése

módját, mert nem ffiUködneka természet törvényei,
mikor Isten úgy akarja. Ami történt a természet
rendjét felülmúlta, a természet erói pihentek; Az
Ur, a Teremtő akarata rnüküdött.

Miért cselekedte ezt? Hogya láthatókra megta-
tanítson, és a nem láthatókra elvezessen. Mivel az
emberek jobban hisznek a szemüknek mint a fülüknek
és abban amit nem láttak könnyen kételkednek,
Krisztus, hogy elejét vegye a kételkedésnek, jósá-
gában testet öltött. hogy láthassuk.

Enekelni akarok, ünnepelni. Enekelek, de nem
citerát pengetve, nem csörgöt rázva, nem fuvolán
játszva, nem fáklyákat gyújtva, hanem Krisztus pó-
lyáit véve kezembe. Ezek számomra, remén}, élet,

üdvösség; Ezek az én fuvolám, citerám. Ezekkel jö-
vök, hogy ezek erejével ének fakadjon ajkamon és
az angyalokkal zengjem: Dicsöség a magaas6gban
Istennek, és a pásztorokkal énekeljem: Békesség a
földön a jóakarató embereknek.

(Az egyházatyák szentbeszédeiböl: Aranyszájú
Szent János, részlet VI. kötet Bp. 1944. 14.0.)



RÉSZLET A PLEBANI ÁN ÖRZŐTT HI STORI ADOMUSBÓL:
A templom felszentelése 1941. év október hó 5-én
volt,Szent Mihály napját követő vasárnapon. A temp-
lom építése során.végzett fáradságos munka meghoz-
ta tehát gyümölcsét. A müvészi alkotású, áhitatot
keltö templom azóta sok-sok vigasztalásnak és lelki
megerösödésnek szentélye, a mélyebb és bensösége-
sebb vallásos élet otthona. A templomot a felépí-
tést követően elödeink csak fokozatosan tudták be-
rendezni.

A szentély nagy üvegfestménye templomunk egyik
ékessége. 1946-ban készült. Kontuly Béláné müvészi
tervei szerint Palka József aranykoszorús üvegfestö
remek kivitelezése. Alsó részén a következő olvas-
tó: Készült az 1938. évi eucharisztikus világkong-
resszus emlékére az Ur 1946. n~héz esztendejében. A
gondviselő Isten dícsőség~re felajánlotta Kínál
Sándor és családja. A kép közepén~ Pacelli bíboros,
amint a szentséges mise után az eucharisztikus fő-
oltárról áldást ad. Baloldalon az emmauszi jelen~t
látható, jobb oldal pedig az utolsó vacsora kenyér-
törésének jelenetét eleveníti m~g. Az üvegfestmény
színhatása elsörendü, a személyek megmintázása is
tökéletes, az egyes alakok szinte élnek.
. A jobboldali mellékoltár oltárképe történelmi
nevezetességü. 1938-ban az eucharisztikus világ-
kongresszuson a főoltárt díszítette. A kép a Magya-
rok Nagyasszonyát ábrázolja. 2,3 méter magas, Ung-
váry Sándor mütermében készült, Lechner professzor
ajándékozta templomunknak. A kép hátterét alkotó
kék textíliát 1987-ben felújíttatuk.

A templom ablakai színes üvegfestmények. Ungváry
Sándor tervei alapján Johann Hugó és Palka József
üvegfestők IDÜhelyeiben készültek. Az ablakok 80
centiméter szélesek és 260 centiméter magasak. A
nyolc boldogságot ábrázolják. Az V. ablakot néhai
Shvoy Lajos püspök úr ajándékozta a templomnak. A
IV-et Bergendy János készíttette alberfalvi lelki-
pásztorkodásának emlékére. A VII. ablak az Ordassy
család, a VIlI. pedig Peres Ernőné ajándéka. A töb-
bi a hívek közös adományaiból készült. A jobb olda-
li oltár feletti üvegablakot a Lechner család ké-
szíttette az oltár alatt nyugvó halottak emlékére.
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Ijarang csendü 1,
Enek zendül,
Messze zsong a hálaének.
Az én kis falumban
Karácsonykor
magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének.
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
á magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A.nagy Isten szent
Kegy~lme súgna, szálna,
Az én kedves kis falumban
Minden sz:1vben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaj a,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta sz:1vböl
-Ugy mint régen-
Fohászkodn i ,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent,mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermeksz:1vvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
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Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Oh, de nagy boldogság
Száflna a-világra.
Es a gyarló ember
Ember lenne Ujra.
Talizmánja' lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet.
Egy eró hatná át
A nagy mindenséget.
nem volna más vallás,
nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
Es egymást szretni ...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna.
Igazi boldogság
Szálna a világra ...

(Ady Endre)


