
HÍRLEVÉLHÍRLEVÉL
XV. évfolyam 
4. szám

2015. november

Advent

Előzetes tájékoztatás az IRM kongresszusról

„Bizony, hamar eljövök.” Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20)

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak
szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin
kifejezésből ered, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és
Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező
második eljövetelére utal.
Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós,
református lelkész és irodalomtörténész ezt írja: „A
mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa,
eljövetele van: midőn testben megjelent, midőn a
szívbe bészáll és az embert megtéríti, midőn halála
óráján elmégyen az emberhez, és midőn eljő az utol-
só ítéletre”.
Advent idején jó ezeken elgondolkodnunk. Az első
megtörtént, minden Jézus eljöveteléről szóló ígéret
karácsonykor pontosan beteljesedett. Jézus elvégezte
a megváltás munkáját, és megígérte, hogy visszajön
majd ítéletre.
Egy ember szívébe akkor száll be Ő, amikor az illető
rádöbben, hogy gyakorlatilag Jézus nélkül élt, és ez

maga a halál. Nem akar tovább így maradni, s átadja
az uralmat élete felett Jézusnak. Tőle kér bocsánatot
a múltjára, rábízza a jövőjét, s neki akar
engedelmeskedni a jelenben.
Halálunk órája mindnyájunknak eljön, s addig van
módunk arra, hogy Jézussal összekössük az életün-
ket. Ha ez megtörtént, magához vesz a mennyei di-
csőségbe, ha azonban ez az óra nélküle, a benne való
hit nélkül ér, az örök kárhozat következik.
És mi most ebben a világkorszakban várjuk, hogy
egyszer hirtelen megjelenik majd a mi Urunk ítélni
élőket és holtakat, véget ér a történelem mostani sza-
kasza, s elkezdődik egy új világ, aminek már nem
lesz vége.
Jó, ha meghányjuk-vetjük ezzel kapcsolatos gondo-
latainkat, és Istentől kérünk világosságot, hogy
tisztán lássunk, és idejében rendezzük, amit kell.

Cseri Kálmán gondolatai

A Nemzetközi Vasutas Misszió (IRM) három évenként tartja konferenciáját és szabadidős
összejövetelét. 2013-ban egyesületünk rendezte Balatonszárszón az előző konferenciát.

A jövő évi alkalom 
2016. július 28-augusztus 4-ike között

lesz a németországi 
Goslarban, 

melyre egyesületünk tagjait is szeretettel hívják és várják.

A konferencia első két napja a hivatalos rész (elnökségi és plenáris ülés), hétfőtől pedig a
szabadidős, szabadon választható programok kerülnek sorra.

Az érdeklődőknek 
dr. Ercsey Zoltán 

testvérünk tud részletes tájékoztatást adni (tel.: 1/2222558).
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Görög katolikus élet - Látogatás a pócsi Szűzanyánál

2. oldal

A Katolikus Egyház legnagyobb
Mária-ünnepe augusztus 15-e, a
Szűzanya halálának és menny-
bevételének ünnepe. XII. Piusz
pápa 1950. november 1-jén hird-
ette ki hittételként, hogy a
„Boldogságos Szűz Mária földi
életpályája befejezése után testé-
vel és lelkével együtt felvétetett a
mennyei dicsőségbe.”
Nagyboldogasszony napja a karác-
sony és újév mellett a harmadik
olyan parancsolt ünnep Mag-
yarországon, amely nem szük-
ségszerűen vasárnapra esik. 
Államalapító Szent István kirá-
lyunk Mária égi születésnapját
annyira fontosnak tekintette, hogy
ezen a napon ajánlotta országunkat a Szűzanya oltalmába.
Ezért nevezzük a Szent Szüzet Magyarország égi párt-
fogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak.

A máriapócsi könnyező kegykép csodája több mint 300
éve fog össze bennünket, görög katolikusokat. Mindig
nagy örömmel megyek Máriapócsra, jó eső érzés „megpi-
henni”, a terheket letenni a Szűzanya csodatévő helyén. A
kegytemplom égbe nyúló tornyainak megpillantása tüzet
gyújt a lelkemben. Így volt ez idén is, amikor augusztus
15-én – a könnyezés 300. évfordulóján – ismét ellátogat-
tam Égi Édesanyánkhoz.
Az ünnepi liturgiát Szvjatoszlav Sevcsuk ukrán nagyérsek
celebrálta, amelyen a Magyar Katolikus Egyház számos
prominens személye is részt vett. Imádkozó zarándokok
ezrei érkeztek Magyarországról és határainkon túlról is.
Szentbeszédében Kocsis Fülöp metropolita atya azzal biz-
tatta a jelenlévő híveket, hogy bármilyen nehézség is ér
bennünket, bízhatunk Isten nekünk ajándékozott erejében:

„Amikor eljövünk Máriapócsra
mindjobban meg tudunk
bizonyosodni arról, hogy mit vár
tőlünk az Isten, aki meg akar
ajándékozni minket. Az Isten az Ő
erejével akar megajándékozni min-
ket, hogy hűségben meg tudjunk
maradni mellette.”
A szent liturgia alatt került besz-
erelésre a pócsi kegytemplom új
békeharangja, amely a hívek
nagylelkű adományaiból készül-
hetett el. 
Az egykori, 1910-ben készített,
Mária névre keresztelt harangot az
I. világháborúban vitték el a
toronyból. Súlya 23 mázsa volt.
Mivel a harang a háborúban olvadt

el, az új harangba egy ágyúdarabot is beöntettek, így az
ágyúból visszaöntött harang ma már a békesség hangját
közvetíti Máriapócson.
A szent liturgia végére ukrajnai gyermekek érkeztek a
Balatonról, akik a Magyar Állam támogatásával tölthettek
el egy hetet.
Az ünnepélyes körmenet után meg is szólalt az új, az
Istenszülő csodáját, a magyar görögkatolikusok összetar-
tozását, a hívek nagylelkűségét, a békességet hirdető és

zengő harang.
E rövid máriapócsi zarándoklatom alkalmával ismét si-
került töltekeznem a Szűzanya szeretetével. Bár az ember
gondjai, problémái nem múlnak el egyik pillanatról a
másikra, de a Szent Szűz szeretetét érezve könnyebb ezek
elviselése. Buzdítok minden kedves Testvéremet, hogy
életében legalább egyszer látogasson el a könnyező pócsi
Szűzanyához.

Dr. Kurucz Szilvia egyesületünk elnöke
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Várpalota - Trianon Múzeum

Koszorúzás az Aradi Vértanúk emléktáblájánál

Tagságunkat már régebben is foglalkoztatták a trianoni
békediktátum magyarok számára drámai következményei.
Egy javaslat alapján azonban csak ebben az évben került
szóba, hogy Várpalotára, a Trianon Múzeumba látogas-
sunk.
Nem bántuk meg ezt a döntésünket, mert szeptember 12-

én 12 fővel indultunk Budapestről, majd Székesfe-
hérvárott még 2 tagunk kapcsolódott hozzánk. A székesfe-
hérvári állomás és a tapolcai vonal átépítése nehezítette az
eljutást Várpalotára, mert vontpótló autóbusz vitt bennün-
ket a 22 ezer lakosú bányász városba.
Czeher Ildikó történelem tanárnő és idegenvezetőnktől
megtudtuk, hogy a régi tüzérlaktanya által használt Fes-
tetics kastély épületének átalakításával alakult ki a Tri-
anon Múzeum mai, belső szerkezete. Nagyon gazdag
ismertetést kaptunk a trianoni drámába torkolló
eseményekről, a magyarság sajnos igen kevés önvédelmi
harcáról, a civitásokról, vagyis azokról a településekről,
amelyek hűségükkel, bátorságukkal, rafináltságukkal,
hősiességükkel a legnagyobb területrablások idején is
megmaradtak magyarnak (Sopron, Balassagyarmat, Ker-
caszomor, Vállaj stb.).

Örömünkre szolgált, hogy az I. világháborút lezáró
fegyveres események, vagy a Székely Hadosztály védelmi
harcai mellett idegenvezetőnk bemutatta nekünk a trianon
által megcsonkított Magyarország technikai eszközeinek
jó részétől, energiaforrásaitól, fő és mellékvonalaitól,
megfosztott Királyi Államvasutak egyik eredeti módon
berendezett őrházát is. Az ember nem is gondolná, hogy

egy ilyen múzeum milyen gazdagon és reálisan mutatja be
a Történelmi Magyarország pusztulását, szétdarabolását, s
egy sötét blokkban azokat is, akik az úgynevezett tanác-
sköztársaság idején olykor a területrablókkal összejátszva
mennyit ártottak magyar nemzetünknek. 
Magyarság missziónkhoz hűen közös imádsággal zártuk a
múzeumlátogatást, amit talán érdemes itt is mely a
következő volt: 

„Bús magyarok imádkoznak égi Atyánk hozzád, Fordítsd
felénk magyaroknak jóságos szent orcád! Sírva sírunk
fohászkodunk, hozzád száll a lelkünk, Ennyi tenger sok
fájdalmat meg nem érdemeltünk...Bús magyarok imád-
koznak, Hallod Atyánk hallod, Sem testünkkel, sem
lelkünkkel nem kívánunk harcot. Megbocsájtunk minda-
zoknak, akik reánk törtek csak még egyszer add vissza a
drága magyar földet. Ámen.” 

A Trianon Múzeum után meglátogattuk a helyi római
katolikus templomot és az iskolát, ahol a kántorasszony
hűséggel válaszolt kéréseinkre, és közösen imádkoztunk
is. Sok mindent megtudtunk a bányászváros evangélikus
és a református gyülekezeteiről, és az olykor ma is jelen
levő rivalizálásokról is. 
Végül is a várpalotai kirándulásunk nagyon tartalmas,
sokszínű volt, és egyesületünk keresztény és magyarság
misszióját is jól szolgálta. Sajnálhatják, akik nem jöttek
velünk a szép, verőfényes őszi időben.

aOktóber 6-án, a Nemzeti Gyász napján a budapesti MÁV
Területi Igazgatósággal és a Honvéd Hagyományőrző
Egyesülettel közösen koszorúztuk meg a Kerepesi úti,
MÁV Területi Igazgatóság épületének előterében a Hay-
nau által kivégeztetett, 1948-as magyar közlekedési mi-
niszter, Csány László emléktábláját.

Az emlékbeszédet a területi igazgató, Veszprémi László
úr tartotta, s az esemény moderátora egykor egyesületi
elnökünk, Kavalecz Imre volt. Sajnálatosan kevesen jöt-
tek el a területi igazgatóságról erre az alkalomra. Nem
kevésbé az Andrássy úti MÁV Palota aulájában ma már
méltatlan körülmények között álló Lázár Vilmos aradi
vértanú ezredes emléktáblájának koszorúzására is, ahol
most Orosz Károly, egyesületi tagunk tartotta az
emlékbeszédet. 
Szinte a két kezünkön meg lehetett számolni a résztvevők
számát, azonban beigazolódtak Berzsenyi Dániel szavai,
mely szerint „...nem a sokaság, a lélek és szabad nép tesz
csuda dolgokat”. És valóban, az a kevés jelenlevő magnó
nélkül is úgy zengte a Himnuszt és a Szózatot, hogy a tel-

jesen üres MÁV palota csak úgy zengett. Még az egyik
biztonsági őr oda is jött, mert megtetszett neki az ének-
lésünk, amivel méltó módon megadtuk a tiszteletet az
Első Középpont Magyar Vasút első főpénztárnokának,
Lázár Vilmos aradi vértanú ezredesnek.  
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Tördelés: Makranczi András

Október 11-én Józsa Judit Magyar Örökség díjas
művészettörténész és kerámiaművész kiállítását
tekinthette meg a Ferenciek terénél, a Józsa Judit
Galériában 11 tagunk, akik 12 ismerőst és barátjukat
is magukkal hozták az előzetes mozgósítás ered-
ményeként. És most sem bánta meg senki, hogy erre
szánt a vasárnap délutánjából két órát. 

Ritkán látható, gazdag kiállítás volt a művész Ma-
gyar Nagyasszonyok kerámiaszobor sorozata Zrinyi
Ilonától Kossuth Zsuzsáig, dr. Hugonnai Vilma, első
magyar orvosnőtől Tormai Cécile íróig és másokig.
Hihetetlenül gazdag fantáziával formázta meg a
székely művésznő a táncoló magyar párt, a haza-
szeretet, a hűség, a bátorság, a hősiesség, a vallá-
sosság, a keresztény hit és sok más, ma már a média
által lejáratott nemes dolgok kerámia szimbólumait.
S ami mégis a legértékesebb volt, az a nagyon tartal-
mas előadás, amit a művésznő, művészi alázattal és

sokszínűséggel tartott a közben mintegy ötvenre
növekedett, nem csak egyesületünkből érkezett
vendégseregnek. Olyan művészeti szimbólumok és
ábrázolásmódjaira, történelmi analógiáira mutatott
rá, ami egyébként talán eszünkbe sem jutna. Az pedig
egyenesen csoda, hogy a gyengébb nemhez tartozó
és nagyon barátságos művésznő milyen fantáziával
építi fából, kerámiából vagy éppen mindkettőből
egyesített szobrait, műalkotásait. 
Nagyon hasznos volt ez a kiállítási megtekintés,
hiszen a szakadó eső miatt, csak a fotelben tölthettük
volna a TV előtt az időt, s Józsa Judit segítségével
pedig szinte az egész magyar és székely mondavilá-
gról, művészeti kultúráról átfogó képet kaptunk.
Köszönet érte. 

Az összeállítást készítette: 
Orosz Károly egyesületi tag
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Józsa Judit Magyar Örökség díjas művészettörténész és kerámiaművész kiállítása 

A Keresztény Vasutasok Egyesülete 
2015. december 4-én,pénteken 15,00 órakor 
rendezi hagyományos adventi összejövetelét.

Az adventtel kapcsolatos megemlékezést Pálmai Zoltán testvérünk, 
magyar pünkösdi lelkipásztor, nyugdíjas jegyvizsgáló tartja.

Az esten közreműködik a Guido kamarakórus.
Az adventi összejövetel helyszíne 

a Magyarországi Skót Misszió kápolnája (Budapest VI. Vörösmarty  utca 51). 

Ez úton tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy a jövő évi vasutas naptárak megérkeztek. A postai tari-
faváltozások következtében ezeket a naptárakat a szokásos módon, levélként már nem tudjuk kiküldeni,

csak ajánlott küldeményként, ami jelentős költséget jelent. A naptárakat adventi összejövetelünkön, szemé-
lyesen tudjuk ezért átadni. Kérjük, hogy e miatt is minél többen jöjjenek el erre az alkalmunkra.

Minden kedves Tagtársunkat és érdeklődő Testvérünket szeretettel hívja és várja
az Egyesület elnöksége

Egyesületünk elnöksége minden kedves Tagtársunknak áldott, békés karácsonyi

ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog új évek kíván sok szeretettel.


