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SZENT FERENC ÉS A SZENTÍRÁS
Egy alkalommal, amikor Ferenc visszatért az imádságból, Masseo
testvér – ő mesélte így később a testvérek körében – megkérdezte tőle:
,,Miért neked? Miért neked? Miért neked?’’ Ferenc viszonozta a kérdést:
,,Mit mond, Masseo testvér?’’ – ,,Az egész világ utánad megy – hangzott
a válasz –, mindenki téged akar látni, téged akar hallani, neked akar
engedelmeskedni. Pedig nem vagy szép ember, nem vagy sem művelt, sem
bölcs, sem előkelő. Hogy van ez, hogy a világ mégis utánad megy?’’
Ma Szentírás vasárnapja van, néhány nap múlva Assisi Szent Ferencre emlékezünk. Azon gondolkodtam, mi köze van a kettőnek egymáshoz?...
Sok-sok évvel ezelőtt, az 1200-as években egy fiatalembert megérintett a szegény és alázatos Krisztus. Lemondva mindenéről, Krisztus követésére szánta el magát. Hagyta, hogy átragyogjon egész lényén
Krisztus szeretete. Élete így üzenetté vált, „szent-írássá” kortársai
számára. Mintha szíve Isten üzenetének egy élő lapja lett volna... Milyen szavak vésődhettek bele az alázatos Ferenc szívébe? Íme néhány:
 „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, árát oszd szét
a szegények között, aztán gyere és kövess engem!” (Mt 19, 12)
 „Mindannak, aki kér tőled, adj!” (Lk 6,30)
 „Békesség e háznak” (Mt 10,12)
 „Azt egyétek, amit elétek tesznek” (Lk 10,8)
Nekem mit kellene „átírnom” a Bibliából a szívembe, az életembe?
C. Zs.

HÓNAPSOROLÓ

OKTÓBER
Október hagyományos magyar neve Mindenszentek
hava. Jeles nap a hónapban
Szűz Mária, Magyarok
Nagyasszonya, Magyarok
főpatrónájának az ünnepe.
A hónap jeles szentje
Szent Günther remete.
Életéről nagyon kevés adat van a birtokunkban. Kafenburgban született 955 körül, Prága
közelében hunyt el 1045. október 9-én. Életének első ötven évéről csak annyit tudunk,
hogy katonaember volt. 1006 februárjában
vagy márciusában visszatért az elégtételként
vállalt római zarándokútról és belépett a
niederaltaichi bencés kolostorba. Vagyonáról lemondott a göllingeni kolostor javára.
De a kolostorban sem találta meg a nyugalmát, ezért 1008-ban kivonult remetének a
bajor erdőkbe. 1011-ban Rinchnach közelében telepedett meg, ahol más szerzetesekkel
közösséget alapított. Templomukat a passaui
püspök áldotta meg 1019. augusztus 29-én. A
szerzetesek különálló kis cellákban laktak,
de közösen étkeztek és imádkoztak. Gizella
királyné rokona volt, feltehetőleg az ő kérésére érkezett Magyarországra, hogy segítsen
a magyarok térítésében. Először 1015-ben
vagy 1016-ban járhatott itt, az ő kezdeményezésére alapította Szent István a bakonybéli
remeteséget, ahol később Szent Gellért is élt.
1040-ben elhagyta Rinchnachot, és utolsó
éveit teljes magányban töltötte. 90 éves korában, 1045. október 9-én halt meg. A Prága
melletti brevnovi kolostorban temették el.
Hamarosan kialakult a nyilvános tisztelete,
de szentté avatását nem folytatták le.
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Életéről így ír Hevenesi Gábor a 17. század
végén: „Günther a thüringiaiak földjén született királyi nemzetségből, s amint azt a historikusok egyetértve írják, Szent István királylyal, ennek házastársa, Gizella révén közeli
rokonságban állott. Fiatalságát henyélve töltötte a romlott erkölcsű udvarban, de azután
zabolára akarván fogni különcködéseit, amelyek a nyakát szakaszthatták volna, elhagyta
a világot, nemet mondott az udvarban lenni
szokott puha kényességnek, szőrbe öltözött és
klastrom rekeszébe zarándokolván előbbeni
étel és italban való zabolátlanságáért igen
karcsú böjti eledellel tengette magát...
Annyira megjavította erkölcseit, hogy szigorú életének, virrasztásainak híre eljutott Szent
István király fülébe is és csodálatra ragadtatta
azt. Magához hívatta Günthert, hogy annak
eleven példáján tanulja és, hogy még tökéletesebben és szentebbül éljen, mint ahogyan élt.
Günther csakhamar megunta az udvart,
Szent István király, látva, hogy rokona viszszavágyódik a kolostorba, Budához közel Bél
névvel klastromot építtetett neki. Ő azonban
még csak a szomszédságát sem kedvelte az
udvarnak, pusztába vonult és hol Magyar-,
hol Csehország vadon erdőiben lappangott,
harmincnyolc esztendeig folytatva remete
életét...
Günther az Oltáriszentség vétele után az
általa megjelölt napon és órában, az ezernegyvenötödik esztendőn, október 9-én jutott a pusztából a mennyországba.”
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
2009., Hevenesi, G.: Régi magyar szentség,
Új Ember Kiadó, Budapest 1988.
K. E.
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A GYÜMÖLCS
„Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas jáspisfényű körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.”
(Kosztolányi Dezső)

Az ősz a betakarítás, a szüret
ideje. A gazda végigtekinti
egész éves munkájának eredményét, és mérlegel: megnézi,
mely fák, szőlőtőkék hálálták
meg a gondos megmunkálást,
és melyek voltak azok, amelyek bizony nem vagy csak csekély
terrmést hoztak. A Szentírást olvasva
gyakorta találkozunk a természetből vett
képekkel, hasonlatokkal. Gondoljunk
csak a magvetőről vagy a szőlőművesekről
szóló példabeszédekre! Hasonlóképpen a
gyümölcs is rendszeresen ismétlődő képe
Bibliánknak. A gyümölcs jelentheti a termést, a termékenységet a legközvetlenebb
módon, ahogyan a gyermeket például
szerelem gyümölcsének is hívjuk. Használhatjuk azonban a fogalmat távolabbi, elvontabb értelemben is, jelölve ezzel
valamilyen munkának az eredményét.
Gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak –
mondjuk egy sikeres megbeszélés után.
Szentírásunk lapjain is megtalálhatjuk
ugyanezeket a jelentéseket. Már a Teremtés könyve is ezt írja: „Hozzatok gyümölcsöt és sokasodjatok!” – hangzik a teremtett
embernek a felszólítás. Isten az, aki ültet,
és az, aki majd eljön, hogy betakarítsa a
termést. Ez a kép mind az Ó-, mind pedig
az Újszövetségben megtalálható (Iz 37, 30;
1 Kor 9,7; 2Tim 2,6). Ő az Aratás Ura, aki
tűzre veti a terméketlen szőlővesszőt, aki
kivágatja a terméketlen fügefát.
2010. SZEPTEMBER 26.

Isten azonban nem hagyja magára az embert, hiszen nélküle nem tudna gyümölcsözővé válni az ember élete. Isten a Élő Vizek
forrása, aki megöntözi a bennünk lévő elvetett magot, hiszen víz nélkül a Föld meddő marad. Bár a vizet Isten adja, de
a termés nagysága az embertől is
függ. Neki kell kiválasztania a
megfelelő talajt, és megmunkálnia a földet. A búza aszerint hoz termést, hogy milyen
földbe jutott – halljuk a magvetőről szóló példabeszédben. Az
útszélre vagy tövisek közé szóródott
mag nem tud megfelelő talajra találni. Az
emberi munka attól függően válik gyümölcsözővé, hogy milyen talajra hullott, milyen
gazda műveli, de a növekedést Isten adja.
A gyümölcsöskert értékét a benne érő
gyümölcs minősége adja. Ahogyan vannak
jó és rossz gyümölcsök, úgy az ember élete,
viselkedése, szavai is megmutatják, hogy mi
lakik a szívében. Jézus azt mondja: „Gyümölcseiről ismerjük meg a fát.” (Mt12,33)
vagy másutt: „Szedhet-e az ember szőlőt tövisről, vagy fügét bojtorjánról?” (Mt7,6)
Hogyan válhat gyümölcsözővé a mag?
Krisztus szavai és személyes példája mindannyiunk számára kijelöli a termékeny
élet útját: „Ha a földbe vetett búzamag nem
hal meg, egyedül marad; ha elhal, sok gyümölcsöt hoz.” (Jn 12,24)
Gyümölcsöt termő életünknek még egy
feltétele van: nincs olyan szőlő, amely a
szőlőtő nélkül is boldogulna, vagyis csak
Krisztushoz való hűséggel tudunk majd
„bővelkedni az igaz élet gyümölcseiben,
amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére” (Fil1,11)
A Biblikus Teológiai Szótár nyomán

N. Gy.
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HÁZUNK TÁJA

KÖZÖSSÉGI ÉLET
AZ ÜNNEPNAPOKON
Mondhatjuk, hogy immár rendszeressé
váló hagyományunk, hogy bizonyos jeles
alkalmakkor a közös ünneplést a kertben
elhelyezett asztaloknál folytatjuk. Mégis az
idei augusztus 20-i „kerti partynk” eltért az
eddig megszokottaktól.
Egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a
gondolat, hogy jó lenne kicsit hosszabban
is együtt maradni, hiszen a templomi búcsú
hagyományaihoz az együtt töltött önfeledt
szórakozás ideje is hozzátartozik. Így alakult ki az idei búcsúnk ünneplésének rendje.
Szép hagyomány, hogy ezen a napon
csak egy szentmisét tartunk, növelve annak
esélyét, hogy egy közösségként ünnepeljük
meg templomunk születésnapját. Az ünnepi szentmise igazán méltó volt nevéhez,
egyházunk liturgikus gazdagsága segítségünkre van a lelkünk hangolásában. Az
énekkar is mindig különös odaadással ké-
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szül a kiemelkedő napokra, így történt ez
most is. Ami pedig az örömteli együttlét
programjait illeti: nehéz meghatódás nélkül beszélni arról az összefogásról, amivel
aki csak tehette, kivette
részét a feladatokból. Kora
reggel már szorgos kezek
hordták az asztalokat, állították fel az egyes korosztá lyok programjaihoz
szükséges kellékeket. Kialakultak a tűzrakóhelyek,
fa és alapanyag érkezett
az ebédhez, mindenki
megtalálta, hogy hol teheti magát hasznossá.
Az eredmény – egy késő
délutánig tartó együttlét,
amiben jutott idő beszél-
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getésre, versengésre, sportolásra és természetesen
senkinek sem maradt üres
a gyomra: ismét két tűz
fölött is bográcsok lógtak,
készült
szarvaspörkölt,
aminek már a nyári táborunkban is igen nagy
sikere volt, valamint az
„érzékenyebb gyomrúak”
kedvéért lecsó is kerülhetett a tányérjainkra.
Amikor átgondoltuk ezt
a napot, a legizgalmasabb
kérdések egyike az volt: vajon van-e igény az ilyen jellegű együttlétekre?, itt fognak-e maradni az emberek
hosszabb ideig is? Az idei
búcsú ünneplése egy pillanat alatt szertefoszlatta aggodalmainkat. Jó
volt látni, hogy jól érzi magát együtt fiatal
és öreg, tudnak egy csapatot alkotva közös
célért küzdeni aprócskák és nagyobbak,
hogy mindenütt mosoly van az arcokon.
Igazi egyházközösségi ünnepet élhettünk át, közösségben lehettünk egymással
délelőtt a szentmisén, majd utána a templomkertben is.
N. Gy.

REJTVÉNY
E havi rejtvényünk megfejtéséhez a
Szentírást kell lapozgatni. Az alábbiakban ugyanis szentírási részekre hivatkozunk. Kikeresve az egy-egy csoporthoz
tartozó bibliai részeket, észrevehetjük,
hogy az egyes idézetekben a kulcsszavak megegyeznek. Beküldendő a három
kulcsszó.
a) Zsid 12,11; Mt 7,16; Jn 15,2
b) Mt 7,16; Jak 3,12
c) Mt 9,38; Lk 10,2; Mt 13,30
Beküldési határidő: október 20. A megfejtéseket a mustarmag18@yahoo.com
elektronikus postacímre vagy a plébániára kérjük eljuttatni.
Előző havi rejtvényünk helyes megfejtői
voltak: Bognár Magdolna, Vadas Tamásné
(Hajni), Vig Antalné (Rózsika néni). Jutalmaikat személyesen adjuk át.

2010. SZEPTEMBER 26.
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HÁZUNK TÁJA

KÖZÖSSÉGI ÉLET
A HÉTKÖZNAPOKON
Szeptembertől újra vannak hittanórák,
hétköznapokon délutánonként a gyerekek
vesznek részt az órákon, esténként pedig
fiatalok vagy felnőttek töltik be a plébániát.
Évről évre növekszik az igény és a lehetőségek száma is arra, hogy szabad időnkben
is együtt lehessünk. Így az új tanév elején
tekintsük át, hogy milyen egyéb programjaink vannak a plébánián! A hirdetésekből
ugyan ismerhetjük az elnevezéseket, talán
mégsem haszontalan végigtekinteni az
egyes csoportok tevékenységén.
Mindenkit biztatunk, aki kedvet érez
magában arra, hogy megismerkedjen, bepillantson valamelyik csoport életébe, tegye ezt meg bátran. Szerető fogadtatásra
fog találni. ☺







Kezdjük talán egy vadonatúj szerveződéssel. Egyszer már találkoztak, és a héten újra
együtt lesznek a BABA-MAMA KLUB
tagjai.
Kedves Édesanyák!
Szeptember hónapban plébániánkon baba-mama klub indult.
Izgatottan készültem az első alkalomra,
vajon hogyan is alakul majd ez az első találkozó. A helyszínen azonban hamar alábbhagyott az izgalom, és vidám beszélgetés,
gyerekzsivaj vette át a helyét.
A szülők és gyerekek hamar megtalálták
a közös hangot, így egy nagyon kellemes
délelőttöt töltöttünk együtt.
Mindannyiunkban megvan az igény a
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társas kapcsolatokra, amit plébániai közösségünkben is megtalálhatunk és elmélyíthetünk, ezáltal megismerhetjük egymást,
és közelebb kerülhetünk egymáshoz.
Szeretettel várlak benneteket is. Minden
alkalomra érdekes programokkal is készülünk, mind a szülők, mind pedig a gyerekek
számára. (Az aktuális programokról a faliújságon lehet majd informálódni.)
A következő találkozó időpontja: szeptember 30. ½10 óra, a plébánia alagsora







Immár néhány éves múltra tekint vissza a
plébániai ASSZONYKÖR. Havonta egyszer találkozunk (minden hónap utolsó
hétfőjén este 8 órakor). S hogy miről van
ilyenkor szó: természetesen mindenről, ami
olyan „női dolog”, de talán a középpontban
mégis az áll, hogy miként lehet kereszténységünket női/asszonyi mivoltunkban mindig kicsit tökéletesebben megélni, hogyan
foglalkozzunk úgy a gyerekeinkkel, hogy
ne csak a testi igényeiket tartsuk szem előtt.
Ami nagy örömünk, hogy évről évre kicsit többen vagyunk. De azért vannak ám
még üres helyek, talán épp téged várnak...







Történelmünk, hagyományaink, kultúránk – talán ezekhez a témákhoz köthetőek
leggyakrabban a plébániai DOKUMENTUMFILM-KLUB bemutatói. A program
rendszerint vasárnap délután 3 órakor kezdődik (A konkrét dátumokról a plébániai
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hirdetésekből és a Mustármagból tájékozódhatunk.) A fi lmek után hosszabb-rövidebb beszélgetésekre is lehetőség adódik.







A ruhaválogatás, a segélycsomagok rászorulókhoz való eljuttatása és sok egyéb tevékenység kötődik a KARITÁSZ-ban dolgozó
testvérek szorgos munkájához. Aki szívesen
részt venne ebben a munkában, szeretettel
és örömmel várják a munkatársak.







Aki énekelni szeret, az is talál magának
csoportot. Mindegy, hogy fiú-e vagy lány,
felnőtt-e vagy gyermek. A FELNŐTT
ÉNEKKAR szeretettel hívja és várja a közösségben énekelni vágyókat próbáira. Az
alkalmak pénteken vagy szombaton este
7 órakor vannak. (A pontos időpontok
megtalálhatók a templomi hirdetőtáblán.)
Újraindul a GYERMEKKÓRUS is. Várják az énekelni szerető, és a próbákra járás
mellett elkötelezett gyerekek jelentkezését.
Részleteket a hirdetésekből és a faliújságról
lehet megtudni.

ANYAKÖNYVI ADATOK
KERESZTELŐK

• Víg Márta és Mayer Péter – 2010.

• Bartl Laura

szeptember 4.

születési dátum: 2009. december 30.
keresztelés ideje: 2010. augusztus 21.
• Pálinkás Keve
születési dátum: 2009. május 4.
keresztelés ideje: 2010. augusztus 29.
• Pálinkás Luca
születési dátum: 2009. május 4.
keresztelés ideje: 2010. augusztus 29.
• Szabó Noel Bálint
születési dátum: 2009. december 18.
keresztelés ideje: 2010. szeptember 13.
• Cziráki Csenge
születési dátum: 2010. március 10.
keresztelés ideje: 2010. szeptember 19.
• Herczku András Gyula
születési dátum: 2009. szeptember 22.
keresztelés ideje: 2010. szeptember 19.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
• Baldovszky Melinda és Bartl László
– 2010. augusztus 21.
2010. SZEPTEMBER 26.

TEMETÉSEK

† Bánkuti Tamásné (Piniel Ilona)
születési év: 1936
temetés ideje: 2010. augusztus 25.
† Hegede Ferenc
születési év: 1919
temetés ideje: 2010. augusztus 25.
† Németh Nándorné (Kovács Mária)
születési év: 1923
temetés ideje: 2010. augusztus 25.
† Farkas Gyuláné (Petz Magdolna)
születési év: 1928
temetés ideje: 2010. szeptember 10.
† Illés Lászlóné (Mercz Mária)
születési év: 1951
temetés ideje: 2010. szeptember 16.
† Bernáth László
születési év: 1933
temetés ideje: 2010. szeptember 24.
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VISSZAPILLANTÓ

VADVÍZEN SZÁGULDÓ
SZELÍD EMBEREK
Egy hétvége a Salza folyón, 2010. szeptember 10–12.
Plébániánk néhány vállalkozóbb szellemű
tagja Zsolt atya invitálására vadvízre szállt.
Csúnya, borongós, esős időben kicsit megadóan indultunk útnak: „ha már vízre szállunk, hát mindegy, alul víz, felül víz, úgyis
vizesek leszünk, bár azért még így is, lehetne
legalább kicsit melegebb”. Péntek este érkeztünk, szerencsére a sátorozás helyett biztos
fedél várt minket. A szobák kiosztása után
vacsora az úti motyóból, majd hajcsi, mert
másnapra állítólag frissnek kell lenni. Szállásunk egyszerű, de tiszta panzió volt.
Másnap reggeli után indulás a „bázisra”.
Itt túravezetőink show-műsorba illő stílusának köszönhetően kellemesen nevetgélve,
néha hahotázva vettük tudomásul az összes
– egyébként véresen komoly – veszélyt, és a
megelőzésére rendelt szabályt. Megkaptuk
a speciális neoprén (szorosan testhez álló,
szigetelő, amolyan búvárokéhoz hasonló)
sportruhát és cipőt, majd elindultunk.
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A Salza nevű folyót készültünk meglovagolni. A göstlingeni Alpok festői táját kettészelő folyó nem tartozik a legsebesebbek
közé – „szerencsére!” – gondoltuk magunkban néhányan –, de vadsága természetesen
aktuális vízhozamától is függ. Sodrása akkora, hogy 1 m2-re ható ereje 3 tonnát nyom.
Ezért nem jó a sziklák előtt borulni, mert ez
ún. „matrica-effektust” idéz elő. Utána pedig jön a hengerszerű örvény – amiről nem
is írom meg, hogy mire képes –, amely miatt a sziklák között se jó borulni. A sziklák
mögött aztán ott a nyugalom, az úgynevezett „limány”, csak oda bejutni meg aztán a
legnehezebb. Ha borulsz, lábbal előre, a fejed
ne verődjön a kövekhez, ha kiértél a zúgóból,
uccu neki ússz a part felé, ahol sekély a víz...
– és hasonló útbaigazításokat kaptunk.
Az evezés a 4-5 fokos vízben való megmártózással kezdődött, majd az első turnus
vízre szállt. Az érkezésnél csak azt hallottuk,
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hogyan lett matrica Szklenárék hajójából, és
hogyan tűnt el valaki az örvényben, amíg a
vezető ki nem húzta.
Másnap a „Cápafog” v. „Kettőskő” nevű
gyorsabb zúgónál állt meg a csapat. Itt előzetes eligazítás után csak egyenként lehetett a
hajókkal lemenni. Vezetőink, akik fürge, rövid kis kajakjaikkal akrobatikus ügyességgel
„szaladgáltak” a vízen, elfoglalták helyeiket
egy-egy veszélyes sziklán, vagy a mögött,
mi pedig vérmérséklettől függő sorrendben
evezőinkbe erősen kapaszkodva küzdöttünk az árral. Ki elegáns magabiztossággal,
ki csetlő-botló pörgés-forgással, volt, aki
borulva, de lejutottunk. Majd elfelejtettem:
verőfényes napsütésben raftingoltunk, miközben itthon szakadt az eső.
Este vacsora után Sherlock Holmes (értsd:
Zsolt atya) vezetésével a szálláshelyünk melletti „kísértetkastély” felfedezésére indultunk. Ez egy szép, kis lakatlan vadászkúria
volt, amely a felhőtlen csillagfényes éjszakában sok titokzatossággal kecsegtetett. Minden ajtaja zárva volt, így a nyitott pinceablakon át hatoltunk be, és néhány döglött egér
ellenére végigjártuk a titkokat ugyan nem,
de hangulatot rejtő szobákat. A csillagos ég
alá ismét kijutva rácsodálkoztunk az univerzum elénk táruló méreteire, döbbenettel
ismertük fel a Teremtő hatalmasságát.
Altatni senkit se kellett. Másnap ismét
verőfény derült ránk, miután a reggeli pára
felszállt. Mindnyájan egyből felfrissültünk,
ahogy a még nedves védőruhákat hidegen
magunkra húztuk, azonban pár másodperc
alatt ránk melegedett. Ismét leeveztünk a
tegnapról már ismert szakaszon, immár kicsit magabiztosabban. A felső szakasz végén
4 méter magasra épített ugrópalló kínálta a
magasról hideg vízbe ugrás lélegzet elállító
élményét. Vagány kis csapatunk tagjai tömegesen adták át magukat a lehetőségnek,
vezetőink megdöbbenésére. Zsolt atya papsá2010. SZEPTEMBER 26.

gát meghazudtoló nyújtott testű hátra-szaltó
után szinte csobbanás nélkül siklott a vízbe.
Majd ugyanezt Taigiszer Mónival egyszerre
is bemutatták. Néhányan a „mégis le merek
ugrani” című fergeteges produkciót nyújtottuk, amely higgyétek el, legalább annyira
bravúros – ezt én tudom csak igazán! –, ha
nem is annyira látványos. A vezetők ezek
után méltán hitték azt, hogy az „atya” csak
amolyan társaságbeli becenév, és teljes megdöbbenésükre szolgált, hogy mégiscsak egy
igazi, hús-vér pap ugrálta a szaltókat. (Szerintem minden papnak így kéne, mert így sokkal
közelebb lehet vinni az evangéliumot például
az ilyen mindenre kész fenegyerekekhez... ☺
Délután továbbhajóztunk az úgynevezett
Kanyonba. Valóban, a folyó által több rétegben alámosott sziklapadok mélyén sodort
minket a víz. A hangos robajjal habzó, fröcscsenő kristálytiszta víz látványa felejthetetlen élmény volt. Avatott, a folyót jól ismerő,
odafigyelő vezetők nyújtotta biztosítás mellett a természet olyan arcát pillanthattuk
meg, melyre ki ne vágyott volna még, de
amelyre más módon nincs lehetőség.
Az éppen nem hajózó turnus a környék
varázslatos természeti szépségeit tekinthette
meg egy rövid kirándulás során.
Hazafelé Máriazellt útba ejtve hatalmas
sziklaormok között borzadozhattunk a természet lenyűgöző erejének látványától, majd
adhattunk hálát ezért a soha el nem felejthető élményért. A természet szépségének,
fenségének, erejének látványa csodálatra, és
alázatra tanítja az embert. Az Isten nagyságáról és végtelen, emberhez leereszkedő irgalmáról beszél.
Azóta is a vasárnap reggeli misénk kezdőéneke cseng a fülemben: „Az Úr Jósága, hogy
még élünk a Földön. Az Ő irgalma megmarad örökkön-örökké, újjáéled reggelre, minden reggelre. Nagy a Te kegyelmed ó Urunk!”
K. J.
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VISSZATEKINTŐ

MEDUGORJEI BESZÁMOLÓ
Június végén a pestszentimrei és a Soroksár
újtelepi plébániák szervezésében zarándokúton voltunk Medugorjében. Soroksáron
szentmisén vettünk részt, és ezt követően
indultunk este 10 órakor. Az utazás folyamán imádkoztunk, mondtuk a Rózsafüzért
és énekeltünk. Kis pihenőkkel (makarskai
fürdés) késő délután érkeztünk meg Medugorjébe.
A városka a hegykoszorúkkal ölelt kis medencében fekszik.
1981. június 24-e óta jelenik meg
itt a Szűzanya és üzeneteket ad át,
amelyek a békével, a hittel, a megtéréssel, az imával, a böjttel és a
bűnbánattal kapcsolatosak. Minden hónap 25-én egy üzenet járja
be innen a világot. Évente csaknem egymillió zarándok látogatja
meg a 4300 lakosú kisvárost. Fő
temploma a Szt. Jakab templom,
ahol rendszeres eucharisztikus
imaórákat tartanak és lelki programot adnak a hívőknek. Szemben más Szűz Mária-jelenésekkel
Medugorje követői nem csak úgy
tisztelik a Szűzanyát mint „Boldogasszonyt”, hanem úgy is mint
a Béke királynőjét.
Nagyon emlékszem arra, amikor a 80-as években először
hallotunk arról, hogy a Szűzanya ily módon figyelmeztet és
kér, nem vettük komolyan. Nem
hittük el, hogy a mi kis nyugodt,
áporodott világunkat a szocialista
rendszerben is feldúlhatják hábo-
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rúk, öldöklések, szenvedések. És mindez
bekövetkezett.
Jelenések évfordulója előtti héten jártunk
ott, „viszonylag” kevés volt a zarándok, de
a hatalmas méretű templom így is mindig
megtelt. A település teljes mértékben a zarándokok fogadására, ellátására van berendezkedve. A templom körül szabadtéri
misézőhelyet alakítottak ki, ahol több ezer

MUSTÁRMAG

zarándok tud szentmisén részt venni, amit
sajnos csak horvát nyelven mondanak.
Miután a szállásunk a településtől kb.
3–4 km-re volt, a program szerint tudtunk
a szertartásokon részt venni. Érkezésünk
napján közös szentmisén vettünk részt.
Másnap a Krizevac hegyre zarádokoltunk
a kőkereszthez, melyet 1933-ban Krisztus
halálának 1900. évfordulójára emeltek. A
kereszthez igen meredek út vezet, sziklás,
köves terepen. Az úton felfelé keresztutat
végeztünk.
Másnap indultunk a Jelenés hegyére. A
helyhez vezető úton a rózsafüzér örvendetes, fájdalmas titkait ábrázoló domborművek vannak felállítva. A rózsafüzért imádkozva, elmélkedve jártuk körbe a hegyet.
A Szűzanya többször különböző helyeken
jelent meg a fiataloknak, amit vagy kereszt,
vagy szobor jelöl.
A városkát átjárja a „Szűzanya jelenség”
Az üzletek 90%-a kegytárgyakat árul, ahol
mindig szól a helyi rádió, és közvetíti a
templom téren tartott szertartásokat.
Meglátogattuk a „Cenacoló” közösséget,
ahol kábítószerfüggő fiatalokat gyógyítanak, a világ minden részéből, gyógyszerek
nélkül, kizárólag imával és munkával. Jó
volt hallgatni a fiatalok tanúságtételeit.
Másnap reggel imára betértünk még a
templomba, és ezt követően indultunk haza
Mostaron keresztül.
P. K.

Plébániánk tagjai sokszor megfordulnak
olyan helyeken, amelyek többünk érdeklődésére számot tarthatnak. Örülnénk,
ha érkeznének szerkesztőségünkbe olyan
cikkek, beszámolók, amelyekben a testvérek személyes élményeiket, tapasztalataikat osztanák meg a plébánia közösségével. Ez alkalommal ezt a medugorjei
zarándoklat beszámolóját olvashatjuk.
2010. SZEPTEMBER 26.

A VODICAI
BÚCSÚ
Gyerek koromban
minden évben kétszer-háromszor is
elmentünk búcsúba. Egyszer a falunkban, másszor a
nagyszüleink hez, Madarasra, és igen sokszor
Vodicára.
Mindegyiknek más volt a hangulata.
Az első két helyen inkább a ringlispíl, az
ördögló, a horgászat hozott minket lázba,
míg Vodicára másért mentünk nagyszüleink kel.
Ez a világ zajától távoli, Bajától 2–3 kmre lévő legjelentősebb bácskai búcsújáróhely még akkor is alkalmas a lelki elmélyülésre, amikor több ezer ember látogatja meg
Kisboldogasszony hétvégéjén.
Az itt található kápolnát és két szent kutat nem csak a római katolikusok, hanem a
görögkeleti szerbek is meglátogatják.
A kegyhely keletkezéséről több legenda
is szól. Íme az egyik: egy magyar és egy
szerb diák vándorolt ezen a vidéken. Az
úton farkasok támadták meg őket. A közelben egy fán a Szűzanya képét pillantották
meg. Máriához fohászkodtak, így megmenekültek. A fa alatt két forrást találtak
egymás szomszédságában. Azóta az egyik
forrást a római katolikusok (magyarok, németek, bunyevácok, sokácok), a másikat a
görögkatolikusok tartják tiszteletben.
Vodicának (Máriakönnye) hivatása ma
is a régi: a nemzeti különbségeket és történelmi változásokat összebékítő keresztény
közösségtudatnak az építése.
K. L. M.
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HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
 október 1. péntek: elsőpéntek, szentmise:
este 6 órakor;
 október 2. szombat: elsőszombat, ¼6-tól
rózsafüzér, majd 6-tól szentmise;
 október 4. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 október 13. szerda: Fatimai imaest a Főplébánián. 5 órakor rózsafüzér, majd szentmise
 október 24. vasárnap: missziós vasárnap,
perselyadományainkkal a missziókat támogatjuk;
Októberben a reggeli szentmisék után és az
esti szentmisék előtt imádkozzuk a rózsafüzért közösen.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
A plébániai csoportok helyi programjai:
 szeptember 30., október 14. és október 28.
csütörtök: délelőtt ½10-től Baba-mama klub
a plébánián;
 október 3. vasárnap: a Rózsafüzér Társulat
találkozója a plébánián délután 4 órakor;
 október 17. vasárnap: délután 3 óra, Dokumentumfi lm-klub a plébánián: Bűn és bűntelenség (Biszku Béla-fi lm);
 október 25. hétfő: este 8 órakor Asszonykör
a plébánián.
Egyéb plébániai programok:
 október 15. péntek: Középiskolás bál (Soroksár-Újtelep);
 október 16. szombat: 18 órától Öko-parti/y
zöld tea a plébánián (ld. a részletes hirdetést);

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Megjelenik évente kilencszer
Szerkesztőség: Czap Zsolt (C. Zs.), Füssi Zoltán (F. Z.), Kiss Erika (K. E.),
Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.),
Szmetana Mária (Sz. M.)
Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Hajdu Szilvia, Kollányiné D. Judit, Pálinkás Katalin
A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407
e-mail: mustarmag18@yahoo.com
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 október 22–24.: közös ifjúsági hétvége
Szandán;
 október 24. vasárnap: ½3 órakor hagyományos kerékpáros kirándulás a Köztemető
301-es parcellájába;
Egyéb programok:
 október 2. szombat: Nagymarosi Ifjúsági
Találkozó.

MÉCS NAPOK
Mécs napok névvel ifjúsági hétvégét tartunk
október 8-tól 10-ig. A program nagy segítséget nyújt az önmagunkkal való szembenézéshez, nagyobb lelki érettség eléréséhez.
Segít átgondolni élethelyzetünket, családi
és más kapcsolatainkat. Bátorítást, erőt ad a
megbocsátáshoz, kiengesztelődéshez. Segít
növekedni a hitben. Szeretettel várjuk a 18
évesnél idősebb fiatalokat. Jelentkezni lehet
Zsolt atyánál, vagy a www.mecsnapok.hu
címen.

KÖZÉLET  KERESZTÉNY ÉLET
Évente néhány alkalommal „beszélgetős” estéket tervezünk a plébánián. Szeretnénk, ha a
keresztények hitéből származó életforma egyre
erőteljesebben nyilvánulna meg világunkban.
Ezért hasznos, ha egymás közt is beszélgetünk
olyan kérdésekről, amelyekről társadalmi szinten is sok szó esik. Az első alkalom témája:
TEREMTETT VILÁGUNK VÉDELME. Szeretettel várunk mindenkit október 16-án este
6-kor a plébánián közös gondolkodásra.

ELŐRELÁTÓ
(avagy jegyezd be a naptárodba!!!)
A következő hónapok várható eseményei:
 Többnapos kirándulás a Szlovák Paradicsomba az őszi szünetben;
 november 6.: 20+ bál (bál a nagykorú fiatalok számára);
 november 12–14.: őszi minitábor általános
iskolásoknak;
 november 24-én bérmálás lesz templomunkban.
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