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NAGYBÖJTI SZOMORÚSÁG?
Lassan elérkezünk a nagyböjti szent időhöz. Talán kicsit szomorkásabb-

nak, kevésbé örömtelinek tűnik ez a liturgikus időszak, mint például az 

advent Krisztus-várása. A hamvazás szertartása az elmúlásra fi gyelmeztet. 

Az evangéliumokban és a prédikációkban a bűnbánatról lesz szó. A böjt-

höz sem az örömteli lelkületet szoktuk kötni. Pedig a nagyböjti visszafo-

gottság mögött felfedezhetjük az öröm igazi forrásait. 

A hamvazás nem csak az elmúlásra fi gyelmeztet, hanem arra is, hogy 

van örök élet! Huszonéves koromban mély örömmel és megnyugvással él-

tem ezt át: Krisztusban örök életem van! Akár meg is halhatok. 

A bűnbánatban örömre – a tiszta lélek örömére kapunk meghívást. A 

gyónás a bűnbocsánatnak, Isten irgalmas szeretetének az ünneplése! Em-

lékszem, hogy egyik gyónásom után az autómban ültem, s megörvendezte-

tett az a tudat, hogy Isten megbocsátotta bűneimet! De jó ezt tudni, átélni! 

A böjt sem pusztán valami cél nélküli önsanyargatás vagy keresztény 

mazochizmus. Jézus mondja: „Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábráza-

tot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat... Te, amikor böj-

tölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat...” Lehet örömmel is böjtölni! 

Néha, amikor nem eszem meg egy csokit, hanem elteszem valaki másnak, 

már előre örülök, hogy akinek odaadom, az majd hogy örül neki...

A nagyböjt meghívás. Meghívás, hogy újra, teljes szívvel bízzuk rá ma-

gunkat, egész életünket a mi szerető Istenünkre. Ha megtesszük, újra át-

élhetjük a megtérés örömét! Átélhetjük, hogy Isten jó, és hogy végső soron 

csak vele van értelme életünknek.

C. Zs.



Isten arra hívja az embereket, hogy közös-

ségre lépjenek vele. Ennek a közösségnek a 

tökéletes megvalósulása azonban az ember 

bűnös volta miatt nem tud megvalósulni. 

A bűn nem csak az ősszülők vétke rajtunk, 

hanem személyesen is felelősek vagyunk el-

követett vétkeinkért. Ha válaszolni akarunk 

Isten szeretetteljes meghívására, szükséges, 

hogy megtérjünk, majd egész életünk során 

újra és újra bűnbánatot tartsunk. Ezért fog-

lal el a kinyilatkoztatás-

ban is központi szere-

pet e két fogalom.

A Szentírásban leg-

általánosabban hasz-

nált šûb ige jelentése: 

megváltoztatni az 

utat, az irányt, vissza-

fordulni, vagyis vallási 

értelemben az Istenhez 

való fordulást fejezi ki. 

A későbbi korszak-

okban különbséget 

tettek – és ezt már a 

görög Biblia ki is feje-

zi – a bűnbánás külső 

és belső folyamata kö-

zött. A görög két igét 

használ: az epistephein 

az Istenhez való visszatérést jelöli, amely-

nek következménye a gyakorlati magatar-

tás megváltoztatása, valamint a metanoein 

igét, amelyek a belső visszafordulást jelöli 

(metanoia = bűnbánat, bánat). 

A bűnbánatot, a megtérés szükségessé-

gét az Ószövetségben legfőképp a próféták 

hirdetik. Ismert ószövetségi történet, ami-

kor Náthán próféta fi gyelmezteti Dávidot 

vétkességére. A királynak meg kell vallania 

bűnét, bűnbánatot kell tartania és vállalnia 

kell a büntetést. 

Ámosz próféta nem elégszik meg a bűn-

bánatra való felhívással, hanem a jó kere-

sésére buzdít. Izajásnál is együtt jár a mély 

bűnbánat, a megtisztulás lehetősége és a 

jóra való törekvés. Mosdjatok meg, s tisz-

tuljatok meg. El gonosz 

tetteitekkel színem 

elől, ne tegyetek többé 

rosszat!Tanuljatok meg 

jót tenni: keressétek az 

igazságot, segítsétek az 

elnyomottakat, szolgál-

tassatok igazságot az 

árvának, s védelmez-

zétek az özvegyet. (Iz 1, 

16-18)

Az Újszövetség nyi-

tányaként Keresztelő 

Szent János működé-

sében is a bűnbánat, a 

megtisztulás szüksé-

gessége jelenik meg. 

Üzenete egyetlen 

mondatban foglal-

ható össze: „Tartsatok bűnbánatot, 

közel van ugyanis a mennyek 

országa.” (Mt 3,2). Jézus nem 

elégszik meg az Isten or-

szágának hirdetésével, 

hanem nagy hata-

lommal kezdi meg 
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BIBLIAI FOGALOMTÁR

BŰNBÁNAT, MEGTÉRÉS
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Add, Urunk, hogy a nagyböjti 
időben megszülessen 

szívünkben az őszinte bűnbánat: 
kereszt halálig menő szereteted 
megérintse lelkünket, és tiszta 
szívvel, őszinte odafordulással 

törekedhessünk Feléd.
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HÓNAPSOROLÓ

MÁRCIUS

Március hagyományos magyar neve Böjt-

más hava. A hónap jeles szentje: Meszlényi 

Zoltán vértanú püspök, akinek boldoggá 

avatását a Szentatya 2009. július 3-án jóvá-

hagyta. 2009. október 31-én az esztergomi 

bazilikában ünnepi szentmise keretében 

történt a boldoggá avatási szertartás, me-

lyet Erdő Péter bíboros és Angelo Amato 

érsek a Szentté avatási Kongregáció prefek-

tusa végzett.

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. 

január 2-án született Hatvan-

ban. Édesapja Meszlényi Zol-

tán tanító, édesanyja Burszky 

Etel. Az ötgyermekes nagy-

család második gyermekeként 

látja meg a napvilágot. Gyer-

mekkorát a felvidéki Rima-

szom bat ban tölti. Itt végzi el 

az elemi négy osztályát, majd a 

középiskola első évét is. Ekkor 

a család Budapestre költözik, 

Zoltán a tanulmányait a VIII. 

ke rületi Főgimnáziumban, majd 

az Esztergomi Bencés Főgimnáziumban 

folytatja. Talán itt ébredt benne a papi élet 

utáni vágy.

1909 őszén jelentkezett Vaszary Kolos 

esztergomi bíboros érseknél, hogy felvétel-

ét kérje a főegyházmegye papi szemináriu-

mába. Főpásztora tanulmányai folytatására 

Rómába a Gergely Egyetemre küldte, mint 

a Germanicum-Hungaricum alumnusát 

(papnövendékét). Itt először fi lozófi át, teo-

lógiát és idegen nyelveket tanult. A fi lozófi ai 

doktorrá avatása után kánonjogi tanulmá-

nyokat is folytatott. Az első világégés idején 

a zavartalan tanítás érdekében a kollégium 

székhelyét Innsbruckba helyezték át – ezért 

ott szentelték pappá 1915. október 27-én.

A tanulás éveire ezekkel a prófétai sza-

vakkal emlékezik vissza: „Ha visszagondo-

lok az én papi neveltetésemre, meg kell ál-

lapítanom, hogy az én nevelőim soha nem 

bíztattak azzal, hogy a papi rend felvétele 

után kényelmes veszélytelen élet vár rám; 

ellenkezőleg számtalanszor fi -

gyelmeztettek atyai szavakkal, 

hogy az élet, különösen a pap 

élete, katonáskodás a földön, a 

lelkipásztorkodás örökös küz-

delem saját gyarlóságainkkal s 

azoknak az embereknek gyar-

lóságaival, akik között élnünk 

kell..., hogy a világ az ő démoni 

erőivel mindig ellentétes beál-

lítottságú az Egyházzal szem-

ben, mert nem tudja elviselni 

az erkölcsért és a jóért folyta-

tott harcot... Ez volt az oktatás 

lényege, amit én kaptam... Akkor túlzásnak 

látszott, ha idézték előttem az Üdvözítő sza-

vait: eljön az óra, hogy mindaz, aki megöl 

titeket, szolgálatot vél tenni Istennek.”

Tanulmányai befejeztével visszatér ha-

zájába. Főpásztora Csernoch János bíboros 

1916 őszén Komáromba helyezi káplánnak. 

Itt csak rövid időt tölt, a magasan képzett 

fi atal pap 1917 márciusában Esztergomba 

kerül érseki levéltárosnak.

1920. június 4. fekete gyásznapja az egész 

országnak! Trianon tragédiája a rimaszom- �
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batban gyerekeskedő lelkész lelkén is mély 

sebet üt. Későbbi beszédeiben osztozik a 

nemzet fájdalmában. A következő években 

egyre több feladatot kap érsekétől. Először 

érseki titkár, majd az Esztergomi Érseki Fő-

szentszék jegyzője lesz. 1922 februárjában 

elnyeri a pápai kamarás címet.

Csernoch János érsek halála után az új 

főpásztor Serédi Jusztinián bencés egyház-

jogász lesz. Ő szintén nagyra értékeli a fi a-

tal pap munkáját és fontos feladatok elvég-

zésével bízza meg.

1931-ben beiktatják az esztergomi kano-

nokok testületébe. Serédi bíboros ismerve 

erényeit, lelkipásztori buzgóságát, tudós 

munkásságát, jogi jártasságát – kérte a 

Szent atyá tól segédpüspöki kinevezését. 

XI. Pius esztergomi segédpüspökké nevezte 

ki 1937. október 1-jei dátummal. 

A háborúba süllyedő országban 

Meszlényi püspök bérmakörútjain számos 

fi atallal találkozik. Beszédeiben útravaló-

val látja el az elé járuló ifj úságot. Krisztus 

békéjét és a Lélek legfontosabb ajándékát a 

szeretet kéri nékik.

1945 tavaszán meghal a főpásztor, ősztől 

új érseke lesz az Egyháznak Mindszenty Jó-

zsef veszprémi megyéspüspök személyében.

A Magyar Kommunista Párt előretöré-

sével megkezdődik az egyház vezetőinek 

üldözése. 1948. december 26-án koholt 

vádak alapján letartóztatják Mindszenty 

József bíboros prímást. Röviddel a bíboros 

letartóztatása után Meszlényi püspököt is 

elviszik, de csak rövid ideig tartják fogva.

1950. június 15-én meghal a káptalani 

helynök Drahos János, új helynököt kell 

választani. Az állam Beresztóczy Miklós 

megválasztását erőlteti, de a székeskáptalan 

Meszlényi Zoltán segédpüspököt választja 

meg az Esztergomi Főegyházmegye kápta-

lani helynökévé.

Június 17-én a férfi  szerzetesrendek elöl-

járói panasszal fordulnak a Püspöki Kar-

hoz a szerzetesek elhurcolásának tragikus 

mozzanatait leírva. A püspökök levelet kül-

denek Darvas József vallás- és közoktatás-

ügyi miniszternek, aki hosszas huzavona 

után fogadja a püspököket.

A június 28-i egyház és állam közötti 

megbeszélésen Rákosi, Bognár József ipar-

ügyi miniszter, Veres József belügyminisz-

tériumi főosztályvezető (a szerzetesek ki-

telepítője) vettek részt. Rákosi Grősz érsek 

előterjesztésére másfél órás vádbeszéddel 

válaszolt. Meszlényi Zoltán ennek ellenére 

fontos feladatának tekintette a szerzetesek 

helyzetének rendezését. Hogy személyesen 

győződjön meg helyzetükről, felkereste a 

Ferences Szegénygondozó nővérek ludányi 

anyaházát. Ezzel betelt a pohár.

Június 29-én éjjel elhurcolták Esztergom-

ból. Lakását aznap éjjel kifosztották, éksze-

reit, egyházi ruháit is elvitték.

Meszlényi Zoltánról sem akkor, sem ké-

sőbb nem került nyilvánosságra semmi hír. 

Sem a családja sem a püspöki kar nem tu-

dott róla semmit. Az elfogatása és az 1951. 

március 4-én bekövetkezett halála közötti 

időszakról semmit nem tudunk.

Annyit ma már tudni lehet, hogy a 

kistarcsai internáló táborba került, ahol 

halálát szervezetének teljes leromlása okoz-

hatta. Dobay Pál visszaemlékezése szerint 

azonban a püspököt zárkájában verték 

agyon.

Jeltelen sírjának helye is sokáig ismeret-

len volt. Hosszas kutatás után derült ki, 

hogy hamvait a köztemető egy sírja takarja. 

Hamvait 1966-ban exhumálták, majd el-

helyezték az esztergomi bazilika altemplo-

mában. A szertartást a nyilvánosság teljes 

kizárásával végezték. 

Forrásmű: MAGYAR, E., Ki volt Mesz lé-

nyi Zoltán?, SZIT, Budapest 2009.

K. E.

�
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VISSZATEKINTŐ
� Február 6-án vasárnap hagyománya-

inkhoz híven idén is megünnepeltük 

templomunk szalézi gyökereire emlékezve 

Don Bosco ünnepét. Vendégünk volt Vi-

tális Gábor szalézi atya, a szentmisében a 

szalézi lelkületről beszélt. 

Don Bosco szellemében rövid gyermekfog-

lalkozást tartottunk a szentmise után. Gyer-

tyaszentelő után néhány nappal méhhviasz 

lapokból gyertyát tekertünk, amelyeket az-

tán Zsolt atya meg is szentelt. �

� Február 13-án a ½10 órai szentmisén az 

Betegek világnapjához kapcsolódóan idős 

és beteg testvéreink a betegek szentségéhez 

járulhattak. �
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POSTANYITOGATÓ
ADD, HOGY MA VALAMI JÓT TEHESSEK!
Fölébredtem, Uram! 

Ugye nem haragszol, 

ha azzal kezdem, hogy 

nem bántam volna, ha 

már nem ébredek föl. 

De azért köszönöm ezt a 

napot, melyet most adsz 

nekem. Legyen meg a te 

akaratod ebben is! Ez-

előtt öt-hat évtizeddel 

nem gondoltam volna, 

hogy ilyen hosszúra nyúlik az életem. Te tu-

dod, Uram, hogy mi minden jár az öregség-

gel. S nem fog téged bosszantani, ha kérek.

Add, hogy amikor jelenkezik a reu-

mám, szorongat a fulladás, zihál a mellem, 

összevisszakalimpál a szívem, akkor jusson 

eszembe, sokáig voltam egészséges is. Most 

köszönöm ezt az időt is neked, mert akkor 

nem jutott eszembe, hogy hálát adjak érte. 

Segíts, hogy ne legyek irigy öregember, aki 

sanda szemekkel néz az egészségesekre. 

Látod, Istenem, mennyi mindent kellene 

csinálnom, és milyen sokat szeretnék ten-

ni. S azt is látod, mennyire fáj napról nap-

ra újra és újra megélni a tehetetlenségemet. 

Amikor is átélten tapasztaltam, amire fi ad 

fi gyelmeztetett: A lélek ugyan kész, de a test 

gyenge. Ilyenkor segíts, hogy ne csüggedjek 

el, hanem legyen erőm újrakezdeni, ismét 

próbálkozni, hátha sikerül.

Óh, csak tudnék az enyéimnek segíteni, de 

már semmi hasznomat sem veszik. Csak te-

her vagyok számukra. Istenem, segíts, hogy 

el bírjam viselni kiszolgáltatottságomat, se-

gíts, hogy jó lélekkel tudjam elfogadni!

Fecsegő vénember lettem. Uram! Add, 

hogy senkinek ezzel terhére ne legyek és 

észre vegyem, ha vala-

hol fölösleges vagyok. 

Add meg ezt a kegyel-

met, hogy tudjak ma-

gam maradni és ön-

magammal tudjak mit 

kezdeni. Sőt, ennél is 

többet kérek, Istenem, 

add, hogy jól érezzem 

magam kettesben ve-

led.

Te tudod, milyen érzékeny vagyok. Tu-

dod, mennyire fáj, amikor embertársaim-

nak nincs idejük meghallgatni, és türel-

metlenül belém fojtják a szót. Add, hogy 

ne fájjon a vállrándítás vagy a lesajnáló 

ajakbiggyesztés. Segíts, hogy megértsem és 

elfogadjam az elfoglalt, küszködő, ideges fi -

atalokat, és szeretettel elfogadjam őket olya-

noknak, mint amilyenek. 

Istenem, napról napra jobban tapaszta-

lom, hogy több mindent elfelejtek. Azt ké-

rem tőled, hogy feledékenységemmel senki-

nek bajt vagy kellemetlenséget ne okozzak. 

De főként arra kérlek, segíts, hogy soha ne 

feledkezzem meg rólad, Istenem. 

És add, hogy ma valami jót is tehessek. 

Legalább kedves szót, vagy szerető mosolyt 

juttassak embertársaimnak, akik még ná-

lam is gyengébbek, tehetetlenebbek és elha-

gyatottabbak. Ezért, kérlek, segíts, hogy ne 

zúgolódjam, ne lázadozzam. Ellenkezőleg. 

Segíts, hogy legalább egy icipici hála gyul-

ladjon a szívemben irántad.

Ha pedig a mai lenne életem utolsó nap-

ja, akkor alázatos szívvel minden bűnömért 

bocsánatot kérve, Atyám: a Te kezedbe 

ajánlom lelkemet! Amen. �

A vonaton utazva az ülésen találtam 

egy Fehérvári Hírlapot még 2006 de-

cemberében. Ebben Kvesán István 

levele annyira elgondolkodtatott, 

hogy azóta is őrzöm és többször ol-

vasom. Most szeretettel nyújtom át 

a cikk másolatát a MUSTÁRMAG szer-

kesztőinek, ha érzik, hogy közlésre 

alkalmas, tegyék meg.     Mayer Gyula

Úgy éreztük, közreadjuk! (szerk.)



2011. MÁRCIUS 6. 7

Noha még januárban kifoghatott rajtunk 

az időjárás, és a Börzsöny-hegység helyett 

a Vértest vette célba plébániánk természet-

járó kiscsapata, múlt szombaton azonban 

már semmi sem tántoríthatott el minket at-

tól, hogy megvessük lábunkat Nógrád me-

gye hegyes dombos vidékein. Nekem ez volt 

idén az első-de biztosan nem az egyetlen- 

kirándulásom a természetben. Jól esett ott-

hon hagyni egy napra a tanulás és a munka 

nehézségeit, amelyek  szófogadó kisgyerek 

módjára este már vártak otthon.

A 17 fős harcedzett társaság már ruti-

nosan szállt be a plébánia elől induló jár-

gányainkba, hogy másfél óra kocsikázás 

után megkezdjük téli portyánkat a Kemen-

ce-patak mentén. Az erdőben még maradt 

némi hó, ami hangulatosabbá tette a tájat, 

de engem mégsem ez fogott meg, hanem 

a csodálatos jégképződmények, amelyek a 

sziklákat díszítették jégcsapok és a legkü-

lönbözőbb formájú jégtömbök képében. A 

kispatak  ezúttal a sziklák mellett a csepp-

kő alakú jégkockák között is kénytelen volt 

KIRÁNDULÁS A BÖRZSÖNYBE
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annak megvalósí-

tását: vele megjele-

nik az emberek között 

az Ország. Nem érvény-

teleníti ugyanakkor a bűnbá-

natra való felhívást, hiszen azért 

jött, hogy felszólítson: Tartsatok 

bűnbánatot! Örömhíre van számunk-

ra: a bűneit tudatosító és megbánó ember 

bizalommal fordulhat Jézushoz, mert az 

„Emberfi ának hatalma van a földön a bűnök 

megbocsátására” (Mt 9,6). Tudjuk azonban, 

hogy bűnbánatunk, megtérésünk csak Isten 

kegyelme által lehetséges, Ő indul ugyan-

is az elveszett bárány megkeresésére, az Ő 

irgalma öleli magához a tékozló fi út. Jézus 

olyan mély szeretettel és odaadással fordul a 

bűnösökhöz, hogy az megbotránkoztatja a 

farizeusokat, de a szeretetre válaszolni tudó 

bűnösök között mély megtéréseket is ered-

ményez (Lk 7, 36-50; Lk 19, 5-9).

A Biblikus teológiai szótár alapján N. Gy.

VISSZATEKINTŐ

�
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utat törni magának. Miután befejeztük a 

gyönyörködést (Jánoska pedig a jégcsapok 

likvidálását  ☺) folytattuk utunkat előbb 

egy völgyben, majd egy kaptatón fel az 

egyik hegyre. Útközben két emlékművel is 

találkoztunk: az egyik egy néhány éve sza-

kadékba zuhant túrázónak állít emléket, a 

másikról viszont nem tudtuk megállapíta-

ni, hogy pontosan kire is kell emlékeznünk: 

József főhercegre, vagy az általa lelőtt 1000. 

szarvasbikára, netán Mátyás királyra, aki 

anno szívesen vadászott erre, esetleg az 

úriemberre, aki a herceg miatt készíttetet-

te ezt a feliratot egy – szintén a táblán sze-

replő testvérpárral? Az első emlékműnél 

elmondtunk egy imát,  második szövegé-

nek kisilabizálása pedig jó néhány derűs 

percet szerzett a társaságnak. A hosszabb 

pihenőnket és a zsolozsmázást egy hegy-

gerincen töltöttük, ahonnan lélegzetelállító 

látványt nyílt a környező dombok oldalán 

fogpiszkálóként égbe meredő bükkfák ren-

getegére. Érdekes volt így, lombtakaró nél-

kül látni a csupasz tájat. Bár még a növé-

nyek nem bújtak újra elő, és a fák még nem 

rügyeztek ki, mégsem mondhattuk, hogy 

élettelen lett volna a Börzsöny: utunkat 

vérnyomok keresztezték, amelyek alkalmat 

adtak nekünk némi nyomolvasásra és talál-

gatásra is a – feltételezésünk szerint – meg-

lőtt vaddisznót illetően.

Sajnos ennek az erdei kalandozásnak is 

vége szakadt. Visszaérkeztünk autóinkhoz, 

és némi keresés után találtunk magunknak 

egy vendéglátóipari egységet, ahol sikerült 

valamicske folyadékot magunkhoz ven-

nünk, míg a korábbiaktól a megfelelő hely-

ségekben megszabadulhattunk ☺.

A túrát természetesen hazaautózással 

zártuk. Egyeseknek egy kis felvidéki ki-

ruccanás, másoknak  pedig a kamionfl ot-

ták előzgetése tette még izgalmasabbá a 

napot.

Ez a nap nem csupán a gyaloglásról szólt, 

hanem Szilvi pogácsájáról, Edit kekszéről, 

Jakab Peti fényképezőgépéről, Barnus há-

romlábú székéről, a gyönyörű jégcsapokról, 

a lenyűgöző tájról, a szemünk előtt elhala-

dó őzbakról, a hatalmas sziklákról, ame-

lyekre a kisebbek lelkesen felmászhattak, 

az egymással való érdekes beszélgetésekről, 

amelyekre nem jut  máskor idő. Ízek, illa-

tok, nevetések, egymás társasága, a látvány, 

a közösen elfogyasztott csontleves és forró 

csoki. Mind olyan élmények, amelyek fel-

tölthetik üzemanyaggal az öröm- és szere-

tettankunkat, hogy újult erővel folytassuk 

utunkat a hétköznapok kátyúkkal teli or-

szágútján. F. Z.

�

KERESZTELŐK

• Kada Gergely Erik
születési dátum: 2010. szeptember 9.
keresztelés ideje: 2011. február 20.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

• Juhász Valéria Mária és Forró Péter 

– 2011. március 5.

TEMETÉSEK

† Kiss Gézáné (sz.: Kátai Rozália)
születési év: 1925
temetés ideje: 2011. február 11.

† Molnár József
születési év: 1944
temetés ideje: 2011. február 18.

† Polácska János
születési év: 1926
temetés ideje: 2011. március 3.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK



2011. MÁRCIUS 6. 9

Kitaláltuk hogy el megyünk moziba, a dél-

pesti régió 5 plébániájának fi ataljaival. Le-

foglaltuk a Cirko Gejzír mozi egyik termét, 

ahol az Emberek és istenek című francia fi l-

met néztük meg.

Általában kicsit utánaolvasok a fi lmnek, 

mielőtt megnézem, most ez nem volt így: 

annyit tudtam, hogy dokumentumfi lm lesz 

(nem az ☺) és szerzetesekről szól. Úgy tűnt, 

hogy erről mások is ennyit tudnak, vagy 

még ennyit se.

Nekem nagyon tetszett a fi lm, nagyon 

jól formázott karakterek, igazán lelassított, 

feszültséggel teli hosszú 

jelentek, legtöbbször ak-

kor, amikor semmiféle 

akció nincs a vásznon, 

olykor még cselekvés se 

nagyon. Nagyon szépen 

fényképezték. A fi lm el-

gondolkodtatott olyan 

dolgon is, ami  talán nem is volt a fi lm köz-

vetlen üzenete. El is árulom, mi ez a gondo-

lat, egy dalszöveg nagyon jól leírja: „Ne félj, 

ne aggódj! Ne sírj, ne bánkódj! Ha tiéd Isten, 

Tiéd már minden. Ne félj, ne aggódj! Ne sírj, 

ne bánkódj! Elég Ő néked. Elég Ő néked.”

A fi lm Magyarországon is nagy sikert 

aratott ahogyan a rendező, Xavier Beauvois 

hazájában, Franciaországban is. 2010-ben 

elnyerte a Cannes-i fi lmfesztivál a nagydí-

ját, és a keresztény fi lmes közösség díját, az 

Ökumenikus díjat. A fi lm a vetítőtermek-

ben is aratott: több millióan látták, és négy 

hétig vezette a nézettségi listát is.

Egyértelműen vallásos alkotás, a hit, a 

béke, a közösség jelentőségének,a közösség 

és az egyén felelősségének kérdéseire ke-

resi a választ. Igaz történetet örökít meg: a 

kilencvenes évek derekán az Atlasz-hegy-

ségben, az algériai Tibhirine-ben él – jó 

kapcsolatot ápolva a helyi muszlimokkal 

– egy kis francia cisztercita közösség. A bé-

kés szerzetesi életet azonban meglehetősen 

felforgatják az iszlám szélsőségesek, illetve 

a tőlük való félelem megnyílvánulásai. A 

szerzetesek azonban szembenéznek a halá-

los fenyegetésekkel, és nem cserélik fel algé-

riai kolostorukat békés 

francia közösségre. 

Egy éjszakán a szél-

sőséges gerillaszervezet 

behatol kolostorukba, és 

elhurcol hét szerzetest. 

A hegyek közé viszik 

őket, hogy mi történik 

velük azt a fi lm nem ábrázolja képekben, 

vértanúságukról azonban hallhattunk már.

A cisztercita szerzetesek története ma-

gába sűríti az elmúlt ötven évnek az arab 

világgal kapcsolatos összes ellentmondását.

Bemutatja az iszlám és a keresztény feleke-

zetek közt fennálló jó viszonyt, majd a be-

következő rossz viszony alapjait is.

A békéért mindenkor kiálló, humorukat 

el soha nem vesztő, bátor szerzetesek külde-

téséről és egymás iránti tiszteletéről fest hű 

képet a fi lm. Ajánlom mindenkinek, aki nyi-

tott arra, hogy befogadjon egy kicsit meg-

rázó, ám nem elszomorító fi lmet.             R. F.

FILMAJÁNLÓ

EMBEREK ÉS ISTENEK
Ifi hittanosok moziban
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RENDHAGYÓ RIPORT

Amikor 

elindultam 

riportot készíteni, már 

akkor éreztem, hogy nehéz lesz. Az lett.

 Túl jól ismerjük egymást ahhoz, 

hogy kérdezni tudjak. Fel is adtam... 

Hagytam, hogy áradjanak a szavak, 

és csak beszélgetési szempontokat 

próbáltam adni. A riport szinte „in 

medias res” kezdődik. A fotók melletti 

aprócska névjegyek segítségével azért 

kicsit a tényekbe is bepillanthatunk.

� Valahogy látszik rajtatok, hogy jól ér-

zitek magatokat ebben az összetartó nagy 

családban? Mit szerettek egymásban? ?

Márti: Úgy ismerkedtem meg Katival, 

hogy eljött egy kórustalálkozóra, ahová én 

a katolikus iskola kórusát vittem. Azért jött 

oda, hogy megnézze, ki is Péter kedvese. 

Egy perc alatt jóba lettünk, Katiban kap-

tam még egy lánytestvért. Az első perctől 

nagyon jó volt, hogy sokat jártunk össze. A 

szüleimnél szokásban voltak a nagy csalá-

di összejövetelek, de anyukám halála után 

ezek megszűntek, és ezeket kaptam vissza 

az „új” családomban. Az is nagyon jó ebben 

a családban, hogy mindenki zenél, szívesen 

énekel. A két fi útestvér (Palkó és Péter) pe-

dig nagyon szeretik egymást.

Nagy szeretettel emlékszem vissza arra, 

amikor Lilla megszületett. Bementünk Ka-

tihoz a kórházba, de nagyon fáradt volt, épp 

aludt. Nem ébresztettük fel, hadd pihen-

jen. Ő persze utólag jól kiakadt, hogy ott 

voltunk és még csak nem is találkozhatott 

velünk, de szerintem akkor jól döntöttünk. 

Az is nagyon jól esett, hogy amikor Lilla 

keresztelőjét tervezték, megkértek minket, 

hogy legyünk a keresztszülei. Akkor Pé-

ternek már volt egy keresztlánya Palkó és 

Kati családjában, Kinga. Nagyon szeretünk 

együtt koncertekre, színházba járni, néha el 

is utazunk közösen pár napra.

Kati: Úgy érzem, Mártinak könnyebb 

beszélni a családról, mert van egy megha-

tározott időpont, ahonnan szemlélni tudja 

a családot, mi pedig már régtől ismerjük 

egymást. Nagyon jól érzem magam a csa-

ládban, mert jó együtt lenni, beszélgetni, 

borozgatni, szeretünk együtt lenni a gyere-

kekkel, de a gyerekek nélkül is. Rendszere-

sen összejárunk; ha egy hétvége kimarad, 

akkor már elvonási tüneteim vannak. Jó azt 

is látni, ahogy a gyerekeink – minden kor-

osztályban – szeretik egymást. 

Palkó: Én sem tudok semmi különlege-

set mondani: egyszerűen jó együtt lenni, 

bármilyen dolgot meg tudunk egymással 

beszélni. Tudunk hülyéskedni is, de a leg-

komolyabb problémákat is megoszthatjuk 

egymással. Még csak nem is kell minden-

ben egyetérteni: nem emlékszem rá, hogy 

valaha is megsértődtünk volna egymásra, 

pedig adott esetben még a nyersebb stílust is 

megengedjük magunknak, egymásnak.

Kati: A közelség nagyon nagy előnyt je-

lent, a hétköznapokban is nagy segítség. 

Amikor pl. a kicsik alsósok voltak, akkor 

teljesen „összeszerveztük” az életünket. 

Lilla és Áron 6 évig osztálytársak voltak, 

ISMERŐS ARCOK
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ISMERŐS CSALÁDOK

A MAYER-MAROS CSALÁDNÁL

és ettől aztán mindent közösen csináltunk. 

Egyeztettük, hogy ki viszi, és ki hozza el a 

gyerekeket, hol töltik a délutánt, ki tanul ve-

lük. Emlékszem, amikor reggel nem indult 

az autóm, elegendő volt csak egy telefon, 

hogy „Péter, ...” -  és máris érkezett a segít-

ség. 

� Mikor és hogyan kapcsolódtatok be a 

szemeretelepi plébánia életébe?

Palkó: Mi mindketten egész életünkben 

a kerületben laktunk. A 

Gyolcs (ma Fogaras) ut-

cai templomban ismer-

tük meg egymást 

még gimnazista 

korunkban. Évekig 

énekeltünk az otta-

ni kórusban, amely 

zeneileg is nagyon jó 

színvonalú volt, és a 

ferences atyák gon-

doskodtak a lelki ne-

velésünkről is. Ter-

mészetes volt, hogy 

Kalliszt atya esketett 

minket. Nem sokkal azu-

tán, hogy ő Sümegre köl-

tözött, átszoktunk a Főplébániára, mert 

Csenge a Liliom kert Katolikus Óvodába 

kezdett járni. Aztán mikor Henrik atya egy 

időre elkerült a kerületből, mi keresgélni 

kezdtünk. Zsolt atyát már ismertük kicsit 

a főplébániáról, de még futólagos kapcso-

latunk sem volt egymással. Szinte véletlen, 

hogy idekerültünk: Lilla annyi idős lett, 

hogy eljött az elsőáldozás ideje, és a renge-

teg iskolai programja mellett csak az itteni 

hittanóra időpontja volt megfelelő számára.

Kati: Lilla elsőáldozási prédikációja dön-

tötte el véglegesen a sorsunkat. A beszéd 

annyira szép és szívhezszóló volt, hogy máig 

emlékszik rá a család. És itt ragadtunk. 

Péter: Mi ideköltözésünk után kezdtünk 

ide, a szemere telepi templomba járni, Ju-

lit Pál atya keresztelte. A misék viszont túl 

hosszúak voltak a kisgyerekeknek, ekkor 

egy ideig mi is a Fogaras 

utcába illetve a Főplébá-

niára jártunk, de nem 

tartoztunk sehová. 

Amikor Zsolt atya 

ide került, akkor a mi 

gyerekeink is kezdtek 

hittanra, elsőáldozási 

felkészítésre járni. 

Éreztük, hogy jó he-

lyen vagyunk. 

Márti: Van néhány 

emlékem az idetarto-

zásunk kezdeteiből: 

Amikor elkezdtük ide-

járni, összetalálkoztam 

veled a Honvéd utcában 

(ez én volnék, a szerk.), gyerekekkel vol-

tunk, és jól elbeszélgettünk, majd hívtál 

bennünket valamilyen programra, amire 

mi akkor épp nem tudtunk elmenni, de 

azért én ezt megjegyeztem magamnak ☺.)

Aztán, amikor először mentünk ki októ-

ber 23-án a 301-es parcellába, sokat be-

szélgettünk biciklizés közben, majd abban 

az évben közösen csináltuk a betlehemest. �

Mayer Péter – köztisztviselő

Víg Márta – tanár, mentálhigiénés tréner

Gyerekek: Dóra (28) turisztikai szakember, 

Lili (23) egyetemista, Áron (14), Juli (12)
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A bakonyi táborban egyszer egy eső miatt 

beszorultunk a konyhába. Gyorsan kórusba 

szerveztem a gyerekeket és éneket tanul-

tunk. Akkor Hajni kérdezte meg, hogy nem 

akarok-e tamplomi kórust létrehozni a gye-

rekekből. Akkor ezt nem vettem még komo-

lyan, de Magdi (Bognár Magdi) biztatására 

belefogtunk. Az első három év varázslatos 

volt, most is jó lenne, ha többen jönnének és 

énekelnének velünk. Nem fogom elfelejteni 

az első szereplésünket, amely a karácso-

nyi szentmisén nagyon szépen sikerült. Jól 

esett, hogy odajöttek a szülők és gratuláltak, 

de ami még ennél is jobb volt, hogy Palkó is 

odajött, és megjegyezte, hogy milyen ügye-

sek voltak a gyerekek. Mi nagy kritikusok 

vagyunk együtt, ezért aztán külön súlya 

volt a dicséretnek.

Palkó: 2007-ben volt a 

25. házassági évfordu-

lónk, és Zsolt atyát 

kértük meg arra, 

hogy ünnepel-

jen velünk. Az 

egymáshoz való 

közelebb kerü-

lésünket innen 

számítom. Eb-

ben a készület-

ben éreztük meg 

azt, hogy szeret 

minket, nagyon sze-

mélyes és bensőséges ün-

nepet varázsolt nekünk. 

Aztán egy adventi koszorú-készítéskor 

Zsolt atya megkérdezte tőlem, hogy mivel 

is foglalkozom, ezután nem sokkal pedig 

elvállaltam a Mustármag tördelési-szer-

kesztési feladatait. 

� Hogy látjátok? Milyen haszna lehet 

annak, hogy a katolikus egyház ezt az évet 

a családoknak szenteli?

Péter: Attól nem fognak a családok jobban 

élni, hogy ilyen nevű év van, de felhívhatja 

a fi gyelmet arra, hogy mennyivel jobb csa-

ládban élni. Akik családban élnek, jobban 

tudatosíthatják magukban, mennyire hálá-

sak lehetnek ezért. A felnőtt életük kezdetén 

járók számára is fontos a minta. A kiemelt 

év, a jelmondatok nyilván fi gyelem felkel-

tőek: kérdéseket vetnek fel olyan dolgokkal 

kapcsolatban, amit nem tartunk jónak, de a 

megoldást sem igazán tudjuk. A mai társada-

lomban a különböző családmodellek jelenlé-

te nyilvánvaló kihívás, az egyház nem teheti 

meg, hogy nem reagál erre. Alkalom nyílik 

arra is, hogy az egyház közösségeiben elin-

duljon valamilyen közös gondolkodás, fel-

adatok fogalmazódhatnak meg, pl. hogyan 

lehet segíteni az egyedülálló szülőknek.

Kati: Elsősorban ez nem 

is nekünk szól: annak ide-

jén a Katolikus Óvo-

dában pl. teljesen 

természetes volt, 

hogy a 4. gyere-

kemet várom, a 

világban pedig 

megbotránkoz-

va kérdezték: 

„hogy bírod?” 

Én meg fel vol-

tam háborodva. 

Hát úgy bírtam, 

hogy szerettem őket. 

Palkó: Én kettéválasz-

tanám a kérdést: egyrészt 

az, hogy egyházon belül milyen hatása van, 

az a helyi közösségek kreativitásától függ, 

hogy mennyire tudják megtölteni tartalom-

mal a családok évét. A társadalmi hatásban 

szkeptikus vagyok, nem gondolom, hogy 

gyors és kézzelfogható eredményre számít-

hatunk – pl. a házasságkötések száma rövid 

időn belül számottevően nőni kezd –, de va-

lami magot csak elültethet. N. Gy.

Maros Pál – nyomdamérnök

Nagyághy Katalin – tanító

Gyerekek: Luca (28), Kinga (26),

Csenge (20), Lilla (15)
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HITÉLET

MERT SZENT KERESZTED ÁLTAL 
MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT

A nagyböjti idő alkalom arra, hogy Jézus 

halálig menő szeretetén, a szenvedésén mé-

lyebben is elgondolkodjunk, azt átelmél-

kedjük. Erre a pénteki keresztutak közös-

ségi alkalmat is teremtenek. A különböző 

keresztutak szövegei mindig újabb és újabb 

szempontot emelnek ki Urunk szenvedésé-

nek történetéből. Most egy olyan kereszt-

utat mutatunk be – Ladocsi Gáspár püs-

pök rövid keresztútját –, ami csak egy-egy 

mondattal jeleníti meg az egyes stációkat. 

A mondatokon való gondolkodás azonban 

egyre közelebb vihet minket a szenvedés, a 

megváltás titkának megismerésében. 

I. Pilátus halálra ítéli Jézust

Ártatlant ítéltek el! – cinikus és fanatikus 

tett volt

II. Jézus vállára veszi a keresztet

Aki a keresztet a vállára vette, az előbb 

kiszolgáltatta önmagát

III. Jézus először esik el a kereszttel

Az esendőségét elfogadó embert mondhat-

juk alázatosnak

IV. Jézus szent anyjával találkozik

Az anyák szenvedő szeretetébe öltözködik 

olykor az Isten.

V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresz-

tet hordozni

Erőszakot elkövetni a hatalom gyengeségé-

nek a jele; az erőszakot elviselni a hatalaom 

erejének a jele.

VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Az embertelenséggel dacolni az emberies-

ség egyértelű bizonyítéka

VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel

Akit a gyűlölet egyszer a földre taszított, 

az tudja igazán a gyűlöletet magától 

eltaszítani.

VIII. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat

Csak a szeretetből fakadó sajnálkozás nem 

megalázó.

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt 

súlya alatt

Aki tehetetlenségét elfogadja, az még nem 

biztos, hogy beletörődött a tehetetlenségbe.

X. Jézust megfosztják a ruháitól

A lemeztelenített láttán a tiszta önmagát 

szégyelli, a tisztátalanból előtör a gyönyör.

XI. Jézust a keresztre szegezik

A közöny, a tudatlanság és az elvakultság – 

ez a három szeg elegendő ahhoz, hogy egy 

életet keresztre szögezzenek

XII. Jézus meghal a kereszten

A halál egyetlen szó: 

MEGBOCSÁTOTTAM, amit elfogadni 

üdvösség, elutasítani kárhozat.

XIII. Jézus testét leveszik a keresztről

A hűséges gyávaság nem tévesztendő össze 

a gyáva hűséggel.

XIV. Jézus holttestét sírba teszik

Az igaz csak ideig-óráig meg- és 

lepecsételhető.
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A legutóbbi MUSTÁRMAG-ban sorozatot 

indítottunk a napjainkban igen divatos 

ezoterikus irányzatokról. Jelen cikkünk 

e sorozat 2. része. A szöveg forrása 

a Magyar Kurir hasonló témájú 

anyaga. (A cikk teljes terjedelmében 

az alábbi internetes oldalon olvasható:  

http://www.magyarkurir.hu/hirek/

new-age-kereszteny-szemmel)

A 20. század 2. felétől találkozhatunk a New 

Age fogalmával. Az elnevezés mögött az az 

asztrológián alapuló felfogás húzódik meg, 

hogy az ezredforduló 

után új korszak köszönt 

be: a vízöntő kora. Az 

ez előtti kort a Halak 

korának hívták, amely-

ben a kereszténység ala-

kította a történelmet és 

a kultúrát. Ez a keresz-

ténység által meghatá-

rozott korszak zárul le, 

és lép helyébe az új kor-

szak, vagyis a New Age. 

Mit is hoz majd ez az új 

kor?

Az elképzelések szerint ez a kor békét és 

harmóniát hoz a világnak. A népek egyetlen 

globális kultúrához csatlakoznak, az álla-

mok megszűnnek, egyetlen világkormány 

áll majd az emberiség élén. 

Megszűnnek a vallások is, helyét egy olyan 

szinkretista mozgalom tölti be, amelyben a 

legkülönfélébb vallások elemei keverednek 

(ld. a cikkhez tartozó illusztráció), beleértve 

a kereszténység előtti pogány vallásokat is. 

A New Age világában sokan hisznek a re-

inkarnációban: az ember az újjászületések 

által tökéletesedik, megistenül. 

A természethez való viszony is megválto-

zik: az új korszak felismeri, hogy minden él, 

mindennek van tudata. 

Megszűnik az abszolút igazság, mindenki 

a maga igazát követi majd. Újra napvilágra 

kerül, és mindenki számára elérhetővé válik 

az ősi, ezoterikus tudás. 

Vége lesz a racionalizmuson alapuló gon-

dolkodásnak, helyét az intuíció és az érzel-

mek veszik át. 

A New Age jelképe a 

szivárvány, hisz benne 

a spektrum valamennyi 

színe egyesül. 

A NEW AGE ÉS A 
KERESZTÉNYSÉG?
A kereszténység szá-

mára nincs hely a New 

Age-ben, hiszen az el-

utasít minden olyan 

vallást, amelyik az igaz-

ság igényével lép vel. A 

keresztények nem érthetnek egyet az Igaz-

ság relativista felfogásával, hiszen elkötelez-

te magát Jézus mellett, aki azt mondta: „Én 

vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki sem 

juthat el az Atyához, cask általam.” (Jn 14,6)

A New Age panteista szemlélete ellent-

mond a személy Isten létének. Istent a ter-

mészetben konfúz módon jelenlevő erőnek 

HITÉLET

AZ ÚJ KORSZAK – A NEW AGE
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gondolja, nem pedig egy olyan a világ fölött 

álló Úrnak, aki szeretettel fordul minden 

egyes ember felé, és akivel személyes kap-

csolatba kerülhetünk. 

Nekünk keresztényeknek nem kell egy 

eljövendő job korszakban reménykednünk, 

hiszen Jézus Krisztusban elérkezett az idők 

teljessége. A keresztény ember tudja, hogy a 

„végső időben” él, és várja a történelem betel-

jesedését, vagyis Jézus második eljövetelét. 

A New Age az ember megistenülését, a 

különböző spiritiuális technikák általi ön-

megváltását hirdeti, a keresztény ember 

tudja, hogy megváltása Krisztus keresztje 

által történt. A keresztény ember ismeri ön-

nön korlátait, tudja, hogy közte és Teremtő-

je közt. Célja nem az, hogy megistenüljön, 

hanem, hogy a tökéletes szeretet teljességét 

élje meg. 

HONNAN ERED A NEW AGE?
A modern New Age mozgalom gyökerei az 

1875-ben alapított teozófi ai társasághoz ve-

zetnek (alapító: Helena Petrovna Blavatsky). 

E mozgalom céljának tartotta (s tartja a mai 

napig), hogy tanait az új világról minél szé-

lesebb körben terjessze, velük a társadalmat 

átitassa, majd átalakítsa. Ezért nézeteiket az 

élet valamennyi területén alkalmazzák és 

terjesztik (pl. homeopatia, Bach-virágterá-

pia, kineziológia, transzcenden-tális medi-

táció, drágakő-terápia). 

E havi rejtvényünk megfejtéséhez ismét a 

Szentírást kell lapozgatni. Segítségül meg-

adjuk, hogy az idézett rész Izajás próféta 

könyvéből való, és az Úr szenvedő szol-

gájáról szól. A feladványban a keretben 

megadott szavakat kell a megfelelő helyre 

beírni. Beküldendő a kitöltött szöveg. A ju-

talmazásban előnyben részesítjük azokat, 

akik megadják azt a bibiliai helyet (fejezet, 

vers), ahonnan az idézet származik.

A megfejtéseket április  17-ig várjuk a 

mustarmag18@yahoo.com elektronikus 

postafi ókra vagy a plébániára. Előző havi 

rejtvényünkre ismét sok helyes megfejtés 

érkezett, közülük ez alkalommal Szabó-

Mátrai Klára, Hajdu Józsefné és Kraus Haj-

nalka nyertek. Megfejtéseiket köszönjük, 

ajándékaikat személyesen kézbesítjük.

Megvetett volt, utolsó az emberek kö-

zött, a ___________________ férfia, 

aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki 

elől __________________ eltakarjuk ar-

cunkat, ___________________, akit bi-

zony nem becsültünk sokra. Bár a mi 

______________________ viselte, és a mi 

__________________ nehezedtek rá, még-

is (Istentől) ___________________ néztük, 

olyannak, akire _______________________ 

az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi 

_____________________ szúrták át, a mi 

___________________ törték össze; a mi 

___________________ érte utol a büntetés, 

az ő ___________________ szereztek ne-

künk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a ju-

hok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, 

és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyá-

junk ___________________. Megkínozták, s 

ő ___________________ elviselte, nem nyi-

totta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni 

visznek, vagy amint a bárány elnémul nyí-

rója előtt, ő sem nyitotta ki a száját.

REJTVÉNY

alázattal – békességünkért – betegsé-

geinket – bűneinkért – fájdalmaink 

– fájdalmak – gonoszságát – gonosz-

ságainkért – iszonyattal – lesújtott – 

megvertnek – megvetett – sebei



LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� március 9. hamvazószerda: a nagyböjti 

időszak kezdete – szigorú böjt. Szentmise este 

6 órakor hamvazkodással;

� Nagyböjt péntekjein: 17.15-től keresztút

18 órától szentmise (nagyböjt péntekjein nincs 

reggeli szentmise);

� március 13. vasárnap: fatimai engesztelő 

imaest az Ibolya utcai kápolnában, 17 órától 

rózsafüzér, utána szentmise;

� március 13. vasárnap: délután 4 órakor a 

Rózsafüzér Társulat találkozója a plébánián;

� március 21. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� március 27. vasárnap: a ½10 órás szentmi-

sét az ebben a hónapban eltemetett halottain-

kért mutatjuk be;

� április 13. virágvasárnap: a ½10 órai 

szentmisén passió (közreműködik a plébánia 

kórusa), az esti szentmise után: Csíksomlyói 

passiójáték.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

� március 20. vasárnap: délután 3 óra kor do-

kumentumfi lm-klub: Mikrokozmosz – A fü-

vek népe;

� március 22. kedd: 
19  órakor Férfi kör a 

plébánián;

� március 25–27.: 
Dél-pesti Ifj úsági 

Lelki hétvége Eszter-

gomban;

� március 28. hétfő: 
20 órakor Asszonykör a 

plébánián;

� április 7. csütörtök: Nagyböjti Ifj úsági Ta-

lálkozó (NABIT);

� április 9. szombat: Plébániai lelkinap;

� április 16. szombat: Babakocsis túra a budai 

hegyekben.

� SÁRGA CSEKK • Ahogyan azt korábban 
hirdettük, a Mustármaghoz évente kétszer 
mellékelünk egy-egy sárga csekket. A sárga 
csekk felhasználható az egyházi adó vagy 
adományok befi zetésére. A csekkes befi ze-

tések esetén kérjük feltüntetni a befi zetett 
összeg rendeltetését. Szeretettel hívjuk fel 
a testvérek fi gyelmét arra, hogy a plébá niai 
újságunkra is elfogadunk adományokat, hi-
szen egy szám megjelentetése kb. 40 000 fo-
rintba kerül. (Példányonként kb. 200 Ft) A 
támogatásokat előre is köszönjük!

ELŐRELÁTÓ
(avagy jegyezd be a naptárodba!!!) 

A következő hónapok várható eseményei:

� április 30.: Plébániai bál;

� május 6–8.: Mini tábor általános iskolások 

részére;

� május 14.: Élő Rózsafüzér Zarándoklat Bu-

dapestért;

� május 21.: Nagymarosi Ifj úsági Találkozó;

� május 28.: Családi délután (méta- és bog-

rács party);

� június 9–13.: Közös zarándoklat a Csík-

somlyói búcsúra.

Nyári táboraink időpontjai:

� június 16–június 24.: Általános iskolás 

napközis tábor;

� június 29–július 5.: Középiskolás tábor 

(Tarján – Gerecse).;

� július 21–24.: Plé-

bániai családi tábor 

(Tivadar);

� július 25–31.: Ál-

talános iskolás tábor 

(Bajót).
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