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MISSZIÓ
Nemrégiben Sebastian atya, aki a Pápai Missziós Művek magyarországi
vezetője, felhívott telefonon. Azt mondta, szeretne egy projektet indítani Gambiában. Gambia igen szegény ország. Általános tankötelezettség
nincs, de a gambiai gyerekek nagyon lelkesek és szeretnek tanulni. A
baj csak az, hogy gyakran nincs mit enniük. Pár évvel ezelőtt egy magyar szerzetesnővér ezen a vidéken dolgozott egy évet. Elmondta hogy
7 (azaz hét) forintból egy szerény ebédet lehet adni a gyerekeknek, mégis sokszor éheznek. Korgó gyomorral pedig nehéz figyelni...
II. János Pál pápa döntése alapján október utolsó előtti vasárnapját
missziós vasárnapként ünnepeljük. A keresztény misszió célja, hogy
megismertesse az emberekkel Isten szeretetét, ami Jézus Krisztusban
vált nyilvánvalóvá. (vö. 1 Jn 4, 9) Életünkkel, cselekedeteinkkel kell tanúságot tennünk Isten szeretetéről. János apostol így fogalmaz: „Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki – bár bőven van neki a
világ javaiból –, mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved,
elzárja előle a szívét?” (1 Jn 3, 18)
Most, októberben különösen is foglaljuk a szívünkbe a missziók
ügyét. Így átitatódik a lelkünk Isten és az embertárs szeretetével. Imádságaink, tetteink, adományaink szép gyümölcsöket teremhetnek. Közvetlen környezetünkben és Afrikában, családi és baráti kapcsolatainkban, utcán, iskolában, munkahelyen egyaránt.
„Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek
egészen a föld végső határáig” (Apcsel 1, 8)

C. Zs.

HÓNAPSOROLÓ

OKTÓBER
Október hagyományos magyar neve Mindenszentek hava. A hónap jeles alakja XXIII.
János pápa (Angelo Giuseppe Roncalli) a II.
Vatikáni zsinat atyja. 1881. november 25-én
született Észak-Itáliában, Bergamo tartomány Sotto il Monte településén. Tizennégy
gyermekes család negyedik gyermekeként
látta meg a napvilágot. Szülei nagy szegénységben élő, sokat dolgozó parasztok voltak,
akik bérelt földön gazdálkodtak, hogy eltarthassák a népes családot. A mezőgazdasági munkákból a gyerekeknek is már
korán részt kellett vállalni. A kis Angelo bár nagyon szeretett tanulni – szigorú apja
parancsára a farmon lévő munkákban is
besegített. Nagybátyja és a falu papja korán
észrevették, hogy a kisfiúban buzog a tanulási kedv. Támogattak a tanulásban. Angelo
gyerekkorától pap akart lenni, hat éves korától rendszeresen ministrált, nagybátyjával
látogatta a hajnali miséket.
Iskolái első három évét a falujában végezte, innen a celennai püspöki iskolába került.
Ezt az iskolát túl fiatalon kezdte el, ezért nem
sikerült beilleszkednie. Még mindig csak tizenegy éves, amikor a bergamói szemináriumba kerül. Itt nagyon megszeretik oktatói,
kiválóan tanul, segíti a gyengébb képességűeket. A századfordulón a bergamói püspök
három növendéket Rómába küld tanulni –
közöttük van Angelo Roncalli is. A boldog
fővárosi tanulás nem tart sokáig, 1901. november 30-án be kell vonulnia a hadseregbe.
A szemináriumi bezártság és védettség után
nehéz alkalmazkodni a hadsereg kemény világához. Leveleiben ezt az időszakot a babiloni fogsághoz hasonlítja. Ezer líra hadisarc
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befizetésével a katonai szolgálatot egy évre
sikerül csökkenteni. 1902 novemberében
visszatérhet Rómába, ahol folytatja tanulmányait. Pappá szenteléséig marad a városban. 1904. július 13-án doktorál teológiából,
majd egy hónap múlva pappá szentelik.
1904. augusztus 10-én visszatér szülőfalujába, hogy itt mondja
el első szentmiséjét.
1905 januárjában
X. Pius pápa püspökké szenteli és a
bergamói egyházmegye irányításával
bízza meg Giacomo
Radini Tedeschit.
A püspök Angelo
Roncallit választja
titkárának. A két
ember remekül kiegészíti
egymást,
kiválóan tudnak együtt dolgozni. Igazi apafia kapcsolat alakul ki közöttük. Titkári feladatai mellett a bergamói szemináriumban
egyháztörténetet, apologetikát, fundamentális teológiát és patrológiát tanít. Egyik
tanítvány így emlékezik vissza rá: „Angelo
Roncalli mindig hajszálpontosan érkezett
az előadásokra, feltűnően elegánsan öltözködött. Mindig mosolygott, nagyon jóindulatú volt, s kiválóan értett ahhoz, hogy bátorságot és bizalmat csepegtessen diákjaiba.
Előadásaiban nem ragaszkodott az írásba
foglalt tananyaghoz, hanem előszeretettel
színezte mondandóját történetekkel, idézetekkel. Melegszívű előadásmódjáért hamar
szívünkbe zártuk.”
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1914. augusztus 14-én meghal Radini
Tedeschi. 1915-ben Roncallit behívják katonának, először a bergamói katonai kórházban szanitéc tisztként dolgozik, egy év
múlva főhadnaggyá léptetik elő, s tábori
lelkésszé nevezik ki. Nemcsak lelki segítséget nyújt a rászorulóknak, hanem orvosi
alapismereteket is szerez, s kiveszi a részét
a sebek fertőtlenítéséből, bekötözéséből. A
haldoklókat a végső pillanatig kíséri. 1919
márciusában engedik el a katonai szolgálatból. Ezután szemináriumi spirituálisként
dolgozik tovább.
1921 tavaszán XV. Benedek pápa Rómába
hívja, majd májusban pápai házi prelátussá nevezi ki. Ezután néhány évet Rómában
tölt, ezalatt megismeri a Szentszék működését. 1925-ben váratlanul Bulgáriába küldi a Szentszék. A Vatikán nem tartott fenn
diplomáciai kapcsolatot Szófiával de úgy
érezték, ideje lenne a hivatalos kapcsolatok
kiépítésének, hogy a kisebbségben élő hatvanezer katolikus hívőnek segítségére legyenek. Erre a feladatra szemelték ki őt. A
mindig engedelmes Roncalli hevesen tiltakozott: semmiféle diplomáciai tapasztalattal nem rendelkezik – érvelt. Jó kapcsolatot
kellett kiépítenie a bolgár cárral és a bolgár
ortodox egyházzal. Az itt töltött évek alatt
sikerült felépítenie a katolikus papi szemináriumot. Kudarcok is érték, amikor is nem
sikerült megakadályoznia, hogy a cár – ígérete ellenére – Szavojai Giovanna katolikus
olasz hercegnőtől született gyermekét ortodox keresztségben részesítse. Az esemény
miatt a pápa rosszallását fejezte ki az apostoli delegátusnak.
Pályafutásának következő állomása Isztambul. Itt sincs könnyebb helyzetben,
mint Szófiában volt. Kemal Atatürk modernizációs tevékenységének köszönhetően
az egyházak – legyen az muzulmán, ortodox, katolikus – nehéz helyzetben vannak.
2011. OKTÓBER 9.

Az országban azt is törvény írja elő, hogy a
vallási vezetőknek úgy kell öltözködniük,
mint a világiaknak. Egyedül a magas papi
gallér nem esett tilalom alá. Lelkipásztori
munkája kevés volt, ezért főként karitatív
tevékenységet folytat. A háború éveiben az
isztambuli katolikus intézmények egyre kevesebb támogatást kaptak az anyaországból.
Mussolini kormány úgy döntött, hogy egyes
szerzetesrendek kapuit be kell zárni. A súlyos helyzetben lévő intézményeket segítette
Angelo Roncalli. Jellemző a személyiségére,
hogy ezt igyekezett úgy rendezni, hogy a
megsegítettnek ne legyen kényelmetlen az
adomány elfogadása. Nem csak a keresztények, hanem más üldözöttek is számíthattak segítségére. A Nemzetközi Raoul Wallenberg Alapítvány is hivatalosan elismerte
XXIII. János életmentő tevékenységét.
A török éveknek XII. Pius pápa kódolt
távirata vet véget hirtelen: ebben haladéktalanul Rómába rendeli, hogy onnan Párizsba
menjen. A hír mély szomorúsággal töltti el.
De az Úr akaratának engedelmeskedve elindul újabb küldetése felé. Itt is nehéz feladatok várták. A kormány ötven püspököt
vádolt azzal, hogy együttműködött a Vichyrezsimmel és a németekkel. Az ország új
vezetése le akarta váltani őket. Az új nuncius feladata, hogy kiderítse mi történt. A
Szentszék bizonyítékokat követelt Párizstól
az érintett főpapok ügyében, de a külügyi
tárca vezetője nem tudta bizonyítékokkal
alátámasztani állításait. Roncalli által vezetett tárgyalások eredménye az lett, hogy az
ötven meggyanúsított püspök közül hétnek
kellett távoznia. Párizsban hamar megszerették az emberek – az utca népe és a magas
rangú diplomaták egyaránt.
1952 novemberében bíborossá nevezi ki
a Szentatya. A következő év tavasza már a
lagúnák városában találja őt, mint velencei
pátriárkát. Nagyon hálás a Gondviselésnek, 
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KÜLDETÉSTEK VAN,
MENJETEK BÉKÉVEL
Ifjúkoromban sokszor hallottam e szavakat a szentmise végén. Máig visszhangoznak bennem. Mi is a küldetésünk?
A Szentírás is sokféle értelemben beszél
a küldetésről. Küldetésük volt a prófétáknak: azért kapták, hogy visszatérítsék
a népet Istenhez, bűnbánatra sarkallják
őket. A választott népnek is küldetése volt:
az Egy Igaz Istent dicsérni, megmutatni.
Jézus többször is úgy kezdi beszédét:
„Azért jöttem...”; „azért küldettem...”; „az
Emberfia azért jött...” – ezzel is kifejezi,
hogy feladattal érkezett a Földre: „hogy
beteljesítse a Törvényt”, „hirdesse az örömhírt”, „keresse és megmentse, ami elveszett” – hogy csak néhányat említsünk az
ilyen jellegű közlésekből.
Az apostoli iratok is gyakran említik,
hogy Jézusnak küldetése volt: Isten úgy
küldte a Fiát, mint Üdvözítőt, mint vétkeinkért való kiengesztelést, hogy mi általa
éljünk (1 Jn 4,9).
Jézus nem csak küldött, hanem küldő is: missziós paranccsal
küldi apostolait a
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világba: „Tegyetek tanítványommá minden népet, és kereszteljétek meg őket!”. Úgy
küldi őket, mint munkásokat az aratásába,
mint szolgákat, akik a menyegzőre hívják
az embereket, de úgyis, mint bárányokat a
farkasok közé. Saját maga nevében bocsátja
útjukra tanítványait: „Aki titeket hallgat,
engem hallgat”, „aki titeket befogad, engem
fogad be”.
A feladat nem csak az apostoloké, megkaptuk mindannyian. Jézust kell felmutatnunk, őt kell hirdetnünk a világban. Viselkedésünkkel, szavainkkal, életünkkel kell
tanúságot tenni Róla. Küldetésünk van..., és
ez nem is mindig könnyű. Néha könnyebb
nem szólni, nem kiállni, nem megvédeni..
Ugyanakkor rajtunk is múlik, hogy miként
vélekednek barátaink, munkatársaink,
szomszédaink a Mennyei Atyáról, Jézusról.
Minden nap misszióban indulunk, otthon,
a munkahelyen, az utcán... Adj Uram erőt,
bátorságot, leleményességet, hogy tanúságot tudjak tenni Rólad ott, ahol
élek, azok között, akik között megfordulok.
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 hogy a világ különféle tájai után szülőföldjéhez közel kerülhetett. A velenceieket és a
nyugodt várost hamar a szívébe zárja. Innen
utazik el, XII. Pius halálhírét hallva az Örök
Városba, az 1958. október 25-én kezdődő
konklávéra.
Október 28-án 16 óra 50 perckor új pápája lett a világnak Angelo Giuseppe Roncalli
személyében. Az új pápa a János nevet választotta. A bíborosok egy része azért adta
szavazatát a velencei pátriárkára, mert átmeneti pápának tartották. Az átmenetinek
tekintett pápa hozta a legnagyobb változást
az Egyház életében a XX. században. 1959.
január 25-én a San Paulo Fuori Le Mure
pápai főoltáránál mondott szentmiséje
után bejelentette a zsinat összehívását. A
biborosok kábultan hallgatták a bejelentést.
Az elhangzottakat döbbent csend fogadta.
Kortársai nem teljesen értették meg a pápát.
„Azt sem tudhatjuk, hogy XXIII. Jánosnak eredetileg milyen elképzelései voltak
a zsinatról. Kétségkívül nem akart új dogmát, elítélni sem akart senkit, ez alapvető
természetével teljesen ellentétes lett volna.
Antimodern rendezvényt sem kívánt, hanem
olyan püspöki gyűlést, amelyen a résztvevők
a Szentlélek szellemében felelős ökumenikus
döntéseket hoznak. Számára az egyház nem
régiségekkel teli múzeum volt, hanem kert,
amelyet művelni kell.”
Az idős Szentatya 1962. október 11-én a
Szent Péter-bazilikában megnyitja a zsinatot. Az első zsinati szekció végén a Szentatya
egészségi állapota már nagyon rossz. A következő hónapokban ereje egyre fogy. 1963.
június 3-án cserélte fel a földi életet az örök
élettel. II. János Pál pápa 2000. szeptember
3-án avatta boldoggá.
Forrásművek: RÓNAY, T., Forgószél a Vatikánban, Vigília, Budapest 2008. • Szentek
élete, SZIT, Budapest 2009.
2011. OKTÓBER 9.

ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐK

• Tóth Annamária
születési dátum: 2009. november 3.
keresztelés ideje: 2011. augusztus 21.
• Kovács-Győrik Péter
születési dátum: 2007. január 1.
keresztelés ideje: 2011. szeptember 11.
• Nemesi Zsóﬁa Julianna
születési dátum: 2011. június 6.
keresztelés ideje: 2011. szeptember 17.
• Benkő Iván
születési dátum: 201. május 13.
keresztelés ideje: 2011. október 2.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
• Vörös Eszter és Szabó Attila – 2011.
szeptember 3.

• Kvasz Nóra és Bors Róbert – 2011.
szeptember 17.

TEMETÉSEK

† Bar Lajos
születési év: 1934
temetés ideje: 2011. augusztus 24.
† Szentornyai Róbert
születési év: 1929
temetés ideje: 2011. szeptember 7.

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011.
Október hónapban népszámlálást tartanak
hazánkban. A kérdőíveken vallási hovatartozásunkra vonatkozó kérdés is szerepel. A Magyar Katolikus Egyház – a többi felekezethez
hasonlóan – arra buzdít minket, hogy ilyen
formában is valljuk meg hitünket. Legyünk
büszkék arra, hogy Krisztushoz tartozóként
éljük életünket!
„Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10, 32)
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VISSZATEKINTŐ
KISKUNMAJSAI FÜRDŐZÉS
Az utolsó nyári hetekben kétszer is voltunk
a felújított kiskunmajsai strandon. Először
csak mi, szemerések voltunk ott, másodszorra már kiegészültünk néhány főplébániás barátunkkal is.
Az első alkalommal a csúszdázáson, fürdésen kívül jól lekötött minket a labirintus
is („Ki tud leggyorsabban végigmenni bekötött szemmel?”-versenyt rendeztünk), és
a fárasztó, meleg napot jó volt a soltvadkerti fagyizóban zárni, ahol legalább 50 fagyi
közül választhattunk.
A második alkalommal korábban indultunk, kicsit többen is voltunk és szintén nagyon jól éreztük magunkat. Csúszdáztunk,
ugráltunk és a tóban lévő gumijátékokon
napoztunk (és ugráltunk róluk ☺). Fáradtan, de élményekkel telve értünk haza.
Mindkét alkalom más volt, de egyben
nagyon jó is. Reméljük, hogy még sok-sok
ilyen szép napunk lesz együtt! ☺
H. N.

SZÜLETÉSNAPOT
ÜNNEPELTÜNK
Augusztus 20-án ismét közösen ünnepeltük templomunk születésnapját. Ahogyan
tavaly is, idén is ünnepi szentmisével kezdődött együttlétünk.
Utána a kertben folytatódott a búcsú. A
gyerekek vetélkedhettek egymással ügyességben, a felnőttek szellemi totóval mérhették össze erejüket. Sokan a bográcsok
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körül serénykedtek, vagy csak egyszerűen
társaságot szolgáltatták a forró tűz körül tevékenykedő „mesterszakácsainknak”. Természetesen volt az idén is nagy közös játék.
A csapatok bebizonyíthatták alkalmasak-e
az uralkodásra. Kiváló királyi udvarok és
még kitűnőbb uralkodók bizonyítottak ebben a játékban.
Nem maradhatott el a vetített képes
visszatekintés plébániánk elmúlt esztendejére, és persze jól esett az asztal mellett
elfogyasztani az ebédet: finom ételek közül
lehetett választani, és bizony sütemények is
akadtak szép számmal.
Hogy jó volt-e ez az ünnep, jó volt-e
együtt lenni? Talán a szavaknál többet ér,
ha azt mondom 4 óra körül még jó néhányan az asztal körül beszélgettünk.
Most már bátran mondhatjuk: szép hagyománnyá vált a közös Szent István napi
ünneplés.
N. Gy.

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK
HETE 2011.

A felnőtt hittancsoportunk közösen is
részt vett egy a rendezvénysorozat keretében szervezett eseményen. A Néprajzi Múzeum egy csodaszép termében a Gryllus
fivérek és Sebestyén Márta 15 zsoltár című
műsorát hallgattuk-néztük meg. A Zsoltárok szövege, és a szöveghez, lelkiséghez
illeszkedő dallamvilág, valamint a szerény,
alázatos előadásmód mindannyiunkat elvarázsolt. Csodaszép épület, emelkedett
hangulat, mosolygó publikum, kedves előadók – ez jutott nekünk ezen az estén. Napokig töltekeztünk belőle...

IMAEST A TISZTASÁGÉRT
2011. szeptember 21.
Vannak, akik azt gondolják, hogy egy keresztény nem értékeli vagy egyenesen lenézi a testét, a testi dolgokat. A találkozót
nyitó szentmisén ezért a püspök atya a testünk értékéről beszélt. Testünk értékes, a
Biblia első lapjától az utolsóig ez látható.
Isten testet teremtett nekünk, „férfinak és 

Sebestyén Márta – Gryllus fivérek: 15 zsoltár
Immár hagyomány szeptember közepén
a Szakrális Művészetek Hete rendezvénysorozat, amely keretében országszerte
számos kulturális rendezvény keretében
csodálkozhatunk rá arra, hányféleképp
lehet dicsőíteni az Istent. A rendezvényekről sokszor lehetett hallani a médiában is.
A szervezők több helyen is nyilatkoztak
arról, hogy mi is tekinthető szakrális művészetnek. A műalkotások, amelyek akár
közvetve, akár közvetlenül dicsőítik Istent,
szakrális alkotások. Hiszen minden olyan
alkotás, amely a valóságon túlra, az Isten
utáni vágyra ébreszti befogadóját, szakrálisnak tekinthető.
2011. OKTÓBER 9.
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 nőnek” (Ter 1,27) teremtett minket. Isten
Jézus Krisztusban testté – emberré lett.
(Jn 1,14) A testünk – Pál apostol megfogalmazása szerint – a „Szentlélek temploma”
(1Kor 6,19), vagyis az Istennel való találkozás helyévé lesz. Felekezettől függetlenül
minden keresztény vallja a test föltámadását. Testünk tehát érték, mérhetetlenül
nagy érték.
Amikor az egyház tiszta szerelemről,
tiszta szexualitásról beszél, akkor nem a
testünk, vágyaink ellen szól, hanem érte.
A testünk a nemiségünk egyszerűen túl
nagy kincs ahhoz, hogy akárkinek odaadjuk. Valóban felszabadító módon csak egy
életre szóló, elkötelezett kapcsolatban lehet
megélni nemiségünket. A tiszta szerelem,
a szexuális vágyaink kordában tartása a
jövőről szól. A saját és családja jövőjét alapozza meg aki komolyan veszi.
A mise után házaspárok tanúságtétele
következett. Három pár is beszélt arról, mit
jelent számukra a tisztaság. Az egyikük elmondta, milyen fontos pillanat volt az életükben, amikor először imádkoztak együtt.
Elhatározták, hogy meghívják Istent a
kapcsolatukba. „Eldöntöttük, hogy Istennel is járni akarunk, nem csak egymással.”
Beszéltek arról, hogy ez megváltoztatta a
kapcsolatukat, hiszen Isten a tiszta szereret

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK
Elkezdődött a harangok felújítása. A lengőszerkezetek cseréje megtörtént, mindkét harangunk új, modern lengőszerkezetet és ütőt
kapott. Az új húzómotorok is hamarosan beszerelésre kerülnek, így nemsokára ismét a
megszokott módon szólnak harangjaink. A
felújításnak köszönhetően reméljük, hogy a következő húsz évben nem lesz nagyobb gondunk
a harangokkal. Hamarosan kezdődik a plébániai vizesblokkok felújítása. A munkálatokhoz
szeretettel várjuk a testvérek adományait.
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forrása. Tisztán szeretni azt is jelenti, hogy
nem akarom a másikat kihasználni, hogy a
másik nem pusztán eszköz a céljaim eléréséhez, hanem társ, akivel együtt járhatom
az élet útját.
A tanúságtételek után imádkozni lehetett. A Szentségimádás alatt mindenki
kapott egy papírt amire leírhatta a saját
imáját: örömét, bánatát, háláját, kéréseit.
Hosszabb csöndes idő következett, nagyon
szép énekekkel tarkítva. Ez alatt, aki akart
kimehetett az Oltárhoz. Meggyújthatott
egy mécsest, letehette az Oltár lábához, jelképezve, hogy Istennek ajánlja kéréseit és
saját magát. Oda lehetett menni a szentélyben lévő házaspárokhoz is, akik a tanúságtételeket mondták. Ők személyesen imádkoztak mindenkiért. Este kilenckor még
húszméteres sorban álltak a fiatalok várva,
hogy az Oltár elé jussanak.
C. Zs.







Ifihittanosaink közül sokan részt
vettek az imaesten az Örökimádás
templomban. Egyikükkel beszélgettem
erről az estéről.
 A est szentmisével kezdődött. Először
nem voltam elragadtatva, nagyon sokan
voltak, visszhangzott a templom, ezért
nem is értettem mindent rendesen. Később
mégis magával ragadott az ének. Gyönyörűen énekeltek taizéi énekeket, majd a tanúságtételek is szépek voltak.
 Kik beszéltek?
 Házaspárok – egyiküknél még egy
kisbaba is volt. Arról beszéltek, hogyan
törekedtek a tisztaságra a szerelemben. Jó
volt, hogy őszintén beszéltek magukról, az
örömökről és a nehézségekről is. Igazából
arról beszéltek, miért éri meg tisztán meg-
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maradni, mit kap ezáltal a kapcsolat. És
persze hangsúlyozták, hogy ez csak Istennel megy.
 Nehéz téma ez nektek?
 Egymás között keveset beszélünk
ilyesmiről. Azért néha szoktunk, meg kaptunk Zsolt atyától könyvet is, ami a tiszta
szerelemről szól. Én a barátnőmnek is odaadtam nyárra. Szerintem jó ilyesmiről olvasni, könnyebb is, mint beszélgetni.
 Ma a világban, ha a szerelem szóba
kerül, akkor általában nem a tisztaság
kapcsolódik hozzá.
 Nem bizony. Néha azt látom, hogy még
az osztálytársaim is – pedig egyházi suliba
járok – főképp tévéből, tinimagazinokból
tájékozódnak a szerelemről. Ott pedig szinte sugallják, hogy akkor vagy felnőtt, ha
szexuális kapcsolatod is van. Arról ott nincs
szó, mennyit veszíthetsz egy olyan kapcsolattal, ahol a testi kapcsolat veszi át az irányító szerepet, ahol az egymáshoz való kötődés a testi kapcsolat miatt alakul ki.
Talán épp azért fontos előre készülni olvasással, beszélgetésekkel, hogy tudatosak
legyünk, és tisztában legyünk azzal hogy ez
a lemondás egy nagyobb jó érdekében történik. Azért, hogy amikor az ember olyan
helyzetbe kerül, hogy döntenie
kell, mennyit engedjen meg
magának és a társának, akkor
erre legyen válasza, ne csak
sodródjon az eseményekkel.
 Ehhez persze ilyen társ is
kell.
 Hát igen, azt hiszem nagyon nehéz lehet, ha valakinek a kedvese nem keresztény,
de azért a tiszta szerelemmel
kapcsolatos előnyök neki is
előnyök. Neki is érdeke, hogy a
kapcsolatából azzal, akit szeret,
a legtöbbet hozza ki.
2011. OKTÓBER 9.

Jó lenne, ha erről is lehetne hallani itt-ott
a nagyvilágban is.
A tanúságtételek épp azt mutatták meg,
hogy ez működik, és azt, hogy megéri.
 Köszönöm, hogy nyíltan és őszintén
tudtunk beszélgetni.

PLÉBÁNIAI CSALÁDI
KIRÁNDULÁS
2011. szeptember 24.
Lassan hagyománnyá válik plébániánkon, hogy tavasszal és ősszel egy-egy szép
szombati napon túrázni indulnak a családosok a budai hegyekbe. A táv és a terep
a legkisebbek igényeihez szabottan barátságos, de még a babakocsit tolók is bátran
nekivághatnak.
Szeptember 24-én délelőtt 9 óra után
találkoztunk a plébánia előtt. Itt még nem
voltunk túl sokan, de mire megérkeztünk
a szokott kiindulópontra, az Úttörővasút
Normafa megállójához, a parkolóban, a
szokásos bemutatkozó körnél már úgy
negyven főre duzzadt a csapat.
A tekintélyes létszám mellett csak az
első feladat bizonyult kihívásnak: mind- 
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 annyiunknak srácostul, babakocsistul fel
kellett szuszakolnunk magunkat az autóbuszra, amely a túra kiindulópontjához,
a KFKI bejáratához vitt minket. Innentől
már karikacsapás volt az egész, és a Violacsaládnak köszönhetően még menet közben sem unatkozhattunk. Minden család
kapott egy kis feladatlap-csomagot, aminek
legfontosabb eleme egy vaktérkép volt. Ezen
több-kevesebb sikerrel próbáltuk követni a
útvonalat, a jelölőpontok többnyire valami-

Fogolykiváltó Boldogasszonynak szentelt
templomot csak az előtérből nézhettük
meg, mert a közeledő főbúcsúnapra való
tekintettel „egymást érték” a szentmisék,
de egy rövid imára mindenki betért így
is. Pihenésképpen a gyerekek kiszínezőt, a
nagyobbak keresztrejtvényt is találhattak
a feladatlapok közt.
Ezután folytattuk utunkat a Csacsi-réten át a Virágvölgy felé, ám mivel a rét
nem bizonyult elég nagynak a szokott méta-parti lebonyolításához, túravezetőink
egy GPS-t megszégyenítő gyorsasággal áttervezték az útvonalat, és a tavaszról már
ismerős Anna-réten ért véget a kirándulás.
Itt a felnőttek és a nagyobb gyerekek Zsolt
atya és Mahi atya vezetésével métával szórakoztak, míg a kicsik lelkesen rohanták
meg a játszótér mászókáit, csúszdáit. A
feladatlapok értékelését díjkiosztás követte (természetesen mindenki részesült
jutalom-nápolyiban :-), majd kisvasúton
utaztunk vissza kiindulópontunkra. A
családi kirándulások hagyományának
megfelelően végül a kötelezően választható rétesevés következett a Normafánál.
Reméljük, még sokszor találkozhatunk a
családi kirándulásokon a már megszokott
arcok mellett mindig újakkal is.
B. Sz. K.

lyen érdekes tereptárgyhoz kötődtek. Ilyen
volt pl. első állomásunk, a Végvári-szikla,
ahol Zsolt atya rövid sziklamászó-bemutatót tartott, majd biztatta a zsenge ifjúságot
is, hogy a szikla lábánál tegyenek próbát.
A következő órában séta közben őszi
terméseket kutattunk az avarban, és ezekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolhattunk a lapokon. Dél felé megérkeztünk a
makkosmáriai barokk eredetű kis kegytemplomhoz, és a templomréten telepedtünk le ebédelni hátizsákjainkból. A
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KISIFIK KÖZÖS
HÉTVÉGÉJE
2011. szeptember 30–
október 1.
Szeptember 30-án összegyűltünk a szemeretelepi
vasútállomáson, hogy a
soroksári és az imrei plébániai kisifihittanos testvérekkel, illetve plébános
atyáikkal eltöltsünk egy
napot Tahitófalun. Volt
alkalmunk megismerni őket, hiszen sok közös, kapcsolatteremtő,
és -erősítő program volt. Első nap (inkább
este) bemutatkoztunk, illetve mindenki
mondott magáról valami egyéb információt. Szerintem senki sem feküdt le éjfél
előtt. Pár szobában ugyan poloskavadászat
volt, de mindenki nagyon jól érezte magát.
Másnap reggel szinte mindenki ébresztő előtt kelt. A reggeli torna után egy kis
beszélgetés következett. Miután mindenki összepakolt és kisöpörtük a szobákat,
ahogy azt használat után illik, felszálltunk egy volánbuszra
és elmentünk métázni.
Mindenki nagyon élvezte, mert viszonylag sok
ideig játszottunk. Utána
komppal
áthajóztunk
Nagymarosra. A mise
nagyon szép volt. Egy
zenekar kísérte a miseénekeket. Majd hazafele
vonatra szálltunk.
Mikor megérkeztünk,
egy kicsit énekelgettünk
az állomáson. Páran
csatlakoztak is hozzánk.
2011. OKTÓBER 9.

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Megjelenik évente kilencszer
Szerkesztőség: Czap Zsolt (C. Zs.), Hajdu Noémi (H. N.),
Kiss Erika (K. E.), Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), Németh Eszter (N. E.),
Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.))
Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Bendzsukné Szabó Krisztina (B. SZ. K.), Mayer Áron (M. Á.)
Fotók:
Gödölle Márton, Maros Pál, Viola Zsolt
A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407
e-mail: mustarmag18@yahoo.com

Végül elváltunk egymástól. Nagyon jól
éreztük magunkat.
M. Á.
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REJTVÉNY
E havi rejtvényünkben egy táblázat kitöltésére hívjuk olvasóinkat. Októberben és
novemberben ünnepeljük egyházunk azon
alakjait, akikről a következő feladványban
szó lesz. A megadott adatok segítségével
kell kitölteni a táblázatot:

Assisi – Bencés – Szent Brúnó – Szent
Erzsébet – Ferences – Ferences – Karmelita – Szent Mór – Nándorfehérvár
– Párizs – Sárospatak – Szent Teréz
név
Szent Ferenc

település

Beküldendő: a szent neve, valamint a hozzá kapcsolódó település és szerzetesrend
neve. Beküldési határidő: november 20. A
megfejtéseket a mustarmag18@yahoo.com
elektronikus postacímre vagy a plébániára
kérjük eljuttatni.
Előző havi rejtvényünk helyes megfejtői
közül Töröcsik Jánosnénak, Víg Analnénak
(Rózsika néni) és Kovács Ernőnek kedvezett a szerencse. Szívből gratulálunk nekik.
Ajándékaikat a szokott módon kézbesítjük.
szerzetesrend
karthauziak

Avila
Pécs
Ferences harmadrend
Kapisztrán Szt. János

HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
 október 9. vasárnap: a Rózsafüzér Társulat
találkozója a plébánián délután 4 órakor;
 október 13. csütörtök: a Fatimai Szűzanya
emléknapja a Főplébánián. 5 órakor rózsafüzér, majd 6 órakor szentmise;
 október 23. vasárnap: Missziós vasárnap –
gyűjtés a missziók javára.  Ezen a vasárnapon lesz a ½10-es szentmise keretében a Rózsafüzér társulat ígérettétele;
 október 31. hétfő: 24 órás szentségimádás;
Októberben a reggeli szentmisék után és az
esti szentmisék előtt rózsafüzért imádkozunk
a templomban.
 november 1. kedd: Mindenszentek napja.
Este 6 órakor szentmise, a szentmise után közös zsolozsma lesz.

12

 november 2. szerda: Halottak napja. Este 6
órakor lesz szentmise.
 november 13. vasárnap: a Fatimai Szűzanya emléknapja a Havanna-telepi templomban. 5 órakor rózsafüzér, 6 órakor szentmise.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
 vasárnaponként 16 órától Tánciskola fiataloknak a Don Bosco Közösségi Házban;
 október 14–16.: Minitábor általános iskolásoknak Pilismaróton;
 október 22. szombat: Plébániai lelkinap;
 október 29. szombat: Őszi plébániai túra.
 november 2–4.: Ifi hittanos hétvége a délpesti plébániák fiataljaival;
 november 11–13.: Ifjúsági MÉCS-napok
Kismaroson.
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ASSZONYKÖR
Több éve már, hogy elhatároztunk,
hozzunk létre egy speciálisan nekünk
szóló közösséget. Akkor még nem tudtuk, hogy mennyire szeretni fogjuk
majd ezeket az alkalmakat.
Amikor itt-ott szóba kerül az asszonykör, mosoly van a szájak szögletében:
vajon mit csinálhatnak az asszonyok, ha
maguk közt vannak – bújik meg a kérdés
ezekben a mosolyokban.
Évről évre kicsit másképp alakul a
közösségünk élete: idén azt keressük,
mi is a speciálisan női. Milyenek akarunk lenni mi, mint nők, és mit szeretne tőlünk a közvetlen környezetünk?

Hogyan tudjuk megjeleníti a nőiséget
a családban és azokon a helyeken, ahol
megfordulunk.
Természetesen azért egyszerűen
„csak” beszélgetünk is: sok jó ötletet
kapunk egymástól, akár egy-egy gyereknevelési kérdésben, akár a nehezebb
élethelyzetek megosztásával. Nőiségünk
része az is, hogy szívesen teszünk másokért: évek óta a plébániai bál háttérbázisát alkotjuk.
És persze imádkozunk is. Minden alkalommal Szent Mónika imádságával
fohászkodunk családjainkért és rászoruló szeretteinkért.

Asszonykör: minden hónap utolsó hétfő estéjén a plébánián
November 18–19-re női hétvégét (péntek estétől-szombat estig) szervezünk.
Úticél: Vál, Szent Mihály-major
Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk azokat a hölgyeket is, akik eddig
nem bátorkodtak be közénk. (Részletes hirdetés és meghívás a templomban!)

FÉRFIKÖR
A nyári szünetet követően szeptember
20-án újra összegyűlt a férfi kör, és a
megjelentek arra használták fel őszi első
alkalmat, hogy kitalálják/eldöntsék, mivel is múlassák az egymás társaságában
amúgy is nagyon kellemesen eltelő – a
zsolozsmát követő – időt. Annyi hasznos és kreatív ötlet merült fel, hogy ilyen
kis helyre el se férne mind, csak az évből
még hátralévő három alkalom tematikája – ami egyben kedvcsináló is minden
férfiúnak, hogy bátran látogassa meg a
plébánia emeleti hittantermét a szóban
forgó kedd estéken:

október 18.: El Camino – egy külsős előadó élménybeszámolója
november 15.: Egy helyi önkormányzati
politikus lesz a vendégünk
december 20.: Karácsonyi versek, zenék
November 25–26-án autós kirándulást
teszünk Pannonhalmára – az Apátság
megtekintése, szentmise- és borászatlátogatás is szerepel a programban. A részvételi díj kb. 10 500 Ft/fő. Az érdeklődők
az e-mailes levelezőlistán jelentkezzenek,
az ezt még nem ismerő új vagy régi tagok
jelentkezését pedig az mpmarospal@
gmail.com címre várjuk szeretettel.
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CSALÁDI FRISSÍTŐ
 Jó volna néha kettesben lenni házastársaddal?
 Jó volna mélyülni, szellemileg-lelkileg frissíteni kapcsolatotokat?
 Jó volna hasonló gondolkodású házaspárokat meghallgatni, ők hogyan

boldogulnak?
 Jó volna házaspárként imádkozni, közeledni a köztünk élő Isten felé?

Akkor itt a helyetek!
Várunk szeretettel minden lélekben
fiatal házaspárt, akik szívesen dolgoznának házasságukon! Összejöveteleinken a családi életünket érintő
témákról hallgatnánk előadást (házastársi kapcsolat, gyermekeink, mindennapok örömei, nehézségei). Az
előadók a Családakadémia képzésén
végzett házaspárok, akik előadásaikba saját és környezetük élettapasztalatait is beleépítik, ezáltal a téma

személyessé, közvetlenné és könnyen
befogadhatóvá, alkalmazhatóvá válik.
Az előadást a házaspárok négyszemközti megbeszélése követi: Mi érintett
meg titeket? Mit tudtok saját életetekbe beépíteni? Mit határoztok el közösen a jövőre nézve?
A megosztásban a párok a többi résztvevőnek is elmondhatják az előadásból nyert megosztható gondolataikat.
Nem kell, csak szabad.

A „CSALÁDI FRISSÍTŐ” MENETE:
 Előadás (kb. 45 perc)  Megbeszélés (kb. 25 perc)  Megosztás (kb. 25 perc)
Imádsággal nyitjuk-zárjuk a találkozó
hivatalos részét. A lelki frissülés után
lehetőség lesz testire is, amihez szabad
hozni inni-ennivalót. Így akinek ideje
engedi, kötetlenebb együttlétre is alkalma nyílik.
A találkozók minden hónap első péntekjén, 20 órakor kezdődnek az alagsori hittanteremben.

TERVEZETT TEMATIKA
KARÁCSONYIG:
október 7.: Az önismeret fejlődése/önnevelés a házasságban (Bodó Márton
és Rita)
november 4.: Mit rejt az útipoggyászunk? (Pap Csaba és Klári)
december 2.: A Szent Család az életünkben (Pozsgai Attila és Renáta)

A témaváltoztatás jogát fenntartjuk, figyeljétek a hirdetőtáblát a soron következő
alkalomról!

Szeretettel várunk!
Bodó Rita és Márton
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