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HOL ÉS HOGYAN?
Nemrégiben voltam gyónni. Bűneim megvallása után az atya egy találkozást idézett fel a Bibliából. Jézus találkozik és beszélgetésbe kezd egy szamariai asszonynyal. A beszélgetés vége felé az asszony megkérdezi, hogy hol kell Istent imádni,
Jeruzsálemben (ahol a zsidó istentisztelet központja volt) vagy a Garizim hegyén
(ide a szamariaiak jártak áldozatot bemutatni). Jézus válasza igen érdekes: „Hidd
el nekem, asszony, elérkezik az óra, ... amikor igazi imádói lélekben és igazságban
imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar.” (Jn 4, 21.23) Azóta ízlelgetem Jézus szavát:

Lélekben és igazságban...
Jézus egy újfajta Isten-tisztelet alapjait fekteti le. Egy olyan Istentiszteletét, mely
nincs többé Jeruzsálemhez vagy a Garizim hegyéhez kötve. Istennel bárhol lehet
találkozni, hiszen Isten mindenhol jelen van, a saját lelkünk pedig szentély, istentiszteleti hely, ahol kapcsolatba léphetünk Vele. Pál apostol a Szentlélek templomainak nevez bennünket...

Lélekben és igazságban...
A nagyböjti szentidő mindig felhívás a megtérésre, hogy „igazságban” szolgáljuk
az Istent. Térjünk le hamis útjainkról, s az igazsághoz szabjuk tetteinket! Fekete
István egyik írása jut eszembe: „A faluban élt néhány tiszta szemű, igaz ember, aki
nem tett semmi olyat, amit az egész falu előtt ne tett volna meg...”

Áldott, szép nagyböjtöt mindannyiunknak!
C. Zs.

HÓNAPSOROLÓ

MÁRCIUS
Február hagyományos magyar neve
Böjtelő hava. A hónap jeles szentje: Boldog
Bátori László pálos áldozópap.
Gyermek- és ifjúkoráról keveset tudunk.
Származásáról kétféle nézetet vallanak
a történészek. Egyes kutatók szerint egy
nyírbátori polgárcsalád sarja. Többek szerint viszont az erdélyi Báthory családból
származott. Tanult Itáliában és Franciaországban is. Valószínűleg katonáival részt vett a
török elleni harcban Hunyadi János oldalán. Mikor azonban látta, hogy
a királyi udvar, Hunyadi
János halála után, hogyan
fordul az árvái ellen, a világtól elfordulva belépett
a pálos rendbe.
Ebben az évszázadban
Magyarországon, de külhonban is virágzik a pálos rend. A pápától több
kedvezményt is kaptak. A
század folyamán – a többi
szerzetesrenddel ellentétben – a pálosok
belső fegyelme, kisugárzása következtében nő a hivatások száma. Más rendekhez
tartozó monostorok, melyek a fogyatkozó
létszám miatt kihalásra voltak ítélve a pálos szerzetesekhez kerültek, akik a maguk
bőségéből benépesítették azokat.
László szerzetesi életét a rend anyaházában, a budaszentlőrinci kolostorban kezdte.
Ez időtől fogva életét a szentírástudománynak szentelte. Később a kolostori
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életet is zajosnak találta, és engedélyt kért,
hogy kiköltözhessen a közeli nagy-hárshegyi barlangba. A kolostorral továbbra is
kapcsolatban maradt, de életét remeteként
élte tovább.
Nevéhez fűződik az első csaknem teljes bibliafordítás. Ez a mű Mátyás király
könyvtárába került, de sok más Corvinával együtt ennek is nyoma veszett. Sok
szent életét lefordította
magyarra, de ez az alkotása is eltűnt a következő – sok szerzetesrend és
kolostor számára is – oly
tragikus évszázad során.
Élete végén testileg
legyengülve visszaköltözött a kolostorba. 1484
körül halt meg. Halála
napján még misét mondott. Testét a kolostor
templomában a Szent
István-oltár előtt temették el. Sírja a kolostorral
és a templommal együtt
elpusztult a következő vérzivataros századokban.
Egykori barlangját 1911-ben ünnepélyesen megnyitották. 1929-ben oltárt is építettek benne. Ünnepe a pálosoknál február 27.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
2009. • Török József: A tizenötödik század
magyar egyháztörténete, Mikes Kiadó, Budapest 2006.
K. E.
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VISSZATEKINTŐ
éppen egy indiai szerzetes lehetett a vendégünk, hiszen a világon az egyetlen országon belüli szalézi szerzetesek száma itt a
legmagasabb (több mint 2500). A rendalapító szellemisége máig hat a hivatásokra, a
legnagyobb létszámú szalézi tartomány épp
ott van, ahonnan a szalézi rend elindult, az
olasz Piemont-Val d’Aosta tartományban.
Tudjuk, hogy Ázsiában egyre növekszik
(méghozzá erőteljesen) a keresztények száma: ezt hűen tükrözik a szalézi rend adatai
is, legnagyobb növekedés ugyanis Ázsia országaiban tapasztalható.

 Február 12-én ünnepeltük templomunkban Don Bosco ünnepét. Sok éves hagyomány, hogy a templom szalézi hagyományaira való tekintettel megemlékezünk a
rend alapítójáról, Bosco Szent Jánosról. Így
történt ez az idén is. A szentmisén Salagala
Rajesh indiai szalézi diakónus mondta a
szentbeszédet. A „Meglepetések Istene”
volt prédikációjának témája. Saját sorsában
is megérezte Isten meglepetésszerű hívását,
és erről őszinte bizonyságot is tett beszédében.
Néhány érdekes adat
a szalézi rend életéből
(forrás: Magyar Kurir):
a világ szalézi tartományai közül a magyarországi a legkisebb,
mindössze 37 szalézi
szerzetese van. A világon élő több mint 15 000
szalézi testvér több mint
fele szerzetes pap. Talán
az sem véletlen, hogy
2012. FEBRUÁR 26.

 Ugyanezen a vasárnapon részesültek idős
és beteg testvéreink a betegek szentségében.
A Jóisten erősítse meg őket keresztjük hordozásában, és tartsa meg őket imádságban
és hűségben!
 Megalakult a plébániai nyugdíjas klub.
Szeretettel várjuk minden nyugdíjas testvérünket, aki jó társaságra, beszélgetésre,
testvéri közösségre, és egy kis meglepetés-programra vágyik. Következő alkalom:
március 30., péntek délután 4 óra.
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HITÉLET

BÖJT ÉS LELKIGYAKORLAT
„A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból,
ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és
beteljesületlenségünkkel találkozunk, és
ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe
hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége
Isten mélysége után kiált: »abyssus abyssum
invocat« örvény az örvénynek kiált.”
(Anselm Grün, német bencés szerzetes)
Az utóbbi napokban egyre többet beszéltünk plébániai közösségünkben a böjtről,
az önmegtagadásról. A nagyböjti idő kiváló
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alkalom arra, hogy a test és a lélek közösen
készüljön a közelgő ünnepre. Mire is jó a
böjt: segít bennünket abban, hogy kiürítsük magunkat, hogy felkészüljünk Isten
még teljesebb befogadására. Az étel megvonása megóv bennünket attól, hogy a lelki
ínséget pótkielégüléssel helyettesítsük. Ha
Istenre figyelve, lemondásunkat felajánlva
böjtölünk, utat nyitunk magunk számára, utat, amely Isten felé vezet. Lemondani
nem csak az ételről lehet. Megtagadhatjuk
magunktól a fölösleges időtöltéseket (pl.
televízió, internet), választhatjuk a tömegközlekedést vagy más kreatív módon vállalhatunk lemondásokat.
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„Itt van számunkra a bűnbánat ideje,
hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük”
A nagyböjt a bűnbánat ideje: tulajdonképp a hívő ember negyvennapos lelkigyakorlata. A bűnbánattal újra beoltatunk
Istenbe. A testi böjt ennek a bűnbánatnak
csak az egyik eleme. Ugyanígy szükségünk
van a lélek böjtjére is. Régebben természetes volt, hogy ebben az időben nem tartottak hangos, világi szórakozásokat. Mára
tudatosan kell figyelnünk arra, hogy ne
engedjük magunkat sodortatni a világ kínálta mindenféle eseménnyel. Szent Benedek azt mondta: „Vonjunk meg magunktól
valamit nemcsak ételben, italban, hanem
álomban, könnyelmű beszélgetésben, vidám tréfákban.” Természetesen ez nem azt
jelenti, hogy nem lehetünk vidámak, nem
örülhetünk semminek, mégis használhat a
lelkünknek a tudatos visszafogottság.
A nagyböjti készületet hassa át elmélyülő
imádságunk is. A elmélyült Istenre-figyelés
hozzásegít minket ahhoz, hogy meghalljuk
Isten szavát, hogy állhatatosak maradjunk
vállalásainkban. Az imádságot sokféleképp
gyakorolhatjuk: olvashatunk Szentírást és
elmélkedhetünk szavain, bekapcsolódha-

tunk az Egyház nagy közös imájába, a zsolozsmába, imádkozhatunk rózsafüzért és
természetesen saját szavainkkal is Urunkhoz fordulhatunk. Jó, ha ebben a készületi
időben többször veszünk részt szentmisén,
és ha lehet jussunk el a pénteki keresztutakra is.
A nagyböjti lelkigyakorlat harmadik
nagy része a jócselekedet (régebben alamizsnálkodás). Már a szentírás is úgy ír erről, hogy az alamizsnálkodás befödi a bűnök sokaságát. „Mindenekelőtt szeressétek
egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi
a bűnök sokaságát” (1Pét 4, 8). A figyelmes
szeretet épp a másik felé fordulást jelenti, a
szeretet jótettekben való megnyilvánulását.
Krisztus ígérete szerint: „Bizony mondom
nektek, amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25, 40)
A közös imádság, a közös elmélkedés, a
közösség ereje nagy segítség a hívő ember
számára, és ennek megélése talán könnyebb,
ha egy kis időre kiszakadunk a hétköznapok megszokott cselekvéssorából, időt
szánunk az elmélyülésre. Ezért szeretettel hívjuk a testvéreket március 9–10-én
Válra a Plébániai Lelkigyakorlatra.

REJTVÉNY
E havi rejtvényünkben egy kis Szentírásolvasásra biztatjuk olvasóinkat. Mindössze
egyetlen szó a megfejtés. Aki megkeresi az
alábbiakban megadott idézeteket, észreveheti, hogy van egy olyan szó, amelyik
mindegyik bibliai idézetben olvasható.
Kérdésünk: melyik ez a szó?
A megfejtéseket március 25-ig kell elküldeni a mustarmag18@yahoo.com elektronikus postacímre vagy leadni a plébánián.
2012. FEBRUÁR 26.

2 Krón 6, 37
Bölcs 11, 23
Mt 3, 2
Róm 2, 4
ApCsel 11, 18
2 Pét 3, 9
Előző havi nyerteseink: Farkasinszky
Gyula, Kovács Ernő. Szívből gratulálunk.
Nyereményeiket személyesen adjuk át.
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VISSZATEKINTŐ
FARSANGI IFJÚSÁGI BÁL
2012. február 10.
Nemzetek. Elsőre furcsán hangzott ez a
téma, de végül nagyon jó bálon vehettünk
részt.
Már az előkészületeken is érződött, hogy
jó hangulatban fogjuk eltölteni az estét.
Minden működött, a korábban érkezők
igyekeztek segíteni akár a díszítésben, akár

a szendvicsek elkészítésében. A bált Attila
atya nyitotta meg, és tényleg fxarsangi hangulatba kerülhettünk. A nemzetek témát
sokan komolyan vették. Találkozhattunk
eszkimóval, indiánokkal, spanyolokkal, indiaiakkal, bajorokkal és persze a sokszínű
amerikaiakkal is serif, cowgirl és elegánsabb kivitelezésben is. Igaz, voltak egészen
messziről érkezett és maradandó nyomot

hagyó (ruhákon és a falon is), kékre festett
avatarok is.
A témához kapcsolódva a Havanna telepiek meghívták brazil barátaikat, akik táncaikkal szórakoztattak minket, és több-kevesebb
sikerrel el is sajátíthattuk ezeket a táncokat.
Persze, elmaradhatatlan volt az éjféli gyertyafényes keringő, és a már általunk is elsajátított táncok is. A tombola fődíja, a magyar
címerrel díszített torta is gazdára talált.
Jól éreztük magunkat, örültük régi és új
ismerőseinknek egyaránt. Köszönjük a szervezőknek, és a segítőknek ezt a szép estét, és
nagyon reméljük, hogy még sok ilyen alkalmunk lesz együtt.
H. K. és H. N.

SZIKLÁK ÉS CSEPPKÖVEK
KÖZÖTT
2012. február (10)–11.
Hajnali fél 5-kor kis batyuinkkal sorjázunk
be a plébánia előtt álló kisbuszba. A jármű
melege határozottan csalogató volt a fogvacogtató hidegben. A szendergő csoport tagjai
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a pirkadattal kezdtek el mozgékonyabbak és
hangosabbak lenni. A beszélgetés azt jelezte,
ébredezünk, ideje hát köszönteni az Urat. A
közös zsolozsmázás után egyre több szó esett
a ránk váró napról. A plébániai előörs már
előző este megérkezett Aggtelekre. Ébredésük után bejelentkeztek, és tájékoztattak bennünket a ránk váró körülményekről: nincs
nagyon sok hó, viszont mínusz 22 fokra számíthatunk. Mély megnyugvással idéztük fel
tanulmányainkat: a barlangok hőmérséklete
télen-nyáron változatlan, így most is 10–12
fok (plusz!!! ☺) van a cseppkövek között.
Némi tanakodás után – mennyi meleg ruhát,
élelmet, italt vigyünk magunkkal? – kikászálódtunk a buszból. A két csoport lelkesen
üdvözölte egymást (még egy gőzölgő kávé is
belefért az indulás előtt), majd a barlang bejárata előtt vártunk túravezetőnkre, aki az
elkövetkező 5-6 órában társunkkul szegődött. Kezünkbe lámpást kaptunk, melynek
ki-be kapcsolgatása nem csak a gyerekeknek
okozott örömet. A lámpa-mókát azért sikerült csitítani, amikor kiderült, hogy egy lámpa átlag 2-3 órát bír, így csak akkor tart ki a
kirándulás végéig, ha valóban csak szükség
esetén használjuk.
Hamarosan a barlang sziklái és cseppkőtüneményei között találtuk magunkat. Túravezetőnk szakszerű magyarázatában csak
úgy röpködtek az évmilliók, a barlang szinte
az időtlenség érzetét sugallta. Már a cseppkövek növekedése is olyan léptékű, amit szinte
elképzelni is nehéz. 15–20 év alatt néhány
milliméter. Óhatatlan, hogy tisztelettel meg
ne hajoljunk egy-egy néhány méteres cseppkőmatuzsálem előtt. Az ember persze magáénak akarja tudni ezeket az ámulatba ejtő
természeti képződményeket, és nevet ad nekik. Formájukban, alakjukban felfedezni vél
egy-egy valódi vagy fiktív tárgyat-élőlényt.
Így aztán megcsodáltuk többek között a krokodilt, az elefánt fülét, a delfint és még más
2012. FEBRUÁR 26.

számos az ember által megnevezett cseppkövet. Hallgattunk zenét fényjátékkal, és
másztunk lépcsőt egy óriási cseppkőképződményhez, amelyet aztán volt aki gigantikus
karfiolnak, más meg óriásfagylaltnak látott.
A túránk Jósvafőig tartott: végét az jelezte, hogy ismét kivilágított, a turisták
számára kialakított úton haladtunk. Szinte vakított a természetes fény a sok órás
barlangi fél (negyed?)homály után. Gyors
csoportbarendeződés után kiderült, kik
mennek busszal vissza a kiindulási pontra,
a leglelkesebbek pedig – végre hasznát véve

az eddig csak cipelt pulóvereknek – nekivágtak a kirándulásnak – immár a felszín
felett. Igazi téli erdő, mérsékelt kihívások,
egyre hűvösödő levegő, kellemes hangulat
– ez jellemezte visszautunkat.
Nem először jártam barlangban. Tudtam, mi vár rám a barlang bejárata mögött,
mégis minden alkalommal rácsodálkozom
a természet szinte időtlen fenségére, a világ 
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 gyönyörűségére, emberi létem kicsinységére. Az évmilliókat látott kőfalak között
érzem, hogy arasznyi a számomra kimért
lét. S ebben a kicsinységben tapasztalom
meg igazán a Teremtő Isten hozzám való
jóságát, felém hajló szeretetét. A 8. zsoltár
szavai nálam sokkal szebben fogalmazzák
meg a fenti érzéseket:
Szemlélem az eget: ujjaid műve az,
a holdat és a csillagokat: te alkottad őket.
Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele,
az ember fia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál,
dicsőséggel és fénnyel koronáztad,
fölébe emelted kezed műveinek.
Mindent az ő lába alá vetettél:
minden juhot, barmot, a mező vadjait,
az ég madarait s a tenger halait,
amelyek a tenger ösvényeit járják.
Uram, mi Urunk,
a te neved széles e világon mily csodálatos.
N. Gy.

JEANNE D’ARCBÓL
SZENT JOHANNA
Nemzeti Színház, 2012. február 14.
Színházban voltunk együtt közel harmincan a felnőtt hittan és a Biblia kör tagjaival.
Nagyon szép és elgondolkodtató darabot
láthattunk, amely kapcsán jócskán volt
miről beszélgetni. Bennem is sok kérdés
felmerült...
Hogyan történhetett meg az, hogy nem
nézték bolondnak azt a 17 éves parasztlányt, aki a szentekkel való beszélgetéseire
hivatkozva azt hirdette: ő tudja, hogyan
szabadíthatnák fel Franciaországot? – Hanem hittek neki.
Hogyan vehetett komolyan a trónörö-
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kös egy falusi lányt, aki azt ígérte, majd ő
sikerre viszi a francia csapatokat? Hogyan
lehetett sikeresebb stratéga egy tanulatlan
lány, mint a tapasztalt hadvezérek? Hogyan
győzhetett úgy, hogy sem lovagolni, sem
harcolni nem tudott? – Isten erejével. A hit
erejével.
Erről szól Jeanne d’Arc élete.
Franciaország történelmének egyik legsúlyosabb mélypontján volt. Évtizedek óta
nem nyert csatát a 100 éves háborúban, az
angolok már elfoglalták Észak-Franciaországot és Párizst, az utolsó bástya: Orleans
– ha elveszítik, könnyen kerülhet angol
kézre a francia korona. Ezt a végtelenül nehéz és kilátástalan helyzetet fordította meg
Johanna azzal, hogy követte a hozzá szóló
belső hangokat. Mégis a máglyán végezte,
mert amikor burgundiak fogságába esett,
10 ezer aranyért továbbadták az angoloknak, és egy koncepciós perben javíthatatlan
eretnekséggel vádolva halálra ítélték.
Máglyahalála után 25 évvel ártatlannak
nyilvánították, és halálának 500. évfordulóján a Vatikán szentté avatta. Ma Franciaország egyik védőszentje, és története
tovább él az emlékezetben, a művészetben.
Eltöprengtem azon is, mennyire elképzelhetetlen volna ma az, hogy egy analfabéta tizenéves lány az országunkat vezető
politikusok elé állva Istenre hivatkozva felvázolja a kivezető utat hazánk nehéz helyzetéből. Azt hiszem, Johanna idejében sem
volt ez sokkal reálisabb, és mégis…
Szent Johanna sorsa sokunknak másmás mondanivalót hordoz. De annyi bizonyos, hogy példája él és hat. A mindössze 19
évet élt fiatal lány történetének erejét és jelentőségét az is jól mutatja, hogy ma, közel
600 évvel később is teltházas előadásokkal
játsszák az életéről szóló darabot, amelyet
G. B. Shaw drámájából Alföldi Róbert renSz. K.
dezett a Nemzeti Színházban.
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KERESZTÚT
Ahogyan minden évben, az idén is közöljük egy keresztút szövegét.
Elsősorban azokra gondolunk ilyenkor, akik nem tudnak eljönni a pénteki közös
keresztutakra. A szenvedés útjának végigelmélkedése hozzásegíthet bennünket,
hogy közelebb kerüljünk megváltásunk titkának megértéséhez.
 1. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK
Édes Jézus, örömest elfogadod a halálos ítéletet, hogy engem örökre üdvözíts. Kérlek,
légy velem kegyelmeddel, hogy életemben
senkit meg ne ítéljek, s halálom után az
örök ítélettől megmenekedjem.

 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI
A KERESZTET
Szeretettek öleled át érettem a keresztet, édes
Jézusom. Támogass isteni erőddel, hogy
ezentúl bűneimért való engesztelésül szívesen és alázatos lélekkel viseljem a kereszteket, melyeket reám bocsátani jónak láttál.

isteni Megváltóm: ha az emberek engem
félreértenek, elhagynak, megvetnek, te adj
türelmet, hogy a Golgotán hittel követhesselek.

 6. JÉZUS ELFOGADJA
VERONIKA KENDŐJÉT
Vésd mélyen szívembe, irgalmas Jézusom,
keserves kínszenvedésednek emlékezetét,
hogy arról soha meg ne feledkezzem. Jézusomnak édes Szíve, engedd, hogy szívem
mindig hasonlóbb legyen a te Szívedhez.

 7. JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL

Isteni Megváltóm, Jézus Krisztus, könnyelműségemből elkövetett vétkeimnek terhe
sújt téged ilyen kegyetlenül a földre. Bocsáss meg nekem! Jézusom, irgalom!

E második fájdalmas esésed érdemeire kérlek, kegyes Jézus: támogasd lépteimet, hogy
főképp szokásos vétkeimet elhagyjam, a
bűnre vezető alkalmakat állhatatosan kerüljem és a megszentelő malaszt állapotában mindvégig megmaradjak.

 4. JÉZUS TALÁLKOZIK
FÁJDALMAS ANYJÁVAL

 8. JÉZUS A SIRÁNKOZÓ
ASSZONYOKHOZ SZÓL

Édes Üdvözítőm, e fájdalmas találkozástokra kérlek: segíts, hogy életem nehéz perceiben szívem a Szűzanya szívével találkozzék, s oltalma védjen, vigasztaljon engem.
Szűz Mária édes Szíve, légy menedékem!

Lelkem egyetlen reménye, isteni Megváltóm, bűnbánatra szólítasz fel engem... Önts
szívembe erős hitet, biztos reményt és lángoló szeretetet, hogy szent Szívedet embertársaim és saját vétkeimért önmegtagadásokkal megengesztelhessem.

 3. JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL

 5. CIRENEI SIMON SEGÍT
JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET
Bűneimért meggyötört, szenvedő Jézusom,
azok kiket jóságoddal elhalmoztál, elhagytak téged szenvedésed útjain. Légy velem
2012. FEBRUÁR 26.

 9. JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL
Jézusom, ki érettem ennyire elgyöngültél:
erősíts, védj és oltalmazz engem, hogy a kísértéseknek mindenkor, de főképp halálom
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óráján állhatatosan ellenállhassak. Szenteld
meg bánatomat, szenvedéseimet! Ments
meg a végső penitenciátlanságtól!

 10. JÉZUST MEGFOSZTJÁK
RUHÁITÓL
Vér borítja az Úr Jézust, midőn ruháit letépvén, sebeit fölszaggatják. Tisztaságos Jézusom, őrizd meg testemet, lelkemet; őrizd
meg szívemet is mindattól, amiért előtted
pirulnom kellene, Szeplőtelen Szűzanyám,
védj s oltalmazz, mint tulajdonodat!

 11. JÉZUST KERESZTRE
FESZÍTIK
E kereszt, e töviskoszorú, e kalapács, e szegek... az én bűneimnek kegyetlen eszközei.
Hányszor ellenszegültem az isteni kegyelemnek? Bocsáss meg, szenvedő Jézusom,
bocsáss meg énnekem, s vonj szent Szívedhez oly erősen, hogy engem attól semmi
többé el ne választhasson.

 12. JÉZUS MEGHAL
A KERESZTEN
Imádlak a keresztfán érettem haldokló Jézusom. Hálát adok isteni szeretetednek,
hogy engem az örök haláltól megváltottál.
Légy velem minden szenvedésemben, de
vigasztald, s gyámolítsd szegény lelkemet,
főképp a haláltusában.

 13. JÉZUS HOLTTESTÉT ANYJA
ÖLÉBE HELYEZIK
Jézusnak néma, hideg ajkát, vérbe fagyott
szent fejét, szeg átjárta áldó kezét, lábát
és a szeretett Szív sebét a Szűzanya éles
fájdalmában könnyeivel áztatja. Engedd
Anyám, hogy sírjak veled. Töredelmes
szívvel kérlek, bűneimért meg ne vess! Szívesen keresztre feszítem éretted – bűneim
bocsánatára – szenvedélyeimet, testemet.
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 14. JÉZUST SÍRBA TESZIK
Isteni Megváltóm, segíts reá, hogy a szentáldozáshoz mindenkor egészen tiszta, s kegyelmeiddel megújult szívvel járulhassak.
Erősíts meg szentséges testeddel és véreddel, hogy biztos záloga légy dicső feltámadásomnak, örök üdvösségemnek.
Forrás: Keresztúti elmélkedések (szerkesztette: Bogdan Adamczyk OFM Conv, Miskolc
2005)

ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐ

• Farkas Laura
születési dátum: 2011. augusztus 25.
keresztelés ideje: 2012. február 12.
TEMETÉSEK

† Virág János
születési év: 1959
temetés ideje: 2012. január 31.
† Gonda Mihály
születési év: 1954
temetés ideje: 2012. február 10.
† Szabóné Bereczky Ida
születési év: 1926
temetés ideje: 2012. február 15.
† Romhányi Jánosné
születési év: 1927
temetés ideje: 2012. február 17.
† Barna László
születési év: 1935
temetés ideje: 2012. február 17.
† Oravetz Norbert
születési év: 1923
temetés ideje: 2012. február 17.
† Duboczky Józsefné
(sz. Török Emília Mária)
születési év: 1949
temetés ideje: 2012. február 24.

MUSTÁRMAG

TEMPLOMI VISELKEDÉS
Istennek hála, az elmúlt évek folyamán sok
család kapcsolódott be elkötelezetten egyházközségünk életébe. Jó néhányuk nagycsaládos, kisebb-nagyobb gyermekekkel.
Szükségesnek láttuk, hogy megfogalmazzuk és közreadjuk azokat a szempontokat,
amiket közösségünk számára követendőnek gondolunk. Megfogalmazásainkban
sokat merítettünk a pestszentimrei közösség szempontjaiból, köszönet érte.
Alapelvek:
 Minden család (szülő) arra törekedjen, hogy egész családjával, gyermekeivel
együtt jöjjön szentmisére!  Család- és
gyerekbarát plébánia szeretnénk lenni, és
ezt elsősorban a vasárnap délelőtt ½10 órai
szentmisén megélni.  Szentmise-ünneplésünket ezért alapvetően az elfogadás és a
türelem jegyében szeretnénk alakítani.  A
gyermekes családokat is arra kérjük, hogy
törekedjenek a megóvni a szentmise szeretetteljes rendjét. A mindent megengedő
nevelési elv a templomban sem vezet jóra.
 Igyekezzünk – még gyerekekkel is – pontosan érkezni a szentmisére!
Szempontok:
Nagy öröm mindannyiunk számára a kisgyermekes családok jelenléte a szentmisén.
Fontos, hogy egészen kis kortól bekapcsolódjanak a liturgiába, szokják a templomi
„légkört” és a rendet.
A kisgyermekek jelenlétének szempontjából a szentmisék között különbséget kell
tenni. Másféle hozzáállást és jelenlétet kíván a gyermekes családoktól a ½10 órai misén való részvétel, mint pl. az esti 6 órain.
Nem ugyanazok a határok vonatkoznak
egyikre és másikra: ami a ½10-es szentmi2012. FEBRUÁR 26.

sén tűrhető, az a 6-oson már kirívó lehet.
Ez szerető figyelmesség kérdése.
A kisgyermekek szüleitől kérjük:
 Templomban ne adjunk a gyerekek kezébe ennivalót!  Misére ne hozzanak
feltűnést keltő, „zörgő”, zajos játékot, (pl.
kisautót, csörgőt stb.), legjobb a plüssfigura
vagy képeskönyv!  Kifejezetten szaladgálni, bóklászni ne engedjük a gyerekeket! Ha
ilyet tesznek, határozottan állítsuk le őket!
 A szülő a felsíró vagy hangoskodni kezdő
gyermekét próbálja meg helyben lecsitítani.
Amennyiben ez nem sikerül, és ez környezetét jogos mértékben zavarja, esetleg ordítani
kezd, vigyük a babakápolnába vagy vigyük
ki a templomból. Ha megnyugodott, jöjjünk
vissza vele!  Lehetőleg jöjjünk „látótérbe”
– vagyis az oltár közelébe – a nagyobbacska gyermekkel, hogy lássák, mi történik.
Ez többeknél beválik.  A nagyobb gyermekeknél nagyon praktikus képeskönyvet
hozni, még jobb, ha az vallásos jellegű.
A babakápolna rendje:
 A babakápolnát olyan kicsik számára
alakítottuk ki, akik viselkedésükkel megzavarják a közösség áhítatát, vagy akiktől
életkoruknál fogva nem várható el, hogy
a szentmise rendjéhez alkalmazkodjanak.
 Az iskolás gyerekeket már igyekezzünk
arra biztatni, hogy a templomhajóban vegyenek részt a szentmisén.  A babakápolnában is figyeljünk a gyerekeinkre és a
rendre! A babakápolna is a templom része,
az ott tartózkodás során is a szentmisén
veszünk részt.  Ha gyermekünk beteg ne
vigyük a babakápolnába, ilyenkor legjobb
neki otthon.  Vigyázzunk a babakápolna
állagának megóvására!
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HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK

 március 4. vasárnap: délután 3 óra, dokumentumfilm klub: Világra jönni (Gilles de
Maistre fi lmje arról, hogy a világ különböző
részein hogyan születnek a gyermekek);
 március 20. kedd: 7 órától férfi kör a plébánián;
 március 27. kedd: ½8 órától asszonykör a
plébánián;
 március 30. péntek: délután 4 órakor nyugdíjas klub a plébánián;
 március 30. péntek: este 8 órakor irodalmi
kör a plébánián.

 február 26. vasárnap: délután 4 órakor a
rózsafüzér társulat találkozója a plébánián;
 március 3. szombat: elsőszombat, délután
¼6-tól rózsafüzér, 6 órától szentmise;
 március 13. kedd: a Fatimai Szűzanya emléknapja. A kerületi imaest az Ibolya utcai
kápolnában lesz: 5 órától rózsafüzér, majd 6
órától szentmise;
 március 19. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 április 1. vasárnap: Virágvasárnap, a
szentmise előtt barkaszentelés a templom
előtt, a szentmisén passió;
LELKIGYAKORLATOK, TÁBOROK
 április 1. vasárnap: délután 4 órakor a ró március 2–4.: ifjúsági lelkigyakorlat (Vál);
zsafüzér társulat találkozója a plébánián;
 Nagyböjt péntekjein ¼6 órától keresztúti  március 9–10.: plébániai lelkigyakorlat (Vál);
 március 15–17.:
ájtatosságot tartunk,
minitábor általános
A Rózsafüzér Társulat imamely után 6 órától
iskolás gyerekeknek;
szentmise lesz. Nagyszándéka a húsvéti időre:

március 22.: Nagyböjti péntekeken regA nagyböjti lelki megújulásért böjti Ifjúsági Találgel nincs szentmise.
kozó (NABIT)
GYŰJTÉSEK:
 február 26. vasárnap: gyűjtés a katolikus
iskolák javára;
 március 25. vasárnap: gyűjtés a szentföldi
(avagy jegyezd be a naptárodba!!!)
keresztények megsegítésére.
 április 14. szombat: plébániai bál;
 április 28–30. szombat–hétfő: MárianosztKÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
rai Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat;
 február 28. kedd: ½8 órától asszonykör a  május 18–20. péntek–vasárnap: kisifis köplébánián.
zösségi hétvége;
 március 2. péntek: este 8 órától a Család-  május 27–30 (31).: Lengyelországi buszos
frissítő következő alkalma a plébánián. Téma: zarándoklat (Krakkó, Censtochowa);
Jó család – jó egyház;
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NYÁRI TÁBOROK
 június 18–22. (előző számunkban téves dátummal jelent meg!): napközis tábor általános
iskolás gyerekeknek;
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