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A LÉLEK GYÜMÖLCSE
„A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, 

kedvesség, jóság, hűsé g, szelídség, önmegtartóztatás.” 

(Gal 5,22) 

Máig emlékszem egy neves bibliatudós néhány mondatára amit a Szentlé-

lekről, illetve a Lélek gyümölcseiről mondott. Azt fejtegette, hogy néhány 

biblia fordításban a Lélek gyümölcseiről beszélnek, többesszámban, noha Pál 

apostol a Galatákhoz írt levélben egyesszámban fogalmaz. Mert a Szentlélek 

jelenlétének igazi következménye, gyümölcse nem más, mint a szeretet. A sze-

retetből persze öröm fakad és békesség, türelem, kedvesség..., ahogy Pál apos-

tol fejtegeti. Ezek a szeretet „arcai”, „tulajdonságai”. 

Tesztelhetjük a viselkedésünket a Galata-levél fenti sora alapján. Milyen az 

én szeretetem? A Lélek indításait követem? Hogyan állok a kedvességgel, jó-

sággal, szelídséggel, önmegtartóztatással...? Pál buzdít és int:

„Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.” (Gal 5, 25)

Viselkedésünk egy tükör, a belső világunk tükre, melyen előbb-utóbb visz-

szacsillan lelkünk szépsége vagy éppen rútsága. 

Nagy szükségünk van a Szentlélekre. A Szentlélek az, aki által gyógyul belső 

világunk. A Lélek az, „aki által kiáradt szívünkbe Isten szeretete” (Róm 5, 5), 

aki „elvezet a teljes igazságra” (Jn 16,13). Ő a Vigasztaló, az Igazság Lelke, aki 

„örökké velünk marad” (Jn 14,16), s eszünkbe juttatja Jézus tanítását.

A Szentlélek Jézus ajándéka, Isten személyes szeretete, Isten titokzatos jelen-

léte bennünk...

C.  Zs.
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PÜNKÖSDKOR AZ EGYHÁZ 
SZÜLETÉSÉT ÜNNEPELJÜK

A II. Vatikáni Zsinat meghatározása szerint 

az egyház az Istennel való bensőséges egye-

sülésnek és az egész emberiség egységének 

hatékony jele és eszköze. Szentségi jellege 

van, azaz jele annak, hogy a Krisztusban 

végbement megváltás kegyelmei ma is jelen 

vannak az egész emberiség számára. Az egy-

ház egyszerre történelmi és természetfölötti 

intézmény, misztérium, melynek lényegét 

csak a hitben foghatjuk föl.

Az egyház eredete Krisztushoz köthető: 

Krisztus az Atya küldötte, és a Hozzá való 

visszatérése után a Szentlelket adta aposto-

lainak, hogy vigasztalást és erőt merítsenek 

kapott küldetésükhöz. Kiárasztotta rájuk a 

Szentlelket, így továbbra is ő maradt apos-

toli küldetésük biztosítéka, 

hisz Szentlelke által köztünk 

marad a világ végezetéig. 

Krisztus egyházát arra 

rendelte, hogy Krisztus ele-

ven testeként tegyen tanúbi-

zonyságot a világban az Atya 

szerető jóságáról. Tanúbi-

zonysága konkrét tevékeny-

ségekben nyilvánul meg: a 

szolgálatokban, amelyeket 

Krisztus népe végez. 

Az egyház egyszerre in-

tézményes és karizmatikus 

közösség, mert Krisztus 

ilyennek alapította. Rendel-

kezéseiben benne volt, hogy 

apostolai valódi, szervezett 

vallási közösséget alapítsanak, amelynek ők 

a vezetői. Krisztus eme határozott intézke-

dése és a Szentlélek kegyelmi ereje teszi az 

egyházat egyszerre intézményes és karizma-

tikus közösséggé. Krisztus Péternek adta át 

a megígért hatalmat, és kifejezetten rábízta 

nyájának gondját. Mivel a megváltás min-

den időkre szól, s mivel az evangéliumot és 

a bűnök bocsánatát minden népnek hirdetni 

kell, és a nyájnak mindig szüksége van pász-

torokra, azért Péternek és az apostoloknak 

a küldetése folytatódik a világ végéig; és ez 

intézményi kereteket feltételez.

Az egyház feladata szent szolgálat: az Isten 

vándorló népe, amely Krisztus tanításából és 

önfeláldozó szeretetéből táplálkozik. Az ál-

talános papság intézménye 

által minden hívő küldetést 

kap arra, hogy tevékenyen 

vegyen részt az egyház szol-

gálatában. 

Az egyház üdvösségünk 

szükséges eszköze: Krisztus 

úgy alapította mint üdvözítő 

akaratának a történelemben 

megmutatkozó jelét. Egy-

házára bízta a megváltás 

kegyelmeit, és ezért az üd-

vösséget mindenki ennek 

közvetítésével éri el. Aki 

fölismeri az egyháznak ezt a 

rendeltetését, köteles az egy-

ház tagjaként járni a hit útját. 

A lexikon.katolikus.hu nyomán

EGYHÁZ
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JÚNIUS

Június hagyományos magyar neve Szent 

Iván hava. A hónap jeles szentje Prágai 

Szent Ágnes. 

Csehországban, Prágában született 1205-

ben. Apja I. Ottokár cseh király, édes-

anyja Konstancia Árpád-házi királyleány 

(III. Béla király gyermeke). 

Anyai ágon rokona az Ár-

pád-ház híres női szentje-

inek: Erzsébetnek, Kingá-

nak és Margitnak.

A gyermek Ágnest apja 

felhasználta politikai cél-

jai megvalósításához, s el-

jegyezte a sziléziai herceg 

egyik fi ával. A kisleány ne-

veltetéséről jövendő anyó-

sa, Sziléziai Szent Hedvig 

gondoskodott. A trebnitzi 

ciszterci nővérek kolosto-

rában három évet töltött, 

mely egész későbbi életére kihatott.

A vőlegény halálakor visszavitték Prágá-

ba, de apja hamarosan új házassági tervvel 

állt elő. Ágnest II. Frigyes császár trónörö-

kösének a későbbi VII. Henriknek ígérte. 

Ekkor Ausztriába küldték további neve-

lésre. Eközben Európa politikai színpadán 

változások történtek, s a leány kezéért újabb 

kérők jelentkeztek. A hatalmas angol király 

III. Henrik és a közben megözvegyült II. 

Frigyes császár is. Ezeket az ajánlatokat 

hallva Ottokár ürügyet keresett a jegyesség 

felbontására. Az ekkor már felnőtt leány 

ellenkezését fi gyelmen kívül hagyva – aki 

szerzetesnő szeretett volna lenni – eljegyez-

te II. Frigyes császárral. De mielőtt a házas-

ságot megkötötték volna Ottokár hirtelen 

meghalt. Ekkor a huszonöt éves hercegnő 

IX. Gergely pápa segítségével rávette Fri-

gyes császárt az eljegyzés felbontására.

Mikor visszanyerte szabadságát, a kirá-

lyi palotát elhagyva Prága 

nyomornegyedébe köl-

tözött egy kicsiny házba. 

Szent Hedvig példáját kö-

vetve életét a szegények, 

betegek és árvák megsegí-

tésére áldozta.

Ágnes kérésére az ak-

kor Prágában megtelepülő 

minorita szerzeteseknek 

Vencel király kolostort 

és templomot építtetett, 

amit Szent Jakab tisztele-

tére szenteltek. A minorita 

testvérek segítségével léte-

sített kapcsolatot Szent Klárával. Négy levél 

maradt fenn, melyet Klára küldött Ágnes-

nek. A minorita ház és templom mellé ha-

marosan klarissza kolostor is épült, melybe 

Klára öt nővért küldött. 1234-től a kolostor 

priorisszája Ágnes lett.

A kolostor körül kórházak, árvaházak, 

menhelyek és lepratelepek egész sora épült. 

Ágnes példája nyomán sok gazdag em-

ber lépett be a harmadrendbe, s vagyonát, 

munkaerejét a rászorulókra áldozta.

Ágnes gazdag alapítvánnyal látta el azt az 

újonnan alapított kórházat, mely a Keresz-

tes Lovagok a Vörös Kereszttel nevet visel-

te. A hercegnő a városnegyedben három 

HÓNAPSOROLÓ
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templomot építtetett: Szent Ferenc, Mária 

Magdolna és Borbála tiszteletére. Az Ág-

nes által vezetett kolostor vonzereje olyan 

nagy volt, hogy hamarosan nemesi csalá-

dok leányai is kérték felvételüket a rendbe. 

Hamarosan újabb kolostorokat is tudtak 

alapítani, szegénységi fogadalmuk azonos 

volt Szent Klára követőivel. A nővérek, 

akik gyermekként pompás házakban, gaz-

dagságban éltek, a rendbe kerülve kemény 

vezekléseket vállalva, önmaguktól mindent 

megtagadva ápolták és gondozták a szegé-

nyeket Krisztus kegyelméért.

Ágnes a törődést saját családjától sem 

tagadta meg, ha szükséges volt erélyesen 

és okosan támogatta ügyeiket. Halála előtt 

még sikerült kibékítenie Vencel királyt és 

lázadó fi át, Ottokárt. Hetvenhét évesen 

1282. március 2-án halt meg. 1930-ban a 

régi Jakab templomban megtalálták a sírját. 

Szenttéavatási pere hosszan elhúzódott. XI. 

Pius pápa még könyvtáros korában megta-

lálta az ügyre vonatkozó iratokat, így 1936-

ban a pert újrakezdték. Egykoron a huszita 

háborúk, most pedig a II. világháború aka-

dályozta az eljárás befejezését. Ágnest 1989. 

november 12-én II. János Pál pápa avatta 

szentté.

Szent Klára levelében így ír Ágnesről:

„Szent magaviseleted és feddhetetlen éle-

ted dicsőséges hírét hallván, mely nemcsak 

hozzánk jutott el, hanem szinte az egész 

világon közismert, nagyon örvendek és uj-

jongok az Úrban, és nemcsak én, hanem 

mindazok, akik teszik és tenni akarják Jézus 

Krisztus akaratát, és engedelmeskedni akar-

nak neki. Közismert ugyanis, hogy mennyire 

élhettél volna e világ dicsőségével és hírnevé-

vel, s miként fölségedhez illenék, még a föl-

séges császárhoz is feleségül mehettél volna, 

te pedig szíved egész érzületével és bensősé-

ges vágyával inkább a szent szegénységet és 

a test megtagadását választottad, mert az 

Úr Jézus Krisztust tekintetted mindenkinél 

nemesebb jegyesednek.”

Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 

2009.

K. E.

�

� �   
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Nagyheti eseményeink a virágvasárna-

pi szentmisével kezdődtek. Mint minden 

évben, ilyenkor a templomkertben barka-

szenteléssel kezdődik a szentmise, majd a 

jeruzsálemi bevonulást idézve vonulunk be 

a szentmisére.

A szent háromnap eseményei ismét se-

gítettek bennünket abban, hogy mélyeb-

ben éljük át a húsvét szent titkát. A nagy-

csütörtöki lábmosás, majd az azt követő 

virrasztás a templomban, illetve az ócsai 

erdőben, a nagypénteki keresztút, az esti 

szertartás megannyi mély tartalmú mise-

szövege, a szentbeszédek, a passió és nem 

utolsó sorban a liturgia zenei részei mind-

mind mélyen átélhetővé tették a szenvedés-

történetet. A nagyszombat gyertyafényes 

templomának hangulatát, és a feltámadás 

örömhírére megszólaló csengők hangját 

egy évre szívünkbe zárjuk. 

� A vasárnapi szentmise után a tojást ke-

reső gyerekek önfeledt szaladgálása csa-

ládias hangulatot varázsol közösségünk 

otthonába.

� Hagyományainkhoz híven ismét volt kon-

cert húsvétvasárnap délután: a gyerekek és 

szüleik hangja töltötte be a templomot (fotó 

a 6. oldalon!).

� Templomunkban újra vannak szentelt-

víztartók, méghozzá igen szépek. Már na-

gyon vártuk őket! ☺

NAGYHÉTTŐL ANYÁK NAPJÁIG

VISSZATEKINTŐ

  � �
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� Az anyák napi szentmisén elhangzó 

imádság és a gyerekek köszöntése melegsé-

get varázsoltak az anyukák, nagymamák és 

dédnagymamák szívébe. Köszönjük min-

denkinek (a virágot is ☺)!

�

ÓCSAI 
VIRRASZTÁS

A tűzgyújtási tilalom miatt idén fák-

lyák nélkül sétáltunk az ócsai er-

dőben. Jó sokan indultunk a vir-

rasztás színhelyére a holdfényben.

Míg a tisztásra értünk énekeltünk, és 

hallottunk szentírási részleteket is. 

Odaérve mindenkinek volt lehetősége 

egyedül elcsöndesedni. Az erdő hang-

jait hallgatva fi gyelhettünk Istenre, vir-

raszthattunk Jézussal. A félórás csönd 

után két sorfalat képeztünk, ahol min-

den plébániáról érkezettek végigvonul-

tak. A végén az atyáktól keresztet kap-

tunk a homlokunkra, hogy mi is igent 

tudjunk mondani saját keresztjeinkre.

   Visszafelé beszélgetve jöttünk, és a 

parkolóban pászkát is kaptunk almás 

feltéttel. A késői óra ellenére feltöltődve, 

jó hangulatban tértünk haza, jövőre is 

biztosan megyünk.
H. N.
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VISSZATEKINTŐ

SOROKSÁRÚJTELEP
PESTSZENTIMRE

Mikor Zsolt atya először hívott a zarándok-

latra, még nem gondoltam, hogy elmegyek. 

De hívott anyukám és az unokatestvérem 

is, és így végül mégis a részvétel mellett  

döntöttem. Sajnos nem tudtam az ifj úsági 

szakaszra menni, ezért Soroksár-Újtelep-

ről sétáltam Pestszentimrére.  Meglepve 

tapasztaltam, hogy teljesen más volt, mint 

amit elképzeltem. Rózsafüzért imádkozva, 

énekelve sétálni az utcákon nagyon jó él-

mény volt. Az autópálya bekötő szakaszá-

nál megálltunk imádkozni Budapestért. 

Különös és felemelő érzés volt egy városnyi 

olyan emberért imádkozni, akiket nem is 

ismerek. Imrére érve a rózsafüzér után na-

gyobb pihenő következett. Falatoztunk, és 

még fagyit enni is lehetőségünk volt.

Biztos vagyok benne, hogy jövőre is me-

gyek. Remélhetőleg több fi atal érdeklődé-

sét is fel tudom majd kelteni a zarándoklat 

iránt. H. N.

SZEMERETELEP
HAVANNA TELEP

A kezdetektől fogva rendszeresen részt ve-

szek a Budapestet körülölelő rózsafüzér za-

rándoklaton. Idén szép, meleg időben tud-

tuk megtenni utunkat, a hűvös és erős szél 

csak közvetlenül a végállomás előtt érte el a 

zarándoklókat. A Pestszentimréről érkező 

testvéreink délután 4 óra tájban érkeztek 

Szemeretelepre, itt a dicsőséges rózsafüzért 

imádkoztuk. A tizedek előtt Zsolt atya szólt 

néhány szót az aktuális titok kapcsán, s az 

egyes tizedeket énekekkel tagoltuk. 

Csodálatosan szép volt a Veni Sancte 

Spiritus című ének, amit a kórus és Hajni 

kántorunk énekelt: a sok, akkor már igen 

fáradt zarándok pisszenés nélkül, teljes 

csendben hallgatta a lélekemelő darabot. 

Énekelve, imádkozva, néha beszélgetve 

tettük meg a hátralévő utat, érintve a főplé-

bániát is. A Szent László Plébániatemplom 

zárószentmiséje volt a koronája ennek a 

testi és lelki összeszedettséget igénylő nap-

nak, de aki vállalkozott rá, bizonyára meg-

tapasztalhatta gyümölcseit is. 

Mindannyian annyi mindent kapunk 

a Szűzanya közvetítésével az Úristentől, a 

zarándoklattal nyilvánosan is kifejezhetjük 

hálánkat, köszönetünket. Sz. M.

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR-
ZARÁNDOKLAT BUDAPESTÉRT
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Amikor péntek délután elkezdtem csoma-

golni a hétvégére, még nem is sejtettem, 

mennyi élményben lesz részem a következő 

néhány napban. Az előzetes tervek szerint 

Zsolt atyával indultunk útnak a Mécs na-

pok Retorno címet viselő lelkigyakorlatá-

ra. Ez egy két és fél napos elmélyülés volt 

ezúttal főleg huszonévesek számára, akik 

már korábban részt vettek a Mécs közösség 

valamelyik lelkigyakorlatán. Ugyan némi 

késéssel indultunk a kismarosi ciszterci 

nővérek kolostorába, azonban atyám ma-

gabiztos vezetési szokásának köszönhetően 

a bő 1 óra helyett alig 45 perc alatt teljesítet-

tük a távot, és még zsolozsmázásra is jutott 

idő Zsolt atya okostelefonján.

Jó érzés volt tavaly ősz után visszatérni a 

Mécs napokra. A jónéhány ismerős arc és a 

meleg fogadtatás révén már az első perctől 

fogva otthon éreztem magam ebben a kis 

közösségben. Ezúttal feleany-

nyian voltunk, és feleannyi té-

mát kellett egyénileg valamint 

kiscsoportban feldolgoznunk, 

úgyhogy sokkal több lehetősé-

günk volt egymást megismer-

ni és meghallgatni. Nagyon 

szerettem azokat a három-

negyed órás elmélyüléseket 

is, amikor a kerti pázsiton el-

terülve elmélkedhettem át a 

Szentírás kijelölt részeit a 3 is-

teni személlyel kapcsolatosan. 

Bár a kellemes időben nagy 

volt a kísértés az elbambulásra és az elszun-

dításra, mégis úgy érzem, sikerült élőbbé 

tennem pl. a Szentlélekről kialakított képe-

met. A játékokkal, értékes beszélgetésekkel 

és paraliturgiákkal bensőségesebbé tett 

együttlétünk vasárnap délután ért véget.

Eközben a Márianosztrai Ifj úsági Zarán-

doklaton már második napja rótták a ki-

lométereket imrei és soroksári barátaink a 

tűző napon. Gondoltuk, mi is csatlakozunk 

hozzájuk. Fél óra autózás után meg is ér-

keztünk a zarándokok második táborhelyé-

re, Törökmezőre. Frissen és fi atalosan ki-

pattantunk járgányunkból, és kérdezgettük 

rákvörössé égett ismerőseinket az eddigi 

élményeikről. Miután lepakoltuk a cucca-

inkat, változatosság kedvéért újból autóba 

szálltunk, és elkocsikáztunk a zarándoklat 

végpontjára, Márianosztrára. A plébánia 

kertjében parkoltunk le, ahol találkoztunk 

egy pálos rendi apácával, aki 

nagyon kedvesen fogadott 

minket – még miseborral is 

megkínált. Elfogadtuk a ven-

dégszeretetét, és a „mennyei 

nedű”-től új erőre kapva el-

indultunk vissza a táborhe-

lyünkre. Útközben Zsolt atya 

gyakorolhatta missziós képes-

ségeit is. Találkoztunk ugyan-

is egy kutyát sétáltató párral, 

akik túrázás közben elvétették 

az egyik kereszteződést, és 

több órányi gyalogutat tettek 

VISSZATEKINTŐ

EGY NEM MINDENNAPI 
HOSSZÚ HÉTVÉGE

Cikkünk szerzőjéről ez 
a fotó nem a szóban 

forgó hétvégén készült
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meg teljesen fölöslegesen. Igaz, így legalább 

beszédbe elegyedhettünk velük és szólhat-

tunk a zarándoklatról is. Bár nem tartoztak 

a hívők közé, és már eléggé elcsigázottak 

voltak, mégis viszonylag nagy befogadás-

sal hallgatták meg Zsolt atyát. Erről a tú-

rázásról sem hiányozhatott a zsolozsmázás 

sem, amelyet ezúttal is az okostelefon érin-

tőképernyőjét görgetve imádkoztunk végig 

a természet lágy ölén. A szürkület beállta 

után nem sokkal értünk vissza a tábor-

helyre, épp a mise végére, és ez által a va-

csora kezdetére. Amikor ezt konstatáltuk, 

és egymásra nevettünk, csak reménykedni 

tudtunk, hogy a többiek nem veszik észre 

a két potyautas „zarándokot”. Egy vidám 

tábortűzi együttlét után megkerestük há-

lózsákjainkat, és egymástól valamint Marci 

atyától egy jó másfél horkolásnyi távolság-

ra telepedtünk le ☺. Szerencsére derült, 

csillagfényes esténk volt, így nem okozott 

problémát, hogy kihagytuk a sátorverést. 

Másnap reggel nagy örömünkre Márton 

atya hajnali 5-kor megafonba kiabálva és 

fel-alá szaladgálva ébresztette a táborla-

kókat, minket név szerint is megszólítva. 

Kis pakolászás, zsolozsmázás (ezúttal fü-

zetből ☺), és reggeli után útnak indultunk 

Márianosztra felé. Koradélután érkeztünk 

meg a templomba, ahol egy szentmisével 

zártuk a zarándoklatot. A résztvevők nagy 

részét ezután a kisvasút, minket, kettőnket 

pedig a szemeretelepiek által már jól ismert 

Opel Astra fogadott, hogy villámtempóban 

hazaautózzunk Lőrincre. Hamar vissza 

kellett érnünk, hiszen várt még ránk egy 

kis kolbászvásárlás, hegymászó kötél és 

bográcskölcsönzés. Alig egy órával a 4 na-

pos közös „wellness” zarándoklatunk vége 

után már újból a plébánián gyülekeztünk 

kiegészülve jó néhány lelkes ifi vel. De ez 

már egy másik történet...

F. Z.

KERESZTELŐK

• Molnár Emma
születési dátum: 2011. október 18.

keresztelés ideje: 2012. április 22.

• Farkas Zsófi a
születési dátum: 2011. október 9.

keresztelés ideje: 2012. május 13.

• Kővári Mózes József
születési dátum: 2012. április 17.

keresztelés ideje: 2012. május 13.

TEMETÉSEK

† Bárdos Lászlóné (Flórek Erzsébet)
születési év: 1916

temetés ideje: 2012. április 4.

† Dr. Mészáros Károlyné (Fodor Mária)
születési év: 1936
temetés ideje: 2012. április 10.

† Dr. Solt Jánosné (Jung Veronika)
születési év: 1947
temetés ideje: 2012. április 17.

† Noszlopy Gábor
születési év: 1937
temetés ideje: 2012. április 20.

† Pallag-Bozsák Andrásné
     (Szeletczky Julianna)
születési év: 1925
temetés ideje: 2012. április 24.

† Bilek József
születési év: 1932
temetés ideje: 2012. április 25.

† Győri Márta
születési év: 1967
temetés ideje: 2012. május 23.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK
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Április 29-én kaptam egy váratlan sms-t 

Zsolt atyától. Ez állt benne: „Hello testvér-

kéim :) Szép az idő, gyönyörű a természet, 

kimennénk a Gerecsébe egy napra. Hétfő este 

indulunk, ott alszunk, másnap lehet sziklát 

mászni, olvasgatni, kártyázni, kinek mi tet-

szik! Hazafelé fagyizunk egyet. Polifoamot, 

hálózsákot, kaját kell hozni (csokit is lehet :)). 

Ha szeretnél jönni, sms-ben jelezd, MA (va-

sárnap) estig. Szeretettel, Zs. A. :)”

Először fontolgattam a döntésemet, 

mert ez lett volna az első alkalmam ezzel 

a közösséggel több napra elmenni. A má-

sik probléma az volt, hogy a családom-

mal az unokatesómékhoz utaztunk aznap 

Leányvárra. Ezért felhívtam Zsolt atyát, 

hogy mit javasol. Azt mondta, hogy semmi 

probléma, útközben felvennének. Nagyon 

megörültem. Így is történt, három nagy 

csomaggal a hátamon, öt perc várakozás 

után fel is vettek, és indulhattunk az izgal-

masnak ígérkező útra.

Útközben tudtam meg, hogy a szabad ég 

alatt fogunk aludni. Ez engem félelemmel 

töltött el, hiszen még soha sem volt alkal-

mam ilyesmire. Nagy nehézség árán fel-

küzdöttük magunkat a hegy tetejére, de a 

kilátásért már megérte. Innen föntről még 

nem láttam kivilágítva Esztergomot és a 

Dunakanyart. Este egy kis fagyűjtés után 

összegyűltünk a tűz mellé beszélgetni, gitá-

rozni, énekelni és vacsorázni. Nagy nehezen 

vettem rá magam, hogy lefeküdjek aludni. 

Számomra nem volt élmény az alvás, mert 

nem hoztam elég meleg ruhát. Igaz, Zsolt 

atya még a pulcsiját is odaadta, de még így 

is fáztam, és a hálózsákom is vékonyka volt.

Délelőtt, a reggeli után meg is kezdődött 

a sziklamászás. Amíg néhányan lent voltak 

a sziklánál és az erejüket próbálgatták, ad-

dig egy kisebb csapattal társasoztunk, né-

hányan meg az ebédet főzték bográcsban. 

Nemsokára én következtem a mászással. 

Nagyon izgultam először, de utána kezd-

tem egyre jobban élvezni, és belejönni. 

Ezért később még egyszer felmásztam. A 

többiek nagyon segítőkészek voltak, sok-

szor biztattak.

SZIKLAMÁSZÁS A GERECSÉBEN
2012. április 30–május 1.
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Nekem ez a túra egy életre szóló élmény 

volt. Fárasztó, de megérte teljes mértékben. 

Jobban összeismerkedtem a csapattal is, és 

megszerettem őket. Köszönöm nektek, már 

alig várom a következőt! :)

K. L.

Húsvéthétfő van, az idő mérsékelten kel-

lemes, 18 fokos szellő simogatja néhány 

bátor fi atal arcát. Expedícióra indultak, 

hogy a kecskeméti élményfürdő hullá-

mait meghódítsák. Két személygépjármű 

megpakolva egynapi hidegélelemmel és 

fürdőruhákkal. Érkezés után átöltöztek, 

és vakmerő bátorsággal, hőmérsékletet 

nem nézve, hideget-meleget nem számít-

va elmerültek a medence habjai között. 

Hamarosan letelepedtek egy csendes, 

nyugodt helyre és tábort vertek. Először 

a csúszdák közelébe merészkedtek, majd 

egy nagy lendületet véve megindultak 

a lejtőn, majd újra fölmásztak a csúcs-

ra, aztán megint le. A későbbiekben fo-

gócskáztak, meg különböző akrobatikus 

mutatványokkal egy dobogóról a vízbe 

ugráltak, lehetőség szerint két hullám kö-

zött. Amikor hőseink belefáradtak a nagy 

energiákat igénylő aktív tevékenységekbe, 

akkor jött el az ideje annak, hogy ejtőz-

ni menjenek a forró vizes medencébe a 

nyugdíjasok közé. Ha megunták a sem-

mittevést, visszabátorkodtak a hullám-

medencébe. Ezt egész addig folytatták, 

amíg rongyosra nem ázott a testük. A 

megfáradt ifj ak utolsó utáni energiakész-

letüket felemésztve az autókhoz csoszog-

tak, és hazafelé vették az iránt. 

És persze a fenti tevékenységeik köze-

pette végig igen-igen jól érezték magu-

kat. ☺
N. B.

KECSKEMÉTI PANCSOLÁS
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Az idei bál a retró jegyében zajlott. Azok 

a hetvenes évek.. Többségünk a hetvenes 

nyolcvanas években volt gyermek ill. fi atal. 

Még élénken emlékezünk az úttörőkre, a 

KISZ-re, úttörő- és építőtáborokra. Trap-

per farmerban, pólóban és a közben újra 

divatba jött vászoncipőkben jártunk, amit 

annak idején a Tisza cipő gyártott. Később 

Jugoszláviából vagy a Csérin vásárolt kő-

mosott és répásított Casucci, illetve Ritt 

farmereket hordtuk. A mai fi atalok el sem 

tudják képzelni, milyen az, ha hétfőn nincs 

tv-adás. Hogy vártuk keddenként a Kórház 

a város szélén-t vagy a Fekete erdei klini-

kát, a Gyökereket vagy a soha véget nem 

érni nem akaró Isaurát. És még néhány fi lm 

a teljesség igénye nélkül: Derrick, Tetthely, 

Kojak, San Francisco utcáin, Minden lében 

két kanál. Rózsa Gyuri-, Egri János- vagy 

Vágó István-féle vetélkedők. Traubi- vagy 

Márka-reklámok: „Ötven kupak csak az 

ára, gyűjtsön inkább Dáciára”. 

Idén is a Karinthy gimi aulájában bá-

loztunk. Szépen megterített asztalok vár-

tak minket, az oszlopokon a hetvenes-

nyolcvanas éveket reprezentáló tablók, az 

asztalokon Traubi, Málnamárka és némi 

„tizen nyolckarikás” itóka . A bál Zsolt atya 

köszöntőjével kezdődött, utána pezsgővel 

koccintottunk. Neoton, Máté Péter és a régi 

nagyok zenéire táncoltunk, és nagyszerű 

műsorokat láttunk. A retró ruhás táncbe-

mutatót visszatapsoltuk. Jó hangulatban, de 

nagyon gyorsan telt az idő – a mindennapos 

rutinfeladatokban megfáradt lelkünknek 

felüdülés volt ez a vidám este. Köszönjük a 

szervezőknek és az önkéntes fellépőknek.  

K. H.

NÉHÁNY GONDOLAT 
A BÁLI HANGULATRÓL

Az áprilisi asszonykörön derült ki, hogy az 

idén Retro bál lesz. Megkezdődött a pezs-

BÁL A RETRO JEGYÉBEN
2012. április 14.
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gés, jobbnál jobb ötletek, 

fel ajánlások hangzottak el, 

és ami megvalósult belőle, 

az tükrözte a bennünk el-

suhant 60-as, 70-es, 80-as 

éveket.

A nyitótáncosok vidám 

hangulatteremtő produk-

ciója annyira tetszett a kö-

zönségnek, hogy kétszer 

is eljárták a táncot. A di-

vatbemutatót a gondosan 

össze válogatott kollekció 

hi telessé, a kommentár pe-

dig szórakoztatóan mókás-

sá tette. Az est folyamán a 

sok tánc – mert táncházas 

tánctanulás is volt –, a közös 

éneklés, a különböző felada-

tok megoldása mind-mind a 

közösség jókedvét növelte. 

A tombola nyereményeknél 

lelkendeztünk a négercsó-

kért, a Ziziért stb. Szemet és 

szívet gyönyörködtető látni 

a fi atalokat keringőzni

 Egy  fi atal templomi is-

merősöm épp tegnap szó-

lított meg – a bál óta nem 

találkoztunk: „Jaj, de jót 

táncoltunk!” – mondta. 

Egyetértettünk. SZ. K.

A következő feladványban ismét a Szent-

írás lapozgatásra biztatjuk a testvéreket. A 

pünkösdi események leírásánál olvasha-

tóak az alábbi sorok. Két feladat tartozik 

hozzá: 

a) a hiányzó szavak kiegészítése

b) a bibliai hely pontos meghatározása, 

vagyis: melyik bibliai könyv, mely fejezeté-

nek, mely verseit olvashatjuk az alábbiak-

ban?

Beküldési határidő: augusztus 10. A meg-

fejtéseket a mustarmag18@yahoo.com 

elektronikus postacímre, vagy a plébá niá-

ra kell eljuttatni.

Előző havi rejtvényünkre rendkívül 

sok helyes megfejtés érkezett, közülük 

most Vadas Tamásnénak (Hajni), Kovács 

Gyulá nénak (Éva néni) és Víg Antalnénak 

(Rózsika néni) kedvezett a szerencse.

REJTVÉNY

E szavak ________________ találták őket. Megkérdezték Pétert és a töb-

bi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” „________________ 

________________ – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyik-

tek Jézus Krisztus nevében bűnei ________________. És megkapjátok a 

Szentlélek ________________. Mert az ígéret nektek és fi aitoknak szól, 

meg azoknak, akiket – bár ________________ vannak – meghívott a 

mi Urunk, Istenünk.” Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és 

________________ őket: „________________ ki ebből a romlott nemze-

dékből!” Akik megfogadták szavát, ________________. Aznap mintegy 

________________ lélek megtért.
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Eljött a tavasz, s vele együtt az első kirán-

dulás ideje. Immár „rutinos” túrázóként 

jelentkeztünk mi is harmadik babakocsis 

túránkra, amely ezúttal Solymár környéké-

re vezetett. Az időjárás már-már túl jó volt 

(ragyogó napsütés, júliust idéző kánikulai 

meleg), így a kullancsriasztó mellett kalapra 

és naptejre is szükségünk volt.

Tíz órakor gyülekeztünk a Mátyás-domb 

lábánál. Bemutatkozás és közös ima után 

indultunk meg a Szarkavár felé. Fölfelé. Itt 

már sejtettük, hogy a kellemes babakocsis 

séta fogalmát szervezőink másképp értel-

mezik, mint mi. Azonban szeretjük a ki-

hívásokat, s legalább kar- és lábizmokat is 

erősítettünk. A vár kilátójából gyönyörű 

panoráma tárult elénk, s azt is megállapítot-

tuk, hogy a vár alakja erősen emlékeztet egy 

hajó orrára, s néhányan már láttuk is Kate 

Winsletet és Leonardo DiCapriót a „hajó 

orrában” kéz a kézben repülni (lásd: elhíre-

sült jelenet a Titanicból).

A várdomb aljából folytattuk utunkat az 

Aranyhegyi patak mentén a Jegenye-völgyi 

Nagy-tisztás felé, ahol egy hatalmas májusfa 

emlékeztetett a májusi elsejei majálisra. Itt 

telepedtünk le sok más kirándulóval együtt: 

a gyerekeket a patak varázsolta el, mi szülők 

pedig próbáltuk őket evésre rábírni (kisebb-

nagyobb sikerrel).

Rövid pihenő után 

indultunk tovább a 

patak forrása felé. 

Az ösvényt számos 

apró csobogó tette 

még hangulatosab-

bá (amelyekről Petya 

fi unk annyi felvételt 

készített, hogy a gé-

pünk akkumulátora 

le is merült), ám az igazi lelkesedést a forrás-

nál fürdőző két vadkacsa-mama és kiskacsá-

ik váltották ki. (Hm, hol lehetettek az apák?)

Innen ismét hegynek fölfelé vettük az 

irányt, azonban az elsőként választott utat 

túl nehéznek találta túravezetőnk. Mivel az 

alternatív, második ösvényt egy (valószínű-

leg jóval korábbi) eső kimosta, ismét láb-, és 

karizom-erősítés következett, kicsit kemé-

nyebb terepen, mint a vár felé. Férjemmel 

felváltva toltuk a babakocsit, s közben azon 

gondolkoztunk: milyen lehetett az egyes 

számú útvonal?

Az út tetejére érve már valóban szüksé-

günk volt pihenőre (és vízre). Közben a gye-

rekek fára másztak és/vagy a farakásokra 

telepedve hernyókat csodáltak meg. A pihe-

nő után utunk ideiglenesen kettévált. A ta-

lálkozási pontig a csapat egyik fele „hegyet” 

BABAKOCSIS KIRÁNDULÁS
Solymár környéke, 2012. május 12.
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mászott, de azt kell mondanom, megérte (én 

is a „hegymászókkal” tartottam), több okból 

is: s Szél-hegyi golgota hangulata, az onnan 

nyíló látvány (budai hegyek és vitorlás gé-

pek) és nem utolsó sorban a fent fújdogáló 

kellemes szellő miatt. Lefelé a stációk mellett 

haladtunk el, fel is merült a gondolat, hogy 

jövőre itt (is) járhatnánk keresztutat.

Már csak egy izgalom várt ránk: a csa-

pat másik feléből néhány csemete elindult 

elénk. Persze rossz úton, azonban hamaro-

san ők is megkerültek. Túránkat a Mátyás-

domb lábánál fejeztük be, így a solymári 

kör is bezárult. Köszönjük a szervezőknek, 

Viola Zsoltnak és Zsolt atyának, s lelkesen 

várjuk a következő lehetőséget! K. M. K.

A múlt vasárnap elsőáldozás volt temp-

lomunkban. 20 gyermek vette magához 

először az Úrjézust. Imádkozzunk értük 

és szüleikért, hogy Krisztus szeretetének 

vonzása megmaradjon a lelkükbe, és hogy 

növekedni tudjanak hitben és szeretetben!

Elsőáldozóink ebben az esztendőben: 

Babály Virág, Barkó Bianka, Bartal Dá-

vid, Csorvási Balázs, Dömötör Virág, 

Hajdú Csaba, Herczku Brigitta, Huszár 

Mátyás, Kardos Bernadett, Kauderer 

Viktória, Kovács Magdolna, Kovács Ka-

rolina, Papp Flóra, Schember Melina, 

Szabó Dávid, Szabó Rozi, Szente Anna-

mária, Takács Adél Veronika, Tóth Enikő 

és Viola Nóra.

ELSŐÁLDOZÁS
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LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� május 28–29. hétfő–kedd: nem lesznek 

szentmisék;

� június 1. péntek: elsőpéntek, 17:40-től Jé-

zus Szíve litánia, 18 órától szentmise;

� június 2. szombat: elsőszombat, 17:15-től 

rózsafüzér, 18 órától szentmise;

� június 3. vasárnap: Szentháromság vasár-

napja. A ½10 órai szentmise után NAMI ba-

zár;

� június 10. vasárnap: Úrnapja, a ½10 órai 

szentmise végén Úrnapi körmenet;

� június 11. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� június 13. szerda: fatimai engesztelő ima-

est a Szent Margit plébánián, 17 órától rózsa-

füzér, majd 18 órá tól szentmise;

� június 24. vasárnap: a ½10 órai szentmisét 

a nemrégiben temetett halottainkért mutat-

juk be;

� július 9. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� június 13. péntek: fatimai engesztelő ima-

est a mi templomunkban lesz, 17 órától rózsa-

füzér, majd 18 órá tól szentmise;

� július 25–27. szerda–péntek: nem lesznek 

hétköznapi szentmisék;

� augusztus 1. szerda: egyházmegyei szent-

ségimádás (reggel 8 órától este 6 óráig);

� augusztus 6. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� augusztus 15. szerda: Nagyboldogasszony  

ünnepe. Parancsolt ünnep! Reggel 7 és este 6 

órakor lesznek szentmisék.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 

� június 1. péntek: 20 órakor a családfrissítő 

nyári szünet előtti utolsó alkalma a plébánián;

� június 3. péntek: középiskolások bálja;

� június 3. vasárnap: képviselő-testületi vá-

lasztás a plébánián;

� június 3. vasárnap: 15 órakor doku men-

tum fi lm-klub a plébánián (Én, te, ő – francia 

dokumentumfi lm egy, a Pireneusokban lévő 

falusi iskola életéről);

� június 8. péntek: 20+ bál;

� június 9. szombat: kirándulás a Bakonyba;

� június 10. vasárnap: K&H Maraton váltó;

� június 10. vasárnap: este 7 órától napközis 

táboros megbeszélés;

� június 15. péntek: évadzáró irodalmi kör;

� június 19. kedd: 19 órától férfi kör a plébá-

nián;

� június 23. szombat: asszonykör (évadzáró 

wellness-program ☺);

� július 6. péntek: 17 órától nyugdíjas klub 

évadzáró alkalom a plébánián.

NYÁRI TÁBORAINK 

� június 18–22.: Napközis tábor;

� július 10–14.: Egyházmegyei Ifj úsági Tábor 

(Bodajk);

� július 16–21.: Általános iskolás tábor 

(Bükk-fennsík, Kurta-bérc);

� július 25–29.: Plébániai nagytábor (Botfa);

� augusztus 6–11.: Ifj úsági kerékpáros túra a 

Balaton körül.

HIRDETÉSEINK

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,

alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
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Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.))

Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még: Füssi Zoltán (F. Z.), 
Kisfaludy Lilla (K. L.), Kadáné Molnár Krisztina (K. M. K.), 

Kraus Hajnalka (K. H.), Nemcsics Botond (N. B.), 
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A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
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