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JELEN LENNI JÓ
Jézus a tanítványok számára, akkor is tanító, támasz és Isten szellemi arcának képviselője tudott lenni, amikor csak egyszerűen jelen volt köztük. Amikor a szó szoros értelmében nem tanított, akkor is lelki-szellemi erőforrást
jelentett. Többször félrevonult a tanítványi körtől, hogy magányos imádságban is együtt legyen mennyei Atyjával. Közben mégis tudták a tanítványok,
hogy mindig számíthatnak rá. A Mester jelenvalósága önmagában nagy erőket hordozott magában.
Az ember világát szemlélve felfedezhetjük, hogy azok az emberek képesek
harmonikus és boldog életutat bejárni, akik életében jelen vannak a szeretetkapcsolatok. Az idős emberek világát érintő vizsgálatok felfedezték, hogy
közülük azok képesek leginkább – egész előre haladott korban is – kiegyensúlyozott életet élni, akik megtapasztalják létezésük fontosságát. Nem keverednek bele a magányosság sötét örvényébe, hanem emberi kapcsolataikban
megélik a szeretet felemelő erejét.
Mindannyiunk életében vannak olyan barátok, akikkel nem tudunk állandó
és rendszeres kapcsolatban lenni. Mégis maga a létük formálja a jelenünket, a
döntéseinket és lelki állapotunkat.
XVI. Benedek pápa 2012. október 11-i kezdettel megnyitotta a hit évét, amely
2013. november 24-ig tart. A hit által az ember megélheti Isten állandó támogató jelenlétét. A mi közösségünkben is megnyithatjuk lélekben a hit
évét azzal, hogy tudatosan befogadjuk az Ő jelenlétét, és megajándékozzuk
egymást a saját jelenlétünkkel. Magunk körül látva az embereket, felidézve
egy-egy családtagunk, barátunk, lelki testvérünk arcát megfogalmazhatunk
egy célkitűzést, befejezve magunkban a mondatot: Úgy tudok jelen lenni az ő
életében, hogy ______________________ .

Szívből kívánom mindenkinek a jelen létben a jelenlét örömét!
N. K.

A BOR
A szentmisén elhangzó zsoltárok között
is hallhatjuk olykor-olykor, hogy „bor vidámítja az emberek szívét”.Ősszel még
nagyobb figyelemmel kísérjük, hogyan alakul a szőlőtermés, milyen bor várható az idén.
Már az ószövetségi Szentírásban is gyakran találkozhatunk a borral, a gabona
és az olaj mellett ez is az
ember mindennapi táplálékai közé tartozott. A
borfogyasztással járó minden öröm és derű mellett
(„Mint a smaragd pecsétkő aranyfoglalatban,
olyan a dalolás a pompás
bor mellett.”) a Szentírás
nem felejti el hangsúlyozni, hogy csak aki mértéket
ismer, tudja ezt az örömet
megélni. „A mérséklettel
ivott bor élet az embernek.”
A profán életben a bor
szimbolizálja mindazt, ami
az életben kellemes lehet: a
barátságot, az emberi szeretetet. Ugyanakkor a hívő ember ennél mélyebb valóságként
szemléli a bort:
Az Újszövetségben az „új bor” a
messiási idők szimbóluma. A Jézussal
létrejött új szövetség, olyan bor, amelyik
„szétveti a régi tömlőket”. Olyan bor, amit
nem lehet a régi tömlőkbe tölteni.
Igazán szép jelenet az Újszövetségben
Jézus első csodája: a kánai menyegzőn
Jézus olyan bort ad az ünneplőknek,
amilyenre már régen vártak. Láthatjuk,
Jézusnak fontos, hogy az ember (itt a
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násznép) méltón ünnepeljen, ne maradjon szégyenben a vőlegény és a családja.
De ehhez talán nem is kellett volna a
legeslegeslegfinomabb bor. Ez a túlzó jóság túlmutat a történeten:
Jézus valami olyat ad, ami addig nem volt, amire mégis vágyakozott az ember. Jézus, és
csakis Ő tudja betölteni ezt a
vágyakozásunkat. Ebben a
kánai jelenetben talán benne van már a későbbi közös
lakoma képe is, amikor
majd az Atya asztalánál
ülhetünk.
A bor igazi megdicsőülése természetesen az oltáron történik. Ott, ahol
a föld termése és az emberi munka gyümölcse
Krisztus testévé és vérévé
alakul, hogy olyan táplálékká váljon számunkra,
ami már túlmutat a földi
valóságon.
Talán mindez eszünkbe
juthat akkor, amikor egy pohár bor mellett barátainkkal
beszélgetünk, amikor az ünnepi
asztalra helyezzük a borosüveget,
amikor a boltban a palackok között
válogatunk, hogy barátainknak ajándékozzunk egy üveg bort.
Hála Neked, Istenünk, hogy úgy tanítasz minket,hogy mindennapjainkat szövöd át a jelenléteddel. Segíts, hogy észre
tudjuk venni ezt a titokzatos jelenlétet,
hogy észrevegyünk Téged mindenhol,
mindenben.
A Biblikus Teológiai Szótár nyomán N. Gy.
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HÓNAPSOROLÓ

OKTÓBER
Október hagyományos magyar neve Mindenszentek hava. A hónap jeles alakja Kapisztrán Szent János ferences áldozópap.
Dél-Itáliában született 1386-ban. Apja
német származású báró, korán elhunyt. A
fiút Perugiába küldték tanulni, kora leghíresebb jogi karára. Tanulmányai befejezése
után kinevezték a nápolyi
legfőbb bíróság elnökévé.
Ezt a tisztséget rövid ideig
töltötte be. Egy perben igazságtalan ítélet meghozatalára kényszerítették, s ez egy
ember életébe került. Ekkor
lemondott hivataláról és Perugiába ment bírónak. Ekkor jegyzett el egy nápolyi
grófk isasszonyt. Ezidőben
történt, hogy Perugia és
Malatesta közötti háborúban elfogták és bebörtönözték. Megkísérelte a szökést,
de ismét elfogták. Ekkor
történt a megtérése. Szakított a világgal, eljegyzését felbontotta és belépett a ferences
rendbe, mégpedig az akkor újonnan induló
obszervánsok közé. Ez az ág ragaszkodott
Szent Ferenc regulájának megtartásához.
Szigorúan vették a ferences szegénység
megtartását, a magány, a remeteség, a kontempláció tiszteletét.
A konstanzi zsinat (1414–1418) megszüntette az egyházszakadást. Ebben a zűrzavaros időben Sziénai Szent Bernard és
Kapisztrán Szent János felélesztették a vándorprédikátorságot. Itáliában feltűntek a
kolduló és prédikáló barátok. A keresztény
2012. OKTÓBER 21.

igehirdetést elölről kellett kezdeni. Csak az
lehet hiteles igehirdető, aki maga is éli a kereszténységet. Ezért volt fontos visszatérni
a ferences ősi regulához.
Kapisztrán János negyven éven át prédikált, naponta legalább egyszer, néha három
órán át. Bárhol tűnt fel, megjelenése eseményszámba ment. Városok, fejedelmek hívták meg,
a nép csodálattal hallgatta
beszédeit. Stílusa egyszerű,
de képekben gazdag volt.
Inkvizítorként a hit tisztaságáért harcolt, vitatkozott,
prédikált, állandóan keresték mint szentéletű tanácsadót is. Összeszedett imádságos életet élt.
A
vándorprédikátorok
nehéz élete mellett még volt
ereje az íráshoz is. Írásai
tizenkilenc kötet töltenek
meg. A kor sok fontos vallási kérdéséről papírra vetette véleményét.
Emellett hétszáz levele is fennmaradt.
A nép nemcsak prédikációit hallgatta
szívesen, hanem csodatevő gyógyító erejét
is még életében felfedezte. Egy francia kódex közel kétezer gyógyulást sorol fel hely,
személy dátum és tanúk adataival. Ő ezeket
Szent Bernardin ereklyéjének tulajdonította.
Élete utolsó szakasza Magyarországhoz
kapcsolja: „A magyar rendek először 1452ben hívták Kapisztránt Magyarországra
Isten igéjének hirdetése végett. Mikor a
frankfurti birodalmi gyűlésen Magyarország megsegítéséért küzdött, ígéretet tett, 왘
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왘 hogy személyesen is eljön hozzánk. Ekkor
kezdte hangoztatni felismerését, hogy Magyarország megsegítésén múlik Európa
és a kereszténység jövője a török veszedelem miatt. Írt a burgundi fejedelemnek, a
pápának és a császárnak, hogy késztessék
összefogásra az uralkodókat. Ő maga pedig elindult, hogy személyesen jelenlétével
lelkesítse a magyarokat a harcra, és megakadályozza egy magyar–török szövetség
létrejöttét.”
1455 májusában a Zala megyei Lendvánál
lépte át a határt, majd Győrbe az országgyűlésre ment. Hogy Hunyadival találkozhasson Erdélybe utazott. Január végén Budán
kapja meg megbízását a pápától, a keresztes
háború meghirdetésére a török ellen. A magyar rendek késlekedése miatt csak április
15-én indul el Budáról, hogy országszerte
hirdesse a keresztes hadjáratot. Kapisztrán
Szent János gyújtó szavára a sereg létszáma
hamarosan eléri a hatvanezret. Kapisztrán
János barát nemcsak a sereggyűjtésből, hanem a harcból is kivette a részét. Amikor a
nándorfehérvári csatában egy kis létszámú
sereg meggondolatlanul átkelt a folyón és
rátámadt a sokszoros túlerőben lévő török
seregre, élükre állt és vezette őket a csatában. A szultán serege látva a meggondolatlan kis csapatot, teljes erőből támadott, a
várral szemben felállított ágyúkat magára
hagyva. Hunyadi ezt észrevévén, katonáival elfoglalta a törökök ágyúit és saját
ágyúik kal támadta hátba a szultán seregét.
Az örömre hamarosan kettős gyász következett, 1456. augusztus 11-én meghal
Hunyadi, október 23-án követte az örökkévalóságba Kapisztrán János.
Testét az újlaki kolostorban őrizték, de
a török hódoltság idején nyoma veszett.
1690-ben VIII. Sándor avatta szentté.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
K. E.
2009.
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ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐK

• Sós-Baktay Enikő Eszter
születési dátum: 2012. június 16.
keresztelés ideje: 2012. augusztus 26.

• László Balázs
születési dátum: 2012. március 6.
keresztelés ideje: 2012. szeptember 23.
• Vince Virág
születési dátum: 2012. június 24.
keresztelés ideje: 2012. október 7.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
• Sikora Zsanett és Balla András –
2012. október 6.

TEMETÉSEK

† Chytil Marioné sz. Holota Ilona
születési év: 1927
temetés ideje: 2012. augusztus 22.
† Rebró Ferencné sz. Nagy Margit Mária
születési év: 1941
temetés ideje: 2012. augusztus 28.

† Szmodics Irén
születési év: 1930
temetés ideje: 2012. szeptember 21.
† Ódor Imre
születési év: 1939
temetés ideje: 2012. szeptember 28.
† Sághy Jánosné sz. Bereczki Erzsébet
születési év: 1925
temetés ideje: 2012. október 3.
† Frank János
születési év: 1919
temetés ideje: 2012. október 19.
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VISSZATEKINTŐ
KÉTNAPOS TÚRA
A TÁTRÁBAN
Augusztus 18–19.
Az augusztusi hosszúhétvége sokunk fantáziáját felkeltette. Ki lehetne használni a
hosszú hétvégét egy kiadós túrára, amely
során folytatnánk a Tátra kétezer méter
fölé magasodó csúcsainak meghódítását.
Két naposra tervezett expedíciónk úti célja
ezúttal a Lomnicra és a Tengerszem-csúcsra (ismertebb nevén Rysy) esett.
Hajnalban találkozott népes csapatunk a
plébánia előtt, és némi ismerkedés és szedelőzködés után útnak indultunk. Nagyjából
fél nap alatt teljesítettük a Tátrafüred tér Ótátrafüred távot. Az utazástól elcsigázott
társaságot túravezetőnk, Viola Zsolt még
nem kívánta komolyabb kihívások elé állítani, így hát szombati túránk a Tátra-villamos és a sikló igénybevételével egy kissé
könnyedebbre sikeredett. Aki viszont nem
rettent meg már az első nap sem a kihívá-
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soktól, az Zsolt atya vezetésével erőltetett
menetű magashegyi túrán vehetett részt,
amely egészen a Lomnic lábához vezetett.
Innen már csak beülős felvonóval lehetett
megközelíteni a templomunk utcájának
nevet adó hegy ködbevesző csúcsát. Erre
mi már nem vállalkoztunk, úgyhogy lefelé
vettük az irányt a lanovkával. Útitársaimmal annyira el voltunk foglalva a lenyűgöző tájjal, hogy észre sem vettük, hogy hol
vagyunk pontosan. Ez abban nyilvánult
meg, hogy amikor kiszálltunk a felvonóból,
akkor vettük észre, hogy még nem a végállomáson vagyunk, így ha nem akarunk fél
úton a hegyoldalban éjszakázni, vissza kell
sprintelnünk a mozgó kabinba. Szerencsére ez időben sikerült, és minden nyaktörő
mutatvány nélkül megérkeztünk a felvonó
lenti végállomására. Az estét egy barátságos
panzióban töltöttük. Az ilyenkor szokásos
alkoholos italokkal gördülékenyebbé tett
élménybeszámolók, és a csodaszép környék
megtekintése mellett nem feledkeztünk
meg arról, hogy másnap mégis csak vasár- 왘
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dék szélére épített illemhely meglátogatása
után elindultunk utunk végső állomására,
a 2500 méter magas Rysy meghódítására.
A csúcson egy kis közös fényképezés és az
elmaradhatatlan csúcs csoki várt minket.
A visszaút is sok izgalmat és szépséget
rejtett magában. Meredek sziklaösvényeken ereszkedtünk le tengerszemek és havas
foltok megtekintése mellett. Csapatunk fittebb tagjai a jól megérdemelt panziós ebéd
elköltése után még ellátogattak az úgynevezett szimbolikus temetőbe is, ahol a Tátrában elhunyt túrázóknak állítottak emléket.
Túraszakosztályunk végül fáradtan, de élményekkel gazdagodva búcsúzott el a Felvidék e gyönyörű hegységétől.
F. Z.

왘 nap lesz. Zsolt atya vezetésével ugyanis egy
nagyon szép misén vettünk részt az egyik
szobába betömörülve. A kevésbé álmosak
az estet egy kis tó körüli sétával és csillagképek nézegetésével tehették még teljesebbé.
Másnap korahajnalban kelt a társaság. A
fáradt szempárokat végignézve az a megnyugtató érzés töltött el, hogy nem csak
nekem jött el túl hamar az ébresztő. Utunk
első rövid szakaszát egy erdőben tettük
meg, majd a fákat távoli hegyek és csörgedező hegyi patakok látványa váltotta fel,
amelyeket a lelkesebbek megörökíthettek
a tokokból előkapott fényképezőgépekkel.
Fejünk felett egyre többször húzott el egy
helikopter, melynek iránya és menetideje
jelezte számunkra, hogy térben és időben
még milyen messze lehetünk az állomásként kitűzött menedékháztól. Lelkes csapatunk először sétálva majd kúszva-mászva,
láncokba, végül kisebb nagyobb sziklákba
kapaszkodva, de felért a kis kunyhóhoz,
ahol forró teát és egyéb földi javakat fogyaszthatott el a megfáradt hegymászó.
Kis erőgyűjtés és a lélegzetelállító látványt
nyújtó, átlátszó ablakkal ellátott, szaka-
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EGY IGAZI „BÚCSÚS”
BÚCSÚ
Augusztus 20.
Ebben az évben a búcsúzkodás és a templomi búcsú egybeesett: ezen a napon vettünk
ugyanis búcsút Zsolt atyától és Mahi atyától. Nehéz meghatottság nélkül írni erről

a napról, mert gondos készülődés, nagynagy összefogás előzte meg. Hiszem, hogy
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szeretetünk, ajándékaink, az egymásra
szánt idő mind-mind kifejezte azt a szeretetet, amivel az atyák felé fordultunk már
itt létük alatt is.
Készülődve erre a napra egyetlen vágy
motoszkált bennem, hogy legyen nagyonnagyon szép, és ez talán meg is valósult.

(Volt egy másik, igen személyes szándékom
is: hogy sírás nélkül tudjam elmondani a
búcsúbeszédet. Örültem és hálás vagyok
érte, hogy sikerült.)
Időközben Zsolt atya már be is váltotta
az ajándékba kapott ejtőernyős ugrást –
ráadásul a mi szemünk előtt zajlott a nagy
esemény –, és Mahi atya is visszaérkezett
Indiából.
Legyen Velük az Úr Pestszenterzsébeten
is, és áldja meg ottani munkájukat!
N. Gy.

A Zsolt atya ugrásáról készült videó itt
megtekinthető: www.youtube.com/
watch?v=mF3DGwO9f_4&feature=plcp

왘
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Hálát adunk a Jóistennek, hogy alkalmunk
volt részt venni ezen a nagyszabású eseményen.
A következő ilyen találkozót mindenkinek ajánljuk! ☺
M. G. és M.E.

A Genfest a Fokoláré mozgalom nemzetközi ifjúsági találkozója. Idén Budapesten volt
a rendezvény...

„LET’S BRIDGE!”
왘 A múlt tanévben az egyik hittanra érkezett
hozzánk pár gen (ejtsd: dzsen), és arról az
eseményről meséltek nekünk, amit majd
augusztusban tartanak meg Budapesten.
A neve Genfest, és az egész világ minden
országából várnak résztvevőket. Mindkettőnknek felcsillant a szeme, hogy mi is csatlakozni szeretnénk hozzájuk.
Mindketten tanulunk angolt, s bár egyelőre csak egyikünknek sikerült lenyelvvizsgáznia, mégis majdnem mindent értettünk
az első – nyitó – napon az angol nyelven előadott Gen Rosso – Streetlight című musicalből. Nehezen jutottunk be a hatalmas tömeg
miatt, de megérte. Az előadás végén Marci
atya felkínált néhány jegyet a következő
napok eseményeire. Szerencsére Edit kettőt
kért, így mindketten részt tudtunk venni a
felejthetetlennek ígérkező napokon.
Másnap hatalmas, mosolygós tömeg
fogadott bennünket a Sportaréna előtti
„decken”. Nyitott, egy célért összegyűlt fiatalok. A közös cél a hidak építése, azaz az
emberek közötti kapcsolatok megteremtése,
elmélyítése volt.
Minden egyes napnak külön élményei,
emlékei voltak, vannak. Voltak koncertek,
tanúságtételek az Arénában, közös városnézés, és zárómise a Bazilika előtt.
Nagyon jól éreztük magunkat és ismét
felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.
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DE MI IS A FOKOLÁRE
MOZGALOM?
A Fokoláre Mozgalom egy kis „nép”, mely
világszerte elterjedt különböző népek és
kultúrák között. A legkülönbözőbb foglalkozású, különböző társadalmi rétegekhez
tartozó, különböző vallású vagy nem vallásos meggyőződésű emberek kötelezték itt el
magukat, hogy egy szolidálisabb, egyesült
világ magját alkossák.
Tombolt a II. világháború, amikor az erőszak és a gyűlölet közepette megszületett ez
a mozgalom, mely az egység és az egyetemes
testvériség megvalósítását tekinti legfőbb
céljának.
1943-ban Chiara Lubich és első társnői
újra fölfedezték az evangéliumot, és elkezdték együtt megvalósítani. Személyes és közös életük nem sokára jelentősen megváltozott. Az első kis csoport nagyon hamar
mozgalommá szélesedett és elterjedt először
Olaszországban, aztán Európában és az
egész világon.
Új lelkiségi irányzatról van itt szó, mely
az evangéliumi szeretetet állítja középpontba, ebből született egy lelkiségi és társadalmi megújulási mozgalom. Az egység
lelkisége néven emlegetik, mely kifejezetten
közösségi lelkiség.
Olyan életstílust alakít ki, mely a keresztény tanokból merít – bár nem hagyja
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figyelmen kívül, sőt hangsúlyozza a más
vallásokban és kultúrákban élő hasonló értékeket – és így ad válasz az élet értelmét
és hitelességét érintő kérdésekre, valamint
hozzájárul a béke és az egység megvalósításához a világon. Előítéletek omlanak össze;
az igazság és a szeretet magjai, melyek ott
élnek a különböző kultúrákban, egymást
kölcsönösen gazdagító kinccsé válnak. Új
távlatok nyílnak a társadalom minden területén, a kultúra, a politika, a gazdaság és
a művészet világában.
Különböző kulturális környezetben élik
ezt a lelkiséget, s így termékeny párbeszéd
nyílik:
쐌 a katolikus világban az egyes emberek és
a kölönböző csoportok, mozgalmak és
társaságok között, hogy megerősítsék az
egységet.
쐌 a különböző keresztény egyházak között,
hogy a teljes közösség felé haladjanak.
쐌 a különböző vallásokkal és a nem vallásos meggyőződésűekkel. Együtt törekszenek az igazság teljességére és az
egyetemes testvériség megvalósítására,
amire a világon mindenki vár.
A Mozgalmat sok féle ember alkotja:
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fiatalok és felnőttek, kis és nagy gyerekek,
családok és papok, különböző rendekbe
tartozó szerzetesek és szerzetesnők valamint püspökök is. Egyetlen mozgalomról
van szó, mely 16 ágra tagolódik.
Az idők folyamán különböző konkrét
kezdeményezések születtek. Kulturális területen az Abba iskola, mely egy megújult
kultúra kidolgozásán fáradozik; gazdasági
téren a Közösségi Gazdaság terve, melyben
több, mint 700 cég kötelezte el magát; megszületett a Politikai Mozgalom az Egységért, ezen kívül tanúságtevő városkák, szociális létesítmények, kiadók és folyóiratok
működnek.
A Fokoláre mozgalom azok közé a virágzó
egyházi mozgalmak közé tartozik, melyekről a Pápa úgy nyilatkozott, hogy a Szentlélek válasza korunk drámai kihívásaira.
A Szentszék 1962-ben hagyta jóvá, majd
1990-ben ezt megerősítette az azóta történt
fejlődésére nézve is. Különböző elismeréseket kapott az ortodox egyházak, az
anglikán, az evangélikus és a református
egyház, különböző vallások valamint
kulturális és nemzetközi szervezetek ré왘
széről egyaránt.

9

왘

A Mozgalom a 60-as évek végén érkezett
el Magyarországra. Ma kilencszáz tagot
számlál és mintegy tízezren kapcsolódnak
hozzá különböző formában.
Forrás: www.fokolare.hu

A BABÁKTÓL
A NAGYMAMÁKIG
Babakocsis kirándulás Visegrád környékén
A minap figyelmeztettek bennünket, hogy a
babakocsis túráról mikor adjuk le a cikket.
Mi a barátnőmmel – mint nagymamák –,
nem gondoltuk, hogy a mi véleményünket
kérik. Most, hogy már a téli fűtést készítjük
elő, jólesett visszagondolni a szeptemberi
kirándulásra. A helyszín csodálatos volt. A
Visegrád melletti hegy lábánál csordogáló
patak csobogása felfrissített, a füvészkerti
séta a vadregényes zegzugokkal lenyűgözött, és számtalan szebbnél szebb növényt
ismerhettünk meg. A csapat vegyes volt,
kismamától nagymamáig, különböző korú
gyerekekkel tarkítva, de ne felejtsük el az
apákat sem. Károly atyával ez volt az első
kiruccanásunk. Mindenkit szeretettel fogadott a közösség, jól esett a későn jövőknek
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a türelem. A természetben olyan szabadon
röpködtünk, mint a madár. A gyerekek és
a felnőttek is csiviteltek. Megcsodáltuk az
erdei áldást. A füvészkertnél a halfüstölő
illata odacsalogatott bennünket. Végül is
megízleltük a pisztrángot. Károly atya érdeklődéssel ismerkedett, beszélgetett velünk. A gyerekek egy jó bögre finom kakaót
gurítottak le, miközben mi kávéztunk az
atya jóvoltából. Búcsúzáskor már terveztük
a következő alkalmat.
K. É.–Sz. K.

ŐSZI TÚRA
Szádelői-völgy – Áj-völgy – Tornai-vár
Október 12–13.
Szeptemberben örömmel olvastuk a templomban, hogy az őszi túra a Szádelői-völgy
környékén lesz, mert hallottunk már e táj
szépségéről. Naptárunkba gyorsan bejegyeztük a szombati programot.
Pár nappal az indulás előtt már izgatottan figyeltük az időjárás előrejelzéseket.
Kezdetben esős időt ígértek, de aztán egyre
kedvezőbb híreket olvastunk.
Legtöbbünk már péntek este megérkezett Szögligetre. A szálláshely elfoglalása
után rövid ismertetőt tartott túravezetőnk,
Viola
Zsolt, a másnapi
indulásról és programról. Zsolt atya
vezetésével közös
imát mondtunk,
majd lassacskán
mindenki nyugovóra tért. A szobákban hangulatos kandallóban
pattogott a tűz. A
mi
szobánkban 왘
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még kedves gyermekjátékokat is találtunk:
egy babaágyat és egy babakocsit. Hamar
elcsendesedtünk, a férfiak szobájából azonban még jóízű nevetés hallatszott egy kis
ideig.
Pál, Kata, Péter, jó reggelt! –
hallottuk Zsolt atya ismerős
hangját szombat reggel.
E kedves énekes ébresztő után mindenki öszszepakolt.
Indulásra
Gyöngyiék is megérkeztek, így már a teljes csapattal mentünk
Szádelőre (245 m).
A parkolóban Zsolt
térképeket osztott szét köztünk, részletesen ismertette
a napi tervet. Zsolt atyával közös
imát mondtunk indulás előtt. A Szádelőivölgyben járva többünknek is Erdély jutott
eszünkbe. A Tordai hasadék és a Szádelőivölgy keletkezéséhez is Szent László király
legendája fűződik. A látvány pedig a Békás-
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szoroshoz hasonló: jobbról-balról magasodó sziklák, csörgedező hegyi patakok. Itt
viszont nem voltak buszok, turisták százai,
itt csend volt, szinte csak a mi kis csoportunk baktatott egyre feljebb. A Na skalére
érve (645 m) visszatekinthettünk
a völgybe: fehér sziklák és a
már színesedő fák látványa tárult elénk. Tovább
haladva többféle gombát is találtunk, pl. őzlábgombát, pöfeteget.
Vaddisznótúrást és „ördögszántást” is láttunk.
Többen megkóstoltuk a
már kék borókabogyót.
Pár csepp eső esett, de hamar elállt. A Bezvody-nál
(815 m) pihenőt tartottunk. Csongor után mások is felmásztak a magaslesre.
Egy helybéli vadász kukoricát, almát tett
ki a rét aljában a vaddisznóknak, aztán
megállt nálunk és pár percig elbeszélgettünk vele. Zsolt a mesekönyvekből is jól 왘
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ismert légyölő galócákat
fedezett fel a közelben.
Hacava falu felé haladva egy kis birkanyájjal is
találkoztunk. A faluban
sajnos csak kívülről nézhettük meg a templomot.
Roskadozó
almafákat
láttunk a kertekben, az
udvarokban már a télre
gondosan bekészített farakásokat. Rönkházakra
is bukkantunk, gyorsan
le is fotózták sokan. Ájvölgybe jutottunk hamarosan (270 m), pár barlangbejáratot fedeztünk fel. A vízesések
egy része kiszáradt sajnos, de a legalsóban
még csobogott a víz. A Tornai-vár romjainál (295 m) ismét gyönyörű kilátásban volt
részünk: a Szádelői-völgy, a fennsík és az
Áj-völgy is látszott. Sokan megörökítették
ezt a szép látványt. Csokiosztás következett
nemcsak a gyerekek örömére. A hosszabb
pihenő közben még csoportkép is készült.
A csoport egy része a parkolóhoz indult innen, a többiek még egy 275 méteres szintkülönbségű fennsík felé. Sziklás emelkedő,
izzasztó 2 km-es szakasz
következett, aztán rövid
pihenő után ereszkedtünk
le a parkoló felé. Találtunk
egy barna pulcsit, de nem
volt ismerős, nem vettük
fel. Kiderült, hogy Klárié.
Épp vissza akart indulni
érte, mikor meglátta Knáb
Józsi kezében. Nagyon
megörült neki. A parkolóban már vártak minket
a többiek. Közös imával
zártuk a túrát. Tapssal köszöntük meg Zsoltnak a
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szervezést és a túravezetést. Elköszöntünk
egymástól, aztán hazaindultunk.
Nagyon örülök, hogy ezen a kiránduláson is részt vehettem. Jó volt a hangulat,
igazi kirándulóidőben újabb élményekkel
gazdagodtam. Kedves társakkal (nagyon
örültünk annak is, hogy Zsolt atya is velünk tartott) túrázhattam, pár új embert
ismerhettem meg.
Köszönöm Zsoltnak ezt a szép napot és
mindazoknak, akik másokat is befogadva
K. V. M.
vállalták az autóvezetést.
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GALÉRIA
Genfest: koncert az Arénában

Megszálltuk a Tátra szikláit...
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HIT ÉVE 2012–2013
Október 11-én nyitotta meg XVI. Benedek
pápa a Hit évét. Az esemény aktualitását az
adja, hogy épp 50 évvel ezelőtt kezdődött
meg a II. Vatikáni Zsinat, ami a katolikus
egyház számára sok tekintetben igen komoly megújulást hozott.
II. János Pál pápa pedig
20 eszendővel ezelőtt adta
ki a Katolikus Egyház Katekizmusát azzal a céllal,
„hogy a hit szépségét és
erejét minden hívőnek bemutassa”.
Mit jelent a Jézus
Krisztusba vetett hit,
amit a Hit évében szeretnénk elmélyíteni és élővé
tenni? A hit mindenekelőtt személyes találkozás Istennel. Az ember nem egy arcnélküli
végső okban hisz, nem egy világmagyarázatban vagy ideológiában, hanem a személyes Istenben. Paul Claudel foglalta így
össze megtérését: „elindultam valaminek a
keresésére, és íme VALAKI lettél számomra, Istenem.” A találkozás mindig Istentől
indul el. Ő adja a kegyelmet, és Ő szólít
meg az Egyház igehirdetése által.
A hit a legszemélyesebb aktus, ugyanakkor közösségi is. Az Egyház hitében
részesülünk a keresztség szentségében,
így leszünk Isten népének tagjai, hogy elnyerjük az üdvösséget. A „hiszek”, amit a
kereszteléskor személyesen megvallunk,
az Egyház hite. A „hiszünk”, amit a liturgiában közösen imádkozunk, szintén az
Egyház hite.
A Hit évében tehát egyre jobban meg kell
ismernünk Jézus Krisztust, Katolikus Egyházát, a Szentírást, a szentségeket, az Egy-

14

ház imáit, hogy megújuljunk hitünkben.
Így felfedezzük, hogy hitünk nem elmélet,
hanem személyes találkozás Istennel, aki
az Egyházban él. Egyházunk liturgiája és
a szentségek teszik hatékonnyá hitünk
megvallását, és adják a
kegyelmet a tanúságtételhez. Erkölcsi életünk (is
csak) akkor éri el tökéletességét, ha kapcsolatban
van a hittel, a liturgiával,
az imádsággal
Az apostolokhoz hasonlóan visszük kérésünket Mesterünkhöz és az
egész Egyházzal, Róma
püspökével együtt kérjük: „Uram, növeld bennünk a hitet” (Lk 17,5).
Ezért imádkozunk most, hogy a Szentlélek
felélessze bennünk az élő hitet Jézus Krisztusban, akit az Atya küldött a világba az
emberek üdvözítésére. Hitünk váljék szerető bizalommá az Egyház megújulására.
Részletek a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia körleveléből

FELHÍVÁS
A Hit évének bensőségesebbé tételéhez
kérjük a testvéreket, hogy akik ehhez
kedvet és erőt éreznek, valljanak személyes hitükről, Istenhez fűződő kapcsolatuk elmélyüléséről, az egyházhoz való
kötődésükről. Várjuk azokat a leveleket,
amelyek tanúságot tesznek az Istennel/
Istenben való élet szépségéről.
(Cím: mustarmag18@yahoo.com)
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EMLÉKEZTETŐ

GALÉRIA

HITTANÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
Elsőáldozásra
készülők

szerda 16:30 óra

Felsős hittan (elsőcsütörtök 17:30 óra
áldozás után
Bérmálásra
készülő ifihittan

csütörtök 18:30 óra

Ifihittan

szerda 19 óra

Felnőtthittan

hétfő 19 óra

Hittan kicsiknek
péntek 17:15 óra
(nagycsoport–2. o.)
Bibliaóra

péntek 18:45 óra

EGYÉB KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
A PLÉBÁNIÁN
Rövid pihenő a babakocsis túrán

Felnőtt énekkar

péntek vagy
szombat este
hirdetés szerint

Angyali hangok
kórusa

vasárnap 10:30 óra
(mise után)

Asszonykör

minden hónap
utolsó szerdáján
a 18 órás misétől,
havonta egyszer
kulturális program
hirdetés szerint

Férfi kör

minden hónap
3. kedd, 19 órától

Nyugdíjasklub

minden hónap
utolsó péntekjén
16 órától

Irodalmi kör

minden hónap
utolsó péntekjén
20 órától
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„Így találkoztam először Zsolt atyával...”
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HIRDETÉSEINK
FIGYELEM!
A karitász helyiségek felújítása és átalakítása
miatt a ruhaátvétel és ruhaválogatás átmenetileg szünetel.

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
쮿 októberben a hétköznap reggeli szentmisék
után és az esti szentmisék előtt közösen imádkozzuk a rózsafüzért;
쮿 október 28. vasárnap: a ½10 órai szentmisén a nemrégiben temetett halottainkra emlékezünk;
쮿 október 29. hétfő: 24 órás szentségimádás;
쮿 november 1. csütörtök: Mindenszentek főünnepe, szentmise este 6 órakor. A szentmise
végén megemlékezés a halottainkról;
쮿 november 2. péntek: Halottak napja, szentmise este 6 órakor, mise után halottak napi
zsolozsma;
쮿 november 3. szombat: elsőszombat, délután ¼6 órától rózsafüzér, 6 órától szentmise;
쮿 november 4. vasárnap: a ½10 órai szentmisén a Rózsafüzér-társulat eskütétele egy évre;
쮿 november 13. kedd: a Fatimai Szűzanya
emléknapján imaest a Havanna-telepi plébániatemplomban. 17 órakor rózsafüzér, 18 órakor szentmise
쮿 november 25. vasárnap: a ½10 órai szentmisén a nemrégiben temetett halottainkra
emlékezünk;

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
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쮿 november 26. hétfő: 24 órás szentségimádás;
쮿 december 1. szombat: elsőszombat, délután ¼6 órától rózsafüzér, 6 órától szentmise.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
쮿 október 24. szerda: asszonykör, 18 órától
szentmise, utána közösségi együttlét;
쮿 október 25. csütörtök: 19 órakor a Nagyés a Kisifi hittan egyben lesz megtartva.
Meghívott vendégünk Kormos Enikő az
ipolytölgyesi Szent Erzsébet otthonból;
쮿 október 26. péntek: délután 4 órakor
Nyugdíjas klub;
쮿 október 26. péntek: 20 órakor irodalmi kör;
쮿 november 5. hétfő: 20:30 órakor Képviselőtestületi gyűlés;
쮿 november 11. vasárnap: a ½10 órai szentmise után Karitász gyűlés;
쮿 november 11. vasárnap: délután 4 órakor a
Rózsafüzér társulat találkozója;
쮿 november 17. szombat: délelőtt 9 órától
falevélgereblyézés a templomkertben;
쮿 november 20. kedd: 19 órakor férfi kör;
쮿 november 25. vasárnap: délután ½5 órakor
őszi koncert a templomban.

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTLÉTEK ÉS
TÁBOROK A PLÉBÁNIÁN KÍVÜL
쮿 október 21. vasárnap: kerékpáros kirándulás és megemlékezés a Köztemető 301-es parcellájában. Találkozó: ½4-kor a plébánia előtt;
쮿 október 21–23.: „kisifi” dél-pesti közös tábor Bajóton;
쮿 október 29–30.: Ifis tábor Ipolytölgyesen.
쮿 november 16–18.: Általános iskolás minitábor Kismaroson;
쮿 november 23–24.: a férfi kör kirándulása
Esztergomba.

ELŐRELÁTÓ
쮿 március 14–17.: családos minitábor Nemesnádudvaron (részletek a következő számban)
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