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CÉLTUDATOS ÉLET
KRISZTUSBAN
Az egyik mezopotámiai teremtésmítosz megfogalmazása szerint Marduk harcba
száll a régi istenekkel, legyőzi Tiámatot, és ezzel ő lesz a sorstáblák birtokosa. A sorstáblák irányítják az istenek és az emberek életének alakulását. Ez a fajta világ- és életszemlélet egy olyan gondolkodásformát képvisel, ahol az ember ki van szolgáltatva
annak a sorsnak, amit rámért az élet. A sorsszerűségre épült szemléletmód egy zárt
rendszert tár fel előttünk, ahol az embernek szembe kell néznie jó- és balsorsával, s
arra kell törekednie, hogy elfogadja azt. Ezzel szemben a Teremtő Isten világa egy nyitott rendszer, ahol nagymértékben kidomborodik az ember egyéni felelőssége. Isten
világában az ember egy olyan teremtmény, aki magában hordozza azt a képességet,
hogy a saját életét alakítsa. Az ember ebben a szemléletmódban felelősséget hordozó
lény, aki felelős magáért és másokért. Természetesen minden ember magában hordoz öröklött tulajdonságokat, sokféle környezeti és kulturális befolyásoló tényezőt.
Az ember azonban a szabad akaratával képes az életét alakítani és formálni.
Jézus szenvedéstörténetében felfedezhetjük azt a tudatos döntést, amellyel felvállalja az áldozatot az emberiség üdvösségéért. Jézus, aki tanítóként jelenik meg a hitünkben, nem csupán a sors kiszolgáltatottja, akinek választási lehetőség nélkül kell
az áldozatot magára vállalnia, hanem szabad akarattal rendelkező személy. Az Isten
akaratát tudatos döntéssel vállalja fel, amikor az Olajfák hegyén imádkozik: „Atyám,
ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjen, hanem a
tiéd.” (Lk 22,42) Megküzd a személyes döntésért, s így vállalja fel a szenvedés útját.
Ez a céltudatos életút vezette át Őt a halálból az életbe. A feltámadás örömét megelőzte a szenvedésben megérlelt döntés az Atya és az ember mellett. Kívánom mindnyájunknak, hogy Húsvét örömhíre készítsen fel minket a céltudatos életre Krisztus
példája szerint!
N. K.

A HIT ÉVE

HISZEM A TEST
FELTÁMADÁSÁT...
A föltámadás (gör. anasztaszisz, lat. resurrectio) szó hétköznapi értelemben mindöszsze annyit jelent, hogy fölébredni, nyilvánosság elé lépni. Élettanilag azt az eseményt
értjük alatta, amikor valaki visszatér a halálból, vagyis halott teste újjáéled az élet
folytatására. Ezt mindenképp meg kell
különböztetni a klinikai halál állapotából
való visszatéréstől, mert míg ez a természet
rendjén belül történik, a feltámadás mögött
Isten természetfölötti beavatkozása áll.
Hiszem a test feltámadását – imádkozzuk szentmiséről szentmisére. Sokszor
mégis azt láthatjuk, hogy feltámadásunk
nagy titka olyan misztikus számunkra,
hogy sokkal szívesebben beszélünk hitünk
más tartalmáról embertársainkkal, mint a
feltámadásba vetett hitünkről. De mit is tanít erről egyházunk?
„Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki
föltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Jézus
Krisztust föltámasztotta a halottak közül,
halandó testeteket is életre kelti bennetek
lakó Lelke által (Róm 8,11). A test szó ebben
a mondatban azt az esendő mivoltunkat jelenti, amiben földi életünket éljük. A feltámadáskor nem csupán halhatatlan lelkünk
él tovább, hanem immár romolhatatlan
testet öltve magunkra élhetünk tovább. Az
apostolok úgy élték meg küldetésüket, hogy
Krisztus tanújának lenni nem más, mint
Krisztus feltámadásának tanújának lenni.
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„Mit jelent „föltámadni”? A halálban a
lélek és a test szétválásával az ember teste
romlásnak indul, míg a lelke megy találkozni Istennel, és várja, hogy újra egyesüljön megdicsőült testével. Isten a maga
mindenhatóságával végleg vissza fogja adni
testünknek a romolhatatlan életet azáltal,
hogy Jézus föltámadásának erejével újra
egyesíti testünket a lelkünkkel.” – áll a Katekizmusban. Mindenki föltámad, írja a
Szentírás „akik jót cselekedtek, az élet föltámadására, akik pedig gonoszat cselekedtek,
az ítélet föltámadására”.
Krisztus hívei a keresztségben már részesültek a feltámadt Krisztus életében, de
ez az élet még „rejtve marad” előttünk. Az
Oltáriszentségben már Krisztus testével
táplálkozunk, így már az Ő testéhez tartozunk, és amikor majd az utolsó napon föltámadunk, mi is megjelenünk „Vele együtt
dicsőségben” (Kol 3,4).
Ez a „mód, ahogy a föltámadás majd
megtörténik”, fölülmúlja képzeletünket
és értelmünket; csak a hitben közelíthető
meg. De az Eucharisztiában való részesedésünk már előízét nyújtja testünk Krisztus
által történő színeváltozásának: Adj erős
hitet nekünk Urunk, hogy feltámadásod
igaz tanúivá válhassunk!
A Katolikus lexikon és a Katekizmus alapján
N. Gy.
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HÓNAPSOROLÓ

ÁPRILIS
Április hagyományos magyar neve Szent
György hava. A hónap jeles szentje Szent
Adalbert püspök, vértanú.
Adalbert nagyon előkelő családban született Kelet-Csehországban, 956 körül.
Anyja I. Henrik császár rokona. Remek
testi-lelki adottságokkal rendelkezett, a
család világi pályára szánta, s ennek megfelelően irányították a nevelését.
Isten azonban nagyobb dologra hívta,
apostoli hivatásra választotta ki. Súlyos
betegséggel látogatta meg
a fiút, és a szülők felismerték Isten akaratát. Így
került felgyógyulása után
Magdeburgba, a dóm híres iskolájába, hogy itt készüljön a papi hivatásra.
Vallásosságával és okosságával már ekkor kitűnt
társai közül. Bérmálásakor vette föl az Adalbert
nevet. 981-ben Prágába
került, ahol pappá szentelték, majd a papság és
a nép akaratának megfelelően 983-ban püspökké választották.
A kezdeti örömmámor után a püspök és
népe között csakhamar feszültség alakult
ki. Adalbert lelke szerzetesi magányra, a
kolostor csöndjére vágyott – ezzel szemben kapott egy félig civilizált, pogányságát még nem elfeledett népet. Az állandó
sikertelenségek, a fel-felbukkanó ellenállás megérlelték benne az elhatározást:
988-ban Rómába ment a pápához, s kérte,
2013. MÁRCIUS 24.

engedje őt zarándokként Jeruzsálembe,
hogy ott szegényen és magányosan szolgálja az Urat. A montecassinói apát tanácsára változtatta meg tervét és belépett a
bencés rendbe. A csehek azonban kérték,
hogy térjen vissza Prágába. A pápa és
apátja iránti engedelmességből Adalbert
hazatért. A római kolostorból magával
vitte 12 társát és megalapította a brevnovi
apátságot, mely a keresztény vallás és kultúra központja lett. Az otthoni állapotok
nemigen javultak, ráadásul még Adalbert belekeveredett a saját családja és
egy másik család hatalmi
harcába. Ismét föladta a
harcot és távozott Prágából.
994-995-ben Géza fejedelem hívására Magyarországon térített. Ő
keresztelte és bérmálta
Vajkot, a mi Szent István
királyunkat. 996-ban újból Rómába ment. Az akkor koronázott III. Ottóra
mély benyomást tett Adalbert őszinte és
komoly vallásossága. A császár, a pápa és
érseke nyomására ismét Prágába ment, de
előbb elkísérte a császárt Németországba.
Útközben kapta a hírt, hogy legközelebbi
rokonait Csehország hercege legyilkoltatta. Ezt megtudva reménytelennek érezte
a munkát, s Prága helyett Lengyelországba ment, ahol kolostort alapított. Majd
továbbutazott az északi balti törzsekhez, 
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 akik még nem ismerték a civilizációt, s
pogány elvadultságban éltek. Itt halt vértanúhalált Krisztusért, egy pogány lándzsája által.
A lengyel fejedelem kiváltotta testét a
gyilkosoktól, és Gnieznóban temettette
el. 999-ben a szentek közé iktatta őt Szilveszter pápa. István király az esztergomi

bazilikát Adalbert tiszteletére szenteltette
fel, és az esztergomi érsekséget az ő oltalma alá helyezte. Csodatevő sírjához sokan elzarándokolnak, ereklyéit a csehek
1030-ban Prágába vitették. Adalbert ma is
Csehország védőszentje.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
K. E.
2009.

VILÁGEGYHÁZ

HABEMUS PAPAM!!!

Ferenc pápa (latinul Franciscus, született: Jorge Mario Bergoglio;
Buenos Aires, Argentína, 1936. december 17.)
Ő a 266. az egyházfők sorában. A bíborosi testület 2013. március
13-án választotta pápává. Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első
az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről, valamint
az első nem európai pápa III. Gergely óta. Pápává választásáig
1998-tól Buenos Aires érseke, 2001-től bíboros; a saját ordináriussal
nem rendelkező argentínai keleti rítusú hívők ordináriusa.
4
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HITÉLET

NAGYBÖJT 2013
 A nagyböjti készületnek viszonylag az
elején volt az idei triduumunk. Gödölle
Márton atya érkezett hozzánk. Szentbeszédeivel nyitogatta lelkünket, ébresztgette
bennünk a Krisztusban való megújulását.
 Keresztutak: Ismét plébániai közösségeink készültek a keresztutakra. Így volt
olyan keresztút, amelyen az asszony-, illet-

ve a férfi kör készült az elmélkedésekkel. De
volt keresztútja a hittanosoknak (gyerek és
felnőtt egyaránt), volt a nyugdíjasoknak és
bibliakörösöknek is.
 Megteremtődtek a gyónási alkalmak is:
az egyik vasárnap este Zsolt atya gyóntatott
nálunk, nagykedden pedig ismét vendégatyák gyóntatnak délután 5-7 óráig.

VISSZATEKINTŐ
LÁTOGATÁS
A BARADLABARLANGBAN
Aggtelek, 2013. február 22-23.
Péntek este indultunk szállingózó hóesésben. Kilencen, mind lelkesen elfoglaltuk
a helyünket a mikrobuszban, és a másik
autóval együtt nekivágtunk az esti autókázásnak. Az út nagy részét autópályán tettük
meg, ami kevés látnivalóval kecsegtetett,
de amint letértünk róla a távolban felsejlett
a borsodi táj szépsége. A kisebb nagyobb
településeken áthaladva hol egy-egy kivilágított gótikus templomra lettünk figyelmesek, vagy a deres-havas hegyi utacskákon
kanyarogva csodálkozhattunk rá a téli erdő
szépségeire. Fáradtan érkeztünk Aggtelekre, majd a Baradla-barlang aggteleki bejárata előtti turista szállón éjszakáztunk.
Másnap mindenki tetterősen ébredt, és
amire összekészültünk, Károly atya is meg2013. MÁRCIUS 24.

érkezett még egy személyautónyi lelkes emberrel. Így összesen, már tizenöten voltunk
„kíváncsi barlang kutatók” a plébániáról.
A kezdeti eligazítás és lámpaosztás után,
egy nagy kulccsal a túravezetőnk megnyitotta a föld gyomrát, és mi lelkesen lépdeltünk utána lefelé a barlang mélyébe.
A Baradla-barlang méretével és szépségével méltán érdemelte ki a világörökségi címet. A barlang eddig ismert hossza
meghaladja a 27 km-t, és ahogy a vezetőnk
elárulta valószínűleg a jelenleg látogatható szakaszok alatt még 10 km felderítetlen cseppkövekkel teli járatok lehetnek. A
hosszú túrán vettünk részt, mely azt jelenti, hogy 7 km-t járhattunk be 3 és fél óra
alatt Aggtelektől Jósvafőig végig a föld mélyén. A barlang aggteleki szakasza a régebb
óta ismert, és ezért itt hagyta az elmúlt 150
év a legtöbb nyomát, úgymint emlék oszlopok (pl. Nádor-oszlop) a fáklyák miatt elfeketedett falak, és sajnos sok letört csepp- 
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 kő is. De amint haladtunk egyre beljebb és
beljebb előtűntek az érintetlen csarnokok
hatalmas méretükkel és érintetlen fatörzs
méretű cseppköveikkel, előbb a koncertterem, ahol valóban tartanak előadásokat,
majd a „Libanon hegye”, mely egy 60 méter magas domb volt egy nagy csarnokban,
melyre 200 lépcső vitt fel és jobbra-balra
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„libanoni cédrusok” álltak. További szép
cseppkövek és cseppkőfolyások mellett vezetett az utunk, elhaladtunk egy sárkány
mellett majd megkerültük a mennyezetről
lógó „anyós nyelvet”, mígnem eljutottunk
Magyarország legnagyobb álló cseppkő
oszlopához a „csillagvizsgálóhoz”, mely
közel 20 méteres magasságával felettébb
lenyűgöző volt. És csak ezután érkeztünk
el az „óriások termébe”, mely több barlang
járat egymásba omlásával nyerte el hatalmas méretét. A terem különböző pontjain
mesebeli figurák, majd pedig mellettük
korinthoszi oszlopfők magasodtak, mind
a természet csodálatos építő munkájának
eredményei. Ezután rövid zenehallgatással
összekötött fényjátékkal még varázslatosabbá tették az amúgy is lenyűgöző óriások termét.
Még pár percig tartott ezután sétánk
a föld alatt, majd az alagút végén meg-
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láttuk a jósvafői kijárat fényét. Fáradtan,
de számtalan szép élménnyel gazdagodva léptünk ki a barlangból. Ezután felszálltunk a buszra, mely várt ránk, hogy
Aggtelekre vigyen vissza minket, ahol
autóinkat hagytuk. És ahogy elindultunk
hazafelé úgy távolodtunk egyre ettől a
földalatti csoda világtól, ám gondolatban
még napokig vissza-visszajártunk.
N. B.

FEKETEFEHÉR
IFJÚSÁGI BÁL
2013. február 8.
Természetesen az idei farsang sem múlhatott el farsangi bál nélkül. Bálunk keretében azonban egy különleges alkalmat
is megünnepelhettünk, történetesen azt,
hogy december 21-én sikeresen megmentettük a világot. Ennek fényében elegánsra
vettük a figurát, így csupa jól öltözött urat,
Mátét (32) és Leventét (17), illetve hölgyet,
Gabit (18), Katát (26), Nonót (17) és Nórit
(14) kérdeztem báli élményeiről.
 Voltatok már ezelőtt dél-pesti bálon? Ha
igen, mennyire tartjátok jól sikerültnek a
korábbiakhoz viszonyítva a mostanit?
K: Nem, még soha, mert nem is tudtam,
hogy létezik ilyesmi. Nincs viszonyítási alapom, én jól éreztem magam, de tény, hogy
mindenki 8–12 évvel fiatalabb volt, mint
én, ez egy kissé furcsa volt.
L: Voltam már korában is dél-pesti bálon.
Szerintem, amiken én eddig voltam, azok
közül mindegyik nagyon jól sikerült, a
mostani is.
Nó: Ezelőtt voltunk Levivel a Színek Bálján.
Nekem díszítésileg a fekete-fehér jobban
tetszett, és jó hangulatú bál volt.
M: Igen, egyszer én is voltam. Nekem job2013. MÁRCIUS 24.

ban tetszett a mostani. Több volt az ismerős, és az nagyon sokat számít!
No: Sok bálon voltam korábban, és az utóbbiakhoz viszonyítva kifejezetten jól sikerültnek tartom a Fekete-Fehér Bálunkat.
 A bál egyik újdonsága az akadálytánc
volt, melyben a pároknak különféle táskák
és párnák között kellett mindenféle zenére
táncolniuk. Mit szóltatok hozzá, részt vettetek benne?
L: Az akadálytánc szerintem jól sikerült.
Sokan részt vettek benne, köztük én is, vicces volt a táskák között táncolni.
Nó: Nem vettem részt benne, de én úgy láttam, hogy élvezték.
G: Szerintem nagyon jó játék volt! Nehéz volt
figyelni arra is, hogy táncoljunk, meg arra is,
hogy jó helyre lépjünk. Persze egy jó párral
könnyebbé vált ez a feladat. (Megnyertük ezt
a játékot... másik két párral együtt.)
K: Mi is részt vettünk. Csabival szeretünk
táncolni, jópofának tartottuk! Ötletes volt,
és mindenki lelkesen táncolt.
M: Igen, és szerintem is vicces volt. Csak
kicsit túl sok nyertes lett a végén. Pedig mi
voltunk a legjobbak...
 Mit gondoltok a bál témájáról és a dekorációról?
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 G: Mivel benne voltam a dekoráció készítésében kicsit kritikusabban néztem a dolgokat, de ennek ellenére is nagyjából meg
voltam elégedve magunkkal.
M: A téma ötletes, a dekoráció fantasztikus
volt. A falon a minták gyönyörűek voltak
és nagy munka lehetett az elkészítésük.
Minden elismerésem! Ha a plafonon lógó
„papírcsigák” rövid cérnán vagy damilon
lógtak volna, akkor a pörgésük által még
dekoratívabb hatást keltettek volna, de így
is tetszett.
K: Tetszett, hogy volt tematika, és ehhez
mindenki igazodott megjelenésben is. A
dekorációért teljesen odáig voltam, és ezt
mondtam is ott néhány szemerésnek. Ötletes volt, nem drága alapanyagokból, szépen,
szívvel-lélekkel kivitelezve. Legközelebb én
is szívesen segítek!
L: A bál témája szerintem mindig érdekes.
A dekoratív díszítés is mindig jól néz ki.
 Milyen volt a tombola? Sikerült nyernetek valamit?
Nó: A tombolán kétszer is nyertem, csak
sajnos ugyanazt. De jó ötletnek tartom,
hogy a belépővel együtt rögtön egy tombolát is kapunk.
L: A tombola mindig izgalmas, mert soksok érdekes nyereményt lehet nyerni. Nyertem már én is a tombolán egy-két érdekes
ajándékot. Idén például csokit és egy csomag hajgumit.
K: Sajnos általában nem nyerek semmit a
tombolán. Most sem volt ez másként, így az
annyira nem kötött le.
 Mi az, ami esetleg hiányzott a bálból?
M: A gyülekező alatt már szólhatna egy kis
zene, hogy ne érezze azt az ember, hogy túl
korán jött...
L: Szerintem semmi nem hiányzott a bálról, úgy tökéletes, ahogy van.
K: Nekem azért hiányoztak az idősebbek.
De állítólag van 20 pluszos bál is.
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 Mi volt az est fénypontja számotokra?
No: Egy dolgot nem tudnék kiemelni, úgy
összességében gondolom úgy, hogy nagyon
jól sikerült bál volt.
K: Amikor Zsolt atya kocsijából kifogyott a
benzin! Máté kölcsönkapta a bálra, és miután hazavitte Mahi atyát, jött volna vissza,
de lefulladt a kocsi. Így mehettünk érte!
Ezen kívül a gyertyafényes tánc is nagyon
szép volt!
Nó: Nekem legjobban a skót tánc tetszett,
amit ott tanultam meg.
Köszönjük, hogy megosztottátok velünk
véleményeteket, élményeiteket, ötleteiteket.
Szeretettel várunk benneteket a következő
bálra is!
N. E.

A HÁZASPÁROK ÚTJÁN
Óbudavár, 2013. március 9.
Óbudavár a Balatontól 8 km-re, a festői
Nivegy-völgy bejáratánál fekszik. Március
9-én látogattunk ide busznyi kis csapatunkkal, Bodó Marciék kiváló szervezésében és kalauzolásával.
A Magyar Schönstatt Család által épített kápolna és Családképző Központ
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volt úticélunk. A nemzetközi apostoli
Schönstatt mozgalom egy a katolikus egyházon belüli megújulási mozgalom, amelyet 1914-ben alapított Kentenich József
atya. Lelkiségük 3 fő tartóoszlopa a határozott küldetés és hivatástudat, a Gondvi-

selésbe vetett gyakorlati hit, és a kifejezett
Máriás jelleg.
Amíg gyerekvigyázóink a gyerkőcöket a
szép természeti környezetben a szuper játszótéren felügyelték, addig mi végigjártuk
a Házaspárok útját, ami a kápolnától indul
és ide is vezet vissza a kb. másfél km hoszszú, erdőn-mezőn vezető ösvény. Tizenöt
állomást érint, amelyek a házasság fontos
eseményeit, feladatait, nehézségeit és korszakait jelenítik meg. Ozsvári Imri grafikusművésznő által festett képek, szentírási
idézetek, feladatok adnak ösztönzést a pároknak, hogy elgondolkodjanak, beszélgessenek életükről, nehézségeikről. Kaptunk
egy kísérőfüzetet is az elmélyüléshez, amiből minden állomáson más-más pár olvasott fel, ezután Károly atya tette hozzá rövid, találó gondolatait, imáit.
Rövid, ám tartalmas utunkról visszatérve, finom ebéd és szabadon eltöltött idő
következett. Volt, aki újra sétálni indult,
volt, aki játszani, és lehetőség volt beszélgetni egy alapító házaspárral, Róberttel és
Ritával. Meséltek a kezdetek kalandjairól,
életükről. Majd kellően lefárasztott gyerekeinkkel együtt szentmisén vettünk részt a
szép kis kápolnában, ami az eredeti szen2013. MÁRCIUS 24.

tély pontos mása. Aztán finom ebéd és szabadon eltöltött idő következett.
A hazafelé utunk is kalandosra sikerült,
buszunk Érd előtt megállt, mint egy csökönyös szamár. Aztán egy kötél segítségével
elindult, majd újra leállt. A sofőr megoldotta, és egy ideig tényleg egy kötél biztosította az összeköttetést a gázpedál és a motor
közt.:))
Köszönjük ezt a remek programot, szeretettel ajánlom mindenkinek az óbudavári
zarándok- és vendégváró központot, kívánom, hogy a Házaspárok útján történő
elmélkedések minél több házasságot tegyeL. D.
nek szebbé.

CSALÁDI HÉTVÉGE
Nemesnádudvar, 2013. március 14–17.
Március 14., csütörtök délután van. Hideg
szürke nap. Szemerkél az eső. Az utolsó
csomagot pakolom a kocsiba. Miután elrendezgettem őket, tompa puffanásal lecsukom a csomagtartó fedelét. Bekiáltok a
lakásba: Készen vagytok? Indulnunk kell!
– Hangosan nevetgélve kerül elő a családom. Elbúcsúzunk a gyerekvigyázónktól és

elindulunk.
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Van egy „potyautasunk” is, pár perce telefonált, hogy mehetünk
érte. Útba ejtjük a lakását, nem lakik meszsze. Odaérünk. Füssi úr
már a kapuban áll dideregve, hatalmas hátizsák és két métaütő társaságában. – „Havat mondanak, gondolod,
hogy tudunk majd játszani?” – kérdezzük
tőle, de ő bizakodik az időjárást illetően.
Bedobjuk a csomagtartóba a csomagokat,
és továbbindulunk. A Béke térhez érünk, és
egy havas autó jön velünk szembe. Kis idő
múltán még egy. – „Uram, Ég, ezek honnan
jönnek?” Úgy tűnik kalandos utunk lesz.
Kiérünk a városból, rátérünk az 51-es
útra. Hó sehol, pedig már a fél országban
megbénult a közlekedés. Elérjük Kiskunlacházát, és elkezd esni a hó, feltámad a
szél...
Így indult a hosszú hétvégére tervezett
nemesnádudvari tábor. Néhány napra viszszajött a tél sok hóval, széllel, komoly közlekedési gonddal, kisebb politikai viharral.
Akik csütörtökre tervezték az indulást,
azok szerencsésen megérkeztek Nádudvarra, akik később indultak volna, azok otthon
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maradtak. A hó miatt
a kétórás út három és
fél órásra sikeredett.
A Knáb panzióban
szálltunk meg, Józsiék
pálinkás vendégszeretettel fogadtak minket.
A hét órára tervezett nyitó szentmise több
órát csúszott. Vacsorára borsólevest ettünk,
utána rengeteg süti volt, nem tudnám megmondani, melyik volt finomabb, nekem
mindegyik nagyon ízlett. Áldottak legyenek a szorgos kezek, amelyek ezeket a finomságokat készítették. Miután a gyerekes
családok lepihentek, néhányan még sokáig
fenn voltunk, és jót beszélgettünk.
Másnap reggel Áron dalos ébresztőjére
keltünk. Gyönyörű reggelünk volt, mindent vastagon belepett a hó, ami még szállingózott. Füssi úr volt a reggeli torna felelőse. Métázást tervezett a húsz centis hóba.
Mondanom sem kell, hatalmas lelkesedést
váltott ki mindenkiből, és talált is két csapatra való személyt. Az egyik csapatban ő
volt, a másikban meg a mi Csanádkánk. Én
akkor a reggeli kávém elfogyasztásához készülődtem. Mikor elindultak ki a hidegbe,
épp a számhoz emeltem az első korty remé-
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nyében a csészét, jólesőn hörpintettem, és
mire lenyeltem a meleg éltető nedűt, már
vége is volt a meccsnek, és loholtak vissza a
jó melegbe. Átfázni nem volt idejük.
Megreggeliztünk, utána Bodó Marci jóvoltából – és a nemzeti ünnep alkalmából
– történelmi totót töltöttünk ki, és szabadságharcos nótákat
tanultunk.
Délelőttre vendéget vártunk, aki a
március 15-kei eseményekről tartott
előadást.
Pestről
jött, és a nagy hó
ellenére tizenegyre
meg is érkezett, épp
a délelőtti mise végére. Kackiás bajszú, régi vágású úriembert
ismerhettünk meg Varga Ákos személyében, aki igen érdekfeszítő előadást tartott.
Közben a kicsik és a vállalkozó szellemű
nagyok origami virágokat hajtogattak. A
délutáni csendes pihenő után megnéztük a
nádudvari borospincéket és szőlőskerteket,
végül a temetőben végig jártuk a kereszt-
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utat. Igazi keresztút volt a csontig hatoló,
hideg szélben. Miután visszamentünk a
panzióba, és kívül belül átmelegítettük
magunkat, folytattuk a délelőtti nótázást,
papírhajtogatást. Este pedig megnéztük a
Kőszívű ember ﬁai című fi lmklasszikus első
részét.
Szombaton
ragyogó napsütésre
ébredtünk. A reggel hasonlóan indult, mint az előző
nap, csak a reggeli
tornán nem métáztunk – vajon miért?
–, hanem a folyosón fülmozgatást,
szemmelverést és
ehhez hasonló gyakorlatokat végeztünk.
Éjjel ugyan nagyon hideg volt, de napközben kellemesen felmelegedett az idő. Sok hó
el is olvadt. Az eredeti tervben a gemenci
erdőbe tervezett kirándulás állt, de mivel a
rendkívüli havazás nem szerepelt az előzetes tervben, ezért ez a program elmaradt.
Így délelőtt kétfelé szakadt a társaság, 

11

szombat esti mesélésről. A sok
gyerkőcről, akik nagyon élvezték a tábort, a születésnapi tortázásról, a régi ismerőssel való
találkozásról. Se szeri, se száma
a sok élménynek, amelyeknek
a részesei lehettünk. A látszat
ellenére nem voltak zsúfoltak a
programok, kellemes, pihenős
hétvége volt. Köszönjük mindenkinek ezt a sok szépet és jót,
azoknak akik megszervezték
ezt a tábort, és azoknak is akikkel együtt lehettünk a hétvégén.
K. H. és S. Gy.

 Bajára lehetett menni, és lehetett szánkózni a falu széli dombtetőről. Ebéd után
megtekintettük a hajósi Érseki Palotát.
Este a Kőszívű ember ﬁai második részét
néztük meg, vacsora után pedig szentségimádáson vettünk részt a nádudvari templomban, amelynek a végén megköszöntük
Gyöngyinek az áldozatos munkáját, amit
a táborért tett. A templomból visszafelé
jövet gyönyörködtünk a csillagokban, csillagképekben, a keskeny holdsarlóban és a
Jupiterben, ami most a Bika csillagkép legfényesebb égitestje. De a hideg hamar bekergetett minket a jó melegbe.
Vasárnapunk gyorsan eltelt,
és mivel Karesz atya már nem
volt velünk, így a helyi templomba mentünk szentmisére. Öszszepakolás és búcsúzkodás után
indultunk utolsó úticélunk felé
Kalocsára. Ott megebédeltünk
a Korona étteremben. Az ebéd
utáni programot már többen lemondtuk és elindultunk haza.
Nehéz mindenről beszámolni,
ami a táborban történt. A labanc
támadásról, diavetítésről vagy a

12

NABIT
ugye, már mindenki tudja: NAgyBöjti
Ifjúsági Találkozó: 2013. március 21.
Idén is megtartottuk Nagyböjti Ifjúsági Találkozónkat. A szokásostól eltérően azonban
most nem keresztutat jártunk, ehelyett Jézus
jeruzsálemi bevonulását próbáltuk átérezni, így az állomások is ehhez kapcsolódtak.
Hat állomás, hat fontos szó, hat plébánia, hat
rövidke előadás – őszinteség/Soroksár, megbocsátás/Szemere, alázat/Főpléb, szolgálat/
Erzsébet, idő/Havanna, hűség/Pestszent-
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imre. Lezárásként természetesen mise és
agapé is volt.
Néhány résztvevőt megkérdeztem a
NABIT-ról, hogy minél pontosabb képet
alkothassunk erről az eseményről. Csabival
(30), Bogival (17), Clairie-vel (26), Dittivel
(15), Ferkóval (23) és Katával (24) beszélgettünk.
 Mi motivált benneteket arra, hogy részt
vegyetek az idei NABIT-on?
F: Az ifjúsággal való közös imádság, közösség építés és a Húsvétra való ráhangolódás.
D: Ezelőtt csak egyszer voltam NABIT-on,
ezért idén is szerettem volna elmenni. Azt
gondoltam, a mostani egészen más lesz, de
csak egy picit tért el az előzőektől.
C: Már nagyon régóta járok a NABIT-ra, s
mindig szerettem elmenni. Több okból is:
egyrészről lehetőség az elcsendesedésre,
illetve találkozás Jézussal, találkozás a többiekkel. Ez mindig örömmel tölt el, mert jó
együtt lenni a többi plébánia fiataljaival.
K: Remek nagyböjti felkészülésnek gondoltam egy ilyen fáklyás felvonulásos, elmélkedős mini-zarándoklatot, és valóban
töltekezni lehetett belőle.
B: Már évek óta rendszeresen járok közös
ifis programokra, így nem volt kérdés az
sem, hogy elmenjek az idei NABIT-ra. Nagyon fontosnak éreztem, hogy a Nagyböjtben kicsit elmélyültebben tudjak Jézusra
figyelni, és ki tudjak zökkenni a hétköznapi
rohanásokból. Ez a kis együttlét nagyon sokat segített a lelki békém helyrehozásában.
Cs: A pesterzsébeti plébánián eddig nem
hirdették a dél-pesti programokat, de Zsolt
atya által ez megváltozott. Eddig fogalmam
sem volt, hogy van NABIT, ennek tehát nagyon megörültem, és gondoltam, elmegyek
egy ilyen alkalomra. Ezen kívül lelki okai
is voltak, hisz a nagyböjtben érdemes részt
venni minden olyan programon, mely az
elmélyülést segíti elő.
2013. MÁRCIUS 24.

ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐK

• Mindák Mirtil Ilona
születési dátum: 2012. március 2.
keresztelés ideje: 2013. március 10.
• Nemesi Anna Dóra
születési dátum: 2012. november 17.
keresztelés ideje: 2013. március 23.
TEMETÉSEK

† Laczi Géza
születési év: 1954
temetés ideje: 2013. február 20.
† Tomasoczki Lászlóné
(sz. Kóródy Zsuzsanna)
születési év: 1942
temetés ideje: 2013. február 22.
† Bobos Mihályné (sz. Szabó Julianna)
születési év: 1920
temetés ideje: 2013. február 27.
† Bertus Antal
születési év: 1929
temetés ideje: 2013. március 1.
† Töreki Antalné (sz. Mester Terézia)
születési év: 1934
temetés ideje: 2013. március 6.
† Varga Gedeonné
(sz. Dékány Krisztina)
születési év: 1923
temetés ideje: 2013. március 22.
 Melyik állomás ragadott meg benneteket a legjobban?
D: Engem az alázatról szóló állomás ragadott meg a legjobban. Nekem kellett elját- 
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 szanom az alázatost, mert persze senkinek
sem volt kedve elvállalni. Az elején picit dühös voltam, de aztán rájöttem, hogy ha nem
én játszom el, nem értem meg az állomás
igazi lényegét.
F: Az utolsó állomás az „idő”, hogy kire és
mire szánunk időt, és mire nem.
K: Rám is a legutolsó állomás volt a leginkább hatással, ahol a „nincs időm – mire
nincs időm” probléma nagyon frappánsan
volt ábrázolva.
B: Engem a „megbocsátás” állomás ragadott meg a legjobban, hiszen minden nap
szembesülünk ezzel a problémával, hogy
megbántanak minket, viszont arra kell törekednünk, hogy ne tartsunk haragot, hanem szeressük egymást.
Cs: Az őszinteség. A jelenet őszinte
képet mutatott a mai világunkról,
ahol sokszor nem merjük kimondani
a rossznak tűnő dolgot a másiknak,
pedig az őszinteség jobban esne neki,
mint ha mindig képmutatóak vagyunk vele.
C: Amennyire féltem az állomásoktól annyira pozitív csalódás volt
a végén. Tetszett, ahogy a fiatalok
megoldották a feladatot, ahogy rögtönözni kellett. Ez sokszor nagyobb
lelki élményt adhat, mert sokkal inkább a
Szentlélekkel vezérelt. Ezért mondom azt,
hogy mindegyik tetszett, mert mindegyikben volt valami egyedi.
 Miben különbözött a mostani NABIT a
korábbiaktól?
F: Az volt a különbség, hogy nem vittünk
keresztet magunkkal, és nem kellett előre készülni az állomásokra produkcióval.
Ehelyett most az adott helyen kellett rögtönözni, csupán néhány percnyi előkészülettel.
D: Általában keresztutat jártunk, de most
Jézus jeruzsálemi bevonulását élhettük át.

14

C: A jeruzsálemi bevonulást próbáltuk
átélni, ezért is egy hosszabb útszakaszon
mentünk „zarándokolva”. Indultunk a
Pestszentlőrinci Főplébániáról és a havannai templomhoz érkeztünk. Haladtunk
a „jeruzsálemi úton”, amely közben megmegálltunk.
 Mi az, amit esetleg hiányoltatok?
F: Az ifi k közül sokan nem vettek részt a
NABIT-on a mi plébünkről, és nekem hiányoztak a többiek.
Cs: Picit elmélyültebb lehetett volna, esetleg a szervezők az állomásoknál is mondhattak volna néhány gondolatot, illetve a
feladatok szavait is hozzá kellett volna kap-

csolni Jézus életéhez, vagy akár a Virágvasárnaphoz, a Passióhoz.
 Milyen üzenetet hordozott számotokra
a NABIT, milyen élményt vittetek haza
magatokkal?
B: Ha képes vagyok megbocsátani, erősebb
leszek. Ez vezérelt az egész NABIT-on keresztül. Nem érdekelt, ki hogyan bántott
meg akár egyszer, nagyon régen... Vettem
egy nagy lélegzetet, és mindenkihez szeretettel fordultam.
D: Számomra az alázatosság volt az üzenete. Az előadásunk megmutatta nekem,
hogy bátran el kell vállalnom olyan jótette-
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ket is, amelyeket lehet, hogy mások kínosnak vagy gáznak találnak.
C: Számomra közösséggel megélt élmény
mindig szilárdítja a kapcsolatokat. Én nagyon örültem, hogy másokkal is megélhettem a Jeruzsálembe való bevonulást. A barátokkal, akik mellettem mentek.
K: Leginkább a saját csoportunk állomásának hívószava maradt meg bennem üzenetként, a szolgálat, s hogy hogyan lehet azt
most itt a böjti időszakban megélni.
Cs: A szeretet az egyetlen erő, mely korlátok, tényezők, feltételek nélkül keresztül
tud vinni minket az életen, plusz túl is mutat azon.
Köszönjük, hogy szakítottatok rá időt,
hogy véleményeteken, élményeiteken keresztül minél jobban megérhessék a Nagyböjti Ifjúsági Találkozó célját és lényegét
azok is, akik nem vettek részt rajta.

felelősség. A hit tanít meg a szeretetre, az
önzetlen isteni szeretet közvetítésére. „Nem
vagytok egyedül az Egyház veletek van.” –
ezek Benedek pápa szavai az olasz földrengéskor. A Karitásznak is ilyen szellemben
kell tevékenykedni. A hit évében, a hit és a
szeretet kapcsolatáról elmélkedjünk. Meg
kell értenünk az ima elsőbbségét. Mindenekelőtt imádkozzunk, ami nélkül a karitatív cselekvés csupán aktivizmus. Megfelelő
időt biztosítsunk az egyéni és a közöségi
imára. „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.”
(Mt 7,7)
A mi plébániánk a dél-pesti régióhoz tartozik, ahol a képviselő 21 plébániával tartja
a kapcsolatot. A plébániák EU-s élelmiszertámogatást kaptak. Hallottunk a pályázati
és pasztorációs lehetőségekről. Most már
„csak” cselekednünk kell...

N. E.

Sz. K.

KARITÁSZ
LELKIGYAKORLAT
„Ne halasszátok holnapra a jót, amit
ma megtehettek! Holnap
talán már nem is lesz rá időtök.”
(Bosco Szent János)
A Karitász idén is Máriabesenyőn, a Mater
Salvatoris lelkigyakorlatos házban tartotta
meg a háromnapos lelkigyakorlatot. Plébániánkról ketten vettünk részt.
Écsi Gábor és Hollai Antal atyák vezették
a lelkigyakorlatot. Az előadásokon elhangzott gondolatok fellelkesítettek, felráztak –
mondhatnám téli álmunkból – minket.
A szeretet a keresztény élet középpontja.
A tanúságtétel a szeretetről megérinti az
emberek szívét. Tevékenységünk tükrözze
Isten szeretetét az emberek iránt. Ez nagy
2013. MÁRCIUS 24.

ELŐRELÁTÓ
(avagy jegyezd be a naptárodba!!!)
 április 6. szombat: Plébániai bál;
 május 24–26.: hittanos tábor (általános
iskolások, kisifi, ifi);
KIRÁNDULÁSOK:
 április 27. szombat: kirándulás kicsiknek
és nagyoknak a Szemlő-hegyi barlangba és az
Árpád-kilátóhoz (jelentkezés április 10-ig!);
 június 1–2.: kirándulás a Szlovák paradicsomba (indulás május 31-én!)
 augusztus 31–szeptember 1.: nyárbúcsúztató Magas-Tátra túra (indulás augusztus 30-án!)
NYÁRI TÁBOROK:
Az idén is lesznek táborok. Az időpontok
még kicsit bizonytalanok, de terveink szerint a plébániai nagytábor július 25–28-ig,
az általános iskolás tábor pedig július 29–
augusztus 3-ig lesz.
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HIRDETÉSEINK
A HÚSVÉTI ÜNNEPEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ LITURGIKUS REND
 Nagyhétfő (március 25.): 18 óra szentmise;
 Nagykedd (március 26.): 7 órakor szentmise, 17–19 óráig szentgyónási alkalom;
 Nagyszerda (március 27.): 18 órakor
szent mise, utána Jeremiás siralmai, majd
19:15 órától Csíksomlyói Passiójáték;
 Nagycsütörtök (március 28.): 18 órakor
ünnepi szent mise az utolsó vacsora emlékezetére, utána 19–24 óráig virrasztás, melynek
elején Jeremiás siralmait énekeljük;
 Nagypéntek (március 29.): 15 órakor keresztút Jézus halálának órájában – 18 órakor
ünnepi szertartás kereszthódolattal, passió.
A szertartás után 19:30–24 óráig virrasztás,
melynek elején Jeremiás siralmait énekeljük;
 Nagyszombat (március 30.): reggel 8-tól 16
óráig szentsírlátogatás – 20.30-tól HÚSVÉT
VIGÍLIÁJA, Urunk feltámadásának ünnepe – gyülekezés a templom előtt, tűzszentelés,
ünnepélyes bevonulás a húsvéti gyertyával,
húsvéti örömének, a keresztségi fogadalom
megújítása. – A Szentmise végén gyertyás feltámadási körmenet! (Gyertyát adunk!)
 Húsvétvasárnap (március 31.): ½8 és ½10
órakor szentmise és ételáldás. A ½10 órai ünnepi szentmise után a gyerekeknek tojáskeresés
a templomkertben. – 18 órakor szentmise;
 Húsvéthétfő (április 1.): ½8-kor szentmise.

 május 4. szombat: elsőszombat, ½6 órától lesz a rózsafüzér, majd 6 órától szentmise, melynek keretében a bérmálás szentségét
szolgáltatja ki Dr. Erdő Péter bíboros, prímás,
Esztergom-Budapesti érsek;
 május 5. vasárnap: ½10 óra: szentmise a
nemrégiben temetett halottainkért;
 május 12. vasárnap: 16 órakor a Rózsafüzér Társulat találkozója a plébánián;
 május 13. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 május 13. hétfő: Fatimai imaest a Főplébánián, 5 órától rózsafüzér, majd 6 órától szentmise;
Májusban az esti szentmisék előtt 17:40től a Lorettói litániát énekeljük Szűz Mária
tiszteletére;

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
 Nagycsütörtök (március 28.) éjjel: virrasztás az ócsai erdőben;
 április 12. péntek: 20 órakor családfrissítő
a plébánián;
 április 16. kedd: 19 órától férfikör a plébánián;
 április 24. szerda: asszonykör, 18 órától
szentmise, utána találkozó;
 április 26. péntek: délután 4 órától órától
nyugdíjas klub a plébánián;
 április 26. péntek: 20 órától irodalmi kör a
plébánián.

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
 április 6. szombat: elsőszombat, ¼6 órától
rózsafüzér, majd 6 órától szentmise;
 április 13. szombat: a Fatimai imaest a
Barcika téri templomban lesz, 5 órától rózsafüzér, majd 6 órától szentmise;
 április 15. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 április 28. vasárnap: a ½10 órai szentmisén
elsőáldozás.
 május 3–4. péntek-szombat: Kánoni Vizitáció;
 május 3. péntek: elsőpéntek, este 6 órától
szentmise;
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