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ÁLDOTT SZEGÉNYSÉG...
A modern kor egyházának nagy lépése, hogy képessé vált más vallások értékei felé
is odafordulni, és bölcs értékelés után, azok tartalmát bevonni a keresztény lelkiség kultúrájába. A dalai láma, amikor arról kérdezték, hogy mi az, ami leginkább
meglepi az emberiséggel kapcsolatban, ezt válaszolta: „Az ember. Mert feláldozza
az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze
az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni
a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él mintha
soha nem halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán.”
Életünkben sokszor megtapasztaljuk, hogy akkor kezdünk igazán értékelni személyeket, optimális állapotokat és lehetőségeket, amikor ezekben hiányt szenvedünk. Az emberiség történetében sok kiemelkedő személyiség csak halála után
vált igazán megbecsültté. Az egészség is akkor válik kiemelten fontossá, amikor
feltűnnek a betegség árnyai. Az egyéni képességek kiemelt csoportja a tanulás, a
munka- és az otthonteremtés lehetőségei. Amikor ezek hiányterületté válnak az
életünkben, akkor nagy emberi küzdelmeket hozhatnak magukkal.
Ferenc pápa tudatosan irányítja az egyház és az emberiség figyelmét a társadalom peremterületen élő, legszegényebb emberek felé. A hiány megtapasztalásában válik leginkább élessé az élet valódi alapjainak jelentősége. A szegények az
egyház kincsei, mert a velük való találkozás kapcsolatba hoz bennünket a valósággal. A szegény ember öröme, hogy lehetőséget kap saját életének értékelésére.
A határhelyzetek rávezethetnek bennünket arra, hogy felfedezzük az élet valódi
jelzőfényeit. Az adventi időszakban odafigyelhetünk saját életünk ilyetén szegénységélményeire, ahol hiányt tapasztalunk meg. A szegénység ebben az esetben
nem megfojt bennünket, hanem segít megszabadulni a felesleges ingerektől, hogy
az egy szükségesre tudjunk odafigyelni. A szegénység – legyen bármilyen természetű is – az Úrra figyelve áldottá válhat az életünkben, általa tanulhatunk meg
N. K.
igazán élni.

BÚCSÚ A HIT ÉVÉTŐL
Krisztus Király Ünnepén lezárult a hit éve is.
Mi Böjte Csaba ferences szerzetes gondolataival köszönünk el ettől
az esztendőtől.
A hitünk az az érzékszerv, mely által a természetfeletti világot át tudjuk ölelni, s mely
által ez a világ bennünket meg tud szólítani.
Az élő hit, mely által Isten csodaszép arca
a sötétben felragyog, engem örömmel, boldogsággal tölt el. Teremtőnk nagy ajándéka,
melyet ki felfedez, s kinek mindennapjainak
élő részévé válik, az azt igen sokra tartja, hisz
általa szépen rendezett, lakott földdé válik a
világ. Vívódásunk többé nem tragikus monológ, hanem a holnapot tervező, építő párbeszéd a Végtelennel. Csodálatos megnyílni
a hitből fakadó imában Teremtőnk előtt, kicsinységünk és minden bűnünk ellenére belekarolni abba, ki mindenkinél jobban szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal
talpra állítson, vezessen, biztos kézzel szép
feladatok elvégzésére bátorítson. Az élő hit
– akárcsak a látás a festőnek – értelmet ad az
ember bolyongásának, létének itt a földön.
Az imádkozó ember útja soha nem ér véget, mert a hit által nem tudjuk megfogni,
bejárni a szelíd Végtelent, de e csodálatos
érzékszervünk által sok-sok minden láthatóvá, érthetővé válik napról napra Teremtőnk titkaiból. E kibontakozásnak nincs
felső korlátja. A halál csak egy újabb kapu,
mert a végtelenre teremtett létünk célja bebarangolni a végtelen Szeretetet, a végtelen
Jóságot, a végtelen Bölcsességet, a végtelen
Szépséget, az Istent, ki megosztotta velünk a
létet! Így életünk a semmibe hulló zuhanásból a hit fényénél az Istenbe torkolló, kibontakozó, örömteli repüléssé válik.
Semmihez nem fogható boldogság a hit fényénél bátran kibontani ajándékba kapott
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életünk minden egyes percét. Olyan jó egymás után megcsodálni mindazt a gyönyörű
ajándékot, amit Teremtőnk pajkos szeretettel létünkbe elrejtett, melyeket megtalálva,
bölcsen használva gazdagabbakká válunk,
általuk csodákat tehetünk szeretetből, szelíden testvéreinknek. Nagy öröm Isten ajándékai alatt roskadozva, élő hittel elindulni
és látni, ahogyan szorgalmas kezünk alatt
a dolgok szépen, egymásból bontakoznak –
mint bimbóból a virág, mely felfakad. Nem
te alkottál, te csak ott vagy, szorgoskodsz
szelíden, gyönyörködsz benne. Csodálod
a hitedből, két kezed munkájából fakadó
feltartóztathatatlan kibontakozást, némán
állsz, mint édesanya gyermeke mellett, hisz
ő szülte, s kinek léte, minden egyes mosolya, pici, puha kacsójának simogatása mégis
Isten ajándéka. Álmélkodva leborulsz csodáid előtt, hisz nem vagy varázsló, tudod,
hogy nem te teremted kis világodat, és mégis oly sok minden a te botorkáló hitedből
született. Olyan vagy, mint a kútásó, ki nem
ura a víznek, s mégis a víz a munkája által
született kútból fakadt. Áhítattal, örömmel
leborulsz mindennapi csodáid partjainál, és
poharat véve kezedbe magad is oltod szom(Böjte Csaba: A hit évéről)
jadat.
December 3-án 18 órakor Böjte Csaba A szeretet bölcsője c. könyvéhez készült fotókból nyílik
jótékonysági kiállítás a Kondor Béla Közösségi
Házban (XVIII., Kondor Béla sétány 8.) A kiállítás-megnyitón – ahol Karikó Éva, a Böjte
Csabával készült beszélgetős kötetek szerzője
és Váradi Levente fotóművész gondolatait hallhatjuk majd – Böjte Csaba is jelen lesz.
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HÓNAPSOROLÓ

DECEMBER
December hagyományos magyar neve Karácsony hava. A hónap jeles szentje Szent
Lúcia vértanú.
Lúcia Siracusa városának egyik előkelő
családjából származott. Egy napon elkísérte beteg édesanyját
Szent Ágota sírjához,
hogy gyógyulását kérjék. Miután édesanyja
meggyógyult, Lúciának
Ágota megjelent álmában és megkérdezte,
hogy miért az ő sírjánál
keresték a gyógyulást,
mikor Lúcia saját hitével is meggyógyíthatta
volna édesanyját. Az
úton hazafelé Lúcia
engedélyt kért az édesanyjától, hogy ne kelljen férjhez mennie és
gazdag hozományát is
tetszése szerint felhasználhassa.
Siracusában ásatásokat folytattak, ahol is
bizonyítékokat találtak
Lúcia személyére és
vértanúságára. Kiástak
egy rég feledésbe merült Lúcia-katakombát, mely fölé nyolcszög
alaprajzú katedrálist építettek. Ezt a XVII.
századig Szent Ágota szentély néven tisztelték. Később összedőlt, majd feledésbe
merült.
Szenvedéstörténete szerint Lúciát pogány
vőlegénye hurcolta a bíróság elé, mert nem
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akart a felesége lenni, s így a férfi elesett a
gazdag hozománytól. E leírásban rögzítették a leány kihallgatását.
A bíró Lúciát nyilvánosházba küldte. Úgy
gondolta, hogy ezzel majd kiűzi a leányból
a Szentlelket. De a Lélek segítségére sietett,
úgy elnehezedett a teste, hogy nem tudták
megmozdítani. Ezután
válogatott kínzások következtek, majd végül
karddal átszúrták a torkát, de csak akkor halt
meg, amikor egy odasiető pap kezéből felvette
az utolsó kenetet.
A források nem ismerik a vértanúság pontos
idejét, de a hagyomány
a Diocletianus császár
korában történt keresztényüldözés időszakára
teszi.
Tisztelete már az V.
században elterjedt. A
középkorban a legkedveltebb szentek közé
tartozott. A vakok és a
szembetegségben szenvedők, bűnbánó utcanők, földművesek,
kézművesek, varrónők, nyergesek védőszentje. Ünnepére különböző népszokásokkal emlékeznek, melyek pogány elemeket is tartalmaznak.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT Budapest, 2009
N. K. E.
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VISSZATEKINTŐ
CSALÁDI TÚRA
Pilis, 2013. szeptember 28.

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Petőﬁ Sándor

Sokan gyülekeztünk egy őszi, napfényes
reggelen Pilisszentkereszten a faluközpontban. Néhányan csak későbbre ígérték érkezésüket, így addig rövid sétára indultunk a
Golgota megkeresésére – mint később kiderült egy rövid „bemelegítés” lett belőle az
igazi túra előtt. A jelzést követve vetettük
be magunkat az erdőbe, majd „érzésre” kis
erdei ösvényt követtünk tovább. Gombák,
hulló levelek, egy óriási malac-dagonya
mellett végül is nagy kanyart megtéve a
falu szélén megtaláltuk a Kálváriát. Rövid
imádság után a templom előtt kiegészült
a csapat, majd az OKT jelzését követve a
Szurdok irányába indultunk el.
„A Dera (Kovács)-patak mélyítette szurdokvölgy a Pilis mészkőszirtjeit és a Visegrádi-hegység vulkanikus kőzeteit elválasztó
törésvonal mellett található. A meredek
szurdokvölgyet a patak alakította ki, amely
ma búvópatak jelleggel hol eltűnik, hol újra
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feltör. A patak neve (Dera) maga is rést, szakadékot jelent. A festői völgyben kis bukók,
vízesések, kimosott sziklaformák találhatók. A kelet-nyugat irányú, nagyon meredek
szurdokvölgy még a legnagyobb kánikula
idején is üdítően hűvös klímával rendelkezik. A patakban apró rákokat, különböző
ízeltlábúakat ﬁgyelhetünk meg. A szurdok
geológiai értékét elsősorban az adja, hogy a
patak által kivájt völgy meredek falai kiválóan feltárják a földtörténet középkorának
triász időszakában képződött dachsteini
mészkő formáció vastag padjait, valamint a
kőzetrétegek mozgását.”
A túra első fele könnyűnek bizonyult,
tele érdekes látnivalóval. Láthattuk itt a
régi mészégetők maradványait, de van itt
kis barlang, sok-sok szikla, fahidak és egy
kis tanösvény is. A gyerekek lelkesen keresgélték útközben a bükk és tölgy leveleket,
terméseket a későbbi jutalom reményében.
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Szikláról sziklára szökkentek, alig lehetett
őket visszaterelni az útra. A felnőttek közben lenyűgözve járták végig az utat, melyet
meredek sziklafalak és mély patakmeder
szegélyezett. A táj szépsége és a nyugalom körülölelt minket egész utunk során.
Olyan ez a hely, mintha egy mesébe csöppentünk volna bele: rövid időre a gyermekekkel együtt újra átélhettük a találkozást
fanyűvővel, kőmorzsolóval, vasgyúróval és
találkozhattunk a vándorló királyfival is.
A Szurdok alján megpihentünk és elfogyasztottuk elemózsiánkat. A gyerekek
büszkén mutatták levél és termésgyűjteményüket, melyért a várt jutalom (csoki) sem
maradt el. Újult erővel vágtunk neki a meredek és hosszú emelkedőnek, mely néhányunk számára igencsak erőpróbáló volt. A
következő úti cél a falu közelében található
kegyhely, a Szentkút volt.
„A létezésére vonatkozó első közlés a XX.
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század elején, Borovszky megyei monográﬁájában bukkant fel, mely a helyet a település természeti nevezetességei között említi
meg. Egy 1913-ban megjelent, Pilisszentkeresztet bemutató kis könyv már bővebben
írt: a «Szentkút a pomázi kocsiúttól balra,
a szőlőkbe vezető kocsiúton...» található. «E
rendben tartott, be is kerített forrást, amely
fölé a község kis kápolnafélét is emeltetett,
nem csak Pilisszentkereszt, de az egész vidék
csodatevő helynek ismeri (564 m). Tavaszi
és őszi búcsúkor még a szomszéd megyékből is felkeresik. Némelyek fehér galambot
láttak vizében fürödni, mások Mária képét
látták benne.» Mondták, hogy Urbánéknak
két ízben is megjelent volna a Szentkútnál
a Boldogságos Szűz. Amióta vizétől (amelyben valami kevés ásványi alkatrész is van)
néhányan meggyógyultak, «szent helynek»
mondják, s évről évre nagyobb gondozásban
részesítik. Vizét más megyékbe is hordják.” 
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A Szentkút tiszta, forrásvize megérte a
fáradságot. A kis kápolnánál elcsendesedtünk egy rövid ima erejéig, és élvezhettük
a fákon átszűrődő napfény simogatását. Az
utolsó szakasz előtt egy kis csapat izgalmas „kincskeresésre” indult. A geoaching
láda megtalálása és a kincsek cseréje után
a túra utolsó szakaszát kezdtük meg. Az út
többször a „sűrűbb”, sötétebb cserjés közt
vezetett, ahol gombák csoportjait láthatta a
figyelmes túrázó. Végül az utolsó lejtős szakasz következett, már a pilisszentkereszti
„kertek alatt”. A kis főtéren megpihentünk,
majd utunk végső célja – a helyi cukrászda – felé indultunk. Itt feltöltöttük lemerült
energiaraktárunkat, ki-ki saját ízlésének
megfelelően választott a hatalmas kínálatból. A lenyugvó nap fényében indultunk
hazafelé, fáradtan, de rengeteg élménnyel
gazdagodva.
C. Á. és V. Zs.
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HÍRESSÉGEK BÁLJA
Soroksár-Újtelep, 2013. október 25.
Bálokkal kapcsolatban írtunk már a résztvevők szemszögéből, legutóbb pedig már
pedzegettük a szervezők oldaláról bemutatni, hogy milyen is egy bál. Most az utóbbi bálok főszervezőjét, Hajdú Katát (16)
kérdeztük.
 Hányadik bál szervezésében vettél
részt?
K: Pontosan nem tudom megmondani, de
talán a hetedik. Nem emlékszem, hogy mikor kezdtem segíteni, de ahogy telt az idő
megkaptam a főszervező szerepet aminek
nagyon örülök.
 Mik a legfontosabb szempontok egy bál
megszervezésekor?
K: Az első és legfontosabb, hogy a résztvevők élvezzék a bálokat, hiszen nekik van ki-
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találva, hogy legyen egy este, amikor együtt
lehetnek, táncolhatnak, beszélgethetnek. A
játékok, a tombola, a díszítés és a többi csak
a hangulat fokozását szolgálja.
 Mikor kezdődik a szervezés?
K: Másfél-két hónappal a bál előtt szoktuk
elkezdeni. Először csak egy szervezős találkát tartunk, ahol nagyjából tisztázzuk,
mit és hogyan szeretnénk. A későbbiekben
pedig a részleteket dolgozzuk ki, például a
pontos programot. Szerencsére egyre több
ötlet van, amiből válogathatunk.
 Hogyan születnek az ötletek a témához?
K: Vicces, de legtöbbször csak a semmiből,
hirtelen . Látunk egy képet, egy fi lmet
és jönnek az ötletek. Van, hogy sok témát
dolgozunk össze egy naggyá, és van olyan
is, hogy nem kell sokat gondolkodni, mert
mindenkinek tetszik a téma.
 Mik a legnagyobb nehézségek?
K: A sok apró dolog megszervezése. Az,
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hogy minden ott legyen a helyszínen, nehogy kimaradjon valami, mindenből legyen elég, hogy készen legyen az összes
dísz, hogy a játékokhoz minden kellék
meglegyen… és még sorolhatnám. Olyan
apró dolgok, amiket könnyű elfelejteni, de
ha hiányoznának, már nem lesz olyan jó a
bál. De szerintem megéri ez a sok nehézség!
 Elégedett vagy a legutóbbi bállal?
K: Igen, szerintem jól sikerült. Mindenki
pozitív véleményt mondott utána, szóval
remélem tényleg jól érezték magukat, és a
következő bálon is viszontlátok mindenkit.
 Van már ötlet a következő bált illetően?
K: Van . Mégpedig Hippi-Disco bál. Egyelőre még csak ötlet, szóval egyáltalán nem
biztos, hogy ez lesz a téma. Lassan hozzá
fogunk kezdeni a munkához. Remélem,
sokan jönnek az idei farsangi bálunkra is,
egészen biztos vagyok benne, hogy nagyszerű lesz .
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Ének: Várj és ne félj, az Úr jön már,
várj és ne félj, hű szívvel várj!
27. zsoltár, 1-3, 6-9
Fohászkodás és hálaadás
Téged hívlak, Uram, *
Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan!
Mert ha némán elfordulsz tőlem, *
olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak.
Hallgasd meg könyörgő szavamat, amikor
hozzád kiáltok, *
kezemet szent templomod felé tárom.
Ne végy egy sorba a bűnösökkel *
és a gonosztevőkkel,
akik társaikkal békésen beszélnek, *
de rosszat forralnak szívükben.
Áldott legyen az Úr, †
aki meghallgatja könyörgésem szavát; *
erőm az Úr és védőpajzsom!
Szívem benne bízott, és ő megsegített, †
örvendezik a szívem, *
énekemmel adok hálát neki.
Népének erőssége az Úr, *
Fölkentjének szabadulása és menedéke.
Szabadítsd meg, Uram, néped, †
áldd meg a te örökséged, *
légy pásztora, és te vezesd mindörökké!
Ének: Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr,
Remélj és bízz benne, jó az Úr!
Olvasmány az 1. hétre (Iz 11, 1–9):
1

Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. 2Az Úr lelke nyugszik rajta:
a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és
az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének
lelke, 3s az Úr félelmében telik öröme. Nem
aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem
aszerint ítélkezik, amit a fül hall, 4hanem
igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak,
és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erősza-
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ADVENTI KÉ

IMA AZ ADVENTI
Advent közeledtén újra megjelentetjük
azt a taizéi imaórák nyomán készült,
kicsit rövidített és egyszerűsített imarendet, amit javaslunk használni azokra az
alkalmakra, amikor az adventi koszorú
körül összegyűlünk.
kost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. 5Az
igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség
csípőjén a kötő. 6Akkor majd együtt lakik
a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd
a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is elterelgetheti őket. 7Barátságban él a tehén a
medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek;
és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az
ökör. 8A csecsemő nyugodtan játszhadozhat
a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is
bedughatja a kezét az anyatejtől elválasztott
kisgyerek. 9Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld
úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy
betöltik a vizek a tengert.
Olvasmány a 2. hétre (Iz 40, 1–5):
„Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg!” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok
Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki:
Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert a gonoszsága, hiszen kétszeresen
sújtotta az Úr keze minden bűnéért.” Egy
hang kiált: „Készítsetek utat a pusztában
az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét
a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek
fel, minden hegyet és halmot hordjatok el.
Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek
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ÉSZÜLŐDÉS

KOSZORÚ KÖRÜL
Az olvasmányok hetente változnak, az
imarend többi része változatlan. Az énekek a taizéi énekek közül valók, általában 3–5-ször érdemes elénekelni őket,
segítenek abban, hogy szívünk megnyíljon, és Isten felé forduljon.
ormai legyenek olyanok, akár a völgy. Akkor megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és
minden ember látni fogja. Igen, az Úr szája
mondta ezt így.”
Olvasmány a 3. hétre (Fil 4, 4–7):
4

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak
azt mondom, örüljetek. 5Méltányosságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel
van. 6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem
minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé,
hálaadástokkal együtt. 7Akkor Isten békéje,
amely minden értelmet meghalad, megőrzi
szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Olvasmány a 4. hétre (1Tessz 5, 16–24):
16

Legyetek derűsek. 17Imádkozzatok szüntelenül. 18Adjatok hálát mindenért, mert
Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 19Ne oltsátok ki a Lelket, 20s
a prófétai beszédet ne vessétek meg. 21Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.
22
Mindenféle rossztól óvakodjatok. 23A békesség Istene szenteljen meg benneteket,
hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.
2013. DECEMBER 1.

Aki meghívott benneteket, az hűséges, és
végbe is viszi.
Ének: Te vagy a fény a szívemben Jézus,
add, hogy ne szólhasson bennem a sötét,
Te vagy fény a szívemben Jézus,
Krisztus, jöjj, te vezess utamon.
Fohászok
Előimádkozó: Ujjongó örömmel várjuk
mindnyájan Krisztust és hívjuk:
Közösen: Jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
Örömmel várjuk érkezésedet
– jöjj el, Urunk Jézus.
Jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
Te, aki az idő kezdete előtt létezel
– jöjj el, hogy az üdvösség útján járjunk
földi életünk idején.
Jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
Te teremtetted a világot és mindent, ami
benne él – jöjj el, és mentsd meg kezed
alkotását!
Jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
Te nem vetetted meg a halandó természetünket – jöjj el, és ragadj ki minket a halál
hatálmából!
Jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
Te azért jöttél, hogy minél teljesebb életünk legyen – jöjj, és ajándékozd nekünk
örök életedet!
Jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
Te minden embert egyesíteni akartál, hogy
eljusson országodba – jöjj el, és gyűjtsd
egybe azokat, akik látni szeretnék arcodat!
Jöjj el, Urunk, ne késlekedj!
Ima: Mi Atyánk...
Ének: A fényem, Jézus te vagy,
ó, jöjj és ragyod be az éjem.
Ó, jöjj, ó, jöjj és ragyod be az éjem.
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VISSZATEKINTŐ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁS
MINITÁBOR
2013. november 8–10.
Egész nap furcsa gondolatok kavarogtak
a fejemben: a megszokottnál kevesebb jelentkező, a ifisegítők passzivitása (mindenki elfoglalt volt épp ezen a hétvégén), egy
– a lelkemben komoly visszhangot okozó
– konfliktusféle valakivel, akit gyerekkora
óta ismerek, több heti felgyülelemlett fáradtság és az a gondolat, hogy hosszú hetek
óta ez lenne az első szabad hétvége... Közben monoton mozdulatokkal tömködtem a
ruhákat az utazótáskába, és mechanikusan
gondoltam át, mit kell még összecuccolni
a közös dolgok közül a Don Boscóból. Az
egészre volt másfél órám a találkozóig.
Aztán odaértem a találkozóra, szó szerint értsétek, csak az Ég tudja, hogy sikerült, és jöttek-jöttek a gyerekek izgatott
kérdésekkel, mosolygó szavakkal és köszöntő ölelésekkel. Az utazás izgalmas
volt: péntek délután csúcsforgalomban
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Zuglóból átbuszozni a Kelenföldi pályaudvarra: van benne kihívás, 15 gyerekkel,
átlagéretkoruk nincs 10 év... Mégis sikerült,
fél 7 körül leszálltunk a vonatról Száron.
Gyerekkorom emlékeit idéző kutyaugatással megtört sötét csendben baktattunk
a szálláshelyünkig, az „Élni jó” házig. Edit
(néni) várt bennünket melegre fűtött cserépkályhákkal, frissen húzott ágyneműkkel, gőzölgő gulyáslevessel és hihetetlenül
finom rizskochhal. Az elhelyezkedés és
vacsora után szentmisével nyitottuk meg a
tábort, átbeszélgettük a ránk váró hétvége
programját, és az esti mise után el is csendesedtek a táborlakók.
Csak az esti magányban jutottak eszembe újra délutáni gondolataim, méghozzá
úgy, hogy szinte nem is értettem, hogy merülhetett fel a menekülés latolgatása, mikor
a tábor minden erőpróba ellenére inkább
feltöltődést ígért, mint további súlyos nehézségeket.
Borús reggelre ébredtünk, de ez nem riasztott el bennünket egy rövidke túrától.
Egy kisebb hegyecskére kapaszkodtunk fel,
a Magyar Vértanúk Keresztjéhez, hogy onnan,
mint terepasztalra tekintsük az elnyúló Gerecse
dimbes-dombos felszínére. Délután készültek
azok a kis tárgyak, amelyeket a hívek is láthattak már: lámpások Szent
Márton ünnepére, és
névreszóló kövek, mert az
egyház élő köveivé szeretnénk válni valamennyien. A falusi templomban
volt az esti szentmisénk, a
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helyi hívek közül is csatlakoztak hozzánk
néhányan. Esti játék, nosztalgia-rajzfi lmek
zárták ezt az estét.
Vasárnap pizsamás misével indítottunk:
kényszer szülte élmény, Károly atyának fél
10-kor már otthon volt dolga, mi meg nem
akartunk mise nélkül maradni. Azért a békés vasárnapi reggeli és a szorgos pakolás
után arra még épp maradt idő, hogy elsétáljunk és megcsodáljuk a falu csodaszép
– Petrás Mária csángó keramikus által készített – kálváriáját, sőt a kálváriadombon
még versenyfutást is rendeztünk, melynek
extrajutalma a szinte karnyújtásnyira mel-

lettünk elszaladó őzek lettek (Lehet, hogy
be akartak szállni a versenybe?).
Hazautazás, a gyerekek visszaszolgáltatása szüleiknek zárták a tábort. Kár volt
aggódni az elején: békés, szép táborunk
volt, feltöltődhettünk általa: kicsik és nagyok egyaránt.
És még egy apró dolog. Nem feledkezhetünk el a szálláshely meghittségéről:
igazi parasztporta, szépen, de lakhatóan
felújítva. Edit törekvése az volt, hogy olyan
helyet hozzon létre, ahol a természetbe illeszkedve, bizonyos komfortot nyújtva, de
egyszerűségben pihenhessen meg felnőtt
és gyermek egyaránt. Azt hiszem sikerült.
A ház azt sugallja: Élni jó.

SÉTA A FIUMEI ÚTI
SÍRKERTBEN
2013. november 16.
A plébániai irodalmi kör meghívására több
mint harmincan jártunk ezen a verőfényes
őszi délelőtt a Fiumei Úti Sírkert parcellái
között. Vezetőnk – Sudár Annamária – lépteit követve, történeteket, verseket hallgatva
mentünk sírról sírra a magyar történelem, 
2013. DECEMBER 1.
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 irodalom és kultúrtörténet jeles személyi-

ségeinek végső nyughelyeit látogatva.
Érdekes időutazás volt: megálltunk a reformkor kiemelkedő alakjainak mauzóleumainál (Batthyány, Deák, Kossuth, Görgey), elidőztünk a magyar irodalom egy-egy
feledhetetlen személyiségénél (Arany János, Vörösmarty, Jókai Mór, Kosztolányi,
Babits Mihály, Radnóti, József Attila). Nem
mentünk el szó nélkül a magyar festőművészet legnagyobbjai mellett sem (Csontváry,
Munkácsy), de épp így felidéztük a magyar
színjátszás fénykorát is. Virágot tettünk
Gérecz Attilának, az
56-os szabadságharc
tragikusan elhunyt
fiatal költőjének sírjára, és megnéztük
Antall József Melocco Miklós által készített síremlékét is.
A felsorolás közel sem teljes, és
vajmi keveset ad
vissza abból az élményből, amelynek
részesei
voltunk
ezen a délelőttön.

12

Gondolataink
százfelé cikáztak, megannyi
kérdés
fogalmazódott
meg. Micsoda örökség
részesei vagyunk!? Akarjuk-e, hagyjuk-e, hogy
bennünk éljenek a nagy
elődök tovább? Vagy mi
vagyunk a törpe kor,
amelyik mer kicsi lenni,
és irigységében vagy a
feladat nagyságától megrettenve egy kézlegyintéssel intézi el nemzete
sorsát? Megrekedünk-e
a morogva, hőzöngve politizálás szintjén
vagy kész vagyunk mi magunk is olyan
áldozatokat hozni, az egész nemzeti közösség életét előbbre viszik? Törekszünk-e
arra, hogy nemzeti gyökereinket megismerjük és megismertessük gyerekeinkkel,
unokáinkkal, vagy hagyjuk, hogy a csalóka, talán nem is létező világpolgárkultúra
pillanatnyisága beszippantsa őket?
Jó volt sétálni, ismert és új gondolatokat
érezni, és megállapítani: szép és felemelő
érzés magyarnak lenni.
N. Gy.
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MI TÖRTÉNT MÉG?
 November 22-én a Családfrissítő
vendégeként Jókai Anna írónő volt a
plébánia vendége. Az írónő az életről, az
életszakaszokról és az azokhoz kötődő
örömökről, nehézségekről osztotta meg
velünk gondolatait.

 November 23-án, szombaton avarsöprés
volt a plébánián. Köszönjük mindenkinek
a részvételt. A fénykép talán bepillantást
enged a jó hangulatú, ám de komoly munkába.

2013. DECEMBER 1.

 November 26-án az asszonykör nemezangyalkákat készített. Az icipici angyalkák
készítése során kiderült, hogy a nemezelés
igen időigényes tevékenység, a kis angyalkák kb. 3 óra alatt készültek el. A közösen
végzett munka öröme, egymás segítése igen
jó hangulatú estét teremtett a számunkra.
Az angyalkákat az adventi vásár keretében
értékesítjük.
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MEGHÍVÓ
A kerületben élő és alkotó művészek egy
csoportja, a Szabad Alkotók Köre, az év
végére kiállítás sorozattal készül Világaink
Világa címmel. Két helyszínen hat hétig
tart a kiállítássorozat, mely során négy művész, E Kottek Péter, Szikszai Sándor, Váradi Levente és Ágoston- Papp Mónika vall
saját világlátásáról és hitéről.
Ágoston-Papp Mónika kiállítása „fény
csöndje béke” címmel december 2–6-áig

lesz látható a Városháza Galériában (Üllői
út 400). Szeretettel hívjuk a közösség tagjait is a megnyitóra, hiszen többszörösen
is kapcsolódik az esemény a plébániához.
December 2-án, hétfőn 18 órakor a kiállítást Karesz atya fogja megnyitni és fellép az
a Zoé Zenekar, melynek halmozottan sérült zenészei plébániánkon bérmálkoztak
tavasszal. Az együttes reneszánsz muzsikával fogja elkápráztatni a közönséget.

ADVENTI KONCERT

KEDVES TESTVÉREK!

Ismét lesz templomunkban adventi koncert: december 15-én, vasárnap délután
½5 órától az Angyali hangok kórusa
énekel. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

A templom kórusa szeretettel várja közösségünkből azokat, akik szeretnek
énekelni. A kóruspróbák alkalmai a
templom hirdetőtábláján olvashatók.
Készüljünk együtt karácsony ünnepére!

14

MUSTÁRMAG

ANYAKÖNYVI ADATOK
KERESZTELŐK

• Katula Balázs
születési dátum: 2006. május 14.
keresztelés ideje: 2013. augusztus 25.

† Árvai Ilona
temetés ideje: 2013. szeptember 11.
† Kollárik Istvánné

• Katula Liza Gizella

(Nagyváradi Margit)
temetés ideje: 2013. szeptember 20.

születési dátum: 2009. január 13.
keresztelés ideje: 2013. augusztus 25.

† Fekécs Vencel
temetés ideje: 2013. szeptember 24.

• Bodó Ignác Imre
születési dátum: 2013. május 15.
keresztelés ideje: 2013. szeptember 1.

† Kiss Áron
temetés ideje: 2013. szeptember 25.

• Deák Szoﬁa

† Orr Jánosné (Gajárszki Margit)

születési dátum: 2013. május 14.
keresztelés ideje: 2013. szeptember 29.

• Gazdag Dániel Gábor
születési dátum: 2012. november 3.
keresztelés ideje: 2013. november 3.

TEMETÉSEK

† Molnár János
temetés ideje: 2013. augusztus 23.

† Rónai Béla
temetés ideje: 2013. augusztus 23.

temetés ideje: 2013. október 4.

† Kubicza Györgyné (Papp Éva)
születési év: 19
temetés ideje: 2013. október 9.
† Fülöp Jánosné (Flekna Anna)
temetés ideje: 2013. október 11.
† Németh István
temetés ideje: 2013. október 15.
† Werdenigg Ágostonné
(Holmann Ilona)
temetés ideje: 2013. október 30.

† Magori Imréné
(Schmidt Katalin)
temetés ideje: 2013. november 6.

† Duboczky Antalné
(Csordós Angéla)
temetés ideje: 2013. november 13.

† Jenőﬁ Lőrinc
temetés ideje: 2013. november 13.
† Nagy Károlyné (Takács Éva)
temetés ideje: 2013. november 20.
† Tüttő József
temetés ideje: 2013. szeptember 6.
2013. DECEMBER 1.

† Novák Gyula
temetés ideje: 2013. november 27.
15

HIRDETÉSEINK
ADVENT 2013:
A roráté szentmiséket az elmúlt évekhez
hasonlóan minden hétköznap reggel 6 órakor tartjuk, így esti szentmisék az adventi
hétköznapokon nincsenek. A szentmise
után teára, zsíros kenyérre és nutellás kenyérre várunk szeretettel kicsiket és nagyokat. Nutella-adományokat örömmel
fogadunk.
Taizei énekes imaórát tartunk templomunkban adventben két szombaton. Az
első alkalom december 7-én az esti szentmisét követően 18:45 perckor kezdődik. A
második alkalom december 21-én ugyanebben az esti időpontban, de ekkor nem
előzi meg szentmise. Szeretettel várjuk a
Karácsonyra lélekben ilyen módon készülni kívánókat erre az elmélkedő imádságra
buzdító alkalomra.
Hagyományos jótékonysági adventi vásárunk advent 2. és 3. vasárnapján lesz
a ½10 órai szentmise után. Értékesíthető
esztétikus/fi nom/praktikus felajánlásokat
szívesen fogadunk! A vásár teljes bevételét
a plébániai karitász kapja meg, és abból a
közösségünkhöz tartozó, illetve a plébániánk területén lakó rászorulók számára
készít karácsonyi ajándékot.

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
 december 13. péntek: a Fatimai Szűzanya
emléknapja kerületünkben. Az imádság a mi
templomunkban lesz ez alkalommal. Reggel
6 órakor a kezdődik a rorate szentmise Szűz
Mária tiszteletére, mise után pedig közösen
imádkozzuk a rózsafüzért;
 december 17. kedd: az egyházmegyei szentségimádási nap a mi templomunkban lesz.
Reggel a szentmise utántól lehet imádkozni az
Eukarisztia előtt este 6 óráig;

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
 december 6. péntek: 20 órától irodalmi kör
lesz a plébánián;

 december 13. péntek: 19 órakor Takács Ervin Bence előadóestje a plébánián Hideg vízben fürdetett gondolataim címmel;
 december 14. szombat: 16 órától Asszonykör – séta az adventi vásárban, utána teázás;
 december 19. csütörtök: 16 órától a nyugdíjas klub karácsonyát tartjuk a plébánián;
 december 19. csütörtök: 20 órától Férfi kör;
 december 22. vasárnap: 16 órakor a Rózsafüzér Társulat találkozója a plébánián.
 december 23. hétfő: 24 órás szentségimádás.

 Tájékoztatjuk a kedves testvéreket,
hogy az egyházközségi hozzájárulást, régi nevén egyházi adót, az év
végéhez közeledve a szentmiséket követően a sekrestyében, illetve irodai
szolgálat ideje alatt a plébánián lehet
befizetni. Aki sárga csekken szeretné
feladni, a megjegyzés rovatban tüntesse fel, hogy az összeget egyházközségi hozzájárulásnak szánja.
 Akik újonnan szeretnének a jövő
évre előfizetni az Új Emberre, a Keresztény Életre vagy az Adoremusra, a
sekrestyében jelentkezhetnek december 15-ig.

ELŐRELÁTÓ!
 Januári túra: a Pálvölgyi cseppkőbarlangba
megyünk, az időpontot később hirdetjük;
 2014. augusztus 22–24.: a hagyományos
nyári Tátra-túra időpontja.
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