MUSTÁRMAG
Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia

A L A P Í T V A : 19 9 2 • 2 0 14 / 1 . S Z Á M • M Á R C I U S 16 .

ISTENÉRT
A nagyböjti időszak a lélek pusztáját jelenti az egyházi év liturgiájában, ahol újra átgondolhatjuk saját keresztény küldetésünket. Jézus életpéldájából tudjuk, hogy az
ilyen helyzetek a próbatétel időszakát is jelentik az ember életében. „Jézus pedig telve
Szentlélekkel visszatért a Jordántól, és a Lélek a pusztába vitte negyven napra, és kísértette az ördög.” (Lk 4,1-2a) A szembenézés és az igazságkeresés, életünk és küldetésünk újragondolása egyben lelki mélységek megjárását is jelenti. Ez egyfajta alászállás saját énünk valóságába, ahonnan újra visszatérve egy érettebb küldetéstudattal
tudunk továbbmenni.
Szeretnék hálát adni most egy emberért, aki a maga elrejtettségében kiforrott lelkiséggel élte meg emberi és keresztény küldetését. Nagy Lajosné Katalin testvérünk,
Kati néni személye nem közismert
plébániai közösségünkben, pedig
hosszú éveken keresztül háza magányában imádkozott értünk, és minden erejével támogatott bennünket.
Sok megpróbáltatás után eljutott
oda, hogy Istenért vállalja fel emberi
és keresztény küldetését. A tavalyi
vizitáció során találkozott a bíboros
úrral, aki nagy tisztelettel és szeretettel fordult az egyszerű ember
felé, aki életét Isten felé irányította.
Azóta ő már odaát van az Úrnál, de lélekben most is támogat minket. Az ilyen emberek megerősítenek minket is abban, hogy érdemes életünk mélységeit felvállalni
azért, hogy utána letisztult lelkiséggel találjuk meg helyünket az egyházban. Az egyház szándéka és az előttünk lévő példák láttán mi is bátorságot nyerhetünk, hogy a
nagyböjti időszakban alászálljunk saját lelkünk mélységeibe, és újragondoljuk, hogy
mit miért és kiért teszünk az életünkben. Isten népe örvendezik, amikor Istenért élő
emberek építik a közösséget. Rád is számít!
N. K.

A BÖJT
A böjt valamennyi vallásban megtalálható:
régen a perzsák, az egyiptomiak, a görögök
vagy akár az indiánok egyaránt ismerték a
lelki elmélyüléshez vezető utat, a keleti jógatanítás is a leghatásosabb szellemi tisztítókúraként tartja számon a böjtöt. Az élvezetekről való lemondás nemcsak az evést, hanem
az alkoholfogyasztást, sőt a szexuális életet
és a tisztálkodást is érintheti (pl. iszlám).
A keresztények két fő böjti időszaka a karácsony előtti advent négy hete és a húsvét
előtti negyven nap. Utóbbi a középkorban
rendkívül szigorú volt. Szerdán, pénteken és szombaton csak kenyeret és sót fogyasztottak napjában egyszer .A jóllakás
és a húsevés pedig a többi napokon sem
volt megengedett. A katolikus egyházban
a II. Vatikáni Zsinat (1962−1965) óta csak

két szigorú böjti nap van: hamvazószerda
és nagypéntek (napi háromszori étkezés,
egyszeri jóllakás, hústól való tartózkodás),
a többi nagyböjti péntekeken csak a hústól
való tartózkodást írja elő az egyház.
A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánatot, az áldozathozatalt és a megtisztulást
szolgálja. Magyarországon ebben az időszakban nem főztek, sütöttek állati eredetű
zsírral; a nagyböjt kezdete előtt mindent a
kamrába tettek, amit negyven napig nem
fognak használni (zsíros edényeket, szalonnát stb.). Mindennap csak kétszer ettek:
ebédre levest, böjtös pitét, vacsorára olajos
káposztát, savanyú paprikát, diót és mézet.
A hagyományos böjti étrendben helyet kapott még sokféle főzelék, aszalt gyümölcs,
tojás- és halétel.

Hagyományos böjti ételek
CIBERELEVES
Hozzávalók: 1 dl tejföl, 1 dl tej, 4-5 gerezd
fokhagyma, fél citrom, 1 evőkanál liszt
Elkészítés: Tegyünk fel kb. 1,5 liter vizet
főni, adjuk hozzá a vágott vagy zúzott
fokhagymát, forraljuk fel! Habarjuk be
az egy evőkanál liszttel elkevert tejjel és
tejföllel! Fél citrom levével ízesítsük savanykásra, majd kis lángon melegítsük át!
Pirított kenyérkockákkal tálaljuk!

BÖJTÖS SÜTI
Hozzávalók: 1 pohár finom liszt, 1 pohár
búzadara, 1 pohár cukor, ½ teáskanál
szódabikarbóna, ½ pohár olaj, 6-7 alma
reszelve, 1-2 csomag vaníliás cukor (ízlés
szerint lehet még beletenni fahéjat, ma-
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zsolát), 1 pohár almalé, 2 evőkanál porcukor, ½ citrom leve, 1 egész citrom héja
Elkészítés: Egy tálban keverjük össze lisztet, darát, cukrot és olajat – ennek a morzsaszerű anyagnak a felét rakjuk a kikent
formába! A reszelt almát összekeverjük
vaníliás cukorral, és kedv szerint mazsolával, fahéjjal. Tegyünk almás keveréket a
morzsára, amit aztán lisztes keverék másik felével lefedünk. 40 percig 150 fokon
sütjük, aztán kivesszük és meglocsoljuk
egy pohár almalével, amelybe előzőleg
beletettünk porcukrot, citromlevet és
citromhéjat. Ezután még 10-15 percig
süssük!
Jó étvágyat kívánunk!
K. L. M.
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HÓNAPSOROLÓ

MÁRCIUS
Március hagyományos magyar neve Böjtmás hava. A hónap jeles szentje Savio
Szent Domonkos hitvalló, a ministránsok
védőszentje Olaszország északi részén született 1842-ben. Már kisgyermekkorától a
tökéletesség útját járta. Plébánosa hívta fel
rá Bosco Szent János figyelmét, aki
1854-ben fövette a torinói oratóriumba. Társai közül tiszta
lelkével és Mária iránti szeretetével tűnt ki. 1856-ban
társulatot alapított a Szeplőtelen fogantatás tiszteletére. Még nem volt 15 éves,
amikor meghalt. 1950-ben
boldoggá, 1954-ben szentté
avatták.
A kis Domonkos már négyéves
korában sok imát tudott fejből, melyeket szüleivel együtt imádkozott. Szülei
így emlékeztek rá: „A legzsengébb korától
fogva, amikor az értelem hiánya és megfontolatlansága miatt a gyermekek folyton csak
zaklatják és nyugtalanítják édesanyjukat,
azokban az években, amikor mindent látni,
megragadni és mindent elrontani szeretnének, kicsi Domonkosunk engedelmes volt,
készségesen hallgatott minden parancsunkra, sőt leste gondolatunkat, csakhogy nekünk
örömet szerezzen.”
Ha a templomkaput zárva találta, letérdelt a küszöbre és ott imádkozott, míg a kaput ki nem nyitották.
Tanítója így beszélt róla: „Kiváló előmenetelét éles eszének, tudományszeretetének
erényességének köszönhette. Társai hibáit
nagylelkűen elnézte.”
2014. MÁRCIUS 16.

Egy szentbeszédben a hitszónok három
gondolatot emelt ki, mely mélyen megérintette lelkét: hogy Isten azt akarja, mindnyájan szentek legyünk, hogy nagyon könnyen
eljuthatunk az életszentségre, végül hogy
nagy jutalom vár az égben arra, aki szentté lesz. E beszéd hallatára felgyulladt
lelkében az istenszeretet. Bosco
Szent János tanácsát kérte, mit
tegyen, hogy eljuthasson az
életszentségre? Ő azt tanácsolt neki, hogy ne nyugtalankodjék, mert a lélek
viharaiban nem lehet az Úr
szavát meghallani. Legyen
kitartó az ájtatosságban és az
iskolai feladatokban, de a játékból se maradjon ki.
Mikor Don Bosco megkérdezte
tőle, minek örülne, az kérte, faragjon belőle
szentet.
Első szentáldozására készülve, hét éves
korában ezeket jegyezte fel: „1. Nagyon
gyakran járulok majd a töredelem szentségéhez, s valahányszor gyóntatóatyám erre engedélyt ad, a szentáldozáshoz is. 2. A vasárnapokat és ünnepeket meg akarom szentelni.
3. Jézus és Mária lesznek az én barátaim. 4.
Inkább meghalok, semhogy vétkezzek.”
Napi felajánló imája volt: „Szűz Mária,
neked ajándékozom a szívemet, add, hogy
mindig tied legyen! Jézus és Mária, mindenkor ti legyetek a barátaim! Inkább küldjétek
rám a halál, semhogy szerencsétlenségemre
csak egy bűnt is elkövessek. Amen.”
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 2009.
N. K. E.
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ÚJÉVI HANGVERSENY
PLÉBÁNIÁNKON
Idén is megrendezésre került a lassan már
hagyományosnak nevezhető Újévi koncert, amelyet a Dohnányi Ernő Zeneiskola
gitár és harmonika együttese adott január
19-én. A gitáregyüttes néhány éve alakult
Draskóczy Zoltán gitárművész-tanár vezetésével hét-nyolc fővel, és mára már több
mint negyven tagot tudhat magáénak. Csak
a basszus szólamban annyian játszanak,
mint a kezdetekkor az egész együttesben. A
repertoáron klasszikus és könnyűzenei feldolgozások, átiratok szerepelnek, amelyek
elkészítésében oroszlánrésze van a jelenlegi
vezetőknek.
Persze nem csak a gitárosok száma nőtt az
évek során, hanem nagyon hamar kiegészült
a harmonika együttes tagjaival – Deli Zsolt
tanár úr aktív közreműködésével, így még
színesebb lehetett a zenei élmény. A fejlődés
itt sem állt meg, hiszen tavaly csatlakozott a
jeles csapathoz a zeneiskola gyermekkórusa Bán Réka vezetésével, így alkalmanként
már több mint 60-70 szereplő szólalhat meg
egyszerre, ami egyedülálló zenei élményt
nyújt azok számára, akik élnek a meghallgatás lehetőségével. Ezt a formációt hallhatta a nagyérdemű a Szemeretelepi Szent István Plébánián megtartott hangversenyen is.
A hangtechnika és az egyes hangszerek
helyszíni összeállítása komoly feladatot jelent, ezért már a vasárnapi mise után megkezdődtek az előkészületek. A hangolások,
beállások után kezdődhetett a próba, hogy
mire a vendégek megérkeznek minden a
helyén legyen, és semmi ne akadályozza a
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felhőtlen szórakozást. Ugyancsak időben
kellett érkeznie annak, aki ülőhelyet is szeretett volna kapni, mert a templom zsúfolásig megtelt.
Indulásképpen néhány klasszikus szólalt
meg, Haydn és Purcell dallamai valódi lendületet adtak az új évhez, az újrakezdés hangulatához. A harmonika együttes bekapcsolódásával már a filmzenék is a nagyzenekar
hatását keltve repíthették a hallgatóság érzelmeit egyre magasabbra. Az Egyiptom
hercege és a Forrest Gump betétdalai csak
fokozták a jelenlévők hangulatát, és amikor
a kórus is bekapcsolódott sokszólamúságával, többen libabőrösek lettek, és előkerültek a zsebkendők is, hogy a meghatottság
könnyeit törölgessék. Andrea Bocelli egyik
slágerdarabja, a Canto della Terra is óriási sikert aratott, de a közönség nem tudta
megállni, hogy a klasszikus Beatles slágert,
a Let It Be-t vissza ne tapsolja hangos ováció kíséretében. Nemcsak a hallgatóságnak,
de a résztvevő együtteseknek, tagoknak is
felejthetetlen élményt jelentett, hogy ilyen
örömet tudtak okozni zenélésükkel. Reméljük, jövőre újra sokan részesülhetnek ebben
a felemelő élményben!
Ha a templomban nem is, különböző
alkalmakon addig is hallható lesz ez az
egyedülálló zenei produkció, amelynek
néhány darabjával a VIII. Országos Zeneiskolai Zenekari Verseny döntőjében fognak fellépni az együttesek április végén.
A nagyközönséget pedig szeretettel várja
a csapat 2014. március 23-án, vasárnap
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a Pestszentimrei Sportkastélyba, ahol 14
órakor kezdődik a nyilvános főpróba, majd
19 órakor a 2. Filmzenekoncert, amelyen
vonószenekarral, fúvós hangszeresekkel

és táncosokkal kiegészülve szerepelnek az
együttesek. Szem nem marad szárazon, azt
garantálni lehet!
T. L.

FARSANGI IFJÚSÁGI BÁL
Idén is megrendeztük a
már hagyományos farsangi bált, a helyszínt
a
Soroksár-Újtelepi
Plébánia biztosította.
Mint mostanában mindig, a jelenlévők között is több az ismerős,
mint az ismeretlen (de
ők sem voltak sokáig
azok), mégis ez a bál
más volt. És hogy miért?
Először is átszervezték a bál általános
programját. Az éjféli
gyertyafényes keringő
helyett hajnali gyertyafényes keringőt táncoltunk, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
így további maradásra
bírjuk a vendégeket, és
azt hiszem, ez sikerült.
Egyébként is tekintélyes létszámmal jöttünk
össze, a hippi-diszkó
téma megmozgatta az
emberek
fantáziáját.
Örömünkre sokan vállalták, hogy jelmezben
érkeznek, és bohókás,
jobbnál jobb ruházatot
is láthattunk.
2014. MÁRCIUS 16.

A megnyitó után a
pesterzsébeti Kossuth
Lajos Gimnázium társulatát néztük meg,
akik rövid élőzenés
koncerttel
szórakoztattak minket. Ezúton
is köszönjük nekik a
fantasztikus produkciót, remélem lesz még
lehetőségünk őket hallgatni!
Mostanában többször hallunk olyat, hogy
a bálok kezdenek unalmasakká válni, hát akkor kijelenthetem, hogy
ez a mostani nem volt
az! Aki ott volt, tudja,
hogy igenis jól éreztük
magunkat, táncoltunk,
nevettünk, picit próbáltuk megjeleníteni a témában is megnevezett
két merőben más, mégis tömegeket megmozgató stílus hangulatát.
Várunk mindenkit
legközelebb is, találkozunk a nyári bálon,
szervezésben is szívesen látunk minden
érdeklődő, segítőkész
H. N.
fiatalt! 
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„A HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS
EGY FEHÉR PAPÍR, ...
...amit aláírunk legalul, és még nem tudjuk,
Az előadásról készült hangfelvételt az
hogy az élet mi mindennel tölti meg. Nagyon érdeklődők meghallgathatják a http://
nagy elszántság, az Istennek is szól.”
www.youtube.com/watch?v=XjgXvdZqqlU
Székely János segédpüspök szavai ezek, hivatkozást követve.
amelyekkel a februári család„Ahová te mégy, oda megyek én is,
frissítő előadását megnyitotta.
A plébánia alagsori terme színahol te megszállsz, ott szállok meg én is.
ültig megtelt, nagy érdeklőNéped az én népem, és Istened az én Istenem…”
déssel és nyitott szívvel vártuk
Ruth I. könyve 16-17
a püspök atyát és gondolatait.
Bölcs derűvel és természetességgel beszélt (Az okostelefonnal rendelkezők helyzetét a
a házasság hármas egységéről, férj–fele- mellékelt QR-kód megkönnyíti.)
V. M.
ség–Isten kapcsolatáról, az egymásra figyelésről. Bemutatta a szerelem három szintjét
(érosz – fília – agapé). „A szerelem eggyé
válás – minél több szinten valósul meg két
ember között, annál több, élőbb, erősebb a
házasság.” Szóba kerültek a férfi és női szeretetnyelvek, a testi szerelem kérdései is.
Útmutatást kaptunk a szülőkkel való kapcsolattartásról, a házassági kommunikációról. Püspök atya felhívta a figyelmet, hogy
a házasság minősége milyen nagy hatással
van a gyermekekre – „boldog gyermekek
szép házasságból születnek.”
Az elgondolkodtató előadás a házasság legapróbb, legintimebb kérdéseiről is
kendőzetlenül
és
a maga teljességében szólt. Könnyű
agapé és kötetlen
beszélgetés
zárta
az estét, és nyitotta
meg a tovább gondolkodást…
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SZÍNHÁZBAN VOLTUNK...
SZERB ANTAL UTÁN SZABADON:
HOLDVILÁG ÉS UTASA
Az irodalmi kör szervezésében színházba
invitáltuk a testvéreket, gondolván izgalmas utazásra is hívjuk őket, hisz’ az Utas és
a holdvilág sokunk kedvence – vagy ha nem
is kedvenc, de biztosan meghatározó könyveink egyike –, vajon milyen lehet színpadra ültetve? Ígéretesnek
tűnt az a megoldás, hogy a
nézők maguk is a színpadon
ülnek és közvetlenül előttünk játszanak a színészek,
így Mihály, Éva és a többiek
szó szerint karnyújtásnyira
voltak tőlünk.
A történetet azonban nem
biztos, hogy mindenki számára sikerült ilyen közel
hozni, ugyanis szerintem
alapfeltétel volt/lett volna,
hogy fölkészülten érkezzünk. Pontosabban: érzésem szerint a rendező abból indult ki, hogy
mindenki jól ismeri az alapművet. Én legalábbis azon gondolkodtam az első felvonás alatt, hogy újra kellett volna olvasnom
a könyvet, sajnáltam, hogy a jó pár évvel
ezelőtti emlékeim nem elég élesek, míg a
szünetben kiderült, hogy sokan közülünk
nem is olvasták Szerb Antal regényét. Nekik vajon mennyit adott a darab? – ezen
tűnődtem magamban. De attól eltekintve, hogy a második felvonást hosszúnak
éreztem – bár lehet, hogy csak azért, mert
tudtam, hogy tűkön ül otthon a gyerekekre
2014. MÁRCIUS 16.

vigyázó anyukám? –, nekem tetszett az előadás, izgalmas volt a feldolgozás. Utaztunk
térben és időben –nagyon szerény színpadi
kellékekkel, mégis jól érthetően voltunk hol
Itália különböző tájain, hol a vonaton, hol
Párizsban… Mindössze egy rúd volt a színpad közepén, néha egy asztal, vagy doboz,
szék, párnák, néhány pohár, és mi, a közönség forogtunk a darab közben – nem volt

szédítő, néha észre sem vettük, hogy újra
elindultunk, csak azt, hogy másfelé kell kimenni, mint ahol bejöttünk. Kamaszkori
emlékeket, gondolatokat is felelevenített a
színdarab – bennem biztosan. Elgondolkodtató – és kicsit elszomorító – látni, átélni, hogyan alakulnak a fiatalkori vágyak,
tervek, a nagy lázadók hogyan lesznek végül pont olyanok, mint apáik… Szólt persze
sok-sok minden másról: barátságról, szeretetről, szerelemről, az ÉLETről. El is kezdtem újraolvasni…
SZ. K.
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A DON BOSCO KÖZÖSSÉGI HÁZ
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK
Az 1940-es évek végén a szemeretelepi
egyházközséget vezető szalézi szerzetesrend kezdeményezésére, a szemeretelepi
hívek adományából és munkájával épült a
templomtól mintegy 100 méterre, a BajcsyZsilinszky u. 39/b. szám alatti Don Bosco
Közösségi Ház. A rendek feloszlatása után
az intézményt államosították, kezdetben
kultúrház, későbbiekben bolt működött
benne. A rendszerváltoztatás után a szalézi
rend visszaigényelte az épületet, és azt a
90-es évek elején vissza is kapta. Az épület
célja ugyanaz volt, mint a megépítésekor: a
rend hagyományaiba illő oratóriumszerű
működtetés, vagyis főképp fiatalok számára olyan helyszín, ahol értelmes szabadidős
tevékenységeket folytathatnak. 2005 óta az
egyházmegyéé a szemeretelepi templom ellátási joga, az ingatlant ekkor ajándékozta
az egyházközségnek a szalézi rend. Az elmúlt közel két és fél évtizedben az ingatlan
teljes körű felújítása anyagi források hiánya miatt elmaradt; ennek következtében
az épület állaga leromlott. Jelenleg a magas
téli rezsiköltségek miatt az épület csak időszakosan használható, mivel a nyílászárók
teljes alkalmatlansága miatt óriási az épület
hővesztesége. A közösségi ház további hátránya, hogy ott jelenleg nincs megoldva a fűtés, a legutóbbi időkig nem állt rendelkezésre
megfelelő vizesblokk. Meglévő programjaink folytatásához, valamint az épület gazdaságos fenntartásához elengedhetetlenül
szükséges az épület korszerűsítése, felújítása.
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MEGLÉVŐ PÉNZÜGYI
FORRÁSAINK ÉS ELNYERT
PÁLYÁZAT
A közösségi épület rendbehozatalára 2013ban 2,5 millió Ft támogatást kaptunk Budapest XVIII. kerület Önkormányzatától
pályázati úton, amely összeget a bejárati
rész és a vizesblokk kialakítására fordítottuk. A felújítás I. ütemében végzett munkák
2014 januárjában befejeződtek.
Az egész évi közösségi használathoz, a
plébánia csoportjai számára megfelelő belső tér kialakításához – és az épület gazdaságos működtetéséhez – azonban további források bevonása szükséges, ezért pályázatot
nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Mi-
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nisztériuma által kiírt Egyházak közösségi
célú programjait segítő helyiségek felújítása
és kialakítása című pályázati felhívásra Közös tér – a Don Bosco Közösségi Ház felújítása Pestszentlőrincen címmel 2013 novemberében a Főegyházmegye támogatásával.
A pályázat keretében elnyert 3,5 millió
Ft-ból a 202 m2 összterületű Don Bosco Közösségi Ház közel 70 m2-es nagytermének
építészeti kialakítására kerül sor a felújítás
II/1. ütemeként.

bármilyen típusú közösségi
rendezvényének otthonává
tudna válni. A fentieken túl
lehetőség lenne az épület
alkalomszerű bérbeadására is, aminek segítségével
a fenntartási költségek egy
részének megtérülése várható. A II/2. ütem keretében
kerül sor a komplett gépészeti és elektromos felújításra, a maradék nyílászáró
cseréjére, a burkolatok felújítására és a felületképzések elvégzésére.
Mivel minden pályázat
esetében szükséges egy –
változó mértékű – önrész
vállalása, amit részben pénzbeli hozzájárulás formájában, részben pedig önkéntes
munkával lehet teljesíteni, kérjük a kedves
hívek áldozatkészségét, hogy a fent említett
önrészek befizetésével lehetővé váljon a pályázati összegek lehívása.
Bízunk az Egyházmegye és a hívek nagylelkűségében, és reméljük, hogy őszre már
egy megújult közösségi ház fog a plébánia
K. J.
híveinek rendelkezésére állni.

FELÚJÍTÁSI SEGÉLY KÉRELEM
A 2014. ÉVRE
Az Egyházmegye anyagi támogatását kértük 2014 januárjában a felújítási terv II/2.
ütemében szereplő munkálatok elvégzésére, amelyek keretében a közösségi ház
nagyterme bővülne a jelenleg a Közért
céljaira bérbe adott ingatlanrésszel, illetve
a most konyha és irodai célokra használt
épületrészekkel és a vizesblokk területével.
A nagyterem ezzel közel 150 m2 nagyságúra bővülne, és gyakorlatilag a plébánia
2014. MÁRCIUS 16.
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HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK

A KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGRÓL
A keresztúti ájtatosság elmélkedő imádság,
mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit. Végzéséhez hozzátartozik
a mozgás, azaz végig kell járni a stációkat,
mert ez segíti az átélést és azonosulást a
szenvedő Jézussal. Végezhető imakönyvből, keresztúti gyűjteményből vagy kötött szöveg nélkül, saját szavakkal is. VI.
Pál pápa óta Rómában, a Colosseumban a
nagypéntek esti keresztutat pápa vezeti.
A keresztúton nem egy halott emléke
előtt tiszteleg a lélek. Jézus szenvedésének
és halálának szemlélésében a mindig élő
Isten Fia és az Ő elevenítő Lelkének kegyelmeiben részesülhetünk.
Templomunk közösségei is végeznek
ilyen keresztutat, minden nagyböjti pénteken. Egy-egy pénteki alkalmat elvállal egy
csoport és Károly atya vezetésével imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot. Ezekre a
még hátralévő péntekekre szeretnék mindenkit biztatni, hogy minél többen jöjjünk
el negyed hatkor, mivel ezek az alkalmak
különleges jelentőségűek.

Március 14-én a hittanos gyerekek, március 21-én az Asszonykör, március 28-án a
képviselő-testület, április 4-én a Férfi kör,
április 11-én pedig az Angyali hangok kórusa vállalja a szolgálatot.
Mindenkit buzdítok, hogy csendben és
összeszedetten vegyen részt ezeken az alkalmakon.

MUSTÁRMAG

Talán a lélek az,
amely ilyenkor mélyebbre hatol
mint az élet.
Fogékonyabbá nyomán
csak az érzés válhat,
ha felkelti bennünk a vágyat,
befelé tapogatva vezet ki
önmagából.

a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Megjelenik évente hétszer
Szerkesztőség: Neruda Károly (N. K.), Hajdu Noémi (H. N.),
Kiss Erika (K. E.), Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), Németh Eszter (N. E.),
Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.)
Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Knáb József (K. J.), Szále Kata (SZ. K.), Szegedi Katalin (Sz. K.),
Tarnóczi Lajos (T. L.), Víg Márta (V. M.)
Fotók:
Maros Pál, Nemcsics Endre, Sárkány György, Viola Zsolt
A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407
e-mail: mustarmag18@yahoo.com
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Sz. K.

TALÁN...
Talán az illat az,
amely ilyenkor mélyebbre tekint
mint a fény.
Annál is fogékonyabb
csak a szív lehet,
ha mást is észrevesz,
hiszen a szem
olyannyira megszokta
már a napvilágot.

MUSTÁRMAG

PLÉBÁNIÁNK HONLAPJÁRÓL
Bizonyára sokan tudnak már róla, hogy
www.szemere.plebania.hu elérhetőséggel csaknem három hónapja működik
már plébániánk honlapja. Az alábbi ábrákkal bemutatjuk néhány alapvető tartalom elérését.

Keresünk olyan lelkes „írástudókat” minden korosztályból, akik szívesen írnák
meg élményeiket, gondolataikat egy-egy
plébániai eseményről – lelkigyakorlatról,
kirándulásról, koncertről stb. – a honlapra, illetve a Mustármagba.

왘 A MISEREND és

a TEMPLOMUNK menüpontokra kattintva
a szentmisék időpontjai,
illetve az adott hét szentmiséi érhetők el.

왘 Az AKTUÁLIS menüpontban az adott hét plébániai
hirdetéseit olvashatjuk el.
Érdemes az ELŐRE-LÁTÓ-ra
is rákattintani, hiszen azzal
a későbbi eseményekről is
szerezhetünk információkat.

2014. MÁRCIUS 16.

왘 Itt az utoljára megjelent
MUSTÁRMAG
olvasható el.
Régebbi lapszámok a LETÖLTÉS alatt
érhetők el.

왘 Ha az elmúlt vasárnap

másik templomban voltál
szentmisén, a következő
heti NAMI-sorsolásról
akkor sem kell lemaradnod: innen letöltheted,
majd kinyomtathatod
a rejtvényt!
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AZ MKPK KÖRLEVELE왘

A 2014. ÉVI NAGYBÖJTI
TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉSRŐL
Kedves Testvérek!
Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. Szentatyánk, Ferenc pápa is gyakran kiemelt feladatként beszél a karitatív
munkáról, idei nagyböjti üzenetében így
fogalmaz: „Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk meghívást, hogy
tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük magunkra és tegyünk
konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk.
A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A
nyomor olyan szegénység, amelyben nincs
bizalom, szolidaritás, remény. Háromfajta
nyomort különböztethetünk meg: anyagi,
erkölcsi és lelki nyomort. Az anyagi nyomor az, melyet általában szegénységnek
hívnak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó körülmények között élnek:
alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi
szükségletek hiányában, mint az étel, a víz,
a higiéniai körülmények, a munka, a fejlődés és a kulturális növekedés lehetősége.
E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét, a diakóniát, hogy segítsen
a szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket,
amelyek elcsúfítják az emberiség arcát. A
szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a
szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és
szolgáljuk.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti körleveléből)
Ebben a szellemben kérjük a testvérek
segítségét, amikor az immár hagyomá-
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nyossá vált nagyböjti tartós élelmiszer
gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az
első század keresztényei a kenyértörésre
hozták magukkal a szegényeknek szánt
adományaikat. Az ő példájukat követve,
kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb
adománnyal is a felebaráti szeretet csodája
valósul meg közöttünk.
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre
buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy
szerény lehetőségeikhez mérten tartós
élelmiszerrel járuljanak hozzá a Katolikus
Egyház segélyakciójához.
Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi
szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 23-től 30-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett
gyűjtésünk eredményeképpen családok
ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt
mindannyian megtesszük és legalább 1
kg adományt hozunk a templomba, újra
nagyon sok családnak tudunk segíteni az
irgalmas Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot,
hívásonként 500 forinttal segítünk.

MUSTÁRMAG

Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat! Ferenc pápa sorai biztassanak
bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: „A Szentlélek … tartsa meg ezeket az elhatározásainkat, és erősítse bennünk az emberi nyomor

iránti ﬁgyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk és gyakoroljuk az irgalmat.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti
körleveléből)
Budapest, 2014. nagyböjt
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

ANYAKÖNYVI ADATOK
KERESZTELŐK
• Csizér Emília Katalin
születési dátum: 2013. szeptember 19.
keresztelés ideje: 2014. január 5.
• Varga Noémi
születési dátum: 2009. március 14.
keresztelés ideje: 2014. január 5.
• Gyarmati György Kende
születési dátum: 2012. május 22.
keresztelés ideje: 2014. január 6.

• Gavrilete Adrian Pál
születési dátum: 2013. november 2.
keresztelés ideje: 2014. február 2.

TEMETÉSEK
† Somogyi Adolf
születési év: 1941
temetés ideje: 2014. január 10.

† Molnerits Károlyné (Szabó Anna)
születési év: 1938
temetés ideje: 2014. január 22.
† Rácz Gyula
születési év: 1944
temetés ideje: 2014. január 24.
† Cserjési Miklósné (Sáfár Margit)
születési év: 1944
temetés ideje: 2014. február 4.
† Bodóné Szász Rita Melinda
születési év: 1976
temetés ideje: 2014. február 7.
† Nagy Lajosné (Bauer Katalin)
születési év: 1925
temetés ideje: 2014. február 7.
† Tüttő Józsefné (Cseh Julianna)
születési év: 1919
temetés ideje: 2014. február 14.

† Windisch László
születési év: 1955
temetés ideje: 2014. január 10.

† Czefernek Péter István
születési év: 1947
temetés ideje: 2014. január 19.
2014. MÁRCIUS 16.
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LITURGIKUS/EGYHÁZI
ESEMÉNYEK:
쐌 Don Bosco ünnep (február 10.):
P. Frank Pál atya
쐌 Elsőáldozás (április 28.): 17 gyermek
és 2 felnőtt
쐌 Vizitáció (május 3–4.)
쐌 Bérmálás (május 4.)
쐌 Élő Rózsafüzér (május 11.)

VI SSZ ATE K I NTÉ S

IFJÚSÁGI ÉS
GYERMEKPROGRAMOK:
쐌 NABIT
쐌 Öröm útja

KIRÁNDULÁSOK/
ZARÁNDOKLATOK:
쐌 Taizéi találkozó szilveszterkor
Rómában
쐌 Téli túra: Aggtelek/Baradla-barlang
쐌 Házaspárok zarándoklata
Óbudavárra (március)
쐌 Mátyás-hegyi barlangászás az
ifi knek (tavaszi szünet)
쐌 Babakocsis kirándulás a Szemlőhegyi barlangnál
쐌 Augusztus végi Tátra-túra,
Nagyszalóki csúcs
쐌 Túra a Pilisben
쐌 Túra a Börzsönyben

LELKIGYAKORLATOK/
KÉPZÉSEK (ahol képviseltettük
magunkat)
쐌 Országos Lelkipásztori Napok, Eger
(január)
쐌 Karitász lelkigyakorlat, Máriabesnyő
(február)
쐌 Szent Kamill Nap, BorbányaNyíregyháza
쐌 Taizéi jellegű találkozó, Pozsony

TÁBOROK
쐌 Plébániai minitábor családoknak,
felnőtteknek: Nemesnádudvar
(március)
쐌 Általános iskolás minitábor:
Kismaros (május)
쐌 Napközis tábor (június)
쐌 Általános iskolás tábor: Miskolc
(július vége)
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ANYAKÖNYVI ADATOK:
2012/2013
쐌 Temetések: 60/53
쐌 Keresztelők: 27/28
쐌 Házasságkötések: 6/7
쐌 Bérmálkozók: 43

BÁLOK

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK:

쐌 fekete-fehér farsangi bál
쐌 Hawaii bál (Pünkösd)
쐌 20+ bál
쐌 Hírességek bálja (ősz)

쐌 A templom karzatfeljáró falának
burkolása
쐌 A plébánia alagsori terem és
előterének burkolása és festése
(folyamatban)
쐌 A karitász helyiség burkolása és
ablakainak cseréje (folyamatban)
쐌 A plébánia főbejáratának
térkövezése
쐌 Új korlátok készültek a templom
bejáratához
쐌 A Don Bosco Közösségi Ház
felújításának elkezdése,
a vizesblokkok kialakítása
(folytatása következik!)
쐌 A keresztelőkút készítése
(folyamatban van)

EGYÉB ESEMÉNYEK:
쐌 Gitárkoncert (kerületi zeneiskola)
쐌 Angyali hangok koncertje
adventben.

쐌 Gyémántlakodalom (Bencsik László
és neje, Magdika)
쐌 Kapcsolat a sérült fiatalokkal
쐌 Séta a Fiumei úti sírkertben

2014. MÁRCIUS 16.

ÁLDOZÁSOK:
2012/2013: kb. 17 000/17 000

PLÉ BÁN IÁN K É LETE 2013 - BAN

쐌 Középiskolás tábor (Dél-Pest):
Nagykanizsa (július)
쐌 Plébániai nagytábor: Orfű
(augusztus)
쐌 Plébániai ifitábor a Balatonnál
(augusztus)
쐌 Őszi minitábor általános
iskolásoknak: Szár
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HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
쮿 március 17. hétfő: 24 órás szentségimádás;
쮿 március 23. vasárnap: gyűjtés a szentföldi
keresztények javára;
쮿 március 30. vasárnap: a ½10 órai szentmisét nemrégiben temetett halottjainkért ajánljuk fel;
쮿 április 4. péntek: elsőpéntek;
쮿 április 5. szombat: elsőszombat, este ¼6-tól
rózsafüzér, alatta gyóntatás, 6 órakor szentmise;
쮿 április 13. vasárnap: virágvasárnap – a
½10-es szentmise elején barkaszentelés, a
szentmisében énekelt passió lesz;
쮿 Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk, a szertartás mindig este ¼6-kor
kezdődik, utána szentmisén vehetünk részt.
Nagyböjt péntekjein csak este lesznek szentmisék!

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
쮿 március 20. csütörtök: a Férfi kör színházlátogatást szervez az Örkény Színházba, ahol
Dürrenmatt: János király című drámáját tekintik meg;
쮿 március 20. csütörtök: 18:30 órától NABIT
(Nagyböjti Ifjúsági Találkozó) lesz a Pestszenterzsébeti Plébánia területén, amelynek keretében együtt imádkozzuk a keresztutat. Gyülekező: 17:30 órakor a szemeretelepi plébánián;
쮿 március 25. kedd: 20 órától Asszonykör a
plébánián;
쮿 március 28. péntek: 16 órától a Nyugdíjas
klub összejövetele a plébánián;
쮿 március 28. péntek: 20 órakor Irodalmi
kör a plébánián;
쮿 március 30. vasárnap: 16 órakor a Rózsafüzér-társaság találkozója, és a titkok kiosztása.
Közösségi imaszándék: Őszinte bűnbánatért,
megtérésért;

HIRDETÉSEK
쮿 március 17. hétfőtől: a nagyböjti időszakban tartós élelmiszer gyűjtést rendezünk, amit

16

a területünkön élő rászorulóknak és az Izola
Hajléktalan szálló lakóinak juttatunk el. A
fedél nélküli embereknek elsősorban konzervekre, tésztára és kolbászra van szükségük,
hogy étkeztetésük megoldottá válhasson. Felajánlásainkkal kifejezhetjük a kiszolgáltatott
sorsú emberekkel való szolidaritásunkat. Az
élelmiszereket szentmisék előtt vagy után, illetve irodaidőben lehet elhozni. (Lásd még a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét a 12. oldalon!);
쮿 március 27. csütörtök: 17:45 órakor az elsőáldozók szüleinek találkozója lesz a plébánián;
쮿 A Karitász helyiség felújítása folytatódik,
ezért a ruhák átvétele és a ruhaválogatás szerdánként szünetel. Kérjük a kedves testvéreket,
hogy amíg a munkálatok zajlanak, ne hozzanak ruhaneműket;
쮿 Idén is rendelkezhetünk adónk 2×1%-áról.
Az első 1%-ot felajánlhatjuk a Magyar Katolikus Egyháznak, a második 1%-ot pedig egy
általunk kiválasztott, erre jogosult alapítvány,
egyesület, vagy más civil szervezet kaphatja
meg. Éljünk ezzel a törvény adta lehetőséggel!
쮿 Plébániánk honlapja: www.szemere.
plebania.hu

ELŐRELÁTÓ
(avagy jegyezd be a naptárodba!!!)
쮿 április 14–16. hétfő–szerda: nagyböjti
triduum a 18 órai szentmisékben. A szentbeszédeket Balogh Attila atya, a kőbányai Szent
László templom plébánosa mondja;
쮿 április 15. kedd: 17 órától nagyböjti gyóntatás. Gyóntatnak: Tóth Ferenc és Balogh Attila
atyák;
쮿 április 27. vasárnap: elsőáldozás a ½10 órai
szentmisén;
쮿 május 9–11. péntek–vasárnap: általános
iskolás minitábor.
쮿 május 16–18. péntek–vasárnap: házaspárok hétvégi lelkigyakorlata Nemesnádudvaron.

MUSTÁRMAG

