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CSAK ENGEDEM
Figyelve a társadalmi mozgásokat, a közösségek feltörő igényeit és az egyes emberek 

lelki tapasztalatait többször megjelenik a nyugalom és a csend utáni vágy. A felgyor-

suló világban egyre több ember szeretné újból megtapasztalni a csend teremtő erejét. 

Az ifj úsági csoport összejövetelén fogalmazódott meg az ún. Slow mozgalom témá-

ja. Ez a társadalmi csoportosulás 1986-ban 

Olaszországban indult el. Filozófi ai alapjai 

a tudatosság, a nyitottság, az őszinteség és a 

közösség. Legfőképpen a munka világára fó-

kuszálva, de az egész társadalmi szerkezetet 

érintve hívja fel a fi gyelmet a tudatos lassítás 

fontosságára. A felnőtt közösség lelki kincset 

fedezett fel Túrmezei Erzsébet Ha nem teszek 

semmit sem című versében. Egyértelműen ki-

fejezésre került a lassítás igénye, hogy képes-

sé váljunk átélni a csendben Isten közelségét. 

Adventi készületünk elején a lélek ösvényeit 

ismerő ember tapasztalatára építve megfo-

galmazhatjuk önmagunk számára azokat 

az időket és helyzeteket, amikor tudatosan 

lelassítjuk életünket.  Ezt a lelki építkezést 

szeretném támogatni azzal, hogy az adventi 

rorate szentmiséken közösen elmélkedjük át 

Ferenc pápa gondolatait az evangelizáció tár-

sadalmi vetületeiről. Az adventi csendben ér-

lelődő hit-tapasztaltok felkészíthetnek arra, 

hogy örömhírrel tudjon kilépni az egyház a 

ma emberéhez. Engedjük, hogy az Úr felké-

szítsen minket erre a lépésre.
N. K.

Túrmezei Erzsébet:

Ha nem teszek semmit sem

Most nem sietek,

most nem rohanok,

most nem tervezek,

most nem akarok,

most nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom,

most elpihenek

békén, szabadon,

mint gyenge gyerek,

és nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény

és ölel a csend,

és árad belém,

és újjáteremt,

míg nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,

másoknak terem,

érik csendesen

erő, győzelem...

ha nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.
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A megvallás – kiállás Isten mellett. Nem 

kell hozzá teológiai jártasság, nem kell 

hozzá az Istenről való tudás teljes jártassá-

ga, sokkal inkább kell azonban nyitottság 

Istenre, remény és hit abban, hogy talál-

kozhatunk Vele, hogy Ő is keres minket. 

Az ószövetségi zsidó nép istentiszte-

leti megnyilvánulásaiban mindig köz-

ponti helyet kap a 

megvallásnak az a 

formája, hogy felso-

rolják mindazokat 

a tetteket, amelyek 

során megtapasztal-

ták Jahve mindennél 

nagyobb hatalmát: 

kiválasztotta őket, 

kivezette őket Egyip-

tomból, földet/hazát 

adott nekik. A hitval-

lásban olyan képek 

tartoznak Istenhez, mint „kőszikla”, „erő”, 

„üdvösség”.

Isten megvallása mellett a bűnök meg-

vallása is szükséges ahhoz, hogy az ember 

kapcsolatba léphessen Istennel. A bűnök 

megvallásakor az ember vagy a közösség 

elismeri felelősségét Isten ellen lázadó tet-

téért. 

Az Újszövetségben a hívő ember tette 

ugyanaz marad, de hitvallásának tárgya je-

lentősen megváltozik. A hitvallásban Isten 

itt már nem mint egyetlen nép támogatója, 

ura jelenik meg, hiszen Krisztus személye 

és meghívása az egész emberiségnek szól. 

Az Újszövetség nyomán született hitval-

lásunkban arról teszünk tanúbizonyságot, 

hogy Jézus az Úr, és Jézus mint Úr kapcso-

latba lépett velünk, megérintett bennünket. 

És ezt nem elég csak átélni, nem elég csu-

pán befogadójává lenni az Igének, hirdető-

jévé is kell válnunk: jó 

és rossz sorsban, akár 

üldöztetések közepet-

te is. Ha mi megvall-

juk Őt, akkor majd Ő 

is megvall minket az 

Atya előtt. 

A bűnök megval-

lása az Újszövetség-

ben is a bűnbánat 

megnyilvánulása és 

a megbocsátás felté-

tele. Számos leírást 

láthatunk arra, hogy a vétkes megvallja tet-

tét. Elegendő Péterre gondolnunk, miután 

megtagadta Jézust. A közös az újszövetségi 

bűnvallomásokban az, ami utána követke-

zik: Jézus minden bűnbánót „átölel”, velük 

vacsorázik.

A Szentírás szerint tehát aki megvallja 

hitét a megváltó Istenben, és aki megvallja 

bűnét, megszabadul a „hit által a bűntől”. 

Beteljesedik rajta az Ige: „Hited megmen-

tett téged.”

A Biblikus teológiai szótár alapján N. Gy.

Hiszek egy Istent, ki három személy,

Az élő Istent, aki bennem él,

S akiben élek, mozgok és vagyok,

Kinek tenyerén megsimulhatok.

Akinek rám is éber gondja van,

És cselekszik bennem és általam.

Aki mozdítja minden mozdulásom, 

S én jóban-rosszban boldogan imádom

Intéző édes mély akaratát.

Hiszek Istenben, hiszem az Atyát.

(Sík Sándor: Hiszek, részlet)

MEGVALLÁS – HITVALLÁS
Mi a magánügyünk, és mi mellett állunk ki? 

Mi az, ami csak ránk tartozik, és mi az, amivel a nyilvánosság elé lépünk?

A hívő ember élete a világ számára nyilvánvaló. 

Elegendő csak arra gondolnunk, hogy pusztán a vasárnapi szentmisére

való eljutásunk is jel a világ számára.
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HÓNAPSOROLÓ

DECEMBER
December hagyományos magyar neve Ka-

rácsony hava. A hónap jeles szentje Boldog 

V. Orbán pápa.

Grimoardi Vilmos néven született 1310 

körül Franciaországban, Grisac várában. 

Szülei nemesemberek voltak, szigorú ne-

velést kapott, egyszerű, puritán életre ne-

velték. A fényűzés és a pompa korában 

– környezete bosszúságára – egész 

élete folyamán hű maradt egyszerű 

életviteléhez.

Vilmos belépett a chiraci 

bencés kolostorba. Csakha-

mar fölfedezték tehetségét és 

egyetemre küldték. Iskolái el-

végzése után több egyetemen 

tanított, majd idővel a Szent 

Viktor kolostor apátja lett.

Abban az időben a pá-

pák mintegy hetven éven 

át távol az Örök várostól, 

Avignonban éltek. A fran-

cia király keze ránehezedett 

a pápai udvarra. A francia 

udvar mértéktelenné vált kö-

veteléseiben és befolyásában. 

Ez a helyzet is okozta az egy-

szerű hívők eltávolodását az 

egyháztól.

1354 után a pápák – külö-

nösen VI. Ince – különleges 

diplomáciai feladatokat bíz-

tak rá, többször küldték őt 

Itáliába és Rómába. Egy ilyen útja alkalmá-

val érte a meglepetés: pápává választották 

V. Orbán néven. Koronázása alkalmával is 

ragaszkodott szerzetesi egyszerűségéhez.

Orbán pápa hatalmas energiával lépett 

fel az egyházban tapasztalható visszaélé-

sek ellen. A szentéletű pápa felé hamaro-

san őszinte szeretettel fordultak a hívők. 

A jótékonyság és a jámbor élet természetes 

volt nála, de nem tudta megtagadni tudós 

múltját sem: az egyetemek hamarosan 

megtapasztalták segítő kezét.

Pápaságának legjelentősebb tette 

az az elhatározás volt, hogy vissza-

tér Rómába, ami Róma zűrzava-

ros viszonyait tekintve nem volt 

csekélység. A korabeli Róma 

egy hatalmas rommező volt: 

fő templomai, a Lateráni és a 

Szent Péter bazilika, valamint 

a pápai paloták félig romok-

ban hevertek. Engedve Pet-

rarca levelének és Svéd Szent 

Brigitta kérésének – akik fá-

radhatatlanul hívták vissza a 

pápát Rómába – 1367 őszén 

ünnepélyesen bevonult Rómá-

ba. Beköltözött a nyomorúsá-

gosan helyreállított Vatikán-

ba. A római állapotok azonban 

nem tették lehetővé a pápa 

maradását. 1370-ben elhunyt, 

így a visszaköltözés utódára, 

XI. Gergelyre maradt.

V. Orbán pápa életét nem 

kísérték nagy külső sikerek. 

Tiszta jelleme és szándékai-

nak tisztasága tette őt kedvessé az Úr előtt, 

aki ismeri a szívek titkát.

Forrásmű: Szentek élete, SZIT Budapest, 2009

N. K. E.
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Az október 5-i ünnepélyes megnyitó után 

november 15-én egy bállal is felavattuk a 

felújított Don Bosco Közösségi Házat. 

Nagy öröm volt számomra, hogy mi tán-

colhattuk a nyitótáncot, ami bécsi keringő 

volt. Ki nagyobb, ki kisebb lelkesedéssel 

indult neki a nyolchetes felkészülésnek, de 

a végére szerintem mindenki élvezte. Múlt 

pénteken már furcsa is volt próba nélkül... 

A koreográfi át keresztanyukám, Márti ta-

nította be. A végtelen türelmet és a nem 

sajnált időt, energiát ezúton is köszönjük 

neki. ☺

A nyitótánc 7 órakor kezdődött. Mi már 

ott álltunk teljes harci díszben. A lányok 

csillogó szemmel a gyönyörű, hófehér ru-

hákban, és a fi úk is majdnem ugyanakkora 

lelkesedéssel.  

Ezután Károly atya elmondta ünnepi 

beszédét, majd folytatódott a produkciók 

sorozata. Két profi  táncos tangóját láthat-

tuk, a zenei aláfestést pedig Mayer Juli és 

Mayer Áron biztosította hegedűn, illetve 

zongorán, és nem is akárhogyan. A forró 

hangulat után sokaknak csalhatott köny-

nyeket a szemébe Kollányi Kata produk-

PLÉBÁNIAI BÁL

Don Bosco Közösségi Ház,

2014. november 15.

VISSZATEKINTŐ



2014. NOVEMBER 30. 5

ciója, aki Leonard Cohen Hallelujah-ját 

adta elő. Nála jobban, azt hiszem, csak a 

testvérei izgultak érte. ☺ Gyönyörűen éne-

kelte még Szegedi Hajni is a My Fair Lady 

című musical egyik dalát. A jobbnál jobb 

produk ciók sorát Zsolnay Orsi zárta egy 

kedves kis székely mesével. És hogy elő-

adását még szórakoztatóbbá tegye, a ven-

dégek közül még szereplőket is választott 

az előadáshoz.

A jó hangulat megalapozása után meg-

kezdődött a vacsora. De a pompás jó sa-

láták, húsok és desszertek után még közel 

sem ért véget az este. Elérkezett a kvíz, 

melynek témája a közelgő Katalin- és Er-

zsébet-napokhoz kapcsolódott. Volt kép-

vetítés, láttunk fi lmrészleteket, és izgal-

mas villámkérdésekkel is megküzdöttünk. 

A feladatokat asztalonként, csapatokban 

oldottuk meg.

Az este folyamán a vendégeknek lehe-

tőségük volt tombolajegyeket vásárolni. 

Éjfélkor kezdődött a sorsolás, mindenki 

izgatottan fi gyelte a saját számait.

A kvíz és a tombolasorsolás több rész-

letben zajlott, a szünetek alatt mi más is 

lehetett volna a program, mint a tánc. A 

kezdeti feszengések ellenére egyre többen 

mentek fel a táncparkettre. Élőzenére tán-

colhattunk. Volt gyors, lassú, páros és kö-

zös tánc is. És persze az elmaradhatatlan 

vonatozás. 

A programok és a vacsora után Orsi 

mesélt még egyet, azután pedig már csak 

a tánc maradt kifulladásig. Nem is gon-

doltam volna, hogy egészen hajnalig ott 

leszünk. Én nagyon jól éreztem magam, 

és azt hiszem, ezzel mindenki így volt. Re-

mekül megszervezett, hangulatos bál volt. 

Már várom a következőt. ☺ M. L.
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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):

1Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sar-

jad 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 szegényei-

nek. Szája vesszejével megveri az erősza-

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 ta-

nyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd 

a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is el-

terelgetheti 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 pusz-

títanak 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, vigasztaljá-

tok meg!” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok 

Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: 

Véget ért szolgaságának ideje, bocsána-

tot 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 

IMA AZ ADVENTI 

Advent közeledtén újra megjelentetjük 

azt a taizéi imaórák nyomán készült, 

kicsit rövidített és egyszerűsített imaren-

det, amit javaslunk használni azokra az 

alkalmakra, amikor az adventi koszorú 

körül összegyűlünk.

ADVENTI KÉ



 KOSZORÚ KÖRÜL

Az olvasmányok hetente változnak, az 

imarend többi része változatlan. Az éne-

kek a taizéi énekek közül valók, általá-

ban 3–5-ször érdemes elénekelni őket, 

segítenek abban, hogy szívünk megnyíl-

jon, és Isten felé forduljon.
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ormai legyenek olyanok, akár a völgy. Ak-

kor 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):

4Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak 

azt mondom, örüljetek. 5Méltányosságo-

tokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel 

van. 6Ne aggódjatok semmi miatt, hanem 

minden imádságotokban és könyörgése-

tekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, 

hálaadástokkal együtt. 7Akkor Isten békéje, 

amely minden értelmet meghalad, megőrzi 

szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézus-

ban.

Olvasmány a 4. hétre (1Tessz 5, 16–24):

16Legyetek derűsek. 17Imádkozzatok szün-

telenül. 18Adjatok hálát mindenért, mert 

Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisz-

tus Jézusban. 19Ne oltsátok ki a Lelket, 20s 

a prófétai beszédet ne vessétek meg. 21Vizs-

gáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. 
22Mindenféle rossztól óvakodjatok. 23A bé-

kesség Istene szenteljen meg benneteket, 

hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szel-

lemeteket, lelketeket és testeteket feddhe-

tetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. 

24Aki 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 természe-

tünket – jöjj el, és ragadj ki minket a halál 

hatálmából! 

Jöjj el, Urunk, ne késlekedj!

Te azért jöttél, hogy minél teljesebb éle-

tünk 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.

ÉSZÜLŐDÉS
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IFJÚSÁGI MAFFIABÁL

Soroksár-Újtelep, 2014. november 21.

Megszervezni? … De minek? Volt már 

elég…

Elmenni? … De minek? Van jobb dol-

gom is…

Táncolni, beszélgetni, 

ismerkedni, jól érezni 

magam?? … Minek? Tán-

colni nem tudok, beszél-

getni a suliban is lehet, és 

van elég barátom is…

Sokan talán így gon-

dolkodtok a bálokról…

Lehet, hogy nem te 

vagy a legjobb táncos, de 

hidd el nekem, a bálok-

ban lehet ezt a legjobban 

megtanulni! Lehet nagyon jókat beszélget-

ni az iskolai haverokkal is, de az korántsem 

ér fel egy bálon lévő traccspartyval. Vége-

zetül pedig, hol máshol tudnál olyan remek 

barátokat megismerni, mint egy bálon? 

Ennyit a reklámról, remélem mindenki-

nek megjött a kedve egy kis táncoláshoz! 

De vigyázat, ne siessünk sehová! Mielőtt 

belekezdünk, fontos lenne, hogy tudjuk, 

mi is lesz a bál témája, hogyan is kéne fel-

öltözzünk, milyen hangulatra számítsunk. 

Jelenlegi bálunk egy igazi Maffi  a-bál. Erre 

próbállak meg benneteket elkalauzolni. 

Ha már megvan a kellő mennyiségű 

kedvünk, az már fél siker! Viszont ehhez a 

bálhoz – attól félek – nem lesz ennyi elég. 

Szükségünk lesz még egy nagy adag bátor-

ságra is, hiszen vérbeli maffi  ák és maffi  ózók 

közé merészkedünk… Remélem felkészül-

tetek! 

„Belépés csak saját felelősségre!” – 

ijesztget minket a bejárati ajtóra ragasz-

tott felirat. Tovább menjünk? Naná, hogy 

igen! Kalapos, napszemüveg mögé rejtett, 

öltönyös úriemberek, és pirosruhás, ele-

gáns hölgyek sötétben elmosódott szi-

luett jeit pillanthatjuk meg. No, meg per-

sze a táncparkett szélén 

álló ismerősöket, baráto-

kat – jókedvű beszélgeté-

sek közepette. Mindezek 

mellé csodás olasz zenék 

szólnak, és bal oldalon 

egy hosszú asztalon íny-

csiklandó sütik sorakoz-

nak. Nekünk!

Hopp, éppen most 

szólítanak fel minket, 

hogy ne feledjük el a be-

lépéskor kapott cédu-

lánkat (én persze már majdnem elfelej-

tettem ebben a  jó hangulatban!). Nézzük 

csak… „Feladatod: az est folyamán mini-

mum 8  maffiózót a tánctérre csábítani!” 

Hűűűűha! Fel van adva a lecke, hát kezd-

jünk is neki! …

Felkeltettem az érdeklődésed? Erre a 

remek, izgalmas és jó hangulatú bálra 

már csak akkor tudnál eljönni, ha idő-

utazó lennél. De – mint tudjuk –, ilyenek 

nem léteznek! Szerencsére, nekem időben 

eszembe jutott, és múlt héten alkalmam 

nyílt egy újabb kikapcsolódásra régi, és új 

barátaimmal egyaránt! A bál természete-

sen Soroksáron kapott helyet. A lehetőség 

adott, jövőre akár nálunk is lehetne ha-

sonló… vagy még ennél is jobb! ☺
Elmúltál már 14 éves? Igen!? Akkor jö-

vőre neked is a táncparketten a helyed!!!

M. G.
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ÖRÖM
A TEMPLOMBAN
Szeptember – elkezdődött  vele együtt az iskola 

is. Ezzel egy időben e sorok írója – Knáb Istivel 

közösen – ministráns minőségi versenyt és kört 

hirdettük meg. Egyre több fi atal csatlakozott 

társaságunkhoz, és minden egyes misén egyre 

ügyesebben végzik feladatukat.

Izgalmas programokat is tervezünk: focit, 

talán lézerharcot – ami persze apukás program 

lenne –, és hasonlókat. Remélem, még jelentkez-

nek újak is, mert belőlük sosem elég. Szeretettel 

várunk minden fi atal gyermeket, és kérjük a szü-

lőket is, hogy buzdítsák a fi aikat a ministrálásra.

K. Cs.

FALEVÉL 
GEREBLYÉZÉS

Szemeretelep,

2014. november 22.

A múlt szombaton ismét 

megtartottuk évi rendszeres-

séggel visszatérő őszi progra-

munkat: lelkes és tettrekész 

felnőttek és gyerekek meg-

tisztították a lehullott avartól 

a templom és a közösségi ház 

kertjét. Köszönjük minden-

kinek a tevékeny részvételt!

IFJÚSÁG



„HELYETTEM ÍRTÁK” 

2014. december 4-én, csütörtökön 19 órakor

az Adventet és a Karácsonyt
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A DON BOSCO
KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Don Bosco a befogadás apostola volt. Nála 

mindenki helyet találhatott. A mi közösségi 

házunk is ilyen. Már otthont adott születés-

napoknak, a plébániai bálnak, imacsopor-

toknak, jóga alkalmaknak, vásároknak, he-

lyi civil körnek, előadásnak, tánciskolának 

(tánciskolába – próbák vasárnap esténként 

19 órakor – lehet még jelentkezni!).

A tevékenységi körök folyamatosan bő-

vülnek, szélesednek. A lehetőségeknek csak 

a kreativitás tud határt szabni, no meg a be-

fogadó képesség és a tér adottságai. Érde-

mes másoknak is továbbítani a hírt, hogy a 

ház várja a betérőket és visszavárja gyerme-

keit. Otthonra lelhet itt kicsi és nagy, fi atal 

és öreg. Ez az egyre bővülő „mi” házunk. 

A bérlési lehetőségekről a plébánián lehet 

érdeklődni Schütt Zoltánnál.

Az IRODALMI KÖR levelezőlistájáról ezúttal 

Maros Pál ajánlásával választottunk:

Ágoston Julián: 

Ádventi koszorú

Ádvent. Imbolygó gyertyaláng,
fenyőkoszorú. Gyantaszag.
A szállingózó hópihék
a pisla fénnyel játszanak.

Az út mentén, mint kőcsirkék,
gubbasztanak évezredek
lesve – ha az idő letelt –,
hogy jön Ő egyre közelebb.

Egy-egy magányos jegenye
az égbe fúrja be fejét,
mint egy próféta, s hirdeti
a magasság üzentét,

hogy téli fagyra új tavasz
közeleg, az idő lejárt,
s elsöpri a tél havát
az első meleg napsugár.

Állunk, várunk: én és a fák, –
az országúton közeleg,
s ha kitárod szíved-füled,
hallod az angyaléneket:

Mária, József, pásztorok...
Már elérem kicsiny kezed.
Leborulnak fák s századok
köszönteni a Kisdedet.

VERSSAROK

KERESZTELŐK

• Leveleki Zalán
születési dátum: 2013. március 11.

keresztelés ideje: 2014. november 23.

• Sárosi Márk
születési dátum: 2013. január 10.

keresztelés ideje: 2014. november 23.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

• Benkő Petra és Csorba Csaba – 
2014. november 22-én.

TEMETÉSEK

† Pálfalvi Istvánné (Juracskó Aranka)
születési év: 1922

temetés ideje: 2014. október 29.

† Hidi Józsefné (Warhanek Irén)
születési év: 1928

temetés ideje: 2014. november 14.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK



LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� december 13. szombat: a fatimai imaest 

ez alkalommal a mi templomunkban lesz. 

17 órától imádkozzuk a rózsafüzért, melyet 

szentmise követ;

� december 17. szerda: az egyházmegyei 

szentségimádási nap a mi templomunkban 

lesz. A reggeli rorate szentmise utántól este 

6 óráig lesz lehetőség imádkozni az Eukarisz-

tia előtt;

� december 22. hétfő: 24 órás szentségimá-

dás.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 

� december 4. csütörtök: az Irodalmi kör 

találkozója 19 órakor a Don Bosco Közösségi 

Házban, amely egyben Maros Pál „előadóest-

je” Helyettem írták címmel (lásd 10. oldal!);

� december 13. szombat: 17 órától szalma 

csillag készítés a plébánia alagsori helyiségé-

ben;

� december 16. kedd: 20 órától Férfi kör a plé-

bánián;

� december 18. csütörtök: 17 órától nyugdí-

jas klub a plébánián;

� december 23. kedd: 20 órától Asszonykör 

a plébánián.

HIRDETÉSEINK
ADVENT 2014: 

A roráté szentmiséket az elmúlt évekhez 

hasonlóan minden hétköz nap reggel 6 óra-

kor tartjuk, így esti szentmisék az adventi 

hétköznapokon nincsenek. A szentmise 

után teára, zsíros kenyérre és nutellás ke-

nyérre várunk szeretettel kicsiket és na-

gyokat. Nutella-adományokat örömmel 

fogadunk.

Adventi lelkigyakorlat • December 14-én 

és 21-én az este 6 órai szentmisékbe foglal-

va lesz az adventi lelkigyakorlat. A szent-

beszédeket Dr. Gável Henrik, a főplébánia 

plébánosa tartja.

Gyónási alkalom • December 22-én, hét-

főn 17 órától is elvégezhetjük karácsonyi 

szentgyónásunkat. Tóth Ferenc atya és Ká-

roly atya gyóntatnak amíg lesz gyónó.

Taizei énekes imaórát tartunk templo-

munkban december 22-én, hétfőn 18–19 

óráig. Szeretettel várjuk a Karácsonyra lé-

lekben ilyen módon készülni kívánókat erre 

az elmélkedő imádságra buzdító alkalomra. 

Hagyományos jótékonysági adventi vá-
sárunk advent 3. és 4. vasárnapján, azaz 

december 14-én és 21-én lesz a ½10 órai 

szentmise után. Értékesíthető esztétikus/

fi nom/praktikus felajánlásokat szívesen 

fogadunk! A vásár teljes bevételét a plébá-

niai karitász kapja meg, és abból a közös-

ségünkhöz tartozó, illetve a plébániánk 

területén lakó rászorulók számára készít 

karácsonyi ajándékot.
MUSTÁRMAG

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: Bodó Márton (B. M.),  
Kraus Csanád (K. Cs.), Maros Lilla (M. L.), Mayer Gabriella (M. G.)

Fotók: Bata György, Sárkány György

A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407

e-mail: mustarmag18@yahoo.com

Plébániánk honlapján – www.szemere.plebania.hu – az egyéb 
híreken és aktualitásokon kívül a Mustármag számai is olvashatók!

� Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, 
hogy az egyházközségi hozzájáru-
lást, régi nevén egyházi adót, az év 
végéhez közeledve a szentmiséket kö-
vetően a sekrestyében, illetve irodai 
szolgálat ideje alatt a plébánián lehet 
befi zetni. Aki sárga csekken szeretné 
feladni, a megjegyzés rovatban tün-
tesse fel, hogy az összeget egyházköz-
ségi hozzájárulásnak szánja.

� Akik újonnan szeretnének a jövő 
évre előfi zetni az Új Emberre, a Ke-
resztény Életre vagy az Adoremusra, a 
sekrestyében jelentkezhetnek de cem-
ber 15-ig.


