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MINDENKINEK VAN HELYE
A 2015. évi Krisztus-hívők egységéért végzett imádságok mottója, Jézus és a szamarai
asszony találkozásának evangéliumi történetére építve, így hangzott: „Jézus így szólt
hozzá: Adj innom!” (jn 4,7) Mindenki számára, aki bekapcsolódott az ökumenikus
imahét alkalmával végzett közös istentiszteletekbe, lelkileg gyümölcsöző élményt jelentett az alapgondolat átélt megvalósulása. A kirekesztettségben élő szamariai aszszony kérdésére a Mester így válaszolt: „Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik.
De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz belőle.”
(jn 4, 13-14) A különböző egyházak közösségének kisugárzása, a lelkipásztorok hiteles igehirdetései és a befogadó szeretet jeleinek megnyilvánulásai rávilágítanak arra,
hogy közös küldetésünk a Jézus által felkínált élő víz merítése az emberiség nagy családja számára. Ez az élő víz az Istennel összekapcsolódott életre tud elvezetni minket.
Két gondolatot szeretnék kiemelni az elhangzott tanúságtételekből. Az egyik az
élő víz kifejezés, ami magában foglalja a mozgás és változás lehetőségét Isten akarata
szerint. Ő meg akar óvni bennünket attól, hogy az elitizmus bástyái mögé bezárkózott keresztény életet éljünk, és posványossá, taszítóvá váljék az egyházak belső élete.
A másik pedig egy szentírásértelmezési szempontot jelenít meg. A szamariai közösség bezárkózottságának, a zsidók és szamariaiak között feszülő súlyos ellentétnek
számos megjelenési formája volt. A megközelítés szerint azért nem tudott Jézus vizet
meríteni a kútból, mert a kútba lógó kötélen nem volt sem vödör, sem más vízmerítésre alkalmas eszköz. A szamariaik mindig vitték magukkal a merítő edényeket.
Ennek célja az volt, hogy az idegenek és jövevények, valamint a zsidók, akik esetleg
arra jártak, ne tudjanak vizet meríteni az ő kútjukból.
Az istentiszteleti tanítás kihangsúlyozta, hogy Isten népének alapvető küldetése,
hogy megteremtse mindenki számára az élő vízhez jutás lehetőségét. Tanulhatunk
testvéreinktől Krisztus-követést. Személyes döntésünkkel, évindító gondolatként is
magunkba fogadhatjuk: mindenkinek van helye Istennél.
N. K.

HÓNAPSOROLÓ

FEBRUÁR
Febuár hagyományos magyar neve Böjtelő zadban Trierbe vitette. Ma is ott tisztelik a
hava. A hónap jeles szentje Mátyás apos- Szent Mátyás apátság bazilikájában.
tol. A jeruzsálemi kicsiny közösség Jézus
Az apostolok sorában hosszú fehér szafeltámadása után, még pünkösd előtt Júdás kállal szokták ábrázolni, vértanúságának
helyett egy másik apostolt akart választa- eszközével a bárddal és lábánál a kövekkel.
ni, s ezt egyfajta istenítélettel, sorsvetéssel
A néphagyományban ő jégtörő Mátyás:
tette.
„Ha Mátyás jeget taLukács ránk hagyolál, akkor töri, ha nem
Talán nem haszontalan, ha a „pótlómányozta Péter beszétalál, akkor csinál.”
lag” választott Mátyás-apostol kapdét, amelyben így érvelt:
Ugyancsak ismert szócsán felidézzük az „igazi” apostolok
„Kell tehát egy azok kölás: „Mátyás, Gergely
kiválasztását is Szent Lukács szerint:
zül, akik mindig velünk
két rossz ember”, mely
„Ezekben a napokban történt, hogy
tartottak, amikor a mi
arra utal, hogy ezeken a
Jézus kiment a hegyre imádkozni. Az
urunk, Jézus közöttünk
napokon nagy hidegek
egész éjszakát Isten imádásában töltötjárt-kelt, kezdve János
szoktak lenni. Az e napi
te. Másnap magához hívta tanítványakeresztségétől egészen
időjárásból jósoltak a
it, és kiválasztott közülük tizenkettőt,
mennybevétele napjáig,
termésre, tojásszapoakiket apostoloknak nevezett: Simont,
valaki velünk együtt tarulatra. A hideg idő jó
akit Péternek is hívott, és testvérét,
núskodjék feltámadásátermést, a szeles idő keAndrást; Jakabot és Jánost, Fülöpöt és
ról”. Két jelölt felelt meg
vés tojást jelzett. SzlavóBertalant, Mátét és Tamást; Jakabot,
ezeknek a feltételeknek:
niában, ha az idő havas
Alfeus ﬁát és a Zélótának nevezett SiBarszabbász és Mátyás.
volt, búzát, árpát, zabot
mont; aztán Júdást, Jakab testvérét,
Sorsot vetettek és a sors
vetettek a jó termés retovábbá karióti Júdást, aki később elMátyásnak kedvezett,
ményében. A gazdaszárulta őt.” (Lk 6,12-16)
így őt sorolták az aposszonyok pedig sárgatolok közé.
répát,
petrezselymet,
Mátyás további sorsát nem ismerjük, borsót, azzal indokolva, hogy akkor nem
csak az apokrif András és Mátyás cseleke- eszi meg a féreg a magvakat. Eső esetén atdetei beszél róla. Eszerint az „emberevők tól tartottak, hogy a jég elveri a termést, és
országába” mentek misszióba, ahol Mátyás a szőlő savanyú lesz.
apostolt megvakították és bebörtönözték.
A halászok a Mátyás-napkor fogott halat
De Isten visszaadta a látását, András pedig az egész évi szerencsés halászat előjelének
csodával határos módon kiszabadította. tekintették. Ezt a halat Baranyában „MáAmikor ismét elfogták, megkövezésre ítél- tyás csukájának” emlegetik.
ték, a legenda szerint nem halt bele, lefeje- Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
zéssel nyerte el a vértanúságot.
2009.
N. K. E.
Ereklyéit Szent Ilona császárné a IV. szá-
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VISSZATEKINTŐ

KARÁCSONYTÓL
ÉVZÁRÁSIG
PÁSZTORJÁTÉK
2014. december 24. 16 óra
Karácsony délutánján mindenki szíve már
ünneplőbe öltöztetve, kicsik és nagyok
gyülekeztek a templomunkban. Izgalommal készült a hittanosok egy csoportja,
hogy ebben az évben se maradjon el a pásztorjáték. A betanulás egy kicsit döcögősen
indult, de végül mindenki remekül megjelenítette a szereplőket. (Bizony nem könynyű a gyerekek sok elfoglaltságába beilleszteni a próbákat.)
Előkerültek a pásztorok és az angyalkák
ruhái és a fejdíszek is elkészültek. Már csak
a lelkes énekesekre volt szükség, de ők is
megérkeztek. Köszönet a nemrégvolt Angyali hangok kórusának, akik meghallották
a hívó szót, és megszólaltatták azokat az
2015. JANUÁR 25.

énekeket, amelyek nélkül nem teljes a pásztorjáték. Nagy öröm volt számomra, hogy
mindenki tudása legjavát adta, és gyönyörűen indult ez a karácsonyom is.
Sz. K. 왘
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왘

sem. Egyedül az újdonság, hogy most a
Mustármagban is közreadjuk az elhangzott imádságokat:

ZENÉS ÁHÍTAT
2014. december 24. 23:30 óra
Énekkarunk nagy odaadással készült a karácsonyi ünnepekre, főként az éjféli mise
előtti zenés áhítatra, amely lelkileg ráhangolja a híveket karácsony estére, a Jézus
születésére való megemlékezésére. A zenés
áhítatnak már több évre visszamenő hagyománya van. A testvérek és a vendégek
is várták már ezt a szolgálatot. A hívó szót
meghallva többen is csatlakoztak a kórushoz, készségesen velünk tartva az adventi
időszakban. A legfiatalabb énekes az idén
14 éves volt. A kibővült énekkar lelkesen
készült az éneklésre. Szombatról szombatra látni lehetett a fejlődést a vidám hangulatú próbákon. 24-én mindenki ott volt
a megbeszélt időpontban és fél 12-kor elkezdődött az áhítat. A meghitt hangulatot
csak fokozta Kollányi Judit kedves szavalata. Az estét pedig egy gyönyörű szóló zárta,
amit Békeﬁ Edina adott elő.
A kórus tagjai rendkívül jól érezték
magukat ebben a családias közösségben,
örömmel fogadtak minden új érkezőt. Remélhetőleg jövőre is segíthetünk meghittebbé tenni ezt a napot. Addig is szeretettel
várunk minden énekelni szerető leendő
kórustagot, hogy együtt dicsőíthessük Jézus Krisztus nevét.
F. K.

ÉVVÉGI HÁLAADÁS

ÉNEKKAR:
Hálát adok Uram, hogy templomunk énekkara a tőled kapott talentummal, az énekléssel szolgálhat néked. Hálát adok, hogy a
hívó szót meghallgatva bővült kórusunk
létszáma. Kérlek, adj ajkunkra szívből jövő
tiszta hangokat, hogy továbbra is a Te dicsőségedet és szeretetedet hirdessük éneF. K.
künkkel. Hallgass meg, Urunk!

ASSZONYKÖR
Édes jó Istenünk, hálát adunk Neked az
elmúlt év szeretetéért, nehézségeiért, kegyelmeiért, melyek az Asszonykör tagjait
érintették. Hálát adunk közösségünk létszámának növekedéséért. Hálát adunk,
hogy közös imádságainkat meghallgattad.
Köszönjük, hogy akkor sem hagytál magunkra, amikor beteg testvérünkért Hozzád fohászkodtunk. Köszönjük Neked azt
a vidámságot, melyet a kézművesség vagy
a bál rendezése alatt átélhettünk. Hálásak
vagyunk egymásért, amikor meghallgatjuk, hogy kinek-kinek milyen öröme, vagy
bánata van. Kérlek Urunk adj gyermekeink nek, unokáinknak bölcsességet, hogy
családjainkban a te békéd és szereteted
uralkodjon. Kérjük áldásodat minden családtagunkra is. Hallgass meg, Urunk!
Sz. K.

2014. december 31.
Már évekkel ezelőtt szokássá vált templomunkban, hogy az évvégi hálaadáson plébániai közösségeink egy-egy tagja hálaadó
és könyörgő imát mond az adott közösségért – nem változtattunk ezen legutóbb
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KARITÁSZ ÉS KAMILLIÁNUS
CSALÁDOK
Hálát adunk a karitász munkatársak, a
kamilliánus testvérek és a kamilliánus
családok munkájáért. Kérünk Atyánk,
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hogy a jövőben is segítsd a munkánkat és
a kamilliánus testvérek és családok működését és tevékenységét. Kérünk Urunk,
hallgass meg minket!
T. M.

Erőt merítünk az együttlétekből. Segíts
Urunk tovább menni a megkezdett úton.
Add, hogy az új esztendőben a Szentírás
tanulmányozása segítse hitünk mélyülését,
megerősödését. Hallgass meg, Urunk!

NYUGDÍJASKLUB

N. K. E.

FÉRFIKÖR

Urunk, Istenünk! Köszönjük az idős testvérek közösségének adott kegyelmeket!
Kérünk, áldd meg az öregek türelmes,
alázatos szenvedését! Segíts minket, tégy
figyelmessé, türelmessé a velük való szeretetszolgálatunkban, törődésünkben, hogy
minél több örömet tudjunk szerezni nekik,
és ezáltal könnyítsük szenvedéseiket. HallP. K.
gass meg, Urunk!

Istenünk! Köszönjük, hogy az egész esztendőben a Férfi kör keretében közösen
eltöltött együttléteink olyan vidáman, derűsen sikerültek, és hogy imáinkat meghallgattad. Kérjük az új évre is áldásodat,
hogy ez a közösség is tovább szolgálhassa
B. Sz.
céljaidat. Hallgass meg, Urunk!

IRODALMI KÖR

MINISTRÁNSOK

Urunk, Istenünk! Hálát adunk Neked a
plébániai Irodalmi kör elmúlt évéért: köszönjük, hogy értékes irodalmi alkotásokat
tudtunk bemutatni és ajánlani egymásnak,
ami által mindannyian többek lettünk. Az
új esztendőben kérjük segítségedet az idő
bölcs felhasználásához. Add kegyelmedet,
hogy úgy tudjuk beosztani időnket, hogy
minőségi időt tudjunk szánni a családunkon, a Veled való kapcsolattartáson, azaz
az imádságon és minden egyéb kötelességünkön túl önmagunk művelésére is,
ami meggyőződésem szerint közelebb visz
M. P.
Hozzád. Hallgass meg, Urunk!

Köszönjük Istenünk, hogy az idei évben
ministráns közösségünk több új taggal is
bővült. Kérünk, hogy régi és új tagjaink
egyaránt szívesen szolgáljanak a jövőben is
a Szentmiséken. Hallgass meg, Urunk!

BIBLIAKÖR
Hálát adunk, Uram a mögöttünk lévő
esztendőért, az örömökért, a bánatokért.
Hálát adunk a közösségért, melyet a Biblia jobb megismerése hozott össze, de az
együtt töltött idő igaz barátokká kovácsolt.
Ismerjük és elfogadjuk egymás erényeit és
gyengéit, támogatjuk egymást a bajban.
2015. JANUÁR 25.

K. I.

KÉPVISELŐTESTÜLET
Istenünk! Hálát adunk a kegyelemért, amivel megtartottad a Képviselőtestület tagjait
a 2014. év során. Köszönjük az erőt, amit
munkánkhoz adtál, köszönjük a nehézségeket, amelyek által megerősítettél, és
köszönjük testvéreinket, akiket segítségül
rendeltél. Hisszük, hogy ahol ketten-hárman együtt vagyunk a Te nevedben, ott
Te is valóságosan jelen vagy. Add kérünk,
hogy az új esztendőben se feledjük, szolgálatunk legfőbb célja az, hogy a közösség építésén keresztül, Istenünk, Hozzád
találjon el minden ember. Hallgass meg,
Urunk!
K. J.
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A BIZALOM ZARÁNDOKÚTJA
A FÖLDÖN
Taizéi találkozó Prágában – 2014. december 29. – 2015. január 2.
„Prága csodálatosan szép és hangulatos,
megszámlálhatatlanul sok történelmi nevezetességet kínáló város, ahol utazásunkat a
legkiválóbb cseh sörökkel dobhatjuk fel…”
Mi ugyan nem ezért indultunk, bár a sörözést mi sem hagyhattuk ki.
Idén Prágában rendezték meg az európai taizéi találkozót. Mindketten vettünk
már részt találkozón, és amikor ősszel
beszélgetni kezdtünk róla, hogy milyen
közel lesz hozzánk, szinte azonnal el is
döntöttük, hogy szeretnénk menni. Így a
szintén lelkes erzsébeti barátaikkal kezdtünk készülődni Prágába. 8+1 fős kis csapatunk elé nagyon korai autókázás nézett

hétfő hajnalban, ám ezt ellensúlyozta,
hogy mikor megérkeztünk Csehországba,
frissen hullott hó várt minket, gyönyörűséges mesevárossá varázsolva az egyébként is rendkívül szép Prágát.
Már odafelé is izgultunk, hogy vajon,
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milyen szállásunk lesz, szerettünk volna
fogadó családhoz kerülni. Hatalmas szerencsénk volt, ugyanis csoportunk három
lánytagjának meg is adatott ez a lehetőség:
két lengyel lánnyal együtt valóságos (padlófűtéses!) palotában lakhattunk a héten.
Nem irigyeltük a fiúkat, akik egy tornaterem öltözőjében aludtak, igencsak hangos
(= horkolós) spanyol szobatársakkal.
A taizéi találkozó fiataloknak szóló
ötnapos együttlét, amit elmélkedéssel,
imádkozással és legfőképpen a közösségi
élmény megtapasztalásában tölthetnek.
Fantasztikus érzés volt látni, hogy menynyien vagyunk a világban, akiket a hit köt
össze. A közös étkezések, és az imák sajátos, utánozhatatlan (!!!) hangulata mutatja
meg leginkább, hogy tényleg mit is jelent
30 000 ember egy városban, akiket a hitük
hozott ide a világ minden sarkából.
Úgy érezzük, hogy bár a korábbi talál-
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kozók is jók voltak, idénre talán eléggé felnőttünk lélekben ahhoz, hogy ténylegesen
megérthessük, amit a találkozó nyújt számunkra. Már nem az utazás és a város volt
a legérdekesebb, hanem a lelki élmények.
Megtapasztalni azt, hogy a csöndben elmélyedve magunkra és Istenre figyelhetünk, felemelő érzés. A közös éneklés is
olyan formája lehet az imának, ami hatalmas erőket mozdíthat meg bennünk.
Érdekes volt, hogy az eddigi tapasztalatainktól eltérőt élhettünk át a Kereszt-hódolat közben. Valóban Istennel találkozni
az imában, életre szóló élmény. Olyan pillanatokat kaptunk, amikből a hétköznapi
életbe visszatérve is erőt meríthetünk.
Most először volt jó tapasztalásunk a
plébániánkon beosztott kiscsoportunkról
is. A különböző nemzetiségű emberek,
akik ugyanabból az okból vannak itt mint
mi, és mégsem tudunk tökéletesen kommunikálni – komoly fordítófolyamatok
zajlottak: angol, lengyel, belorusz, francia,
katalán –, de a közös gondolatok mégis
összehozzák az embereket, nyelvektől függetlenül.
Persze azért volt időnk városnézésre is.
Megcsodáltuk a hóval borított Prága legtöbb látványosságát, megkóstoltuk a cseh
sört és utcai hógolyócsatákba bonyolódtunk. Kalandos ijedtségből sem volt hiány! Bár egész héten kísértettük a sorsot,
az utolsó napon utolért minket… A parkolóhelyre visszaérve, az autóink eltűntek!
A kétségbeesés nem tartott sokáig – „Ilyen
még úgy sem volt” (Zsolt atya) –, és végül
visszaszereztük járműveinket, hogy indulhassunk haza.
Csodálatos öt napot tudhatunk magunk
mögött. Reméljük, jövőre még több magyarral is találkozhatunk! Encontraramos
en Valencia! (Találkozunk Valenciában!)
M. G. és H. N.
2015. JANUÁR 25.

ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐK

• Bencze Zoltán
születési dátum: 2014. július 23.
keresztelés ideje: 2014. december 25.
TEMETÉSEK

† Pálmai János
születési év: 1937
temetés ideje: 2014. december 10.
† Szalma Gáborné (Gecser Ilona)
születési év: 1927
temetés ideje: 2014. december 17.
† Sztanó Józsefné (Tasnádi Éva)
születési év: 1931
temetés ideje: 2015. január 21.
† Berényi Andorné (Mészáros Ilona)
születési év: 1938
temetés ideje: 2015. január 23.

MUNKATÁRSAKAT
VÁRUNK KAMILLIÁNUS
CSALÁDUNKBA
Már 2007 óta működik a Kamilliánus
család plébániánkon, és bár időnként a
Mustármagban beszámolunk a család
működéséről, ennek ellenére kevesen
tudnak létezésünkről. Feladatunk a betegekkel való foglalkozás, törődés, testi
és lelki segítségnyújtás (pl. betegek látogatása kórházakban, otthon vagy szociális otthonban...) Sok a rászoruló, de
sajnos kevesen vagyunk! Ezért várjuk
azok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának. Érdeklődni lehet Midrák
Györgyné Ibolya családvezetőnél vagy
M. I.
Tar Marikánál.
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ADVENTI LELKIGYAKORLAT
Karácsonyi számunkban írtunk az adventi lelkigyakorlat Gável Henrik atya
által tartott első prédikációjáról, és megemlítettük a kedves testvéreknek, hogy
a Mustármag következő számaiban szívesen jelentetnénk meg újabb véleményeket. Többek jelezték szóban, hogy már fogalmazzák írásukat – ezek
közül egy meg is érkezett – örömmel közöljük, és várjuk a továbbiakat!

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK –
ANGYALSZÁRNYAKON
Felnőtt hittanon beszélgettünk
Az idei év első témája a felnőtt hittanon
– közmegegyezésre – az adventi lelki gyakorlaton elhangzott prédikáció volt. Arról
gondolkodtunk közösen, hogy helyes-e,
szabad-e a kisgyerekeinknek azt mondani, hogy az ajándékot az angyalka vagy a
Jézuska hozza, és egyáltalán megajándékozzunk-e egymást Jézus születésnapján.
Legtöbbünk családjában vannak kisgyermekek, sőt mindannyian emlékszünk saját
kiskori élményeinkre, ezekből merítettük
gondolatainkat, amelyeket ezúton osztunk
meg a kedves testvérekkel.
Abban mindannyian egyetértettünk,
hogy Jézus világra jöttének ünnepe nem
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szólhat csupán a vásárlási lázról és a nagy
közös evésekről. Bízunk benne, hogy a
keresztény családoknál nem tolódott el a
hangsúly az ünnep valódi tartalma felől,
és nem a tárgyi ajándékok jelentik a Karácsony fénypontját. Abból, hogy manapság
ez sajnos előfordul sok családban, szerintünk semmiképp sem következik az, hogy
ne ajándékozzuk meg egymást.
Az adventi hetek arról szólnak, hogy a
keresztény családok lélekben is készülődnek, esténként, vasárnaponként gyertyafény mellett közösen imádkozunk, beszélgetünk arról, hogy mit is jelent az ünnep,
Jézus születése. Egyikünk óvodás kisfia például minden vasárnap – a soron
következő gyertya gyújtásakor
elmesélte, hogy idén az ő szívében
is megszületik Jézus. Szép és egyúttal elgondolkodtató, hogy vajon
mit ért meg ebből egy pár éves kisgyerek… én magam nem tudom a
választ.
Szép volt felidézni az emlékeinket, karácsonyi szokásainkat –
melyek generációról generációra
szállnak és azon kevés dolgok
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közé tartozik az életünkben, melyek alig
változtak az utóbbi évtizedek alatt. Jó volt
egymást hallgatnunk, mert olyan gondolatokat fogalmaztunk meg saját magunk
számára is, amelyeket enélkül a prédikáció
nélkül, a Mustármag felhívása nélkül nem
tettünk volna.
Például arról, hogy vajon a gyermekeink életében hogyan alakul, fejlődik a hit?
Minek van szerepe abban, hogy maguk is
hívő felnőttekké cseperedjenek?
Nagyon érdekes volt erről elgondolkodni. Arról, hogy egy kicsi
miből, mit ért és hogyan fog fel
sokszor igen keveset tudunk. Karesz atya szép hasonlata nagyon
találóan fogalmazta ezt meg: ha
mi felnőttek vagyunk a békák,
akkor a gyerekeinkkel nem bánhatunk, beszélhetünk úgy, mint
kicsi békákkal, hiszen ők nem kis
békák, hanem ebihalak…

Az ajándékozás az egyik fontos kifejezési módja a szeretetnek, mind a gyerekek,
mind a felnőttek között. Amikor megajándékozunk valakit, ahhoz sok rágondolás is
kapcsolódik, törjük a fejünket, hogy vajon
minek örülne igazán, mivel tennénk a ked2015. JANUÁR 25.

vére? Elmegyünk, beszerezzük, szépen becsomagoljuk – az ajándékozás minden fázisát szeretetből tesszük. Egy-egy tárgyban
így sokkal több van, mint maga a tárgy.
A gyerekeknél különösen fontos ez. Arra
jutottunk, hogy számukra igen lényeges
elem lehet a csodavárás megélése, annak
megtapasztalása, hogy Jézus szereti őket
és ezért ajándékot hoz/küld nekik. Amikor nagyobbacskák és már gyanítják, hogy

a szüleik keze is benne lehet a szép
ajándékban, akkor is sokáig benne
vannak még a játékban, szeretik
elhinni a csodát. Nem becsapottnak érzik maguk tőle, hanem szeretettnek.
Fontos lelki muníciót jelentenek
ezek a meghitt, szeretetteljes, szép
emlékek mindannyiunk életében.
Azt gondoljuk, hogy nagy szükség
van erre ma is.
Végül pedig arra jutottunk,
hogy nincs kizárólag egy helyes út;
mindenkinek szíve joga a maga és családja
számára a legszebbé tenni a Karácsonyt,
akik ezt ajándékkal teszik, tegyék, akik
anélkül, azok anélkül. A lényeg a szeretet,
aki Jézus maga.
SZ. K.
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KULTÚRA

SZÍNHÁZBAN VOLTUNK
Anyám tyúkja 1. – Örkény Színház, 2015. január 8.
Január 8-án a „ráérősek” látogatást tettek
az Örkény Színházban.
Petőfi Sándor verse, az Anyám tyúkja
adta a címét annak a válogatásnak, amely
a magyar irodalom gyöngyszemeiből szemelgetett „ki ne ismerné” darabokat. Ám
ez a „ki ne ismerné” válogatás nem az
unalomig használtat, ismertet, elcsépeltet
jelentette, hanem örökzöldeket, melyek
az iskolapadtól kezdve kísérnek, és viszsza-visszatérően, megunhatatlanul döngicsélnek újra és újra a fülünkben, ébresztve szép nosztalgiát, vagy buzdítva mindig
új értelmezésekre, magunkra és a világra
ismerésekre életünk különböző szakaszaiban. Ezzel az örömmel hallgattam én is
a több mint hatvan verset. Közöttük Kölcseytől kezdve Adyn át Petri Györgyig mind
ott voltak a magyar költészet kihagyhatatlan alakjainak alkotásai. Otthon éreztem
magam a színházban. Békét és meghittséget sugárzott, ahogy a színészek egy parasztház tornácán családias hangulatban
összegyűlve meséltek, a közönséggel öszszekacsintva. Mácsai Pál rendezésében
az egyetlen díszlet közepette is folyton
változó világgal festették tele a lelkünket.
A színészi leleményesség – hol humorral,
játékkal, zenével, hol a napi kérdésekkel
néma párhuzamot vonva – adott új értelmezést egy-egy sokat hallott műnek. Felelevenedtek régen elfelejtett versek is. Mire
oda jutottam, hogy papírt és tollat vegyek
elő, és ezeket feljegyezzem, a színház már
megtette: a szünetben a teljes listát készen
kaptuk, és magunkkal hozhattuk az egész
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kincses tárat, hogy itthon újra átélhessük
feléledt régi és új élményeinket.
Igaza van a szervezőnek: a művészet a
szavakon túlira mutat... Köszönjük a szervezést, és a közös élményt!
K. D. J.

Az Irodalmi kör szervezésében közösségünk az Örkény Színház Anyám tyúkja 1.
című előadását tekinthette meg az új esztendő első hetében.
Mikor erre a darabra invitáltak minket,
őszintén szólva el nem tudtam képzelni,
hogyan lehet szórakoztató a versek mondása töményen, majd 3 órán keresztül…
De ahogy a függöny felgördült, és az összes
szereplő egy tornácos ház elején megjelenve
különféle zenei segédeszközök felhasználásával elkezdte Weöres Sándor Galagonya c.
versét – másképp előadva az eddig hallottakhoz képest –, már éreztük, hogy ez nem
egy szokványos szavalóest lesz. A színészek
aztán váltogatva egymást, hol egymásnak
felelgetve, hol csak úgy rázendítve, mintha
ki-ki magának, saját kedvére mondaná, hol
humorosan, hol irónikusan, hol túlozva, hol
csak úgy, átlagosan – és még sorolhatnám,
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hogy mennyiféleképpen jelentek meg a színen, és csak mondták a verseket. A közel 70
versből szinte a legtöbb ismert vers, mégis
új tartalommal, előadásmóddal
különleges hangzást, élményt
adtak. Petőfi Anyám tyúkját
mindenki tudja, ismeri. Na, de
így, ahogy itt hallottuk, még biztos nem. A szünetben egymással
beszélgetve szinte mindenki lelkesen osztotta meg a másikkal
élményét: melyik színész előadása, melyik vers tetszett a legjobban. Volt akit nem ismertünk
(nem celeb), de ezután emlékezni fogunk rá,
és voltak ismert arcok, akiket jó volt itt látni,
hallani.
Kíváncsian vártuk a második felvonást,
hogy vajon mit tartogat még számunkra.
A katarzis nem maradt el. Talán a legnagyobb nevetések a közönség részéről ekkor
hangoztak fel. Arany János Fülemiléje nagy
durranás volt. Persze a komolyabb témájú,
nemzeti érzelmű versek, mint a Himnusz
vagy a Szózat is jól megfért a repertoárban
mindkét felvonásban. Az előadás frappáns
lezárása pedig már a folytatást sejteti. Mert
ekkora vastapsot, amit a közönségtől kapott
az előadás, és a színészek, nem lehet nem
folytatni...
Ezért, aki lemaradt közösségünkből erről
a színházi élményről, ne késlekedjen, mihamarabb pótólja. Aki szereti a verseket, annak ott a helye, de aki esetleg nem annyira
– mert már az iskolában is unta a verseket,
verselemzéseket – arra is élvezhető, szórakoztató est vár. És aki ezt megnézte, garantált, hogy várja a folytatást korra és nemre
való tekintet nélkül.
Ui: Iskolás korúaknak is ajánlom ezt a
verselőadást, mert a kötelező versek közül
is elhangzik jó néhány, és talán segíthet
a könnyebb feldolgozásban. A mi 15 és 12
2015. JANUÁR 25.

éves lányainknak is nagy élmény volt! Köszönjük, jó választás volt!
B. E.

Nem tudom megállni, hogy ne másoljam
ide az előadást a színház honlapján beharangozó mondatokat:
„Mit csinál Edward király, angol király?
Mihez ne fogjon senki könnyelműen?
Mi történik őszi éjjel a galagonyával?
A válaszokat egyformán tudjuk. Ha valamiben, ebben egyek vagyunk. De jó! Egy
versantológia van a fejünkben, kinél szűkebb, kinél bővebb, de a magja közös. Rágcsálja az idő, strófák, sorok, jelzők kihullnak, néha a szerző neve is. De makacsul
mégis úgy képzeljük: valahol ott él bennünk
az az antológia. A kályha, ahonnan elindulunk, ami megszabja viszonyunkat a nyelvünkhöz. Van, akiben folyvást bővül, van,
akiben egyre kopik, de akkor is olyan parázs, ami lángra kap, ha ráfújnak. Idealisták
volnánk? Tegyünk egy próbát! Legyen most
a színpad ezé a közös versmemóriáé.”
És a színészek is feltétlenül megérdemlik, hogy név szerint felsoroljuk őket: Bíró
Kriszta, Csuja Imre, Debreczeny Csaba,
Epres Attila, Ficza István, Für Anikó, Gálffi
László, Kerekes Éva, Kerekes Viktória, Mácsai Pál, Máthé Zsolt, Pogány Judit, Polgár
Csaba, Szandtner Anna, Takács Nóra Diána, Vajda Milán, Znamenák István.
M. P.
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VI SSZ ATE K I NTÉ S

LITURGIKUS/EGYHÁZI
ESEMÉNYEK:

쮿 Házasságkötések: 7/5
쮿 Szentáldozások: kb. 17 000

Ebben az évben is részesei lehettünk
olyan szentmiséknek, amelyeken vendégeink voltak, amelyek valamiért ünneppé tették az alkalmat. Időrendi sorrendben:
쮿 Februárban a Don Bosco-ünnepen
vendégünk volt P. Salagala Rajesh
atya;
쮿 Nagyböjti triduumot tartott Balogh
Attila atya;
쮿 Az elsőáldozókkal – 12 gyermek –
ünnepeltünk április 27-én;
쮿 Szent István Király ünnepe, templomunk búcsúnapja – vendégünk az
ezüstmisés Szerencsés Zsolt atya volt;
쮿 Adventi lekigyakorlatot Gável Henrik atya tartott.

ANYAKÖNYVI ADATOK,
SZENTSÉGEK 2013/2014:
쮿 Temetések: 53/40
쮿 Keresztelők: 28/24
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쮿 Családfrissítő (február 16.) Székely
János segédpüspök atyával
쮿 NABIT – az espereskerület nagyböjti
ifjúsági lelkigyakorlata (március 20.)

쮿 Napközis tábor (június 16–20.)
쮿 Nagyifis együttlét, Balatonalmádi
(június 26–28.)
쮿 Dél-Pesti Középiskolás hittantábor,
Kemence (június 30–július 5.)
쮿 Plébániai családos nagytábor,
Nemesnádudvar (július 24–27.)
쮿 Általános Iskolás Hittantábor,
Kemenesmihályfa (július 28–
augusztus 1.)

BÁLOK
쮿 Farsangi Ifjúsági bál
쮿 20+ bál (november 7.)
쮿 Plébániai bál, Don Bosco Közösségi
Ház (november 15.)

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK:
쮿 Házas hétvége Nemesnádudvaron
(május 16–18.)
쮿 Élő Rózsafüzér zarándoklat (május
17.)

TÁBOROK
쮿 Tavaszi minitábor Dunabogdányban
ban (május
(máj
(m
ájus
áj
us 10.)
10.)
0.)

쮿 A 2014-es esztendőben Istennek hála
fel tudtuk újítani Don Bosco
Közösségi Házunkat. Az anyagi
fedezetet három pályázat megnyerésével és a kedves testvérek igen
nagylelkű adományaival tudtuk
fedezni. Közös erőből nagyon sokak
munkájával és imádságával sikerült
elérkeznünk erre az állapotra.
Kösz
Kö
szön
sz
önet
ön
et és
és hála
há la mindnyájunknak.
min
indn
dnyá
dn
y ju
yá
junk
nkna
nk
nakk.
na
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Köszönet
S.. Z
S
Z..
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PLÉ BÁN IÁN K É LETE 2014 - B E N

EGYÉB LELKI PROGRAMOK:
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A DON BOSCO PROGRAMJAIBÓL

„KATOLIKUS HIT A VILÁG KÖRÜL –
VILÁGVALLÁSOK KATOLIKUS SZEMMEL”
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2015. január 29-én, csütörtökön 19 órakor!
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Sajnos nem tudjuk minden rendezvény plakátját közölni, kérjük, hogy olvassátok el ﬁgyelmesen a 16. oldal hirdetéseit!

HÁZI PRAKTIKÁK

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó
időszakot mulatságok, maszkabálok, bőségesen terített asztalok időszaka jellemzi. A
farsang egyik fő édessége a fánk, amit számtalan formában, ízzel, módon készíthetünk.
A mondás azt tartja, hogy fánkot ez idő
tájt azért kell sütni, hogy a böjti szelek ne
vigyék el a háztetőt. Íme egy recept a sok közül, mely a tető épségét is garantálja.

CSÖRÖGEFÁNK
FORGÁCSFÁNK
Hozzávalók: 40 dkg finomliszt, 8 dkg vaj,
2 csapott evőkanál cukor, csipetnyi só,
0,5 dl rum, 1 dl tejföl, 5 tojás sárgája.
A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, majd a többi hozzávalóval rugalmas tésztává gyúrjuk.
Hűtőszekrényben legalább egy órát pihentetjük, majd enyhén belisztezett deszkán
késfok vastagságúra nyújtjuk, és derelyemetszővel kb. 5×10 cm-es lapokra szabjuk.
A közepüket hosszában kétszer bevágjuk,
ezeken a nyílásokon bújtatjuk át a tészta
oldalát, majd forró olajban, vagy zsírban
közepes lángon oldalanként 2-2 perc alatt a
fánkot pirosra sütjük. Vaníliás porcukorral
meghintve, rummal ízesített baracklekvárral tálaljuk.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!
K. L. M.

Juhász Gyula: Magyar vigasság

VERSSAROK

Ha sírva is, de vigadunk,
Míg fölragyog magyar napunk,
Míg álmok élnek s zendülnek dalok,
Míg magyarok leszünk mi magyarok!

Ha itt az ősz, völgyön-hegyen
Szüreti nóta megterem,
Ha forr az újbor, szólnak a dalok,
Mint varjak szállnak el a bánatok!

Tavasszal a derűs mezőn,
Hadd táncolunk örvendezőn,
Májusfa ágán víg bokréta int,
Tavaszi szélben szállnak álmaink!

S ha jő a csöndes télapó,
Farsangi kedv kél, szárnyaló,
S hogy lesz még egyszer ünnep, érzi azt
Minden magyar, ki dal mellett virraszt!

Ha jő a nyár, zengő határ
Aratóknak dalára vár,
Ölelkezik a munka és a dal
S jövőjét bízva nézi a magyar.

Ha sírva is, de vigadunk,
Míg fölragyog magyar napunk,
Míg álmok élnek s zendülnek dalok,
Míg magyarok leszünk mi magyarok!

HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
쮿 február 2. hétfő: Urunk bemutatásának
ünnepe (Gyertyaszentelő Boldogasszony). A
18 órakor kezdődő ünnepi szentmise elején
megszenteljük a gyertyákat;
쮿 február 3. kedd: Szent Balázs püspök és
vértanú emléknapja. Az aznap reggel 7 órai
szentmise végén és az utána következő vasárnap Balázs-áldásban részesülhetünk;
쮿 február 6. péntek: elsőpéntek, 18 órakor
szentmise Jézus Szíve tiszteletére;
쮿 február 7. szombat: elsőszombat, 17:15 órakor rózsafüzér, majd 18 órakor szentmise;
쮿 február 15. vasárnap: a 9:30 órai szentmisén
emlékezünk meg Bosco Szent Jánosról, azaz
Don Boscóról, a szalézi rend alapítójáról, egyben ezen a szentmisén lesz a betegek szentségének a közösségi kiszolgáltatása;
쮿 február 16. hétfő: 24 órás szentségimádás;
쮿 február 18. szerda: Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete (szigorú böjti nap), hamvazás az
esti szentmise és a vasárnapi szentmisék után;
쮿 Nagyböjt péntekjein 17:15 órától keresztúti szertartást tartunk, mely után 18 órától
szentmise lesz. Nagyböjti péntekjein csak esti
szentmisék lesznek!

쮿 január 31. szombat: női lelkinapot tart
Gertraud Evanzin német schönstadti Mária
nővér a Don Bosco Közösségi Házban. Részletek a plakáton olvashatók. Minden hölgyet
szeretettel várunk!;
쮿 február 12. csütörtök: 18:30 órakor a
RUACH zenekar koncertje a Don Bosco Közösségi Házban;
쮿 március 20–22. péntek–vasárnap: Barsi
Balázs atya nagyböjti lelkigyakorlatára megyünk Sümegre, a ferences kolostorba. A
szállás költsége személyenként kb. 2500 Ft/
éjszaka, az étkezésről mindenki maga gondoskodik. Vadas Hajninál lehet jelentkezni
február 1-jéig.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
쮿 február 13. péntek: farsangi ifjúsági bál;
쮿 február 17. kedd: 20 órakor a Férfi kör találkozója a plébánián;
쮿 február 24. kedd: 20 órától az Asszonykör
találkozója a plébánián;
쮿 február 26. csütörtök: 17 órától a Nyugdíjas
klub találkozója a plébánián;
쮿 február 27. péntek: 20 órától az Irodalmi
kör találkozója a plébánián.

HIRDETÉSEK
쮿 A közösségen belüli információáramlás elősegítése érdekében elkészült az egyházközség
internetes levelezőlistája. Itt megoszthatók
programok, meghívók, hirdetések, imakérések, gondolatok stb. A feliratkozás menete a
kihelyezett plakáton és a honlapon olvasható.
Kérdés esetén Máté László tud segíteni;
쮿 A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség
önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja.
A soron következő képzés február 7-én indul.
A képzésre a kórházlelkészségen lehet jelentkezni, részletek a templomi plakáton olvashatók.
쮿 január 29. csütörtök: 19 órától előadássorozatunk következő része lesz a Don Bosco
Közösségi Házban A zsidó hit címmel. Részleteket a plakáton olvashatunk;
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