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JÉZUS SIKERE
Az egészséges lelki működéssel élő embernek igénye van a sikerekre. Az élet
első lépései kitörő örömöt jelentenek a kisgyermek, a szülők és az egész család
számára. Az iskoláskorban tapasztalható szellemi kinyílás, a kamaszkor küzdelmei az élet értelmének keresésében, a ﬁatalkor érzelmi kibontakozása, a felnőttek alkotó ereje és az idős ember megelégedett bölcsessége számos sikerélmény hordozója lehet. Jézus is átélte ezeket, az emberi élet természetes részét
képező sikereket. Valódi siker volt Jézus számára, amikor látta a házasságtörő
asszony szemében a ráébredést, hogy létezik olyan szeretet, ami nem elítél, hanem felemel (Jn 8,1-11). Öröm volt számára, amikor Máté meghallotta a hívó
szót és követte Őt (Mt 9,9), amikor a szamariai asszonyt sikerült elvezetnie az
élő Istenhez, és ő otthagyva korsóját hirdette az örömhírt (Jn 4,1-42). Vagy
amikor Nikodémusban megerősítette a vágyat a lelki újjászületésre (Jn 3,1-21).
Mindezek olyan sikerélmények, amelyek csendesek és rejtettek, de nagy erőket
képesek megmozgatni. Közösségünk öröme Ágoston-Papp Mónika keramikus
művész testvérünk sikere, aki az idén Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától megkapta a Művelődésért díjat. Ez
egy látható siker, amit megelőzött számos olyan
elrejtett lelki tapasztalás, amit átélhetett azokban a
pillanatokban, amikor lelkének rezdüléseit ki tudta fejezni látható alkotás formájában. Alkotói vallomásában így szól: „Szeretet nélkül nem megy!”
Ennek a szeretetműnek egyik gyümölcse az itt
látható kép is, amely bemutatja Jézus legnagyobb
sikerét, az emberiség megváltását. Ennek szemlélete a Nagyböjt és a Húsvét folyamán közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy mit jelent a sikeres élet
Isten világában.
N. K.

A MEGSZENTELT ÉLET ÉVE

CONGREGATIO JESU –
ANGOLKISASSZONYOK
Egy 17. századi alapítású női rendet takar az elnevezés. Talán sokunk fejében
felsejlik a Váci utcai templom, vagy az iskolás gyerekek szüleinek akár
a Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium is eszébe juthat. De kik is azok
a nővérek, akiket ezzel a kicsit elegánsnak hangzó elnevezéssel illetünk?
A rend alapítója Ward Mária (Mary Ward) tükrözze a jezsuitákkal való szoros kapvolt, aki az angliai katolikusüldözés idején csolatot, illetve nevükben is jelenjen meg a
kapott meghívást arra, hogy egy olyan női Jézushoz való közelség csak lassan teljesült
szerzetesi közösséget hozzon létre, mely- (2003), amikortól is a rend a Congregatio
nek feladata a leányok nevelése-tanítása, Jesu nevet viseli.
és amelyik a Loyolai Szent Ignác által alaA hagyományos szerzetesi hármasfogapított jezsuita közösség szabályai szerint dalmon kívül (szegénység, szüzesség, enél, ugyanakkor szervegedelmesség) e női rend
ÉRDEKESSÉGEK:
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származtak, de ugyanitt tanultak a helyi, mint a férﬁaké, mert a jövő nevelése minszociálisan rászoruló leányok is.
denekelőtt az anyák kezében van. Az első
De térjünk kicsit vissza az elnevezésre! leányintézet csak rövid ideig működött,
Ward Mária álma, hogy rendje nevében is de a nővérek 1770-től tulajdonképpen fo- 
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HÓNAPSOROLÓ

ÁPRILIS
Április hagyományos magyar neve Szent
György hava. A hónap jeles szentje Szent
Szaniszló püspök, vértanú.
Lengyelországban született 1030 körül, a
krakkói egyházmegyében lévő Szczepanowóban. Szegény lovagi családból származott. Iskoláit valószínűleg
a krakkói bencéseknél
kezdte, ahol felﬁgyeltek a
jó képességű gyermekre,
és Liege-be küldték teológiát tanulni.
Hazaérkezése után a
kitűnő lelki és szellemi
képességekkel bíró ifjút
püspöke kanonokká nevezte ki. A püspök halála
után 1070-ben, a nép, a
klérus és a fejedelem is őt
kívánta utódul. Így a pápa
őt nevezte ki Krakkó püs lyamatosan jelen vannak a magyar egyház
életében. 1948-ban ez a rend sem kerülhette el a feloszlatást, a kommunista diktatúra
egyházüldözése következtében 430 nővérnek kellett elköszönnie kb. 6000 diákjától.
A nővérek illegalitásban is megőrizték hivatásukat, világi munkahelyeken dolgoztak, gyakran igen kemény ﬁzikai munkát
végezve, rendi közösségüket az üldözések
ellenére így is megőrizték, majd a rendszerváltás után újraindították.
Ma két magyar városban, Budapesten
és Egerben vannak jelen oktatási intézmé2015. MÁRCIUS 29.

pökévé. Püspöksége kedvező körülmények
között indult. A király támogatta, s így Szaniszló az egyházmegye térítését véghez tudta vinni. A nyugati tanulmányaiból hozott
reformszellemet sikerült elfogadtatni egyházmegyéje papjaival, s így sikerült megújítania a klérust.
Idővel azonban a király és a püspök barátsága megromlott, majd
ellenségeskedéssé fajult,
míg a király meggyűlölte
a püspököt. Nemsokára
nyílt összeütközésre került sor, amikor Szaniszló püspök kiközösítette a
királyt. A király válaszul
megölette embereivel a
Szent Mihály templom
oltáránál. Nemcsak meggyilkolták, hanem meg is 

nyekben, ahol a következő küldetést vallják: „Iskoláinkban a szentignáci lelkiség
szerint és Ward Mária karizmája alapján
három alappillérre épül értékközvetítő pedagógiánk: TUDÁS, LELKISÉG, SZOLGÁLAT. Célunk, hogy a nevelés által keresztény
értékekre épülő társadalmat szolgáljunk.
Ezt azzal kívánjuk elősegíteni, hogy iskoláinkban egészséges női és férﬁ identitású,
önállóan gondolkodó, felelősséget vállaló,
nemzeti gyökereiben erős, szolgálatra kész
ﬁatalokat képzünk.”
N. Gy.
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 csonkították: kezét, lábát levágták, miként a
felségárulóknak szokták.
A templom melletti temetőben hantolták el, de már 1088-ban átvitték a krakkói
Wawel székesegyházba. A sírjánál azonnal
megnyilvánult a hívők tisztelete, főleg a szegények részéről.
Szentté avatását 1229-ben indították el

és 1253-ban zárták le. Assisiben hirdette ki
IV. Ince pápa. Ünnepét 1969-ben helyezték
át április 11-re, mert a krakkói káptalan
halottaskönyve szerint e napon szenvedett
vértanúságot
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
2009.
N. K. E.

IFJÚSÁG

MINISTRÁNSOK
Nagy örömömre szolgál, hogy az oltárnál
szolgálhatok az Úr színe előtt a ministránsokkal és egyre több ﬁatallal. Apró pici
hibák mindig előfordulhatnak ebben a
szolgálatban, de ezeket a mise után megbeszéljük. Egyre több feladatot kapnak a ﬁatal
tagok és egyre ügyesebbek.
Közeleg a tavasz, és majd szeretnénk a
Férﬁ körrel együtt focizni egy szombat délutánon a Malévon.
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A ministránsverseny pontjait januárban
összesítettük, eszerint az első négy hely a
következőképpen alakult:
Rácz Dominik 105 pont
Bata Márton 104 pont
Vadas Imre
95 pont
Bodó Dániel
86 pont
Továbbra is várunk mindenkit akit érdekel a ministrálás szolgálata.
K. Cs.
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VISSZATEKINTŐ
VALLÁS ÉS IDENTITÁS
Vendégségben zsidó
testvéreinknél
2015. február 27.
Fél kádis, egész kádis, szombatköszöntő
zsoltár, Izrael hitvallása és a hozzá tartozó
áldások… – olvasom egy rövid útmutatón,
amit február 27-én este, a Hunyadi téri
lakászsinagógába lépve kézbe kapok. Érdeklődve nézek körül a helyiségben, ahova
ma estére, zsidó testvéreink meghívásából
vendégségbe érkeztünk, s ahol hamarosan
kezdetét veszi a szombatot köszöntő imaóra. Körbenézni azonban egyelőre nincs lehetőség, mert egy imakönyvvel a kezemben
kedvesen a helyemre, azaz a spanyolfallal
leválasztott asszonyok oldalára kísérnek.
Bár nincsenek sokan, nagy itt a nyüzsgés:
míg a férﬁak öltözködnek és imára készülnek, az asszonyok ügyes-bajos dolgaikat
beszélik meg egymással. Nemsokára kezdetét veszi az énekekből, zsoltárokból álló
ima, melynek nagy része héberül hangzik
el. Egy kicsit ügyetlenkedek a visszafelé lapozandó, héber betűs imakönyvvel, majd a
lehetetlent feladva próbálom inkább „magamba szívni” a szertartás hangulatát. Régi
dallamok, zsoltárszövegek váltják egymást,
megemlékezve az elhunytakról és Isten áldását kérve a zsidó népre. A rövid prédikációban a ﬁatal rabbi a szertartásokon használt olajokról és azok elkészítéséről beszél,
majd megemlékezik a közösség nemrégiben elhunyt rabbijáról is.
A szertartás után a vacsoraasztalhoz invitálják maroknyi csapatunkat. Egy közös
ima után tésztasalátával, kenyérrel és borral kínálnak minket. A kötetlen együttlét
2015. MÁRCIUS 29.

alatt lehetőség nyílik egy kis személyes beszélgetésre is. Szóba elegyedek a mellettem
ülő hölggyel, aki röviden elmeséli nekem
családja történetét: templomrombolás, deportálás, haláltábor, kényszermunka, elhallgatott történelem, amerikai emigráció,
identitáskeresés… Ha csak a címszavakat
írom le, akkor is egy súlyos, borzalmakban
és nehézségekben bővelkedő családtörténet sejlik fel előttünk. Nem lehet egyszerű
egy ilyen múltú családfával élni, töprengek,
miközben arról kérdezem beszélgetőtársaimat, hogy körülbelül hány zsidó hívő él
Magyarországon, és kinek mit jelent valójában a zsidó hit. Elmondják, hogy ma az
országban kb. 120 000 zsidó él, Budapesten
20 zsinagóga működik. Főként a szombati
imaórákat látogatják sokan, de elmondásuk
szerint igen kevés azoknak a száma, akik a
vallási előírásokat is betartva, a mindennapokban is gyakorolják a zsidó hitet. Sokaknak – akár csak beszélgetőtársaimnak – a
zsidó lét inkább egyfajta identitást jelent.
Eközben véget ér a vacsora és felhangzik
a hálaadó imádság. Lassan elbúcsúzunk.
Érdekes és tanulságos látogatás volt ez,
örülök, hogy egy estére bepillantást nyerhettem egy más kultúra, más vallás, más
identitás világába…
N. Zs. O.

MINITÁBOR
2015. március 13–15.
Péntek reggel még minden táborozó iskolába vagy óvodába indult. De délután nem a
megszokott szemeretelepi vasútállomáson
találkoztunk, hanem a Bajcsy-Zsilinszky
utcai villamosmegállóban, és onnan mentünk Esztergomba. Az út hosszú volt busz- 
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 szal, de nagy sokára épségben és egészségben megérkeztünk a táborhelyre. Majd jött
a szokott kipakolás, ismerkedés, csapatbeosztás, vacsora – melyet már mindenki
nagyon várt –, majd egy szép keresztút,
fürdés, esti mese, ima és az alvás. Este a
vezetőknek volt egy rövid megbeszélés a
következő napról, majd ők is aludni térhettek. Reggel Petya ébresztett minket trombitaszóval. Felkelés után Isti megtornáztatta a fáradt népet, és ezek után Karesz atya
ismertette a napi programot, majd levezényelte a reggeli imát. Délelőtt kokárdát és
keresztet készítettünk, bögrét festettünk,
melyet meg lehetett vásárolni a templomban. Mikor mindezzel végeztünk, a városban akadályversenyen vettünk részt nagy
vidáman. Még az eső sem bírta kedvünket
elvenni, és közben töltöttük a feladatlapot.
Az utolsó állomás az étterem volt, ahol
ebédeltünk. Miután megtöltöttük pocakunkat, a Keresztény Múzeumba látogattunk. Este megünnepeltük Viola Blanka
születésnapját, majd a ﬁnom vacsora után
Gabi és Nono kvízzel készült, ami egyszerre volt tanulságos és érdekes. Karesz atya a
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kvíz után tartott misét, majd jött a fürdés,
esti mese, ima, majd az alvás.A hazaindulás reggelén véletlenül kimaradt a reggeli
torna, így nem azzal indult a nap, hanem
ﬁnom kaláccsal és kakaóval vagy teával. És
jött a pakolás, takarítás, végül a csapatok
jutalmazása, és a megnyert csokik, nápolyik, győri édes szétosztása. Végül buszra
szálltunk és hazaindultunk. A villamosmegállóban minden szülő várta az ő kis
csemetéjét. Remélem mindenkinek felejthetetlen élmény volt ez a hétvége – nekem
az volt –, és reméljük új táborozók is jönnek majd a következő táborba.
K. Cs.
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Fináli Gábor rabbi
második látogatása

ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐK

2015. március 12.
Mivel az első előadáson – január 29-én –
olyan sok kérdés merült fel, hogy abba az
egy tartalmas estébe már nem fért bele, a
rabbi úr másodszor is ellátogatott közénk.
A március 12-i este sokkal személyesebb
hangulatú volt, mint az első alkalom: talán azért, mert addigra már a zsinagógalátogatáson is részt vettünk, talán azért,
mert erre az estre azok jöttek el, akik nem
csak ízelítőt, hanem alaposabb ismereteket
szerettek volna kapni abból a zsidó hitből,
amelybe Jézus is született.
Gábor rabbi minden egyes kérdés-ládába bedobott érdeklődést megválaszolt
– kezdve attól, hogy miért hordanak a férﬁak kipát egészen a Messiás-várásig –, így
a kérdések vázán újabb és újabb érdekfeszítő előadásban volt részünk. Az utolsó
válaszok, és a rabbi családjának története
nyomán a magyar történelem legutóbbi 70
évéből is megismerhettünk egy elgondolkodtató szeletet. Nekem különös élmény
volt végighallgatni a rabbi személyes vallomását arról, hogy a rendszerváltást követő ideológiailag zűrzavaros – legalábbis
nekem, mint akkori kiskamasznak annak
tűnő – időszakban hogyan kereste és találta meg Istent.
Ezért is fordulhatott elő, hogy nem tűnt
fel az órák múlása, és jócskán belenyúltunk az éjszakába. Még egyszer köszönjük
a sok átadott ismeretet – huh, remélem,
legalább a felét fel tudtam dolgozni –, és
azt az őszinteséget, amely megadta az alkalmak – mindkét fél részérő érezhető –
nyitottságát!

 Bruder Balázs
születési dátum: 2013. augusztus 20.
keresztelés ideje: 2015. február 1.
 Terbe Gergő
születési dátum: 2014. október 28.
keresztelés ideje: 2015. február 8.
TEMETÉSEK

† Berényi Mátyásné
(sz. Antal Gizella)
születési év: 1932
temetés ideje: 2015. január 28.
† Mezei Istvánné (sz. Bölkény Anna)
születési év: 1925
temetés ideje: 2015. január 30.
† Bakonyi János
születési év: 1932
temetés ideje: 2015. február 25.
† Ruga Ferencné (sz. Barna Ilona)
születési év: 1929
temetés ideje: 2015. február 25.
† Tarcsányi Klára
születési év: 1924
temetés ideje: 2015. március 3.
† Elbert Miklós
születési év: 1926
temetés ideje: 2015. március 13.
† Incze Mihályné (sz. Szűcs Julianna)
születési év: 1934
temetés ideje: 2015. március 20.
† Rezsnyák Tibor
születési év: 1946
temetés ideje: 2015. március 20.

K. M. K.
2015. MÁRCIUS 29.
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ISMERŐS ARCOK

A BARTAL CSALÁD

Bartal Mária és Attila 16 éve házasok. Gyermekeik közül Dávid 13,
Csenge 11, Boti 4 éves. Mária irodalomtörténész, az ELTE oktatója,
Atus pedig tanácsadóként uniós projektek megvalósítását segíti.
 Mióta jártok erre a plébániára?
– 2003 óra élünk Lőrincen. Eleinte a Főplébániára jártunk, majd kb. 5-6 éve szinte
véletlenül csöppentünk be az adventi esti
misékre, amelyek hangulata, békéje rögtön
megragadott bennünket. Aztán lassacskán
a családos misére, majd a gyerekhittanra is
becsatlakoztunk.
 Miért szerettek ide járni, mit éreztek a
plébánia erősségének?
– A templom meghitt, családias légköre, a
közösség nyitottsága és sokszínűsége mindig vonzott bennünket. A plébános atyák
gondolkodása, szociális érzékenysége pedig mintaadó a számunkra. Nagyon jólesik,
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hogy Boti ﬁunk mise alatti matatását, zörgését türelemmel viselik a többiek...
Két éve nyáron részt vettünk az orfűi családi táboron. A felszabadult légkör, a szervezés családközpontúsága és rugalmassága
sokat segített abban, hogy igazán a közösséghez tartozónak érezzük magunkat. Kicsit olyan érzés volt, mint egy jó osztálykiránduláson lenni, felszabadultan, lazán.
 Nagyon szerteágazó a munkátok. Mi a
ti motorotok a zsúfolt hétköznapokban?
– Mindenekelőtt nagyon szeretjük, amit
csinálunk; mindketten megtaláltuk a hivatásunkat. A fáradtságot, a megszokás lehúzó erejét pedig egyéb közös feltöltő prog-
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ramjaink, mint a jóga és a tangó, egyénileg
Máriának a varrás, Atusnak pedig a baráti
sörözések ellensúlyozzák.
 Hogyan tudtok egyensúlyt találni a házasságotok, gyerekek, szakmai hivatás kihívásai között?
– Röviden: sehogy. :) Hosszabban: mindennapos küzdelem, de szerintünk ezt sokan
ismerik a plébánián. Azt nagyon fontosnak
tartjuk, hogy kettesben és a gyerekekkel is

megtaláljuk a minőségi együttlétre az időt.
Komoly logisztikát igényel, de évek óta beosztjuk egymás között a családi feladatokat,
házimunkát. Néha ez kicsit olyan, mint a
staféta-átadás a futópályán, de összességében azt érezzük, hogy bízunk egymásban,
közel vagyunk egymáshoz, és meg tudunk
nyílni egymás előtt.
 Köszönjük, hogy köztünk vagytok. Gyertek a következő családi táborba is!
B. R.

GALÉRIA

Március 15-én és 22-én az esti
szentmisék keretében Szili András atya,
a Főplébánia káplánja tartott nagyböjti
lelkigyakorlatos szentbeszédeket

Március 9-én este sokan voltunk
plébániánkról a KMO Művelődési Házban
Pál Feri atya előadásán – köszönet
a szervezőnek!

A Család • Pár • Frissítő keretében március 6-án „Konﬂiktuskezelés a családban” címmel
tartott előadást a Don Bosco Közösségi Házban Beke Csilla mentálhigiénés szakember
2015. MÁRCIUS 29.
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VISSZATEKINTŐ
TARTÓSÉLELMISZER
GYŰJTÉS
2015. március 2–22.
Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről.
A nagyböjti idő prefációja arra hívja fel
ﬁgyelmünket, hogy lelki előkészületünk
három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken
tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció) A
harmadik felszólítás közös gyakorlására, a
Mennyei Atya jóságának a követésére, azaz
a nélkülözők segítésére hívja fel ﬁgyelmünket a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ebben a szellemben
kérte egyházmegyénk főpásztora, hogy a
már többéves hagyomány szerint gyűjtsünk templomunkban tartós élelmiszereket, és segítsünk–megörvendeztethessünk
a plébániánkon élő rászoruló családokat
a húsvéti ünnepekre. Nagyböjt elejétől a
böjt ötödik vasárnapjáig gyűltek a tartós
élelmiszerek a plébánia folyosóján. Ezeket
összesítve: 210 kg élelmiszer gyűlt össze,
melyet Karitász-csoportunk munkatársai
osztanak szét húsvétig a rászoruló nagycsaládosok és idős, egyedülálló testvéreink
között. Szám szerint ez 12 csomagot jelent.
Hálásan köszönjük az adományozóknak a
nagylelkű adakozást. Isten ﬁzesse meg!

meg erre a vasárnapra templomainkban
a Kárpátalján élő rászoruló testvéreink
megsegítésére. A plébániánk tagjai, átérezve a helyzet súlyosságát, a szentmiséken 399 835 Ft-ot gyűjtöttek össze,
melyből 64 105 forint a gyerekek által a
minitáborban készített tárgyakból folyt be.
Ez igen szép teljesítmény közösségünk részéről, hiszen kiemelt gyűjtéseken mindezidáig ennyi adomány még nem gyűlt össze.
Hála és köszönet érte.
S. Z.

NAGYBÖJTI
LELKIGYAKORLAT
SÜMEGEN
2015. március 20–22.
Milyen jó lenne eljutni lelkigyakorlatra,
mennyire szükségünk lenne már az elcsöndesedésre, befelé, de még inkább Isten felé


Az idei nagyböjtben még egy kiemelkedő
gyűjtés is volt március 15-én, vasárnap. A
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
az Ukrajnában kialakult súlyos helyzetre
való tekintettel országos gyűjtést hirdetett
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fordulásra, hogy újra szilárd talajon járhassunk – zakatolt bennünk régóta…
…és jött a lehetőség: Barkó Szabolcs régi
tanárát, Barsi Balázs ferences szerzetes
atyát kérte fel, hogy tartson lelkigyakorlatot plébániánk tagjai számára. Gondolkodás nélkül jelentkeztünk.
Alig tudtunk kilépni a már megszokott
mókuskerékből: annyi a feladat, hogyan érjük utol magunkat?... Aztán mégis, ellenállhatatlan, felülírhatatlan szükségtől, vágytól
hajtva pénteken fél 3-kor mégiscsak elindultunk Sümegre, a ferences kolostorba.
Nem hiába – kitárt karokra leltünk. Kételyek, kérdések, bizonytalanságok maradtak
el mellőlünk, hajszoltság, űzöttség mind
lecsendesedtek, hiányok, hibák, bűnök törlődtek, kinyílt a kapu, újra felismerhettük,
hogy ott vagyunk, ahol szeretnénk lenni: az
Isten tenyerén.
Hadd idézzek Balázs atyától néhány
„hamubansült” gondolat-foszlányt – melyeknek mindegyikéhez még sok másik is
tartozik – egyeseknek ízelítőül, másoknak
emlékeztetőül:
 „Igazi kezdet kell az életünkbe! Minden a világon (tűz, víz stb.) ambivalens:
benne van az isteni és az Istentől elszakított valóság is… Bennünk mennyei lángok lángoljanak fel! – ez az igazi kezdet,
amely szent bűnbánat könnyeihez vezet.
Ugyanakkor a kereszténység lényege nem
a bűntudat, hanem Krisztus szeretete, és
az azután való vágyakozás. A bűnbánat az
életszentség kezdete, mely a szent vágyakozásból fakad: tüzes vágyból, mely Isten felé
hajt bennünket. Nincs ártatlanság, csak irgalom: Krisztus áldozata. A Húsvét legnagyobb ajándéka nem a feltámadás, hanem
a kereszthalál, és az, hogy ki függ azon a
kereszten: Isten…! A vágyakozás bennünk:
a Szentlélek. Ő bennünk Istent megragadó
lényünkké lesz. Vágyainkat alakítja, mert a
2015. MÁRCIUS 29.

vágy erősebb, mint az ész… Ezért vigyázzunk, hogy milyen vágyakat engedünk
magunkon eluralkodni! Egy életen át szabadságharcot kell vívnunk vágyainkkal,
melyek számtalan függőségbe is sodorhatnak bennünket. Az életvágy a véges életben
a túlvilágra mutat. Legigazibb vágyunk az
Isten utáni vágy. A Szentlélek által ébresztett, Isten iránti vágyunkat tápláljuk akkor is, ha az néha kielégítetlen marad! Az
Istennel való találkozás nem permanens
eufória, ahogyan az igazi szerelem se annak

hajnalán formálódik ki, amikor még a rózsaszín felhőkben jár, hanem amikor már
nincs oka, annyira megszokott, hétköznapi, hogy két ember egymás leheletévé vált,
nem tud létezni a másik nélkül. Az istenkapcsolat is ilyen, nem folytonos eufória: a
sivatagban is fenn kell maradnia. Amikor
így érezzük, akkor Krisztus az olajfák-hegyi
magányából ad részesedést. Nekünk is kijár 
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 a sötétség órája, melyben magunknak kell
kinyilvánítani akaratunkat, döntésünket
Isten mellett. Az Isten utáni sóvárgás nem
emberi teljesítmény, hanem az Isten ajándéka. Ne dobjuk el! Tartsuk életben!”
 „A kereszténység nem egy ﬁ lozóﬁa,
hanem egy Személlyel való kapcsolat, akinek láttam a szemét, hallottam a hangját!
Krisztus keresztje nem misztika, hanem
történelem! Krisztus egyházának építését
magamon, magamban kell kezdenem. Ennek eszköze az imaélet. Az imádság az, ami
bevon minket az Istennel való egységbe.
Krisztus feltámadása után nem ragyogott,
mert nem eltávolodni akart az embertől,
hanem közel maradni. Megdicsőülése az
Atyával való teljes azonosulás kifejeződése volt. Velünk is ez történik az imádságban… Nem az Istenről, hanem az Istennel
kell beszélni…”
Ezt tettük mi is Sümegen a reggeli, déli,
esti imaórákon, szentmiséken, visszahúzódva szobáinkba, kint sétálva a természetben,
vagy leülve a kolostorkert keresztje alatt.
Sok mindent tanulhattunk még Balázs
atyától, pl. hogy hogyan alakult az emberi társadalom vallásossága az ősi vallásos

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Megjelenik évente nyolcszor
Szerkesztőség: Neruda Károly (N. K.), Hajdu Noémi (H. N.),
Némethné Kiss Erika (N. K. E.), Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.),
Mayer Gabriella (M. G.), Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.)
Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Bodó Rita (B. R.), Kada-Molnár Krisztina (K. M. K.),
Kollányiné Dohán Judit (K. D. J.), Kraus Csanád (K. Cs.), Maros Pál (M. P.),
Nemesiné Zsolnay Orsolya (N. Zs. O.), Schütt Zoltán (S. Z.)
Fotók:
KMO, Kollányiné Dohán Judit, Maros Pál, Sárkány György,
Szőnyi Levente, Viola Zsolt
A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407
e-mail: szemere.mustarmag@gmail.com
Plébániánk honlapján – www.szemere.plebania.hu – az egyéb híreken
és aktualitásokon kívül a Mustármag számai is olvashatók!
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igénytől a globális „etikáig”. Hallhattunk
bioetikai kérdésekről, s a mindezekre adott
keresztény válaszról és azok magyarázatáról. Így valósult meg a lelkigyakorlat kettős
célja: találkozás Istennel és továbbképzés
hitünkben és annak megvallásában.
K. D. J.

KERESZTÚTI IMÁDSÁG
Krisztus arca – az ember arca
2015. március 27.
Régi hagyomány, hogy a nagyböjti péntekeken tartott keresztúti imádságokat plébániánk közösségei „elosztják” egymás
között. Idén a Férﬁ kör a virágvasárnap
előtti pénteken került sorra. Ezúttal Péter
testvérem vállalta magára a szervezést, és
– Karesz atyával egyeztetett – javaslatára
Ferenc pápának a 2014-es nagypénteki, a
római Colosseumnál megtartott keresztúti
ájtatosságán elhangzott imádságokat olvastuk fel. Ebből idézem fel most A hét szó
sóhaja című elmélkedést.
«Evangélium Szent János könyvéből:
Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás,
megszólalt: „Szomjazom!” Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot,
izsópra tűzték és a szájához emelték. Amint
Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte
lelkét” (Jn 19,28-30).
Jézus hét szava a kereszten a reménység
mesterműve. Jézus lassú léptekkel – melyek a mi lépéseink is – halad keresztül
az éjszaka sötétségén, hogy bizalommal
hagyatkozzon az Atyja karjaiba. Ez a haldoklók sóhaja, a reménytelenek kiáltása, a
vesztesek fohászkodása. Ez Jézus!
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
(Mt 27,46). Jób kiáltása ez, a balsorstól súj-
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tott összes ember kiáltása. És Isten hallgat.
Hallgat, mert a válasza ott van a kereszten:
Ő maga, Jézus, az Isten válasza, a szeretetből megtestesült örök Ige.
„Emlékezzél meg rólam…” (Lk 23,42). A gonosztevő, a fájdalomban társsá lett gonosztevő testvéri fohásza ez, mely behatol Jézus
szívébe, aki ugyanannak a fájdalomnak a
visszhangját érzi. És Jézus megérzi ezt a
könyörgést. „Még ma velem leszel a paradicsomban”. Mindig megvált bennünket
a másik fájdalma, mert kihoz bennünket
saját magunkból.
„Asszony, íme a te ﬁad!..” (Jn 19,26). De az
ő anyja Mária, aki Jánossal állt ott a kereszt
alatt, megtöri a félelmet. Gyöngédséggel és
reménységgel tölti ki azt. Jézus nem érzi
többé egyedül magát. Miként számunkra,
ha a fájdalom ágya mellett van valaki, ki
szeret. Hűségesen. Mindvégig.
„Szomjazom” (Jn 19,28). Ahogy a gyermek
kér inni az anyjától, ahogy a láztól gyötört
beteg… Jézus szomja az élet, a szabadság
és igazságosság szomjúhozóinak a szomja.
A legnagyobb szomjazónak, az Istennek a
szomja, aki nálunk mérhetetlenül jobban
szomjazik a mi megváltásunkra.
„Beteljesedett!” (Jn 19,30). Minden! Minden szó, minden gesztus, minden jövendölés, Jézus életének összes pillanata. A
szőttes elkészült. A szeretet ezer színben
pompázik a szépségében. Semmi nem
veszett kárba. Semmi nem dobtak félre.
Minden szeretetté lett. Minden betöltetett
értem és érted. És ekkor, a halálnak is van
értelme.
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” (Lk 23,34). Íme. Jézus hősiesen kilép a halál félelméből. Mert
ha az ingyenes szeretetben élünk, minden
élet. A megbocsátás megújít, meggyógyít,
átalakít és megvigasztal. Új népet teremt.
Megállítja a háborúkat.
2015. MÁRCIUS 29.

HÁZI PRAKTIKÁK
HÚSVÉTI CIPÓCSKA
Két közepes burgonyát megfőzünk, és
melegen áttörjük. 2 dl langyos tejet elkeverünk egy teáskanál cukorral, és
belemorzsolunk 2,5 dkg élesztőt, majd
felfuttatjuk. Hozzádolgozunk 40-50 dkg
lisztet, a tört krumplit, 1 tojást, 5 dkg
langyos vajat és 1 csapott evőkanál sót.
Jól kidagasztjuk és meleg helyen kelesztjük. A tésztából dió nagyságú golyókat
formázunk, amit aztán fél cm vékonyra
nyújtunk és főtt , füstölt sonkadarabokat rakunk a közepére. Végeit lezárjuk,
így kis vekniket kapunk. Sütőpapírral
bélelt tepsibe sorakoztatjuk őket, tetejüket bevagdossuk és tojással megkenjük.
170 fokos sütőben megsütjük, és ecetes
tormával kínáljuk.
K. L. M.
Jó étvágyat kívánva:
„Atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet” (Lk 23,46). Nincs többé a semmi
reménytelensége. Hanem teljes bizalom
Atyád kezeiben, elhelyezkedés a szívében.
Mert Istenben minden töredékes – végre –
egésszé áll össze!
Istenünk, aki Urunk Krisztus szenvedésében megváltottál minket a haláltól, az ősbűn örökségétől, melyet az egész emberi nem
átvett, újíts meg bennünket a te Fiad képére, és amiként már születésünkkor hordtuk
magunkban a földi ember képét, azonképpen Szentlelked által add, hogy hordozzuk
a mennyei ember arcképét, Krisztus, a mi
Urunk által. Amen.
(Giancarlo Maria Bregantini, Campobasso-Boiano
érseke elmélkedése, fordította P. Vértesaljai László SJ.
A teljes szöveg itt olvasható: http://www.szaleziak.hu/
keresztut-a-colosseumnal-ferenc-papa-vezetesevel)

M. P.
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SZERTARTÁSOK ÉS SZENTMISÉK
A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT
 Virágvasárnap (március 29.):
• 7:30 órakor szentmise és a hozott barkák
megáldása a szentmise kezdetén
• 8:30–9:00 óráig gyóntatás
• 9:30 órakor ünnepi szentmise, melyben
elhangzik a passió. A szentmise kezdetén
ünnepélyes barkaszentelés – gyülekezés
a templom előtt!
• 18 órakor szentmise és
a hozott barkák megáldása
a szentmise kezdetén
 Nagyhétfő (március 30.):
• 18 órakor szentmise
 Nagykedd (március 31.):
• 7 órakor szentmise
• 17 órakor gyóntatás: Tóth
Ferenc, Barabás Bence és
Neruda Károly atyák
• 18 órától Taize-i imaóra
 Nagyszerda (április 1.):
• 18 órakor szentmise, utána
Jeremiás siralmait énekeljük
 Nagycsütörtök (április 2.):
• 18 órakor ünnepi szentmise az utolsó vacsora
emlékezetére
• 19–24 óráig virrasztás,
melynek elején Jeremiás
siralmait énekeljük
• A dél-pesti plébániák idén
is megrendezik a hagyományos ócsai erdei közös virrasztást. Találkozás 21 órakor
az erdő szélén a parkolóban
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 Nagypéntek (április 3.):
• 15 órakor keresztút Jézus halálának
órájában
• 18 órakor ünnepi szertartás kereszthódolattal, passió
• A szertartás után 24 óráig virrasztás,
melynek elején Jeremiás siralmait
énekeljük

VERSSAROK

Az IRODALMI KÖR
levelezőlistájáról
Nemcsics Gyöngyi
ajánlását választottuk:

Weöres Sándor:

ECCE HOMO
Szem: magány.
Lenn út, fenn pára,
át hegy cipel.
Koponya: cella.
Kinn zárt,
benn végtelen.
Nyitott szem
ködbe húnyt.
Csukott szem
befele tárt.
Test: határolt alak,
sas száll
maga fölé.
Fáklyátlan csillag
sötétben
kel sötéten,
a világosság királya

 Nagyszombat (április 4.):
• 8:00–16:00 óráig
szentsírlátogatás
• 20:30 órától Húsvét vigíliája, Urunk feltámadásának
ünnepe – gyülekezés a templom előtt, tűzszentelés,
ünnepélyes bevonulás
a húsvéti gyertyával, húsvéti
örömének, a keresztségi fogadalom megújítása. – A szentmise végén gyertyás feltámadási körmenet! (Gyertyát
adunk erre az alkalomra, nem
kell hozni magunkkal.)
 Húsvétvasárnap (április 5.):
• 7:30 órakor szentmise
és ételáldás
• 9:30 órakor ünnepi
szentmise, ételáldás
– a szentmise után
a gyerekeknek tojáskeresés
a templomkertben;
• 18 órakor szentmise
 Húsvéthétfő (április 6.):
• 7:30 órakor szentmise
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GYERMEKSZÁJ
Ha böjt, legyen böjt!
Nagyböjti fogadalmakról beszélgetünk a
gyerekekkel. Mi mindent lehet elhatározni,
miről lehet lemondani, mit lehet felvállalni. 3 éves lányunk lelkesen felkiált:
– Nem fogok rosszalkodni! – A család
kitörő örömmel veszi a felajánlást, így P.
eltöpreng, majd határozottan hozzáteszi:
– De csak nagyböjtben!
Ez nem az én órám…
A nagycsütörtöki eseményeket otthon,
kisgyermekeinkkel is „eljátsszuk”. Megmossuk egymás lábát, hozzáillő énekeket

Lackﬁ János:

ÖRÖK
A Lázervin meghalt?
Meg.
Ő írta ezt a könyvet?
Ő.
Aki könyvet ír, az mind meghal?
Meg.
És aki könyvet olvas?
Az is.
És aki nem ír és nem olvas?
Bizony az is.
Akkor nem a könyvekben van a halasztás.
Hát nem.
Csinálsz nekem egy hosszúlépést?
Az nem gyereknek való.
Mért, mi van benne?
Bor meg szóda.
És aki megissza, hosszabbat tud lépni?
Egy ideig igen.
És aztán?
Ha túl sokat iszik, egyáltalán nem tud
lépni.
És ha keveset?
Akkor még ugrándozni is tud.

éneklünk, s ünnepi vacsorát készítünk.
Középső gyermekünk lábát törölgetem éppen – aki láthatóan az itthoni szertartást is
unja –, s odasúgom neki biztatásul, míg a
többiek énekelnek:
– Most lesz mindjárt az utolsó vacsora.
Finom lesz! – mire 3 évesem rémülten felkiált: – Többet nem fogunk vacsorázni?!
Új rovatunkba bárkinek az írása bekerülhet,
aki elküld ezekhez hasonló rövid, humoros –
akár friss, akár ősrégi – családi történeteket
a szemere.mustarmag@gmail.com e-mail
címre.
A Lázervin szerette a hosszúlépést?
Nem tudom, nyáron biztos, mert olyankor
nagyon jólesik.
Mégis télen lépte a leghosszabbat.
Mégis.
Most már nem lehet utolérni?
Most már nem.
Akkor se, ha iszom hosszúlépést?
Akkor se.
Akkor inkább iszom rövidet.
Az végképp nem gyereknek való.
Mi való a gyereknek?
Tea meg gyümölcslé.
Akkor csinálj nekem gyümölcslépést.
Az milyen?
Gyümölcslé meg szóda.
Jó, csinálok.
Várj csak, én mégis szeretném egy kicsit
utolérni a Lázervint.
Most rögtön?
Valamit meg kell beszélnem vele.
Hát nem tudom…
Tegyél még valamit a gyümölcslépésembe, akkor sikerülni fog.
És mit tegyek bele?
Öröklét.

HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK

HIRDETÉSEK

 április 13. hétfő: a Fatimai Szűzanya emléknapja. A szokásos kerületi imaest a Barcika téri
templomban lesz. Délután 17:30 órakor kezdődik a rózsafüzér, melyet szentmise követ;
 április 13. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 április 26. vasárnap: a 9:30 órai szentmisét
nemrégiben temetett halottainkért ajánljuk fel;
 május 1. péntek: elsőpéntek, 18 órától szentmise Jézus Szíve tiszteletére;
 május 2. szombat: elsőszombat, 17:15 órától
rózsafüzér, 18 órától szentmise;
 május 11. hétfő: 24 órás szentségimádás;
 május 13. szerda: Fatimai imaest a Főplébánián, 17 órától rózsafüzér, majd 18 órától
szentmise lesz;
 május 17. vasárnap: a 9:30 órai szentmisén
lesz az elsőáldozás;
Május hónapban a Szűzanya tiszteletére az esti
szentmisék előtt 17:40 órától litániát éneklünk.

 március 29. vasárnap: a 9:30 órai szentmise után a templom előtt ﬁnom, házi készítésű
süteményeket lehet vásárolni. A bevételt a
Karitásznak ajánlják fel a készítők, akik ezen
a vasárnapon a Nyugdíjas kör tagjai. Reméljük, sokan megkóstolhatják a ﬁnomságokat,
de aki esetleg lemaradna, annak sem kell elkeserednie: hagyományt szeretnénk teremteni, ezentúl minden hónap utolsó vasárnapján
sütivásár lesz.
 április 11. szombat: ifjúsági pénzügyi képzés lesz a Don Bosco Közösségi Házban a 15
és 18 év közötti ﬁatalok számára. Részleteket
a templomban kihelyezett plakáton, valamint
plébániánk honlapján olvashatunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
 március 29. vasárnap: 15:30 órától plébániai foci a Gerely utcai pályán 6–99 éves korig;
 április 21. kedd: 20 órakor a Férﬁ kör találkozója a plébánián;
 április 24. péntek: 20 órától az Irodalmi kör
találkozója a plébánián;
 április 28. kedd: 20 órától az Asszonykör
találkozója a plébánián;
 április 30. csütörtök: 17 órától a Nyugdíjas
klub találkozója a Don Bosco Közösségi Házban;
 május 19. kedd: 20 órakor a Férﬁ kör találkozója a plébánián;
 május 26. kedd: 20 órától az Asszonykör találkozója a plébánián;
 május 28. csütörtök: 17 órától a Nyugdíjas
klub találkozója a Don Bosco Közösségi Házban;
 május 29. péntek: 20 órától az Irodalmi kör
találkozója a plébánián.
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ADÓ 1%
 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!
Az első 1% felajánláshoz szükséges nyilatkozatot a templom végében lévő kis asztalon találhatunk; vigyünk belőle ismerőseinknek is!

ELŐRELÁTÓ
(avagy jegyezd be a naptárodba!!!)
 július 20–25. hétfő–szombat: az idei általános iskolás tábor Héregen lesz. Kérjük, hogy
aki szeretne jönni, az minél hamarabb jelentkezzen 3000 Ft előleggel a sekrestyében, mert
a férőhelyek száma korlátozott.
 július 29–augusztus 2. szerda–vasárnap:
a plébániai nagytábor a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolában lesz Monostorapáti és
Balatoncsicsó között. Az ágyas elhelyezések
száma 74, így javasoljuk a mielőbbi jelentkezést családonként 5000 Ft előleg beﬁzetésével.

MUSTÁRMAG

