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AZ IRGALMASSÁG ARCAI
Ferenc pápa – érzékeny lélekkel fi gyelve korunk súlyos társadalmi problémá-

it – meghirdette az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát. A Szentév 2015. de-

cem ber 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepével kezdődik. A lezárásra 2016. 

no vem ber 20-án, Krisztus Király ünnepén kerül sor. A Szentatya ta-

nítása szerint az egyház mai küldetését az irgalmasság erősítése 

kell, hogy jellemezze. Kihangsúlyozva ennek a meghívásnak 

az időszerűségét, bullát adott ki Misericordiae vultus, azaz 

Az irgalmasság arca címmel. Az idei adventi időszakunk-

ban a rorate szentmisék alkalmával ezt az irgalomra meg-

hívó tanítást fogjuk befogadó lélekkel átelmélkedni.

A levél nyitánya megmutatja az irgalom ősalapját, 

amikor így szól: „Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának 

arca”. (MV 1) Ez az irgalom betekintést ad Isten belső éle-

tébe, kifejezi az Ő elénk siető szeretetét, ott él minden em-

ber szívében, és egy olyan út, amely összefűzi az Isten és az 

ember életét. (MV 2) 

Az irgalmasság egyik megnyilvánulási formája, amikor sza-

bad döntéssel megosztjuk egymással értékein ket. A Férfi kör őszi 

zarándokútján és kirándulásán találkoztunk egy egyszerű asszonnyal 

a veszprémi székesegyházban, aki megérkezésünk pillanatában rögtön nyitott 

szívvel fordult felénk. Örömmel ajándékozott meg ismereteivel a székesegyház-

ról, valamint a Veszprémi Főegyházmegye múltjáról és jelenéről. Az ilyen szív-

ből jövő emberi lépések rávilágítanak arra, hogy bármilyen őszinte odafordulás 

felkészítést jelenthet az irgalmasság életformájának gyakorlására. Az irgalmas-

ság arcába tekintve gyarapodni tudunk ismeretekben, tapasztalatokban és mély 

emberi érzésekben. Mindezek pedig megerősítenek hivatásunkban, hogy egyé-

ni élethelyzeteinkben megmutassuk az irgalmasság arcait. 
N. K.

tatya ta-

tése 

ak 

sza-

kör őszi 

MIS

ER
IC

O
R

D
E

S 
SI

C
U

T
 P

ATER



2 MUSTÁRMAG

A NYOLC BOLDOGSÁG 
KÖZÖSSÉG

A MEGSZENTELT ÉLET ÉVE

Ha a szerzetesrendekre gondolunk, akkor 

általában nem 20. századi alapítású rendek 

jutnak először eszünkbe, jóllehet ezek kö-

zül néhány csupán egy hosszabb karnyúj-

tásnyi távolságra van tőlünk. 

Ilyen például a Nyolc Boldogság Közös-

ség, amit bár Franciaországban alapítottak 

a 20. század hetvenes éveiben, Magyaror-

szágon is hamar, már a rendszerváltás előtt, 

1988-ban megjelent. Először Péli föld szent-

ke resz ten kaptak otthont, majd 1990-től 

Ho mok komáromban telepedtek le. Ma két 

helyen, Homokkomáromban és Budapes-

ten, az Örökimádás templomban találkoz-

hatunk a szerzetesekkel. 

A szerzetesrendek minden esetben vá-

laszt is jelentenek saját koruk egyes jelensé-

geire, sajátos életformájukban tükröződik a 

kor, melyben a rend létrehozásának igénye 

megszületett. Erre példa Beáta nővér is, aki 

a Sapientia Egyetemen tanít, mellette (több 

más nővérrel) a „Jézusi gyaloglás” lelkigya-

korlat egyik vezetője. A test és lélek egysé-

gét hirdető, a szemlélődő imát és a nordic 

walkingnak nevezett mozgásformát köti 

össze ez a lelkigyakorlat. Beáta nővér lát-

ható a „Rendben vagyunk” kampány több 

plakátján is, általában a két nordic walking 

bottal a kezében. 

A Nyolc Boldogság Közösségnek férfi  

és női ága is van, valamint társult tagok-

ként házaspárok, özvegyek és egyedülál-

lók is csatlakozhatnak a rendhez. A rend 

sajátos arculatához hozzátartozik, hogy a 

Szentlélek adományaira különösen nagy 

fi gyelmet fordítanak: Közösségünk életét 

meghatározza a Szentlélek befogadása és 

megtapasztalása, a nyitottság a karizmák-

ra és a Szentlélek ajándékaira, amelyeket 

az Egyház megújításáért támaszt – vallják 

önmagukról 

A rendi életnek ugyancsak fontos ré-

sze az életállapotok kommuniója, vagyis a 

különböző életállapotú tagok ugyanahhoz 

a közösséghez való tartozása. Hivatásuk 

küldetését talán legjellemzőbb módon az 

apostolkodásban élik meg: lelkigyakorla-

tok, kateketikai munka, lelkipásztori te-

vékenység, imaestek szervezése mind arra 

utal, hogy a rend igen tevékenyen veszi ki 

részét az egyház munkájából. Engem na-

gyon megszólít az a kettősség, amit a nyolc 

boldogságos szerzetesek életében látok: na-

gyon aktívak, szívvel-lélekkel dolgoznak, �
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DECEMBER
December hagyományos magyar neve Ka-

rácsony hava. A hónap jeles szentje Da-

maszkuszi Szent János püspök, egyház-

atya, a keleti egyház nagy 

szentje. Sem születése, sem 

halála időpontját nem tud-

juk pontosan. 650 körül 

született Damaszkuszban, 

és 750 körül halt meg Jeru-

zsálemben.

János atyja keresztény 

volt, de magas hivatást töl-

tött be, a kalifátus pénz ügy-

mi nisz te re volt. Fiát gondos 

nevelésben részesítette, így 

készítve fel egy későbbi ma-

gas hivatalra. Gyermekko-

rában János a trónörökös, a leendő kalifa 

játszótársa volt. Felnőve apja utóda lett a 

pénzügyminiszteri poszton. A 7. század vé-

gén megváltozott a keresztények helyzete a 

kalifátusban. Az új uralkodó bizalmatlan 

volt velük szemben. János fogadott testvé-

rével elhagyta Damaszkuszt és Jeruzsálem-

be települtek át. Ott beléptek  a híres Mar 

Szabbasz-kolostorba. Ez 700 körül lehetett, 

a jeruzsálemi pátriárka hamarosan pappá 

szentelte Jánost, aki ettől 

kezdve a tanácsadója lett. 

Elkezdte írói tevékenységét 

is. Sokan fordultak hozzá 

tanácsért, segítségért. A kö-

zépkor után Kelet Aquinói 

Szent Tamásának nevezték.

A képrombolással kap-

csolatos vita tette híressé. 

Három nagy beszédet írt a 

képek tisztelete érdekében, 

melyek ellen a képrombolók 

III. Leó császár vezetésével 

könyörtelen támadást indí-

tottak. A kérdés gyökere az Ószövetségben 

keresendő, ahol a mózesi törvény szigorúan 

tiltja minden szobor, kép készítését, nehogy 

a bálványimádás bűnébe essenek. Az Új-

szövetség ezt a törvényt hatályon kívül he-

lyezte. De az iszlám megjelenése a szigorú 

képtilalmával a kereszténységre is hatással 

HÓNAPSOROLÓ

�

jelen vannak a magyar egyház látható életé-

ben, erejüket a csendes, szemlélődő imából 

merítik. „Minden közösségi tag naponta egy 

órát szentel a csendes belső imának, lehető-

ség szerint a kihelyezett Oltáriszentség előtt. 

A kitartó csendes imádság által igyekszünk, 

belépni annak tekintetébe, aki VAN, hogy 

ez legyen kapcsolataink és apostolkodásunk 

forrása” – áll a rend szabályzatában. Ter-

mészetesen szerzetesi életük fontos része 

a Szentírás olvasása és a Mária-tisztelet is. 

Imádságukban nagy hangsúly kap a ke-

resztények egységéért és a választott nép 

megtéréséért való könyörgés. 

Hiszem, hogy érdemes egyszer bepillan-

tani az életükbe, liturgiájukba: havonta egy 

vasárnap este a közösség énekekkel szolgál 

a szentmisén. Akinek felkeltette az érdek-

lődését a rend, az a www.nyolcboldogsag.hu 

nagyon igényes, szép honlapon jóval többet 

is olvashat a közösségről.  

N. Gy.

�
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volt. A császár az iszlám oldalról várható 

támadások miatt fordult a képtisztelet ellen. 

A mohamedánok ugyanis bálványimádás-

sal vádolták a keresztényeket. Az uralkodó 

egyre keményebb intézkedéseket hozott, vé-

gül 730-ban megtiltotta a szentek képeinek 

készítését és tiszteletét. A rendelet felhábo-

rodást és tiltakozást váltott ki.  Ekkor írta 

meg János beszédeit a képrombolók ellen. 

Világos különbséget tett a csak Istent meg-

illető imádás és a képeken ábrázolt szentek 

tisztelete között. Csodálatos a bátorsága, 

melyben szembeszállt a császárral, még a 

kiközösítést is föl merte hozni fenyegetésül.

Műveiből három fő jellemvonása rajzoló-

dik ki: elsőként egyszerű alázatossága, élete 

első felében gazdagságban élt, a legmaga-

sabb körökben forgott. Amikor szerzetes 

lett, mindezt elfelejtette. A világtól elvonul-

va egyedül Istennek akart szolgálni. Másik 

vonzó jellemvonása a hagyományhoz való 

hűsége. Harmadik vonása az egyház iránti 

szeretete, amikor az veszélybe került, nem 

törődve a hatalmasokkal, a várható megtor-

lásokkal, segítségére sietett.

A bizánci hagyomány szerint december 

4-én temették el, valószínűbb azonban, 

hogy e napon halt meg.

Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 

2009. N. K. E.

�

AZ 2015/16OS ÉVADUNK 
PROGRAMJA 

2015. december 11. Filmes beszélgetés – 

fi lmrészletek alapján a házasságon belüli 

kommunikációról

2016. január 8. A házasság és a szolgá-

lat – Ménesi Balázs és Krisztina, a MÉCS 

Családközösségek vezetői 

2016. február 11. Közös elmélkedés és 

keresztút

2016. március 11. Minek a házasság? – 

Lelki derű-gyakorlat Döbrentey Ildikóval 

és Levente Péterrel

2016. április 8. „Kőre követ” – Th er An-

tal és Ágnes

2016. május 20. Imádság – Varjú Imre 

atya

2016. június valamelyik szombatján: 
Családi nap.

CSALÁDFRISSÍTŐ

November második péntekén este 8 óra-

kor hét házaspár azért gyűlt össze a plébá-

nia alagsorában, hogy saját kapcsolatukat 

építsék a kommunikáció ritkán használt 

csatornáin keresztül. A pároknak be kel-

lett egymást mutatni, négy percig egymás 

szemébe kellett nézni, csak szemmel érzel-

meket kifejezni és gesztusokkal üzeneteket 

küldeni. A legnagyobb konstruktivitást az 

a játék igényelte, amelyikben ugyanazt az 

épületet külön-külön kellett megépíteniük 

egymásnak háttal úgy, hogy csak szóbeli 

kommunikációra volt lehetőség. Szület-

tek nagy egyetértésben teljesen különböző 

épületek és nekifeszülve kiköpött azonos 

házak. Jó volt együtt kikapcsolódni és ha-

dat üzenni a megszokásoknak.

A decemberi alkalom fi lmrészletek meg-

tekintésén és elemzésén keresztül ad le-

hetőséget a párkapcsolatokon belüli kom-

munikáció típusainak értelmezésére, saját 

kommunikációnk felfedezésére. Gyertek el 

házastársatokkal együtt de cem ber 11-én a 

plébániára fi lmrészleteket nézni, a gesztus-

nyelvekről beszélgetni. B. M.

KÖZÖSSÉGEINK
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VISSZATEKINTŐ

CSODÁLATOS NAPOK 
RÓMÁBAN

Mikor még február környékén Károly atya 

hirdette ezt a lehetőséget, azonnal jelent-

keztünk rá. Zsolt atya vezetésével erzsébeti 

és szemeretelepi hívekből rekord gyorsa-

sággal összejött ez a kis csapat.

Ahogy közeledett az indulás, nőtt az iz-

galom és a várakozás. Alig hittem, hogy ez 

valóság. Sokaknak ez volt az első repülő-

útja és az, hogy ilyen különleges helyre 

utazhatunk, még izgalmasabbá tette a rész-

vételt.

Kellemes repülés után kalandos volt a 

szállásunkra való eljutás. Megítélésem sze-

rint felértékelődtek az itthoni viszonyok, 

mert a római tömegközlekedés kissé más: 

nagyobb a forgalom és sok a motoros.

Szállásunk szép és kényelmes volt, nővé-

rek segítettek minket. Misézésre, imádko-

zásra több lehetőségünk is volt (kápolna, 

terem). Reggelente mise és reggeli után in-

dultunk, és nap mint nap este tértünk csak 

haza. Közös vacsorával, esetleg játékkal 

zártuk a napot. Volt közös és egyéni prog-

ram is.

Egyik ámulatból a másikba estünk, any-

nyi szépséget, csodát láthattunk. Álomsze-

rű volt, hogy olyan helyeken, épületekben, 

utcákon járunk amiket eddig csak köny-

vekben, fi lmekben láthattunk. Szinte min-

denhol templomok, műemlékek – majd-

nem bele is szédültünk a sok látnivalóba: 

Szent Péter-bazilika, Sixtus-kápolna, Co-

losseum stb. Megízlelhettük a kemencében 

sütött vékony pizzát, fagyit, kávét, kapu-

csínót... Egy festőművész hölgy festékfl a-

konokkal és sablonokkal csodálatos gyor-

sasággal alkotott szép képeket. Virágoztak 

a leanderek és más növények is.

Rómában nyüzsögnek a világ minden 

tájáról érkező turisták. Pápai audencián is 

részt vettünk. Láttuk és hallottuk a Szent-

atyát, aki ott autózott az összegyűlt hívek 

között. 

A keresztények üldözése alatt számos 

katakomba alakult ki a, misék és temet-

kezések helyévé váltak. Mi is tartottunk 

egy ilyen helyen – 11 méterre a föld alatt 

– szentmisét. 

Jó volt megismerkedni és beszélgetni 

egymással, nem törődni az idővel, csak 

csodálni mindazt, ami körülvett minket. 

Nagyon boldog vagyok, hogy a közössé-

günkkel együtt ott lehettem ebben az örök, 

történelmi városban. Lenyűgözött az em-

beri alkotás, találékonyság és az ennyire 

maradandó alkotások létrehozása.

K. É.
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GIMNAZISTA IFJÚSÁGI 
CSOPORT

Újraindult csoportunkban ősztől péntek 

esténként a Don Bosco Közösségi Házban 

találkozunk rendszeresen, este fél 8 órakor. 

Az első fél óra laza beszélgetéssel, zsíros 

kenyér készítésével telik, amíg megérkezik 

mindenki, az is, aki péntek esti utolsó kü-

lönórájáról lohol, hogy ideérjen. Van, aki a 

Regnum-csoportjából jön, van, aki úszás-

ról, tollasról, zenekarról, vagy éppen – ha-

vonta egyszer – Pannonhalmáról. A zsíros 

kenyér mellé van hagyma és tea, de volt 

már Nutella is! 

A létszám hétről hétre bővül. Ismerke-

dő esten játszottunk, volt fi lmnézés,  be-

szélgetés,  pingpongozás, közös látogatás a 

főplébánia ifj úsági rendezvényén, zenélés, 

társasjátékozás. Hittanórát tartott nekünk 

Karesz atya, Zsolt atya, és beszélgettünk az 

élet mulandóságáról Mindenszentek ünne-

pének idején. Legutóbb kézműves munká-

kat készítettünk közösen a Karitász javára 

(ld. fotók!).

Néhány röpke tudósítás a csapatból:

„A péntek esti alkalmak a Don Boscóban 

jó közösséget teremtenek, vidám a hangu-

lat, és változatos programok vannak min-

den héten: fi lmnézés, kézműveskedés, tár-

sasozás, beszélgetés. A múltkor például a 

Piszkos Fredet próbáltuk ki tízen, vicces és 

interaktív játék volt. Mindig szívesen me-

gyek.” • Dávid

„Fontos, hogy barátságot kössünk azok-

kal, akikkel együtt járunk a templomba, 

hogy beszélgethessünk a minket érdeklő 

dolgokról, vagy csak egyszerűen vidáman 

KÖZÖSSÉGEINK
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egymással töltsünk néhány órát, ami feltölt. 

Így leszünk egy családdá. Úgy érzem, jól 

egymásra találtunk, jól érezzük magunkat 

együtt, és jó, hogy barátok lehetünk. Érde-

kes dolog felfedezni egymást. Örülök, hogy 

egy csapat vagyunk!” • Kata

„Nagyon örülök, hogy ebben a tanévben 

péntekenként összejöhetek a barátaimmal. 

Jó dolog a társasággal megnézni egy fi lmet, 

pingpongozni, társasjátékot játszani, más-

kor együtt zenélni, vagy az élet komoly dol-

gairól beszélgetni. Egy fárasztó hét után iga-

zi felüdülés ezen részt venni. Örülök, hogy 

ehhez a közösséghez tartozom.” • Laci

„Az alkalmak kellemesek. Családias, 

barátias a légkör, és jó programok vannak. 

Gyertek nyugodtan!” • Barnabás

„Szerintem azért jó, hogy van egy ifi cso-

port, mert itt mindig együtt tudunk lenni a 

barátokkal, és jól tudjuk magunkat érezni. 

Én idén vagyok itt először, de nagyon jól 

érzem magam: mindig jó programok van-

nak, jó a társaság, és érzem, hogy teljesen 

be tudtam illeszkedni. Mindenkinek csak 

ajánlom, hogy ha van ideje pénteken, jöjjön 

el, mert itt egy jó közösségre, sok barátra 

fog találni!” • Nóri

 „Szerintem hihetetlenül fontos, hogy 

ismerjük a közösség tagjait, ahova járunk 

templomba, hisz sok igaz barátra lelhetünk 

a saját korosztályunkban. Jó, hogy nekünk, 

gimnazistáknak is van hittan, mivel a mi 

korosztályunkban egyre kevesebben járnak 

templomba a közösségi programok hiánya 

miatt. Jól érzem magamat mindig ezeken a 

pénteki összejöveteleken.” • Csanád

 Péntek este csak úgy fi atalosan... Már 

lassan három hónapja, hogy elkezdődött 

a heti rendszerességű „Ifi -kör” a közössé-

gi házban. A középiskolásoknak tervezett 

esemény hétről hétre egyre változatosabb 

programokkal segíti a tanulókat a fára-

dalmas hétköznapok kipihenésére. Társas-

játékok, pingpongozás és zenés esték után �
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alkalmunk nyílt előbb az Életrevalók című 

francia fi lm, később – halottak napja alkal-

mából – a Bakancslista című hollywoodi 

fi lm megtekintésére. Az előbbi fi lm komoly 

témájának megértéséhez Karesz atya segí-

tett egy beszélgetős este keretén belül. Egy 

alkalommal vendégünk volt Czap Zsolt 

atya is, aki interaktív előadást tartott az 

emberi hibákról. Az adventi időszak is sok 

színes programot rejteget. Mindezek után 

bátran mondhatom, hogy:

„Ha péntek este jókedvre vágysz,

  irány a Don Bosco Közösségi Ház!”

Békefi  Edina

TERVEZETT PROGRAMJAINK 
A JÖVŐRE: 
November utolsó hétvégéjén egészen kivé-

telesen a megszokott péntek helyett 28-án 

szombaton a plébániai koncert után bir-

tokba vesszük a Don Boscót, közös vacso-

ra után beszélgetünk, majd ott alszunk 

izolírokon hálózsákban, és vasárnap együtt 

megyünk a fél 10-es misére. 

December 4-én folytatjuk az ajándék-

készítő kézműves foglalkozást. A Karitász 

céljaira történő adakozáshoz készítünk 

„alibi”-tárgyakat, melyek megvásárlása 

révén a plébánia közösség tagjai adakoz-

hatnak a rászorulók megsegítésére, a tárgy 

pedig ennek szép emlékéül szolgálhat. 

December 11-én a főplébániáról Szabó 

József plébános atyát várjuk hittanóránkra. 

December 18–20-ig részt veszünk a 

Minitáborban, a kisebbek táboroztatásán, 

melyben ifi vezetői feladatok ellátása közben 

fogjuk ismét jól érezni magunkat együtt. 

Az ünnepek alatt elmegyünk sétálni a ka-

rácsonyra szépen felöltöztetett belvárosba, 

a téli szünetben korcsolyázunk, és közös ze-

nélés is lesz a Don Boscóban.

A jövő évben Karesz atya mellett Varjú 

Imre atyát, Szili András atyát várjuk hit-

tanóráinkra. A továbbiakban beszélgetünk 

majd önismeretről, szó lesz a szép magyar 

beszédről, keressük Istent fi atalosan az iro-

dalom tükrében, gondolkodunk a magyar-

ság és a kereszténység értékrendjéről és 

viszonyáról vidám fi lm kapcsán, valamint 

komoly beszélgetés formájában. Bodó Rita, 

Nemcsics Gyöngyi, Bartal Mária és Bodó 

Márton lesznek a meghívottak. Március-

ban, a nemzeti ünnephez  kapcsolódóan az 

Operaházba megyünk, Erkel Ferenc Bánk 

bán c. operáját nézzük meg. Egy orvos 

indonéziai és pápua új-guineai kalandjai-

ról, felfedező útjáról fogunk vetített képes 

beszámolót hallgatni. Tavasszal ifj úsági 

zenés misét és ifj úsági lelkigyakorlatot ter-

vezünk.

Lehet, hogy te még hiányzol körünk-

ből???!!! Soha nincs késő megérkezni… J
Továbbra is szeretet-

tel várunk minden 

14–18 év közötti fi a-

talt, aki szívesen jön 

körünkbe! Ha ér-

deklődsz, vagy szíve-

sen bekapcsolódnál, 

vedd fel a kapcsola-

tot Kollányi Judittal 

a +36 30 624-7602-es 

telefonszámon!

 K. D. J.

�



2015. NOVEMBER 29. 9

Egy kedd este találkoztunk náluk egy jó ke-

délyű, baráti beszélgetésre.

� Miért a Szemere?

– Már ősidők óta Pestszentlőrincen lakunk, 

hosszú ideig az imrei plébániára jártunk, 

majd néhány éve minket is megérintett a 

„Szemere-szele”. Először Marci került kap-

csolatba Zsolt atyával a Szemeréről, majd 

az ő sikeres beilleszkedését Edina váltása 

követte, ezután pedig az egész család ide 

kezdett járni. Mi a magunk módján va-

gyunk vallásosak, ez pedig sokszor okozott 

kellemetlen helyzeteket, itt a plébánián pe-

dig egy sokkal befogadóbb és elfogadóbb 

közegbe cseppentünk. Karesz és Zsolt atyá-

ban pedig Marci is megtalálta azt a segítőt, 

aki a családja mellett sokat segített/segíthet 

neki az életében.

� Mik az itteni tapasztalataitok?

–  Én nagyon szeretem ezt a közösséget! – 

vágja rá egyből Edina. Összeszokottak a csa-

ládok, közvetlenek az emberek egymáshoz, 

a gyerekek között nagyon jó viszony van.

ISMERŐS ARCOK

A BÉKEFI CSALÁD

Zsuzsi (46) és Árpi (46) régóta élnek együtt és nevelik két gyermeküket, 

Edinát és Marcit. Edina 19 éves, másodéves hallgató a Zeneakadémián 

ének szakon, Marcell nemsokára 18 éves, 2. osztályos gimnazista. 

Zsuzsi marketing asszisztens egy repülőgép karbantartó cégnél, 

Árpi pedig a Budapest Airportnál üzemirányító. 

�
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– Elég sokára tudtunk bekapcsolódni a 

közösségi életbe, de ez nekünk nehezen is 

megy. Szerencsére az sokat segített, hogy 

néhány embert már ismertünk innen, fő-

leg a NOÉ-n keresztül – Zsuzsi már jó ideje 

csoportvezető ott. A gyerekek kezdtek elő-

ször aktívan részt venni a plébániai prog-

ramokon, de most már mi is bekapcso-

lódtunk. Marcinak nagyon jól esett, hogy 

ilyen hamar befogadták és bármelyik ese-

ményen részt tud venni – legyen szó közös 

foglakozásról, táborokról, legutóbb a közös 

szurkolásról a Don Boscóban – és segítő 

kezekre talál mindenkiben. Egy 2012-es 

Mustármagban pedig már szerepelt is, a 

bogdányi minitábor kapcsán válaszolt kér-

désekre.

� Melyik közösség életében vesztek részt 

aktívan?

– Edina és én az énekkarba járunk, a gye-

rekek az ifi  csoport eseményeit látogatják 

rendszeresen és ha tehetjük, elmegyünk a 

közös kirándulásokra is. Itt külön szeret-

ném kiemelni, hogy Marci – minden ne-

hézség ellenére szinte mindenhova eljön 

velünk! Már egész kisgyerek kora óta cipel-

jük őt mindenhova, mintha nem is lenne 

semmi baja. Ő csak 7 éves korában kezdett 

el járni. Az első hosszú túrája a Rezi-vár-

hoz vezetett 9 évesen. Azóta is töretlen a 

lelkesedése – ezt tapasztalhatták a legutób-

bi túránk résztvevői is.

– Az olyan helyeket szeretem, amelyekért 

meg kell küzdeni – teszi hozzá Marci is.

– Ezeken kívül a közösségi szolgálatra is itt 

a plébánián kaptam lehetőséget.

� Mit csináltok szabadidőtökben, mivel 

töltődtök fel a hétköznapok után?

– Erre is Edina felel a leggyorsabban: – Ide-

gesíteni a szüleimet és az öcsémet! – mondja 

nevetve. – Ez a kedvenc hobbink valóban! – 

nevet most már mindenki. És a másik: el-

tűnni itthonról. Nagyon szeretünk utazni, 

túrázni, kirándulni, a lényeg az, hogy ne 

legyünk itthon.

� Merre jártatok már?

– A Malév-szabadjegy miatt anno nagyon 

sok helyre eljutottunk már...

– Csak minket rendszeresen itthon hagy-

tak – teszi hozzá nevetve Edina és Marci is.

– ...Persze idehaza is sokfele voltunk, és az 

utóbbi időben már inkább Magyarország 

volt a célpont. A legkedvesebb talán a Bala-

ton-felvidék, Dánia és Kanada.

– De ezek az utak is 

inkább az amolyan 

„folyamatosan úton 

vag y un k ”-t ípusba 

tartoznak. A legjobb 

példa erre Te ne rife – 

mondja Edina, ahol 

egy hét alatt egy fél 

délelőttöt kaptunk 

anyáéktól a tenger-

partra. Apa akkor is 

sétált inkább, mond-

va, hogy víz a csap-

ból is folyik, az bőven 

elég belőle. Reggel 

felkelünk ilyenkor, 
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jól bereggelizünk, majd nekiindulunk, 

mert sosem tudunk megállni! Lehet ezután 

ez egy túra, egy városnézés, múzeum, min-

dig a helyi látnivalókon múlik. Általában 

ilyenkor csak estére érkezünk vissza.

� Játszunk egy játékot: mondok egy szót és 

ti elmondjátok mit jelentenek ezek nektek. 

Azért van könnyű dolgom, mert már isme-

rünk titeket annyira, hogy tudjam mit is 

kell kérdezni.

Balaton-felvidék:

– Egy örök szerelem: Saci Panzió, Máli 

néni, a nagyvázsonyi kifl i és a csodálato-

sabbnál csodálatosabb helyek. Igazi öreg-

kori menedék.

Zene:

– A zene az nálunk alap, állandóan megy: 

vagy a hangszórókból árad, vagy be-

lőlünk. A család zenei mindenevő: bár 

mindannyiunknak van valami, amit leg-

jobban szeret, de alapvetően szívesen hall-

gatjuk egymás kedvenceit is. A stílusokat 

folyamatosan keverjük: egy opera, egy 

rock, egy klasszikus, egy jazz stb. Amúgy a 

háttérzaj is nagyon fontos: a tv folyamato-

san megy. Tematikus csatornák (Discovery, 

Spectrum) vagy hírek. Van amúgy egy 

nagy kedvencünk is: a Vissza a jövőbe 1-2-3, 

ezt akár hetente is meg tudjuk nézni – már 

ha van rá idő.

Opera:

– Elég sokat járunk, de szerintem nem is 

erre vagy kíváncsi. Edina 11 évesen állt 

először az Operaház színpadán. Hátrányos 

helyzetű gyerekeknek volt előadás operák 

keresztmetszetével, és már akkor teljesen 

elvarázsolta ez a szerep. 

– Az elül ülő gyerekek arca teljesen elva-

rázsolt, és akkor eldöntöttem, hogy nekem 

ezzel kell foglalkoznom. Irány a konzi, azt 

követően pedig az egyetem. Remélem egy-

szer operaénekes lehetek. 

� Reméljük a templomban is minél több-

ször hallhatunk majd énekelni. Marci, be-

széljünk egy kicsit rólad is!

– Én nagyon szeretnék történész lenni. 

Leginkább a XX. század, azon belül is a 

Horthy-korszak érdekel. Az sem baj, ha az 

újságírás lesz a befutó.

� Hogyan szervezitek meg mindennapo-

kat?

– Röviden? Nagyon zűrösen. Korán kelés 

az alap. Marcinak is kell a segítség, ez is 

megkíván egy embert. Főleg a tömeg okoz 

problémát. A közelbe már elutazik egyedül 

is – a BKK helyi sofőrei már nagyon jól is-

merik őt, de a metró, az például mumus.

Méhek:

– Amikor a Malév-csőd után itthon voltam 

– mondja Zsuzsi –, akkor a méhészkedést 

találtuk ki. Megtanultam, belevágtunk és 

saját magunk részére már van méz. Eleinte 

furcsa volt, de most már szeretem.

� Van esetleg még ötletetek, hogy mivel le-

hetne tovább színesíteni a közösség életét?

– Esetleg melegebéd-osztás rászorulóknak, 

a lehetőségekhez képest évente akár több-

ször is. Ezen kívül lehetne akár olyan kö-

zösségi parti – jó idő esetén a kertben, ahol 

minden résztvevő készülhet egy meglepe-

tés műsorral, és egymásnak elő lehet adni 

ezeket. Így kerekedne ki belőle egy igazi 

„performance”. Egyszer mi a Kis éji zenét 

adtuk elő a Különben dühbe jövünk című 

fi lm énekkarának stílusában. Az igen em-

lékezetesre sikerült.

Zárszóként? Lehet, hogy kívülről komoly-

nak tűnünk, de aki ismer minket az tudja, 

hogy végig bohóckodjuk az egész életün-

ket. J Van egy heti rituálénk is: Marcinak 

minden vasárnapi ebéd végére a földön 

kell lennie a nevetéstől. Ja, és az egyik jel-

szavunk: szeretjük a sütit! Hát így zajlik az 

életünk.

V. Zs.
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� A zarándokcsapat első állomása Veszprém 

volt, ahol a bencés holdudvar helyi „knábjózsija”, 

bizonyos Bischof Péter vezetésével kerültük meg, 

majd vettük be a várat. 

Karesz atya inkább 

egy jobbkormányos Nissan Figaróval

 akart volna menni... �

A Magyarország legrégibb 

katedrálisának helyén álló, 

neoromán stílusban újjáépített 

Szent Mihály-székesegyházban 

egy nagyon felkészült és lelkes 

néni adott érdekfeszítő történelmi 

visszatekintést. �  

A FÉRFIKÖR VESZPRÉMI–ZIRCI 
ZARÁNDOKLATÁNAK 12 PILLANATA



A képen balra látható ferences 

templomban csak a belső kapuig jutottunk 

– hiába, a csapat ferences véndiákjai 

a bencéseknél kisebb befolyással bírnak. � 

� Meghódítottuk viszont az 

érseki palotát, ahol papucsot 

húzva máris otthon éreztük 

magunkat.
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�

� A Gizella-kápolna bizánci hatású freskói 

a 13. századból valók. A pici épület volt 

a városban az egyetlen, ami a törököt túlélte – 

de egy püspököt csak hajszál híján. A kápolna

ugyanis útban volt a palotáját épít-

tető Koller püspöknek, és csak egy 

korabeli Facebook-csoport ellen-

állásának köszönhetően maradt meg.

� A zarándoklat legnagyobb 

kihívása egy, a veszprémi 

egyházmegyét bemutató kisfi lm 

megtekintése volt (ébren maradva), 

de ezt követően kávéval, majd 

szentmisével felfrissült a testünk 

és a lelkünk.
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� Este érkeztünk a zarándokszállásra, 

a gyönyörűen felújított Zirci Ciszterci 

Apátságba. 

Apát úr és társai híres főzőmesterek, 

a hatalmas üstök árnyékában – 

pusztán illendőségből – mindannyian 

megkóstoltuk a barna kis üvegekben 

tálalt főzetet. A társalgóban már búzából 

készített aranyló folyadékot is ízlelhettünk, 

melyet apát úr egy kis csap segítségével 

folyatott poharainkba. �

Másnap 10-kor 

a barokk kor egyik 

hazai gyöngyszeme 

látott vendégül minket 

szentmisén, ahol az 

égre emelt tekintet volt 

a meghatározó. �

Az apátság csodálatosan felújított 

könyvtárában Gutenberg korából szár-

mazó nyomtatott műveket is láttunk. � 

� A zarándok is ember: annyi 

megpróbáltatás után nem tudtunk 

ellenállni az apátsági cukrászda 

nyújtotta kísértéseknek. Hazaindulás 

előtt apát úrnak megfogadtuk, hogy 

még visszatérünk... B. A.



KARITÁSZ HÍREK 
Advent első és második vasárnapján a ½10 órai 

mise után tartjuk az idei karácsonyi vásárunkat, 

melyre szeretettel hívunk és várunk minden ked-

ves testvérünket. Különböző ajándéktárgyakkal 

és fi nomságokkal készülünk, melyek nagy részét 

ügyes és szorgos kezű ifi  csoportunk, asszonykö-

röseink, karitász-tagjaink készítik. Ezekért a kéz-

zel, szívvel, lélekkel készített tárgyakért cserébe 

kérjük nagylelkű adományai kat, amelyből a helyi 

rászorulóknak, nehéz helyzetben levőknek jut-

tatunk, valamint egy kárpátaljai plébánoson ke-

resztül az ott élőknek is szeretnénk adományozni.

Szép ádventi készülődést kíván:

 a Karitász csoport

SZALONNÁS 
HAGYMATORTA

Az egyre hosszabbodó estéken remélhetőleg 

több idő jut barátainkra, rokonainkra. Egy-

egy pohár bor melletti beszélgetésre aján-

lom a következő, akár előre is elkészíthető 

ételt.

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 4 tojás, 10 dkg 

vaj, 10 dkg húsos füstölt szalonna, 2 nagy 

fej vöröshagyma; 1 evőkanál olaj, 10 dkg 

félkemény sajt (Edami), 5 dkg reszelni való 

sajt (Gouda), 2 dl tejföl, reszelt szerecsen-

dió, só, bors.

A lisztet egy tojással és a vajjal, két evőka-

nál hideg vízzel, csipetnyi sóval összegyúr-

juk, majd 30 percre hűtőbe tesszük. A füs-

tölt szalonnát csíkokra vágjuk és ropogósra 

sütjük, majd a vékonyra szeletelt hagyma-

karikákat hozzáadjuk, és üvegesre párol-

juk. Kevés sóval, borssal ízesítjük. A tésztát 

30 cm átmérőjű kerek lappá nyújtjuk, és 

margarinnal kikent, kb. 26 cm átmérőjű 

tortaformába fektetjük, oldalait a szélekhez 

nyomkodva peremet készítünk. A tészta 

alját villával megszurkáljuk, majd egyenle-

tesen elosztjuk rajta a hagymás szalonnás 

keveréket. A kétféle sajtot fi nomra reszel-

jük, és ennek felét összekeverjük a tejföllel 

és a megmaradt 3 tojással, szerecsendióval 

ízesítjük, és a töltelékre öntjük. A maradék 

sajttal megszórt hagymatortát előmelegí-

tett sütőben 200 °C-on 30-40 percig sütjük. 

Melegen ajánlom! K. L. M.

HÁZI PRAKTIKÁK

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:
Bartal Attila (B. A.), Bodó Márton (B. M.), 

Kiss Éva (K. E.), Kollányiné Dohán Judit (K. D. J.), 
Viola Zsolt (V. L.)

Fotók: 
Bartal Attila, Maros Pál, Sárkány György, 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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Novembertől közkívánatra újra lehet jönni vasárnap esténként plébániánk tavaly óta 
működő tánciskolájába a Don Bosco Közösségi Házba, amelyet Krizsa Mária tánc-
tanár tart. Korosztályos korlát nélkül várunk mindenkit, aki szívesen bekapcsolódna! 
A tánciskola 10 alkalmas kurzusokból áll, egy kurzus ára 5500 Ft.



LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� december 13. vasárnap: a fatimai imaest 

ez alkalommal a mi templomunkban lesz. 

17 órától imádkozzuk a rózsafüzért, melyet 

szentmise követ;

� december 17. csütörtök: az egyházmegyei 

szentségimádási nap a mi templomunkban 

lesz. A reggeli rorate szentmise utántól este 

6 óráig lesz lehetőség imádkozni az Eukarisz-

tia előtt;

� december 21. hétfő: 24 órás szentségimádás.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 

� december 15. kedd: 20 órától Férfi kör a plé-

bánián;

� december 22. kedd: 20 órától Asszonykör 

a plébánián.

HIRDETÉSEINK
ADVENT 2015: 

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 • November 29-én, 

valamint december 6-án és 13-án a 9:30 

órai szentmisékbe foglalva tartjuk adven-

ti lelkigyakorlatunkat. A szentbeszédeket 

Szűcs Balázs atya tartja.

Gyónási alkalom • December 16-án, szer-

dán 17 órától is elvégezhetjük karácsonyi 

szentgyónásunkat. Tóth Ferenc atya és Ká-

roly atya gyóntatnak amíg lesz gyónó.

Taizei énekes imaórát tartunk templo-

munkban december 16-án, szerdán 18–19 

óráig. Szeretettel várjuk a karácsonyra lé-

lekben ilyen módon készülni kívánókat erre 

az elmélkedő imádságra buzdító alkalomra. 

Hagyományos jótékonysági adventi vá-
sárunkról a 15. oldalon olvasható keretes 

tájékoztató.

� Az év végéhez közeledve tájékoztat-
juk a kedves testvéreket, hogy az egy-
házközségi hozzájárulást a szentmi-
séket követően a sekrestyében, illetve 
irodai szolgálat ideje alatt a plébánián 
lehet befi zetni. Aki sárga csekken sze-
retné feladni, a megjegyzés rovatban 
tüntesse fel, hogy az összeget egyház-
községi hozzájárulásnak szánja.

� Akik újonnan szeretnének a jövő 
évre előfi zetni Új Emberre, Keresztény 
Életre vagy Adoremusra, a sekrestyé-
ben jelentkezzenek de cem ber 15-ig.

KERESZTELŐK

• Kovács Vivien
születési dátum: 2014. november 20.

keresztelés ideje: 2015. október 4.

• Bartl Csenge
születési dátum: 2015. június 16.

keresztelés ideje: 2015. október 11.

TEMETÉSEK

† Th eisz Károly Mihály
születési év: 1943

temetés ideje: 2015. október 16.

† Lang Béláné (Walter Margit)
születési év: 1915

temetés ideje: 2015. október 21.

† Szanyó Sándorné (Bereczki Mária)
születési év: 1940

temetés ideje: 2015. október 21.

† Wolhmuth Emilné
    (Hormacsek Mária)
születési év: 1920

temetés ideje: 2015. október 26.

† Varga Tamásné (Kesztyűs Ilona)
születési év: 1943

temetés ideje: 2015. október 16.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK


