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MEGTISZTULÁS
Az ünnepi előkészületek szervesen egybeforrnak magával a húsvéttal.
A keresztény nagyböjt bölcs módon időt ad a krisztuskövető ember számára, hogy ráhangolódjon a misztérium (hittitok) befogadására. Az egyház nagy közösségének lelki felkészülése mindig teret enged az egyes hívő
számára az önállóságra. Irányt mutat, de eredeti célkitűzéseiben mindig
támogatja a Lélekre nyitottságot, és az egyéni meglátások felszínre kerülését. Így válik sokszínűségében gazdaggá Isten népe. Ez a fajta evangéliumi együttműködés sok feladattal és áldozattal jár. Maga a húsvét titka
mutatja meg, hogy ehhez mennyi türelemre, megbocsátásra és szeretetre
van szükségünk. Szentatyánk így szól: „Kérdezhetné valaki közületek: De
atyám, Pilátus nem érdemelt büntetést? Isten nem akarta a megbüntetését?
– Nem! Isten üdvözíteni akarta Pilátust, és Júdást is, mindenkit üdvözíteni
akar!” Mindannyian összetartozunk Isten irgalmában. Ez felülírja nagyra
tartott egyéni igazságainkat (vagy amiket mi annak gondolunk), okosságainkat és az életről alkotott elképzeléseinket. Megtisztulni a személyválogatástól, az ítélkezéstől, és elfogadni a számunkra terhes személyeket küzdelemmel jár. Az ellenségeinkért kegyeskedés nélkül imádkozni,
és átengedni az ítéletet az Úrnak, akár gyötrődést is hozhat. A nagyböjti
felkészülés része a lélek és a szellem megtisztulása. Az egyház nagy közösségének irgalomra hívó tanítása életté válhat bennünk, ha – rátalálva
a bennünk élő jóra – meglátjuk az embert, aki a mi szeretetünket és irgalmunkat várja. Lehet, hogy pont arról a személyről van szó, akiről nem is
gondolnánk. A Szentlélek azonban hallatja hangját.
N. K.

NAGYBÖJT

HAMVAZÓSZERDÁTÓL
VIRÁGVASÁRNAPIG
A nagyböjt, a húsvéti előkészület ideje hamvazószerdával kezdődik. Jézus negyvennapos böjtölésének emlékére alakították ki
a negyvennapos előkészületi időt. A Bibliában többször is szerepel a negyvenes
szám: a választott nép negyven évig vándorol a pusztában,
Mózes negyven napig böjtöl a törvény
kihirdetése előtt,
Illés negyven napig
megy a Hórebre,
Jónás negyvennapos
bűnbánatra
hívja Ninivét.
Az első három
században az üldözések miatt még
nem alakulhatott ki hosszabb előkészület a
Szent Három Napra, csak Nagy Konstantin
császár 313-ban kiadott türelmi rendelete
után vált ez lehetségessé. Ez időtől a keresztények szabadon gyakorolhatták vallásukat.
IV. században kialakult nagyböjt kezdete először vasárnap volt, később helyezték
át szerdára, hogy teljes legyen a negyven
böjti nap – a keresztények ugyanis vasárnap nem böjtölnek, így jön ki negyven nap.
A nyugati egyházban a súlyos bűnökért
nyilvánosan kellett vezekelni, a bűnbevallást nagyböjt kezdetén kellett elvégezni.
A hamvazószerda nevet azért kapta, mert
a bűnbánók a vezeklőruha felvételekor
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hamuval hintették meg magukat. A hamu
a mulandóságra ﬁgyelmeztet: „Emlékezz
ember, hogy por vagy és porrá leszel!”
A IV. században negyven napig készültek a keresztségre, melyet Húsvét vigíliáján
szolgáltattak ki. A hangsúly akkoriban a
keresztség szentségére való felkészülésen volt. Később
az egyre csökkenő
számú felnőtt keresztelések miatt
átalakult a bűnbánattartás és böjtölés idejévé.
A kezdetekben a
szigorú böjt szerint
csak kenyeret és vizet fogyasztottak, később délig nem ettek
semmit. A XVIII. századig napi egyszeri
étkezés volt engedélyezve, a hús, tej, tojás
kizárásával. Ezután fokozatosan enyhült a
böjti fegyelem.
A mai egyházi előírások szerint hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt
tartunk, a hús fogyasztása tilos, háromszor
eszünk, de csak egyszer lakunk jól. Ennek
megtartása 18 éves kortól 60 éves korig kötelező. A többi péntekeken hústilalom van,
mely 14 éves kortól kötelező.
A húsvéti előkészülethez hozzátartozik a
böjtölés mellett a bűnbánattartás, a segítő
szeretet gyakorlása és imaéletünk elmélyíN. K. E.
tése is.
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HÓNAPSOROLÓ

FEBRUÁR
Február hagyományos magyar neve Böjtelő
hava. A hónap jeles szentje Cortonai Szent
Margit ferences nővér Itáliában született
1247-ben.
Margit az egyház nagy bűnbánóinak
egyike. Édesanyja imádságos életre nevelte, de korán meghalt, így Margit mostohát
kapott, aki nem lett anyja helyett anyja.
Sugárzóan szép leánnyá serdült, aki szeretetéhesen, oltalomra vágyva
kereste helyét a világban. Szüleire nem számíthatott, ezért
élete rossz irányt vett. Tizenhét
évesen elhagyta a szülői házat,
egy gazdag nemes kedvese lett.
A szegény parasztlány drága
ruhákba öltözött, cifra hintón
járt, büszkélkedett a gazdagságával. A pompaszeretet és feltűnni vágyás mellett azonban
Margitban már ekkor is jelen
volt a részvét a szegények és szomorkodók
iránt.
Kilenc év telt el így, amikor Margit kedvese egy vadászatból nem tért haza. Margit
ekkor vissza akart térni apjához: gyászban,
bánattól megtörten kopogtatott a szülői ház
ajtaján, de nem fogadták be őt és házasságon
kívül született gyermekét. Életének ebben
a kritikus pillanatában azonban Isten kegyelmével lehajolt hozzá, és Margit a szíve
mélyén meghallotta Krisztus hangját. Ettől
kezdve már csak egy célja volt: szeretetből
engesztelni és vezekelni.
Az utat Szent Ferenc ﬁai mutatták meg
neki. Kimerülten ért a cellei ferences kolostor kapujához. Vezeklőruhát kért. A kolos2016. FEBRUÁR 14.

tor gvárdiánja jóságosan, de határozottan
visszautasította: „Lányom, nagyon ﬁatal
vagy még, és túl szép vagy erre az életre.”
Jámbor asszonyok közbenjárására az egyik
testvér mégis átvette Margit lelkivezetését,
bár ő sem bízott túlságosan a ﬁatal nő állhatatosságában. Félt, hogy a szépsége hamarosan a régi útra viszi. Margitnak ezért éveket
kellett várakoznia, míg felvehette a vezeklő
ruhát, a ferences harmadrend
öltözetét. Margit ekkor kezdett
harcolni szépsége ellen: haját
lenyírta, arcát korommal kente
be, lomposan öltözött, böjtölt,
piszkos munkákat végzett a betegek és öregek szolgálatában.
Egy napon arra kérte Krisztust, hogy nevezze leányának.
Lelke mélyén hallotta a megrendítő választ: „Még nem nevezlek leányomnak, mert még
a bűn lánya vagy.” Isten rányitotta szemét
olyan hibáira és bűneire, melyeket addig
nem látott. És amikor a következő reggel áldozni ment, meghallotta Krisztus hangját:
„Leányom!” Ám egész hátralévő életében
súlyos gyötrelmek és kísértések közepette
élt, annak a kilenc bűnös évnek az emléke
kitörölhetetlen nyomot hagyott benne, állandó kétségek gyötörték, valóban megbocsátotta-e Isten a bűneit?
Ötvenéves korában, 1297. február 22-én
halt meg az itáliai Cortonában. XIII. Benedek pápa 1728 pünkösdjén vette föl a szentek sorába.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 2009.
N. K. E.
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VISSZATEKINTŐ
MINITÁBOR
Bernecebaráti,
2015. december 18–20.
Nagy izgalommal készültünk karácsony
előtti hétvégén a Kemencétől nem meszsze fekvő Bernecebarátiba, ahol téli
minitáborunkat tartottuk. Kivételesen külön busszal mehettünk, talán ez is hozzájárult a szeretetteljes, csendes, békés, igazán
karácsonyi hangulathoz az egész táborunk
idejére. A nagyon kényelmes Domszky Pál
matracszállás volt az otthonunk erre a pár
napra.
Napi tematikánk pedig Irgalom – Hála –
Megbocsátás volt. Pénteken az irgalom köré
fűztük a beszélgetésünket és az elmaradhatatlan „pizsamás” szentmisén is ez volt
a középpontban.
Szombaton sok minden történt velünk:
a csoport egyik része gyönyörű gyertyákat
készített Bea néni segítségével, míg a másik
fele a Szentírásból keresett ki részeket, és
beszélgetett Éva nénivel. A lelki ráhangolódás után borítékba zárt, szívből jövő, hálaadó karácsonyi ajándékok készültek.
A házban töltött délelőtt után
igyekeztünk a faluba, mely ezen
a dimbes-dombos tájon nem
volt kis feladat. Marci és Károly
atya felfedezte kézműves foglalkozásunk alatt a látnivalókat,
és megszervezett egy-két találkozót. Találkoztunk a templom
gondnokával, akitől rengeteg
dolgot tudtunk meg a templomról és környékéről. A templomban énekeltünk egy kicsit, de
ekkor jött az ötlet, hogy máshol
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is kellene énekelnünk, mert elég jól megy
ez nekünk így együtt. Bernecebaráti kedves
lakói adventi forgatagot szerveztek, ahová
mi is ellátogattunk, és ahol az összes ott lévőnek is örömet szerezhettünk karácsonyi
énekeinkkel.
A szállásra visszafelé útközben egy kis
futóversenyt is rendeztünk, ami igen jól
esett. A délutáni pihenő után egy kis lelki
ráhangolódás után elvégezhettük a karácsonyi gyónásunkat, és szentmisén vettünk
részt. Este újra játéké volt a főszerep, Edina
pörgős kvízjátéka okozott örömet, és Marci
találós kérdései is nagyon érdekesek voltak. Miután a kicsik elaludtak a nagyobbak
moziztak, megnézték a Mintadiák című
ﬁ lmet – melynek a története mindenkinek
tetszett.
Sajnos elérkezet az utolsó délelőtt, mely
igazán nem volt eseménytelen. Szentmise
után a felnőttek fordított szerepjátékot adtak elő, melyet a gyerekeknek kellett jó szituációvá alakítani. Ezután jött az elmaradhatatlan értékelés a gumimacikkal. Sajnos
a busz is megérkezett, de az együtt töltött
időre, ﬁnom falatokra, élményekre, még sokáig fogunk emlékezni.
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Bea néni, akinek a neve már előkerült a
fenti beszámolóban, a helyi foglalkozásokat
szervezi, az ő leveléből szeretnénk idézni a
szülőknek: „Szeretetteljes, áldott karácsonyi
ünnepeket kívánok mindnyájuknak és a gyerekeknek is. Szívből gratulálok. A gyerekek
nagyon kreatívak, ügyesek és fegyelmezettek
voltak. Örülök, hogy megismerhettem önöket és a gyerkőcöket. Üdvözlettel: Bea Pescek
K. É.–Sz. K.
Gézáné”

BETLEHEMES JÁTÉK
2015. december 24.
Mint az a fotókból is látszik, 2015 karácsonyán az eddigiektől eltérően nem csak
gyerekek szerepeltek a
délutáni pásztorjátékban. Dobszay László
saját gyűjtéseiből öszszeállított Betlehemi
játékát plébániai közösségünk tagjai, felnőttek és gyerekek
együtt adták elő Víg
Márti betanításában
és rendezésében.
Az emlékek és élmények felidézésére
2016. FEBRUÁR 14.

az egyik főszereplőt, az öreg pásztort kiválóan alakító Barkó Szabolcsot és ﬁát, a szintén pásztort játszó Nimródot kértük meg.
Mindketten nagyon élvezték, hogy együtt
szerepelhettek egy előadásban. Nimród
őszintén bevallotta azt is, hogy nem mindig
repdesett az örömtől, mikor este fáradtan
próbálnia kellett, de így nagyobb kedvvel
ment a próbákra, húzóerő volt, hogy apa
is ott van. Szabolcsnak nagyon tetszett a
szerep, amit kapott, úgy érzi, hogy testhez
álló volt neki. Kiemelte még, hogy nemcsak
Nimróddal, hanem az összes többi szereplővel együtt jó hangulatban csinálták végig
a próbákat, a végeredmény és a fogadtatás
pedig minden nehézséget elfeledtetett.
B. E.–M. P.
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KÖZÖS IFJÚSÁGI
PROGRAMOK
A TÉLI SZÜNETBEN
Plébániánk iﬁ-csoportja a téli szünetben
több közös programon is részt vett.
A karácsonyra való készülődés alatt
együtt sétáltunk a Vörösmarty téren és a
Bazilika előtt a karácsonyi vásárban. Nézegettük az árusokat, a meglepetést készítgető sokadalom sürgés-forgását. Izgalommal
tölti be az ember szívét, amikor szeretteire
gondolva azt keresgéli, mivel szerezhetne
nekik örömöt. A karácsony hangulatát már
ott érezni a levegőben: örömöt szerezni,
szeretetet adni próbál mindenki. A sétát
követően a Don Bosco Közösségi Házba
érkeztünk, ahol már karácsonyi hangulat
fogadott minket: süti, tea, gyümölcs, feldíszített fenyőágakkal. Károly atya, Anyukám és Szegedi Kati néni jelenlétében a karácsony jelképeinek és díszeinek keresztény
tartalmáról és üzenetéről beszéltünk. Most
értettük meg, honnan ered a fenyőfaállítás, a fenyőn a gyertya, a gömb, a girland,
a csillag, az „angyalhaj” stb., hogy mit jelképeznek a karácsony színei az arany, a piros, az ezüst, a kék és a zöld. A beszélgetést követően átadtuk a magunk készítette
ajándékainkat egymásnak aszerint, ahogy
kihúztuk egymás neveit. Az ajándékozás
után játszottunk, közben Edzard Shaper:
A negyedik király című, mély értelmű novelláját hallgattuk meg, végül egy kis közös
zenéléssel zárult az összejövetel.
A két ünnep között együtt megnéztük
a Csillagok háborúja című ﬁ lm új, 7. részét.
„Na, ez valami igazán fogunkra való volt!”
– hangzott főként a ﬁúktól a sommás vélemény.
Két alkalommal együtt korcsolyáztunk,
egyszer a Városligetben fogócskáztunk,
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majd a lőrinci régi Piactéren fagyoskodtunk. Ezt követően a társaság nálunk melegedett egy kis szendvics, forró tea, és vidám, éjfélig véget érni nem akaró Rizikózás
mellett.
Az új év első közös alkalma a Csontváry
kiállítás megtekintése volt. Erről most csak
annyit velősen, hogy fantasztikus élmény
volt, mindenkinek csak ajánlani tudjuk – az
alább következő írással együtt.
K. K.

A MAGÁNYOS CÉDRUS
Budai Vár, 2016. január 2.
Az iﬁ kör szünidei programjában szerepelt
egy tárlat látogatás is. Hozzájuk csatlakozva mi is elzarándokoltunk a cédrusokhoz,
megnéztük a Csontváry géniusza című kiállítást. A Dísz téren, az egykori Honvéd Főparancsnokság épületében egy csodálatos,
nagyívű, gazdag életművet láthattunk.
A szépen felújított épület nyers téglafalai
és kedvenc magyar festőm hatalmas vásznai közt sétálhattam, melyekből sugárzik
a teljesség gazdagsága. Színpompás, élettel
teli kompozíciói, a későbbi alkotások álom
és valóság határán fakadó látomásai elvarázsolják az embert. Beszámolómban röviden próbálom bemutatni ezt a nagyszabású
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szintézist, amely igaz mind a kiállításra,
mind a festő munkásságára is.
Csontváry rangos helyet foglal el a modern művészet úttörői és az európai festők
nagyjai közt. Saját korában viszont nem
ismerték el, kortársai csak egy bolondos,
különc embernek tartották. Gúnyolták
és kevesen tudták, hogy ez az önmagát
Raﬀaelóval összemérő, gyógyszerészből
lett festő valóban lángész volt. Később a világ egyik legrangosabb művészeti lexikona
(Benezit Dictonnaire) a művészettörténet
legnagyobb magányosai és legeredetibb
művészeként jellemezte : „...Nem kötődött
kora semmiféle festészeti mozgalmához, és
kifejezési eszközeit éppoly nehéz megragadni,
mint amilyen nehéz művei poézisét deﬁniálni...”
Nem csupán festő akart
lenni, hanem ﬁ lozófusként kívánta fürkészni a
lét titkait, hódolni a mindenek fölött levő Természetnek. A „Napút” festők
közé sorolta magát.
A kiállítás végigvezet
minket a különböző korszakain. A reneszánsztól
induló, posztimpresszionista, szimbolista, expresszionizmust előlegző,
később szürrealista képek
alkotják életművét, amely olyan összetett
és egyedi, hogy nem is igazán jellemezhető
stílustörténeti kategóriákkal.
Első graﬁkáin, képein, portréin és természeti ábrázolásain is látszódik az a törekvése, ami szerinte a festészet egyik nagy
talánya, a levegőtávlat tökéletes ábrázolása,
a plein air. Ehhez kapcsolódott a „napút”,
ami a fény és a levegő együttes megjelenése.
A Nap járását, energiájának áramlását, in2016. FEBRUÁR 14.

tenzitását jeleníti meg a színekkel, ami skála
teljes spektrumát felvonultatja. A harsány
színeket a motívum fölerősítésére használta, sokszor a festékréteg vastagsága is ezt
domborítja ki. Megtalálta a rá jellemző színeket : „ a világító sárgát, a lángoló pirosat,
a fájdalmas rózsaszínt, a kéket. Csontváry
birodalmában tombol a napfény.”A művek
korai csoportjából egy fényfolyosó vezet át
olyan alkotásokhoz, amelyekben a napfény
meghatározó elem.
Fő műveiben a Tátra, a Taormina, a Baalbek hatalmas látomásaiban, majd a cédrusképekben, a Mária kútja Názáretben és
a Tengerparti sétalovaglás című műveiben

sem csupán a természetet adja, hanem
gazdag szimbólum- és jelképrendszerével,
egyéni értelmezését, vízióit az isteni tökélyt, a harmóniát alkotta meg.
Kis csapatunk egyéni tempóban, átlag
két órán át gyönyörködhetett és gondolkodhatott e csodás képek közt. A művész
életútját bemutatva a festményeket információs szövegek és játékﬁ lmes videók, in왘
teraktív eszközök kísérik.
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왘

A tárlat végén, az utolsó helyiségben 31
üres vásznat láthattunk kiállítva: eltűnt és
lappangó műveit hiányolva, amiket még
keresnek. Műveinek száma más festőkéhez
képest nem sok, az ismertté vált festmények
száma száztizenkettő. Végrendeletében
ez olvasható: „A Csontváryak tekintetében
örökösöm a nemzet.” – Valóban, ezt mindenkinek látni kell!
Aki többet szeretne tudni a művészről,
annak ajánlhatók irodalmi igényességgel
megírt önéletrajzi írásai vagy elképzelhető
egy újabb közös zarándoklat – Pécsre...

róla…), néhány volt piarista diák, illetve
két vendégszereplő is, akik versenyszerűen,
vagy rendszeres edzés formájában röplabdáznak. Általuk a színvonal magasabbra
emelkedett, amitől a kevésbé proﬁk, vagy
a teljesen amatőrök is úgy érezhették magukat, hogy érdemi játék részesei lehetnek.
A kétórás játék olyan kellemes kikapcsolódást, frissítő mozgást jelentett, hogy elhatároztuk, folytatás következik…! (Február
27-e, szombat ki is van tűzve már, ﬁgyeljétek a hirdetéseket!)

L. D.

KONCERTLÁTOGATÁS
Szent István Bazilika, 2016. január 10.

PLÉBÁNIAI RÖPLABDÁZÁS
Vilmos Endre Sportcsarnok, 2016. január 2.
Az ünnepek találkozókkal és közös étkezésekkel, ünnepi ﬁnomságokkal elnehezített
időszaka után jól esik egy kis testmozgással
felfrissülni. Ehhez adott alkalmat plébániánk jónéhány tagjának a közös röplabdázás. Január 2-án a volt Malév Sportcsarnokban három csapatba szerveződve ütöttük
a labdát. Kellemes meglepetésként voltak
közöttünk egészen proﬁ játékosok is – mint
például Köröshegyi Viki, aki az NB II-ben
játszott korábban (ezt eddig kevesen tudtuk
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Komáromi Márton, a férﬁ kar egyik tenorja
– aki a közelmúltban plébániánk házi koncertjét is megtisztelte vendégszereplésével
– segítette elő, hogy plébániánkról egy kis
különítmény jelen lehessen Szent Efrém kórus Ostia Lumen című koncertjén a Szent
István Bazilikában. A kórus vendége a
szentpétervári Optina Pustyn nevű férﬁkórus volt, melynek különlegessége, hogy a
világ egyik legszebb kontrabasszus hangja
szól benne. Ortodox karácsonyi, vagy ahhoz kötődő többszólamú dalokat hallgattunk meg előadásukban. A Bazilika óriási
kupolái alatt, teltház előtt hangzottak fel
a gyönyörű dalok, melyek áhítatot ébresztettek a szívekben, többeket imádságra sarkallva. A Szent Efrém férﬁ kar előadásában
megszólaló angyali imádság alatt valóban
olyan érzésünk támadt, mintha kerubok és
szeráfok kara zengte volna be a teret.
A férﬁ kar következő bazilikai koncertje május 1-jén lesz, akkor ortodox húsvéti
énekek csendülnek majd fel. További koncertjeikről a szentefrem.hu honlapon tájéK. D. J.
kozódhatunk.

MUSTÁRMAG

EGY HÉT FELJEGYZÉSEIBŐL
Ökumenikus imahét, 2016. január 18–22.

„Arra hívattunk,
hogy az Úr nagy tetteit hirdessük.”
(1 Pét. 2,9)
Várakozással készültem az imahétre, hívogatva ismerősöket, szomszédokat is ezekre
az alkalmakra, vallási hovatartozásuktól
függetlenül. Az alábbiakban jegyzetfüzetemből emelek ki fél- és egész mondatokat,
amelyeket ott és akkor felírtam, mert fon-

tosnak, nekem szólónak éreztem. Remélem, hogy az Olvasó is talál köztük olyanokat, amelyek kárpótolják az összefüggő
élménybeszámoló elmaradásáért.
Vasárnap: Közös igeliturgia, Szent László
templom
Hétfő: Szemeretelepi református templom:
Huszta Csaba baptista lelkész hirdetett igét.
„...az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök” (Jn 15,11)
Örömet kell hirdetnünk. – Gyűjtsük
össze napjaink apró örömeit (morzsagyűjtögetés)! – Öröm megmaradni Isten szeretetében. – Isten szeretetének csúcsa: nála
legyünk az örök életben. – Terel, formál2016. FEBRUÁR 14.

gat az Úr bennünket. Olykor még mi sem
vagyunk biztosak benne, hogy szeret az
Isten. – Mi Jézus öröme? Nekünk öröm-e
kinyitni a Bibliát, vagy nyűgöt , fáradságot
jelent? – Isten nem erőlködővé akar tenni,
örömtelenül nem lehet hirdetni Isten igéjét. – Hiteles, örvendező keresztények legyünk!
Kedd: Evangélikus templom: Papp József (Agapé Gyülekezet) hirdetett igét.
(Jn 17, 17–23)
Kik vagyunk Isten kezében? – Hogyan
tudunk a világra hatni? – Ha szegényes,
keserves életet élünk, azt mondják: ilyen
ember nem szeretnék lenni. Hogyan látja környezetünk a mi szeretetünket? –
A Jézussal való egységben
meg tudjuk mutatni az
Atya szeretetét. „Tegyetek
jót, semmit érte ne várjatok!”
Szerda: Szemeretelepi katolikus templom – itthon
vagyunk: Kiss László református lelkész hirdetett
igét. (Mt 13, 3–19)
Magvető – Isten igéjét
hirdetni az egész egyház feladata. Hogyan?
– Komolyan venni Isten ígéretét. – Szeretnünk kell az Istentől távol lévő embert.
A szolgálatot krisztusi józansággal végezzük. Ne fáradjunk bele az eredménytelenségbe! A kísértő dolgozik! – A papok is elfáradnak, imádkozzunk értük! – Isten nem
teljesítményben méri a dolgokat. – Legyünk
a helyünkön, erősítsük egymást a szolgálatban! Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet.
Csütörtök: Baptista imaház: Győri Gábor
evangélikus lelkész hirdette az igét.
„Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13, 34) 왘
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왘

Új parancsot adok? Mi ebben az új? –
Krisztus által kapott ajándékunk: a szeretet kettős parancsa. – Az ellenség szeretete
beletartozik a felebarát szeretetébe. Szeressünk, ezt kaptuk örökségül. – Megújulómegújító szeretetforrás Krisztus szeretete. – Egymást szeretni! Egy másikat, lehet
hívő vagy hitetlen. – Úgy szeressetek, hogy
lássa a világ. – A világ felismeri-e rólunk,
hogy Krisztushoz tartozunk? – Megszólított az Úr, választ vár, kell hogy legyen valamilyen szavunk. – Imádkozzunk!
Péntek: Szent László templom – igét hirdetett: Gábor Elemér atya.
Minden igehirdető a forrás tisztogatója.
– József mert nagyot álmodni: jó lesz minden. – Merj te is nagyot álmodni magadról!
– Neked is fontos szereped van, tisztogasd
a forrást! – Lehetek Isten eszköze! – Mindannyian Jézushoz legyünk közelebb, akkor
egymáshoz is közelebb leszünk.

Köszönet elöljáróinknak a tanításért, köszönet az énekekért, melyek által felemelkedett szívünk-lelkünk. Hálát adok Istennek,
hogy részese lehettem a naponkénti áldásnak. Így lett ez a hét az ezévi „legáldásosabb” hetem! Valóságossá vált: „Áldásoddal megyünk innen el…” – Dicsőség és hála
az Úrnak mindezekért. Ámen.
B. M.

DON BOSCO EMLÉKNAP
2016. február 7.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megemlékeztünk a szalézi rend alapítójáról,
Bosco Szent Jánosról (Don Boscóról), mivel plébániánk múltjában jelentős szerepet
játszottak a szalézi szerzetesek. P. Quadros
Lytton Ervanto atya személyében egy lelkeslendületes, igazi szalézi lelkületű, ﬁatal szerzetes atya
volt a vendégünk. Vidáman,
mosolygósan, humorosan
tett tanúságot mély lelki gazdagságáról, és szentbeszédében gazdagította ismereteinket Don Boscóról. Köszönet
és hála Lytton atyának a szép
szentmise bemutatásáért és
a lelki töltekezésért.
Ezen a szentmisén részesülhettek idős vagy beteg
testvéreink a betegek szentségében is. Az idei évben ötven testvérünk vette fel a támogató szentséget. A mise
végén Szent Balázs püspök
emléknapjához kötődően
Balázs-áldásban is részesülhettük.
S. Z.
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ITT VOLT A FARSANG...

ÁLLT A BÁL!
ASSZONYKÖR:
BÁL ÉS TAVASZI PROGRAM
Don Bosco Közösségi Ház, 2016. január 30.
A hirdetésekben sokszor hallottuk már,
hogy: „Asszonykör kedd este 8 órakor”,
valamint azt is, hogy szeretettel hívják és

2016. FEBRUÁR 14.

várják az új és régi tagokat. Valóban: ezeken
a keddi alkalmakon imádságos lelkülettel
és szeretettel várunk mindenkit. Hogy mi
is történik ezeken a találkozókon: fontos,
hogy minden alkalommal jusson idő Szent
Mónika imájára, amit gyermekeinkért,
unokáinkért ajánlunk fel. Ugyancsak fontos, hogy legyen idő arra, hogy megosszuk
egymással örömeinket, gondjainkat, fájdalmainkat. Azt is lényegesnek tartjuk, hogy
aktívan legyünk jelen a plébánia életében is.
Az idén is sok munkával szerveztük a
felnőtt korosztálynak a bált. Lelkesen készítettük a ﬁnomabbnál ﬁnomabb ételeket,
salátákat. Megrakott kosarakban hoztuk a
kellékeket. Volt, aki még a nyitótánc tanulására is szakított időt férjével, hogy ez is
emelje a bál színvonalát. Volt, aki találós
kérdésekkel készült, volt, aki muzsikált,
volt, aki énekelt, de nem utolsó sorban
Nemesiné Zsolnay Orsi hangulatos – nem
éppen gyerekeknek szóló – meséjével vidámította a hangulatot. Az idén is élő zenére
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왘 rophattuk, melynek szervezése sem volt kis
feladat.
Jövőre vonatkozó terveink is vannak: április elején szeretnénk egy hosszabb kirándulást tenni, melyben helyet kapna testi és
lelki felüdülés is.
Sikereinkhez köszönjük férjeink támo-
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gató hozzáállását, mikor is a mindennapi
feladatainkat egy-egy estére, vagy hétvégére leveszik a vállunkról.
Amennyiben felkeltettük asszonytársaink érdeklődését, úgy megismételném:
szeretettel várjuk a régi és az új tagokat!
SZ. K.

MUSTÁRMAG

GYEREKEK FARSANGJA
Don Bosco Közösségi Ház, 2016. február 6.
Február 6-án farsangi mulatságra vártuk a gyerekeket. Jöttek is szép számmal:
nyuszik, varázsló, tigris, motoros, dínó
vadász, harcosok, bohóc, 007-es ügynök,
cowboy, denevér, bűvész, lovag. Ez a színes
kompánia azután együtt játszott, énekelt
és találós kérdéseket fejtett meg. Az anyukák eközben roskadásig telerakták az asztalokat mindenféle ﬁ nomsággal. Nagyon
hamar elrepült az idő. Várjuk a következő
alkalmat!
Bizonyára sokan tudják már, hogy kéthetente péntekenként a kisgyermekek és a

2016. FEBRUÁR 14.

nagyobbacska diákok előtt eddig is nyitva állt a Don Bosco Közösségi Ház ajtaja.
Társasjátékok, pingpongozás várta a betérőket. A játék szünetében pedig zsíros kenyér, lekváros kenyér és tea mellett beszélgettünk. A legkisebb játszótársunk ötéves
volt, de ez nem okozott gondot a zömmel
általános iskolás korosztálynak.
A következő alkalmakra is várunk minden érdeklődőt. Bátran hívd el, hozd el
a barátodat is! Továbbra is várjuk azokat
a ﬁatalokat, felnőtteket, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a munkába.
Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik segítettek, mert ez csak közös munkával volt megvalósítható.
B. D.–SZ. M.
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NEMZETEK BÁLJA
A DÉLPESTI IFJÚSÁGNAK
Don Bosco Közösségi Ház, 2016. február 5.
A dél-pesti katolikus ifjúság farsangi bálja
idén Nemzetek Bálja címmel került megrendezésre. Minden résztvevőnek egy választott nemzetet kellett megjelenítenie
annak jellegzetes ruhájával. Voltak ﬁatalok Szemeretelepről, a Főplébániáról, Soroksárról és Erzsébetről is.
Érkezéskor minden lány kapott egy karkötőt színes szalagokkal, melyek a táncrendet jelölték, és minden tánc végén egy
szalagot át kellett adni a táncpartnernek.
A ﬁúk feladata minél több szalag összegyűjtése volt. Hogy a táncolni kevésbé tudók ne érezzék magukat kényelmetlenül,
volt tánctanítás is mesterünk, Fábri Tomi
segítségével. A táncot közös játék szakította meg. A táncok és a játék mellett a soroksári lányok előadását nézve pihentünk.
Hogy ne maradjunk étlen-szomjan, az
asztalokon ﬁ nom szendvicsek és üdítők
kínálták magukat, többnyire hiába, mert
nem sokat fogyasztottunk, hiszen a nagy
nevetésben és beszélgetésben nem volt rá
időnk, na meg mert biztos mindenki vigyázott az alakjára .
Összességében számomra a legjobb az
volt, hogy sok nevetés és vidámság kíséretében táncolhattam, és több, számomra
eddig egészen új embert ismertem meg.
Remélem, hogy ebből a rendezvényből hagyomány lesz, és a következő bálra – ami
talán nem sokat várat magára – a mostani
létszám megduplázódik, hogy még többen
ismerkedhessünk, és oszthassuk meg egymással a közös kikapcsolódás idejét! És
abban is bízom, hogy egy jó fotós is lesz az
új résztvevők között...
K. K.
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VERSSAROK
Az IRODALMI KÖR levelezőlistájáról ezúttal
Keppinger Boglárka ajánlását választottuk:

Babits Mihály:

Áldás a magyarra
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.
Máskor is hevert már elkötött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.
Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere őrizze.
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.
Él a nagy Isten és semmise megy kárba.
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.
Erős igazsággal az erőszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...
1938. november 6.
(Ez a vers 1990-ig ki volt cenzúrázva a Babits-kötetekből)

MUSTÁRMAG

HÁZI PRAKTIKÁK

NAGYBÖJTI NAPOK ÉS ÉTKEK
A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszak a testi-lelki megtisztulás ideje.
Hívták negyvenlőbűtnek is.
A böjt a magyar kereszténység első századaiban a hústól, zsírtól és egyéb állati
termékektől való tartózkodást jelentette.
Csak kenyeret, sót , vizet, halat, és száraz
növényi eledeleket volt szabad enni, naponta egyszer.
A 20. század elejére enyhült a helyzet, az
egyház már csak hamvazószerdát, a nagyböjti péntekeket, és a nagyszombat deléig tartó időt tekintette szigorú böjtnek, a
nagyböjt többi hétköznapjára az egyszeri
étkezés helyébe az egyszeri jóllakás lépett.
A nagyböjt első napjának elnevezése –
hamvazószerda, böjtfőszerda, fogöblítőszerda (tréfás), szárazszerda, aszalószerda,
tisztaszerda. A pap az elmúlt évi virágvasárnapi szentelt barka hamujával rajzolt
és rajzol keresztet a hívek homlokára.

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.)

A hamvazószerdát követő három nap neve
semmihét, húshagyóhét, csonkahét.
A nagyböjti heteknek is külön nevük
volt. Az elnevezések utalnak az elvégzendő munkákra: guzsahét (szövés-fonás befejezése), virághét (virágmagok elültetése),
fehérhét (nagytakarítás, meszelés). A zaj
tilalmát a süketvasárnap elnevezés őrzi.
Az 5. hét és vasárnap neve feketehét, feketevasárnap, kereszthét, keresztvasárnap.
E hét szombatján fekete lepellel borították
le Jézus alakját és a szentek képeit. Feketevasárnap a lányok és menyecskék fekete ruhában mentek misére, ebédre pedig
mákostésztát főztek, mert a mák fekete színe is a gyászt jelképezte.
Bács megyében, Baja környékén, a halászlé fővárosában böjti ételként hamis halászlét készítenek.
Hozzávalók 4 főre: 2 nagy fej hagyma,
1 evőkanál őrölt paprika, só, ½ dl paradicsomlé. A kockára vágott hagymát odateszszük egy fazék vízben főni. Mikor a hagyma
jól szétfőtt, piros paprikával meghintjük,
sóval ízesítjük és paradicsomlével még
10 percig rotyogtatjuk. Vannak vidékek,
ahol belefőtt krumplival sűrítik még a levet.
Gyufatésztával tálaljuk.
K. L. M.
Jó étvágyat kívánva:

Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Balázsné Margit (B. M.), Barkó Emőke (B. E.), Kaltenecker Éva (K. É.),
Kollányi Kata (K. K.), Kollányiné Dohán Judit (K. D. J.), Láng Dóra (L. D.),
Maros Pál (M. P.), Schütt Zoltán (S. Z.), Szegedi Katalin (Sz. K.)

„TANÚIM LESZTEK”

Fotók:
Baloghné Tóth Gyöngyi, K. D. J., Sárkány György

Keresztény tanúságtétel napjainkban

A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407
e-mail: szemere.mustarmag@gmail.com

Nagyböjti elmélkedések a Piarista Kápolnában (V. Piarista u. 1.), február
26–március 18. között péntekenként
a 18 órai szentmise keretében. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Megjelenik évente hétszer

Plébániánk honlapján – www.szemere.plebania.hu
– az egyéb híreken és aktualitásokon kívül a Mustármag számai is
olvashatók, valamint a NAMI is minden héten letölthető!

HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
쮿 február 15. hétfő: 24 órás szentségimádás,
kivételesen 17:40 órától énekeljük a Jézus Szíve
litániát;
쮿 február 28. vasárnap: a 9:30 órai szentmisét
nemrégiben temetett halottainkért ajánljuk fel;
쮿 március 4. péntek: elsőpéntek, 18 órakor
szentmise Jézus Szíve tiszteletére;
쮿 március 5. szombat: elsőszombat, 17:15 órától rózsafüzér, utána szentmise lesz;
쮿 március 4-5-6.: háromalkalmas nagyböjti
lelkigyakorlat lesz templomunkban. A szentmiséket és a szentbeszédeket Ádám Miklós
atya, a kispesti Főplébánia káplánja tartja;
쮿 március 14. hétfő: 24 órás szentségimádás;
쮿 Nagyböjt péntekjein keresztúti szertartást
tartunk 17:15 órától kezdődően, utána pedig
szentmisén vehetünk részt. Nagyböjt péntekjein csak este lesznek szentmisék!

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
쮿 február 18. csütörtök: kedd helyett kivételesen csütörtökön 20 órakor tartja találkozóját
a Férﬁ kör a plébánián;
쮿 február 23. kedd: 20 órától az Asszonykör
találkozója a plébánián;
쮿 február 25. csütörtök: 17 órától a Nyugdíjas
klub találkozója a plébánián;
쮿 február 26. péntek: 20 órától az Irodalmi
kör találkozója a plébánián;
쮿 március 15. kedd: 20 órától Férﬁ kör a közösségi házban.

HIRDETÉSEK
쮿 február 28. vasárnap: a 9:30 órai szentmisén jótékonysági koncertet tartanak a görög
katolikus papnövendékek a fogyatékkal élő
gyermekek táboroztatásáért;
쮿 március 12–14. szombat–hétfő: általános
iskolás minitábor lesz Csákváron.
쮿 Idén is rendelkezhetünk adónk 2×1%-áról.
Az első 1%-ot felajánlhatjuk a Magyar Katolikus Egyháznak, a második 1%-ot pedig egy
általunk kiválasztott, erre jogosult alapítvány,
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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!
쮿 május 6–8.: a tavalyi évhez hasonlóan
egyházközségünk idén is szervezetten kíván
részt venni a sümegi ferences kolostorban
Barsi Balázs atya lelkigyakorlatán. A szállás
díja két éjszakára 5000 Ft. Jelentkezni február végéig lehet Vadas Tamásné Hajninál
a szállásdíj kiﬁ zetésével (tel.: 70/214-45-90;
tvadas@t-online.hu).

ANYAKÖNYVI
ADATOK
TEMETÉSEK
† Kalmár Józsefné (Kézér Anna)
születési év: 1921
temetés ideje: 2015. december 23.
† Berts Géza Ernőné
(Fülöp Irén Terézia)
születési év: 1947
temetés ideje: 2015. december 30.
† Csekő Antal
születési év: 1935
temetés ideje: 2016. január 8.
† Schreinerné Páczi Erzsébet
születési év: 1937
temetés ideje: 2016. január 13.
† Barta József
születési év: 1935
temetés ideje: 2016. január 15.
† Gáll István
születési év: 1925
temetés ideje: 2016. február 9.
† Baldavári Dezső
születési év: 1928
temetés ideje: 2016. február 10.
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