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LÉLEKBEN ÉLNI...
Székely János püspök atya szentbeszéde,
amely 2017. május 28-án hangzott el templomunkban
a bérmálás szentségének kiszolgáltatása előtt
Kedves bérmálkozók, kedves testvérek!
Egyszer egy arab ember érkezett Európába. El volt ámulva, hogy mennyi itt a zöld:
hatalmas rétek, erdők, tavak, patakok… – ámulattal nézett mindent. Taxival utazva
egyszercsak elmentek egy óriási vízesés mellett. Döbbenettel nézte ezt a rengeteg vizet, és szólt a sofőrnek, álljon meg. Kiszállt a taxiból, odament a vízeséshez, és körülbelül 10 percen át ámulattal nézte. A sofőr lassan ideges lett, odament hozzá és megkérdezte: mit néz? Mire az arab ezt mondta: várom, hogy mikor fogják lekapcsolni. El
sem hitte, hogy ennyi áradó víz egyáltalán létezik…
Kedves bérmálkozó fiatalok! Milyen jó lenne, ha néha mellettünk is ilyen ámulattal
állnának meg az emberek, látva, hogy ebből az emberből, ebből a fiatalból nem fogy
ki a derű, az öröm, a jóindulat, a béke. Valami titokzatos forrás van benne… Jézus
ezt mondta: aki bennem hisz, annak a szívéből élő víz folyói fognak fakadni. az evangélista hozzáteszi: ezt a Lélekről mondta, amelyből majd a benne hívők részesednek.
Jézus hatalmas, kiapadhatatlan forrást akar nekünk adni. Mi emberek nem tudunk
föltételek nélkül egy életen át derűsen, békésen, nagylelkűen, szeretettel élni, az emberi lélek menthetetlenül véges, töredékes. Megfárad, elszürkül. Ahogy Reményik
Sándor írta: „Hiába minden, – egyre romlik / A lelkem: Isten hangszere.” Ezért Isten a
saját lelkét adja nekünk. Kitágítja a szívünket, hogy tudjunk az Ő szemével látni, az
Ő szívével szeretni. Önmagunk fölé emel – a végességünk, a korlátaink, a sérelmeink,
a panaszaink, az emberi töredezettség fölé. Ezt a nagy ajándékot adja nektek a bérmálás szentsége.
Az emberi boldogsághoz nem annyira dolgok kellenek. Márai Sándor azt mondja, milyen szomorú, hogy az ember egy életen át a boldogság kellékeit gyűjti. Szinte
belepusztul az erőfeszítésbe, ahogy ezt teszi, és közben mintha egy kicsit elfelejtene
boldognak lenni. A boldogság elsősorban nem kellékektől függ. Mindenekelőtt nagy-



(folytatás a 4. oldalon)

HÓNAPSOROLÓ

JÚNIUS
Június hagyományos magyar neve Szent
Iván hava. A hónap jeles szentje Páduai
Szent Antal. 1195-ben született Lisszabonban. Szülei előkelő, gazdag emberek voltak.
Az éles eszű, jó beszélőképességű gyermeket a kor egyik legjobb iskolájába küldték,
az Ágoston-rendi szerzetesek kolostorába. Gyorsan haladt a tanulmányai
ban, fiatal kora ellenére
olyan jól ismerte a szent
írásokat, mint a legbölcsebb tudósok.
Egyszer különös látomása volt. Épp valami szent
iratot
tanulmányozott,
amikor valami eltakarta
előle a betűket. Felnézett,
és látta, hogy nagy fényességben a kisgyermek Jézus
lebeg a könyv fölött. Nagy
boldogságot érzett, a Kisjézus felé nyújtotta
kezét, és hozzá kéredzkedett. Ő karjára vette a Gyermeket, aki átölelte a nyakát. Antal
megértette, mit akar üzenni Isten ezzel a látomással. Kevesebbet kellene foglalkoznia
a tudományokkal és többet azzal, hogy Jézust szeresse.
Egy napon a kolostorba hozták az első
vértanú ferences szerzetesek holttestét, akik
Marokkóban haltak meg. Más alkalommal találkozott ferences testvérekkel, akik
a kolostor ajtajánál koldultak. Megszületett
szívében a vágy, hogy hozzájuk tartozzon.
Észak-Itáliába került, ahol a közösség vezetője elküldte több társával egy kis hegyi
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faluba, ahol csöndben és imádságban töltötték napjaikat. Néhány év múlva a püspök
több fiatalemberrel együtt pappá szentelte. Ekkor történt, hogy az ünnepre hívott
szónok nem érkezett meg, mivel megbetegedett. Készületlenül senki sem merte vállalni a prédikációt, ezért
megparancsolták Antalnak, hogy beszéljen. Ő azt
válaszolta, hogy gyakorlottabb a konyhai edények
mosogatásában, mint Isten igéjének hirdetésében,
de a püspök bátorítására
mégis beszélni kezdett.
Prédikációja meglepetést
okozott, egyszerű szavait
hallgatói lélegzetüket vis�szafojtva figyelték. Élénk,
meleg szavakkal magyarázta a Szentírást.
Elöljárói elhatározták, hogy Felső-Itáliá
ba küldik a tévtanítók ellen prédikálni. Sok
eltévelyedett embert sikerült neki visszatéríteni. Rendtársai azt kérték, képezze ki őket
is erre a munkára. Ekkor Antal megbízást
kapott a tanításra. Megalapította a ferencesek első tanulmányi házát Bolognában.
„Azt akarom – írta Ferenc Antalnak –, hogy
a testvéreknek tanítsd a szent teológiát, de
úgy, hogy sem benned, sem bennük ne aludjon ki az imádság szelleme, azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyeket adunk.”
Antal teológia tanárként és szónokként
is munkálkodott. 1231-ben Páduában böjti
beszédet tartott. Olyan tömeg gyűlt össze, 
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BÉRMÁLÁS
A családok és a plébánia életében is fontos
eseménynek voltunk tanúi május 28-án,
vasárnap, amikor gyermekeink közül kilencen bérmálkoztak a fél 10 órai szent
misén. Miután plébániánkon 2013-ban volt
utoljára bérmálás, közösségünk négy év
után gazdagodott ismét olyan fiatalokkal,
akik mind a három beavató szentségben,
azaz a keresztény beavatás teljességében részesültek.
Ez a családoknak is nagy öröm, hiszen aggódva figyeljük gyermekeinket, fontos-e
nekik is a hit, amit születésük óta igyekszünk nekik továbbadni, a keresztséggel,
elsőáldozással, a család és a plébániai közösség példamutatásával. Most megtették

 hogy nem akadt templom, ahová befértek
volna, így a szabadban prédikált. Beszéde
után gyónáshoz járultak az emberek. Szavaira sokan bűnbánatot tartottak. Pádua és
környéke szemmel láthatóan megváltozott.
A megfeszített munka hamar felőrölte az
2017. JÚNIUS 4.

az első lépést felnőtt keresztény életük útján, már nem a szülők, hanem ők maguk
döntöttek: szeretnének bérmálkozni.
Örömmel kísértük felkészülésüket október óta. Jó volt hallani, hogy péntekenként
Sándor atya a felnőtt élet számos komoly
kérdését vetette fel nekik, és beszélgette végig velük az ezekre adható keresztény válaszokat. Mélyen megérintett, hogy védőszentet választottak maguknak. A mi lányunk,
Mici választása Chiara Luce Badano-ra
esett, akinek példája még Zsolt atya hittanóráin érintette meg.
Maga az ünnep is nagyon szép volt: az
ünnepélyes bevonulás, Székely János püspök atya köszöntése, a ministránsok és az 

erejét, 1231. június 13-án, alig harminchat éves korában meghalt. Sírjánál számos
gyógyulás és csoda történt. IX. Gergely pápa
tíz hónappal a halála után szentté avatta.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
2009.
N. K. E.
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 énekkar szolgálata, a bérmálás szertartása,
a plébánia közösségének ünneplése a misén, és utána az agapén.
Köszönjük Sándor atyának a felkészítést,
püspök atyának a szentség kiszolgáltatását,
és közösségünk tagjainak, hogy velünk ünnepeltek.

K. B.



(Székely János püspök atya szentbeszédének
folytatása az 1. oldalról)

szívtől függ. Attól a képességtől, hogy valaki tudjon önzetlen lenni, bőkezű lenni…
Ismertem Budapesten egy házaspárt, hét
gyermekük született. Orvosok voltak mind
a ketten, és mind a kettő erős egyéniség
volt, néha láttam őket kicsit civakodni is.
Egy alkalommal fölmentem hozzájuk valamilyen ügyben, és az idős, hetven fölötti
édesanya – akkor már sokszoros nagymama – volt otthon, és a legkisebb gyermekük,
aki sérült volt, és velük élt. Az idős asszony
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Bérmálkozóink:
Ágoston-Papp Dorottya Lelle,
Basiits Anasztázia Glória, Dezsényi
György, Kovács Benedek István,
Kőröshegyi Márk, Kőröshegyi
Tímea, Makra Csongor Tamás,
Máté Gergely, Tóth Mária Gizella

azt mondta, hogy ilyenkor, ha a férje nincs
otthon, mindig ki-kinéz az ablakon, várja.
És ha meglátja, hogy befordul a sarkon a
férje – aki szintén jóval túl volt már a hetvenen –, és jön, akkor most, hetvenévesen
is megdobban a szíve. – És ha néha bókol
nekem, mert szokott néha udvarolni, akkor
most, hetvenévesen is elpirulok. – Megőriztek valamit szerelmük első frissességéből.
A boldogsághoz elsősorban nem sok dolog
kell, mindenekelőtt nagy szív kell hozzá – a
Szentlélek ezt adja nekünk, önmagunk fölé
emel: Jézus lelke a szeretet lelke.
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Megbérmálkozni – ez nem egy egyszeri
pillanat, hanem – így mondja a Biblia – lélekben kell élnünk. Mit jelent lélekben élni?
Például jelenti azt is, hogy kinyitjátok az
életeteket fölfelé, tudtok az élet néha elképesztő rohanásában megállni. Olyan szomorú látni, hogy rengeteg ember van, aki
szinte soha nem imádkozik, emiatt a lelke
haldoklik – nem tudja kinyitni a Teremtő
felé, az élet forrása felé. Lélekben élni azt
jelenti, hogy kinyitni az életemet, a lelkemet fölfelé, engedni, hogy Isten újra és újra
betöltsön. Jelenti azt is, hogy olvassátok a
Bibliát. Nekem 14 évesen óriási élmény volt,
amikor néhány hét alatt a teljes Ószövetséget elolvastam. Rengeteg mindent nem
értettem belőle, de a Biblia hatalmas erejét
és szépségét átéltem. A Biblia nem betű, hanem lélek és élet. Lélekben élni jelenti azt is,
hogy a Lélek törvénye szerint élni. Milyen
jó lenne elhinnünk azt, hogy Isten törvénye
az nem ellenünk van, hanem értünk van.
Egy gyönyörű harmónia az isteni törvény,
amit beleültetett a világba, az atomokba, a
sejtjeinkbe, a lelkünkbe. Ennek a világnak
van egy gyönyörű, a Teremtő által adott
rendje. Isten törvénye azt jelenti, hogy eszerint a gyönyörű hagyomány szerint élek.
Nemrég beszéltem egy fiúval, aki nagyon sokáig rendkívül könnyelműen, hit
nélkül, eléggé önző módon élt. Elmondta,
hogy egymás után volt három barátnője.
Egyikkel sem őrizték az udvarlásnak, a
házasság előtti időszaknak a tisztaságát,
kísérleteztek egymással – nagyon is felelőtlenül és önző módon. Mind a három
nagyon fájdalmas szakítással végződött. A
harmadik végén a fiú még azt is gondolta,
hogy talán öngyilkosnak kellene lennie,
az életben igazi szerelem, igazi boldogság
nincs. Aztán ebből a mélypontból ez a fiú
lassan talpra állt, és ekkor találta meg a
hitet. Elkezdett kicsit másképpen gondol2017. JÚNIUS 4.

kodni. Nem sokkal később találkozott egy
teljesen más lánnyal, aki szintén próbált
a hite szerint élni. Elkezdődött közöttük
egy kapcsolat, ami teljesen más volt, mint
az addigiak. Őrizték a házasság előtti tisztaságot is, felelősen építették fel ezt a kapcsolatot, amit életre szólónak szántak. És
ez a fiú azt mondta, hogy meglepő módon

a többi három kapcsolathoz képest amit
most átél, az összehasonlíthatatlanul mélyebb, hitelesebb, boldogítóbb, életerősebb,
emberhez méltóbb, egész szívét betölti. Jézus törvénye nem gúzsba köt, hanem a boldogság útját mutatja.
Megbérmáltnak lenni azt is jelenti, hogy
megpróbáltok a lélek törvénye szerint élni.
Az az út, amelyre Jézus hív, az nem mindig könnyű. Jézus soha nem ígérte azt,
hogy aki őt követi, az nagyon gazdag lesz.
Azt se mondta, hogy mindig makkegészséges lesz. Azt se mondta, hogy mindig 
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 sikerei lesznek. Inkább néha az ellenkezőjét mondta. Azt mondta, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye föl a
keresztjét, és úgy kövessen. Az életben az
értékes dolgoknak ára van. Ha valaki futóbajnok akar lenni, rengeteget kell edzenie,
küzdenie. Ha hegedűművész akar lenni,
rengeteget kell gyakorolni. Ha egy férj és
egy feleség egy házasságot szépnek meg
akar őrizni, azért rengeteget kell tenniük,
rengeteg időt kell eltölteni, bele kell tenni
újra és újra a szívüket – nemmagától hullik
ez két ember ölébe. Jézus nem kényelmes
útra hív, hanem nagylelkűségre, arra, hogy
szeretetben éljetek. És arra is hív, hogy ezt
a kincset, amit kaptok, adjátok tovább, sugározzátok, legyetek az ő apostolai.
Hogy mennyire képes erre egy gyerek is,
hadd mondjak el egy megdöbbentő esetet,
amely pár évvel ezelőtt egy magyar kisvárosban történt. Egy családban két gyermek
volt. Az édesanya már régen visszament a
munkába, mind a két gyermek tízéves kor
fölötti volt, s ekkor a feleség döbbenettel
vette észre, hogy újra áldott állapotban
van, megint gyermeket vár. Semmi kedve
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nem volt a babaruhákat újra elővenni, éjszakákat átvirrasztani, munkahelyét újra
otthagyni. Nem is voltak túl gazdagok, a
lakásuk se voolt túl nagy. Néhány nappal
később a feleség elmondta a férjének ezeket a gondolatait, és együtt megegyeztek
abban, hogy ezt a harmadik gyermeket
nem tudják vállalni, elvetetik. Azonban
nem vették észre, hogy míg erről beszéltek, szobájuk ajtaja résnyire nyitva volt, és
az egyik gyermekük, a kisebbik, a fiú néhány mondatfoszlányt meghallott ebből a
beszélgetésből. És ekkor egy döbbenetes
dolog történt. Ez a fiú bement a szobájába,
és elkezdett egy búcsúlevelet írni az édesanyjának. Ebben azt írta, hogy ő nagyon
megérti, hogy a szülei bajban vannak, kicsi
a lakás, kevés a pénz, úgy látszik, hogy ebben a családban csak két gyermek számára
van hely. De – írta a fiú – akkor erre van
egy megoldás, akkor ő ebből a családból
végérvényesen eltűnik, vele soha többet a
szüleinek semmi gondja nem lesz, csak nagyon szeretné azt, hogy a kistestvére megszülethessen, és élhessen. Idáig jutott a fiú
a levélben, fölállt, kiment, az édesanyja pedig pont bejött a szobájába, és döbbenettel
nézte ezt a levelet, aztán néhány perc alatt
eldöntötte azt, hogy vállalja a harmadik
gyermeket is…
Egy tízéves gyerek, aki elkezd küzdeni
a kistestvéréért, aki képes lenne világgá
menni, csak hogy mentse… Jézus erre is
hív titeket, hogy legyetek az élet kincsének,
a szeretet, a hit kincsének az őrzői, hordozói, legyetek világosság ebben a világban.
Kedves testvérek, egy pillanatnyi csöndben imádkozzunk a bérmálásra váró fiatalokért, nyissák meg szívüket, és ezt a kinyitott ajtót hagyják kitárva majd egy életen
át, engedjék, hogy a szeretet lelke, az Isten
békéje betöltse őket, ez legyen mostantól az
életük alaphangja.
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ELSŐÁLDOZÁS
Idén május 7-én volt plébániánkon az elsőáldozás: nyolc gyermek vehette magához
először Krisztus testét. Mivel az ünnep épp
Anyák napjára esett, régi hagyományunk
szerint a gyerekek a templomban is köszöntötték édesanyjukat és nagymamáikat
– énekkel, versekkel és virággal.

Elsőáldozóink:
Barczikay Dániel, Barczikay Dóra,
Bata Márton, Bendzsuk Borbála
Luca, Földi Szabina, Kovács Miklós,
Lukács Szandra, Viola Eszter
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VISSZATEKINTŐ
IFI-TÚRA A DUNAKANYAR BÖRZSÖNYI
OLDALÁN
2017. április 8.
Tizenketten indultunk útnak ezen az áprilisi reggelen, hogy egy kiadós túra keretében tegyünk bizonyságot erőnlétünkről, és
meglássuk az ébredő természet ezernyi kincsét. Zebegényig vitt minket a vonat, innen
kezdődött a menet. A településen áthaladva
hamar felfelé vezetett az út, a Sziklaszentélyt érintve nemsokára elértük a szépen
felújított Országzászlót és nemzeti hőseink
emlékhelyét a kálváriadombon. A dunai panoráma páratlan, erről egyébként egész nap
során bizonyságot kaptunk. A Dunakanyar
a börzsönyi oldalról is mesés!
Tovább haladva virágillatú erdei út vezetett minket egyre feljebb, hogy hamarosan
kiérjünk a Bodzás-völgy feletti kopárosra.
Itt találkoztunk a hely „királyával”, egy
zöldeskék színben pompázó királygyíkkal
is. Meredek, szűk ösvény vezet le innen az
Ernő-forráshoz, ahol a kis esőházikó árnyékában rövid tízórai szünet következett.

2017. JÚNIUS 4.

A merészebb ifjaink különös sziklaszobrok
mellett haladva érkeztek le ide. A Börzsöny
nem fukarkodik átadni rejtett kincseit: szerencsénkre most virágzott a tavaszi hérics,
a keltike, az illatos és a viruló hunyor, a
bogláros szellőrózsa, a tüdőfű, de már csokrokban sárgállott a hosszúszárú kankalin
is. A sziklák között gyönyörű kutyatejre leltünk. A kis pihenőt követően a mély patakmeder felett a zebegényi viadukthoz értünk,
ahonnan az S+ jelzés vezetett tovább következő célunk, a Dömösről látható Remetebarlang felé.
Ahogy egyre magasabbra érünk, úgy
nyílik ki előttünk egyre jobban a táj. Itt
volt ám igazán szükség erőre és kitartásra!
Csúszós földút, szűk és ferde ösvény, görgőkövek és sziklák próbálták a fiatalok útját
állni, de maximum csak nehezíteni tudták.
Rövid idő múlva újra felderengett előttünk
a Duna, mi pedig kiértünk a barlang előtti
teraszra.
A természetes úton kialakult nagymarosi Remete-barlangot – a körülötte kivájt,
néhány méter mély üregekkel együtt – a
XI. században bővítették mesterségesen, és
egészen a török hódoltság koráig bazilita
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szerzetesek éltek itt. A barlang legendája a
XIX. században született. Egy szerzetesnek
látomása volt, és a szél fúvásában hallani
vélte az angyalok hárfázását. Látomása
után visszavonult a Szent Mihályhegyi barlangba, s ha a falusiak
felkeresték, hogy vallási és
világi dolgokban tanácsot
kérjenek tőle, okos szamarának „iá”-zó jelzésére mindig visszatért a barlangba,
és onnan osztotta tanácsait.
A szamár a hátára kötött két
vödörrel naponta leballagott a
Dunához, beállt a vízbe olyan mélyre, hogy a vödrök megteljenek, majd a falun keresztül, ahol a falusiak ráaggatták a
remete ellátására szánt ajándékaikat, vis�szaballagott gazdájához. Egyszer a Duna
áradásakor a szamár vízbe fulladt, majd
segítőtársának elvesztése miatt bánatában a
remete is vízbe ölte magát.
A látvány innen festői, alattunk a Duna
kanyarulata, hajókkal, hullámokkal. Szemben Dömös és a Pilis hegyormai magaslanak. Még szemmel is jól kivehető innen a
Prédikálószékre épített új kilátó, de látható
a Rám-szakadék mély völgye is. Csapatunk
tagjai itt meglehetős nyugalomban tudták
elkölteni ebédjüket. Közben sok fotót készítettünk, figyeltük az előttünk elterülő „terepasztal” megan�nyi szépségét, majd
tovább indultunk
utunkon.
A völgy aljából
folyamatosan felfelé
haladva lehet eljutni a Szent Mihályhegyre (484 m) és a
Hegyes-tető tetején
álló Julianus-kilátóhoz (482 m). Kö-
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ves, sziklás ösvény vezet egyre magasabbra,
de kitartásunk meghozta gyümölcsét: elértük a túra legmagasabb pontját. Ami itt fent
várt minket, arra nehéz szavakat találni. Az öreg fák között szőnyegszerűen terült szét mindenfelé
a fehér és lila keltike tenger.
Mintha mesebeli erdőben
jártunk volna. A szemünk
mellett az orrunk is megkapta jutalmát: nem lehetett
betelni a minket körülölelő
virágszőnyeg illatával!
Az út innen az Ürmös-réten át
vezet fel a kilátóhoz. A réten szájtátva csodálkoztunk rá a csoportosan virágzó
hunyorokra. A csapat kamasz lánytagjai a
nagy melegre és a puha talajra tekintettel
hamar megszabadultak túrabakancsaiktól
és mezítláb folytatták az utat. Rövid séta és
máris a Dunakanyar egyik legszebb panorámáját nyújtó kilátó tetején találtuk magunkat, melynek az az érdekessége, hogy erről
a pontról szinte teljesen belátható a Duna
kanyarulata. Északi irányba messze körbe
a Magas-Börzsöny kéklő csúcsai magasodnak, déli irányba tekintve a Pilis, a Visegrádi-hegység vonulata fekszik, kelet felé a
Naszály, a Mátra, Nagymaros és Visegrád
vonzza a tekintetet, nyugatra pedig Zebegény és a Helembai-hegység láthatók. Nem
hiába tartják úgy,
hogy a Prédikáló
szék mellett erről
a helyről van a legszebb, „Duna-arcú”
kilátás a környéken.
Itt már kiépített pihenő is van, ezért
a
hagyományos
csúcs-csoki itt került elő a hátizsákból.

MUSTÁRMAG

ANYAKÖNYVI ADATOK
KERESZTELŐK

• Farkas Dóra Napsugár

születési dátum: 2016
keresztelés ideje: 2017. április 30.
• Haraszti Roland
születési dátum: 2011
keresztelés ideje: 2017. április 30.
• Bata Csenge
születési dátum: 2016
keresztelés ideje: 2017. május 13.
• Szilágyi Eszter Renáta
születési dátum: 2016
keresztelés ideje: 2017. május 14.
• Egyed Alexandra
születési dátum: 2017
keresztelés ideje: 2017. május 21.
• Imrik Hanna Patrícia
születési dátum: 2016
keresztelés ideje: 2017. május 21.
• Abány Nándor
születési dátum: 2011
keresztelés ideje: 2017. május 28.

TEMETÉSEK

† Kasza Balázs

születési év: 1976
temetés ideje: 2017. április 19.
† Sáfár Józsefné (Kercsó Anna)
születési év: 1935
temetés ideje: 2017. április 19.
A pihenőt követően általános jókedv lett
úrrá a csapat tagjain: innen már csak lefelé vezet az út! Elindultunk hát, nem sietve,
hogy a tavaszi erdő minden apró rezdülését,
a virágok színeit és illatát, az áprilisi tavasz
csodáit még utoljára átéljük. A kék jelzés a
Köves-mezőhöz érkezik le, ami sokaknak
2017. JÚNIUS 4.

† Kovács Zsuzsanna

születési év: 1952
temetés ideje: 2017. április 27.
† Kovács Károlyné (Markovics Teréz)
születési év: 1914
temetés ideje: 2017. május 3.
† Bordi József
születési év: 1925
temetés ideje: 2017. április 10.
† Németh Istvánné (Benke Erzsébet)
születési év: 1941
temetés ideje: 2017. május 11.
† Szécsi Gyöngyi
születési év: 1963
temetés ideje: 2017. május 12.
† Rácz Endre
születési év: 1931
temetés ideje: 2017. május 26.
† Tóth Péterné (Kiss Margit)
születési év: 1927
temetés ideje: 2017. május 26.
† Bodor Lajos
születési év: 1949
temetés ideje: 2017. május 30.
† Kőszeghy Kálmán Dezső
születési év: 1915
temetés ideje: 2017. június 1.
† Szabó Károlyné (Starhom Anna)
születési év: 1944
temetés ideje: 2017. június 2.
ismerős lehet a keresztény ifjúsági találkozókról. Az erdő nemsokára véget ért és kis
utcákon kell lefelé haladni Nagymaros szívébe. A vonatállomáson kifáradva pihentünk meg, és a következő vonattal már suhantunk is hazafelé, Budapestre.
V. Zs.
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HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
K június 5. hétfő: 24 órás szentségimádás;
K június 18. vasárnap: Úrnapja, a körmenet
a 9:30 órai szentmise végén lesz;
K június 23. péntek: Jézus Szentséges Szíve főünnepe. 17:40 órakor Jézus Szíve litánia, majd
18 órától szentmise lesz;
K július 1. szombat: elsőszombat, 17:15 órától
rózsafüzér, 18 órától szentmise lesz;
K július 3. hétfő: 24 órás szentségimádás;
K július 7. péntek: elsőpéntek, 18 órától szentmisét tartunk Jézus Szíve tiszteletére;
K július 13. csütörtök: a fatimai imaest a mi
templomunkban lesz, 17 órakor kezdődik a rózsafüzér, melyet 18 órától szentmise követ;
K július 31. hétfő: 24 órás szentségimádás;
K augusztus 1. kedd: a mi templomunkban
lesz az egyházmegyei szent
ség
imádási nap
8–18 óráig;
K augusztus 4. péntek: elsőpéntek, 18 órától
szentmisét tartunk Jézus Szíve tiszteletére;
K augusztus 5. szombat: elsőszombat, 17:15
órától rózsafüzér, 18 órától szentmise lesz;
K augusztus 15. hétfő: Szűz Mária Mennybe
vétele, Nagyboldogasszony főünnepe. Szentmisék 7:30 és 18 órakor lesznek (parancsolt ünnep).

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK
K június 10. szombat: a Férfikör évadzáró kirándulása – minden érdeklődőt szeretettel vá-

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Megjelenik évente hatszor
Szerkesztőség:
Kulcsár Sándor (K. S.), Hajdu Noémi (H. N.),
Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), Maros Pál (M. P.),
Mayer Gabriella (M. G.), Némethné Kiss Erika (N. K. E.)
Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Keppinger Boglárka (K. B.), Viola Zsolt (V. Zs.)
Fotók:
Virginia Eisenhauer, Kraus Csanád, 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
www. szemere-plebania.hu

runk. A részletek még kidolgozás alatt, figyel
jétek a levelezőlistát!
K június 23. péntek: az Irodalmi kör évadzáró
összejövetelének tervezett időpontja – 20 órától a plébánián.

HIRDETÉSEK
K NAPKÖZIS TÁBOR: idén is lesz napközis
tábor a Don Bosco Közösségi Házban június
19–23-ig. Szeretettel várjuk a jelentkezőket.
A sekrestyében lehet feliratkozni a jelentkezési lap leadásával!
K AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK NYÁRI
TÁBORÁT július 20–24-ig Csévharaszton
tartjuk. Jelentkezni június 25-ig lehet, a fizetési
határidő július 9. A többi információ a plakáton – a hirdető táblán és a honlapon – megtalálható. Szeretettel várjuk a régi és új táborozók jelentkezését!

VERSSAROK
Kolarics Zoltán: A szentlélek
Uram, most ismét hozzád fordulok,
Tőled még egy kis türelmet koldulok,
kérlek, formáld át szívemet,
hogy megértsem végtelen szereteted!
Elküldted a vigasztalót, a Szentlelket,
azért, hogy tanácsot kérhessek,
s mindig a helyes úton haladjak,
általa a közeledben maradjak.
A Szentlélek túláradó szereteted ajándéka,
tudja ezt jól egészséges, vak és béna,
aranyhegy tetején ülő koldusok maradunk,
ha a belső hangra nem hallgatunk!
Uram, segíts, hogy elcsendesedjek,
bensőmmel csakis Reád figyeljek,
hogy meghalljam hívó szavaid,
Szentlelked átjár és átalakít.
Berekfürdő 2017. 03. 04.
CSJK lelkigyakorlat, Varga László atya

