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HÚSVÉTI ÜZENET 2019
Kedves Testvéreim!
Áldott Húsvétot! Ismét húsvét örömteli ünnepéhez érkeztünk. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian áldásos, gyümölcsöző nagyböjti időszakot éltünk meg,
bejártuk azt az utat, melynek során hívőkből tanítványokká lettünk.
A nagyböjti időszak a böjtölés, a megbocsátás és a bűnbánat ideje. Lehetőség
arra, hogy zarándokként Jézus mellé szegődjünk. Amint több időt töltünk Jézussal, észrevesszük, hogy mennyire fontos a Mennyei Atyával való kiengesztelődés. A
Szentlélek segített bennünket abban, hogy le tudjuk tenni a bűneinket, és Jézussal
együtt mi is feltámadhassunk. A Szentlélek megszabadított minket a ránk nehezedő súlyok alól, hogy új életet nyerhessünk: a feltámadt ember életét. Most léptünk át
a sötétség világából a Világosság Jézus nagyon nagy árat ﬁzetett a mi megváltásunkért, önmagát áldozta fel. „Hisz tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon
szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem
Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán” (1Pét 1,18-19).
Igen, mi Jézus vére által gyógyultunk meg.
A húsvét ugyanakkor minket is megszólít. Arra hív fel, hogy változtassuk meg a
szívünket, forduljunk Isten felé. Változásnak kell beállnia a gondolkodásunkban és
az egymás iránt tanúsított viselkedésünkben. A húsvét látható emlékeztetés arra,
hogy ha megengedjük a Léleknek, hogy megtört életünk résein áthatoljon, akkor
egyre inkább képessé válunk arra, hogy örömünket leljük a gyógyulásban, az újrakezdésben, a kiengesztelődésben, és új okokat találjunk az életre, és arra, hogy
hitünk mind egyénileg, mind pedig a közösségben felvirágozzon.
Arra bátorítok mindenkit, hogy tudjuk elhinni, hogy Krisztussal mi is feltámadtunk, és immár a világosság ﬁai vagyunk. Jézus valóban feltámadt, mi pedig hittel
örvendezünk annak, hogy Jézus él, és mi vele együtt váltunk élővé, és ebben áll az
igazi különbség: a HÚSVÉT FIAI VAGYUNK.
Áldott Húsvétot kívánok.
Fr. Mahimai Raj Anthony

VERSSAROK
Ernst Lange: Békesség néktek!
Krisztus feltámadt!
Valóban feltámadt!
– hirdetik a sírnál járt asszonyok.
De a tanítványok hitetlenül
bezárkóznak.
Zárt ajtók mögött idézgetik
emlékeiket, csalódásaikat.
Vádolják Istent,
nem csalta-e meg
saját magát és barátait?
Nem tette-e őket nevetségessé
mindenki előtt?
Vádolják a népet:
hogyan ujjongott feléje,
elfogadta segítségét,
hallgatta igéit,
aztán halálra ítélte.
Vádolják önmagukat:
Nem hagyták-e el Őt
gyáván a bajban?!

kinyújtja kezét a panaszok és önvád
vigasztalan háborgása fölé:
Békesség néktek!
Feltámadott,
a Te békeköszöntésed
több, mint köszöntés!
Győzelmed az és aratásod!
Azért lettél testté,
hogy békét szerezz.
Azért éltél, tanítottál,
szerettél és szenvedtél.
Azért szálltál le
a Halál mélységébe.
Megszerezted a békességet.
És most hozod a békességet.
Te vagy a békesség!
Megbékéltetted az embert
Istennel és önönmagával,
hogy mint megbékélt, legyen
embertársai testvére, barátja.

Zárt ajtók mögött
szállnak perbe Istennel, a világgal,
önmagukkal.

Feltámadott!
Rejts el békességedbe
minket, barátainkat, ellenségeinket –
embereket és állatokat –
korokat és tereket –
most és mindörökre!

De Jézus behatol a zárt ajtón át
bezárt szívükbe.
S ahogyan egykor a hullámoknak
csendet parancsolt,

Fordította:
Túrmezei Erzsébet
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HÓNAPSOROLÓ

ÁPRILIS
Április hagyományos magyar neve Szent
György hava. A hónap jeles szentje Boldog
Assisi Egyed szerzetes.
Egyed testvér életét csak attól az időtől
ismerjük, amikor elhatározta, hogy Assisi Szent Ferenc követője lesz. Lehet, hogy
előzőleg favágó volt, szerzetesként gyakran
végezte ezt a munkát. Nagyon egészséges
 Ernst Lange verse elsősorban azért ragadott magával, mert realisztikusan mutatja
be a szenvedés, és azt követően a feltámadás helyszínén és időpontjában jelen lévő
emberek lelki reakcióit. Az utókor Krisztus feltámadását minden kételytől mentes,
optimizmussal telített, kirobbanó örömteli
eseményként tárja a hívők közössége elé,
és ezáltal a mai ember számára ez magától értetődik. Gondoljunk csak – a teljesség igénye nélkül – Bach h-moll miséjében
az Et resurrexit kezdetű harsány, rézfúvós
hangszerekkel kísért, minden szólamban
egymást kergető, egymásba fonódó virtuóz
futamokat felvonultató tételére, vagy akár
Pilinszky János Harmadnapon című versére: „És szél támad. És fölzeng a világ.”
Az utókor az azóta eltelt több mint kétezer esztendő gondolattisztító távlatából
már-már úgy kezeli a feltámadás tényét,
mintha az „alanyi jogon járna” minden
ember számára. Ezzel szemben Ernst Lange
egy pszichés időutazást felvállalva, az akkor
és ott, Krisztus legszemélyesebb környezetében élt emberek lelkivilágába, gondolatai
közé kalauzolja a ma olvasóit.
Hiába érkezik az apostolokhoz a feltá2019. ÁPRILIS 21.

lehetett, mert egyszer azt mondta Szent Ferencről: „Csak egy dolog nem adatott meg
neki: az erős test. Ha ugyanis olyan test állt
volna rendelkezésére, mint az enyém, bejárta volna a világ legtávolabbi zugait is.”
Mikor hallott arról, hogyan csatlakoztak Ferenchez első társai, Egyed szívében is
felébredt a vágy, és haladéktalanul Assisibe 

madás örömhíre a kenetvivő asszonyoktól,
akik ráadásul ismerősök is, az apostolok
továbbra is zárt ajtók mögött és zárt szívvel csüggednek. Számukra nem volt elég
a nagycsütörtök estétől nagypéntek délutánig tartó, a parttalan tömegpszichózis generálta horrorisztikus dráma, az apostolok
még az események elcsendesedését követően is saját személyes drámáikat kreálják,
csalódásaikat, kételyeiket, önvádjukat emlegetik fel.
Aztán megjelenik maga Jézus is, és az
ember belső háborgásának is képes lévén
parancsolni, saját, látható valóságával és
méltán elhíresült szavaival meghozza a tanítványok szívébe a békességet. Azt a békességet, amely egész földi működésének
rendeltetése és beteljesedése.
Mi, mai emberek, akik a feltámadást, és
ennek folyamányaként az Istennel és önmagunkkal való kibékülést magunknak
vindikáljuk, fedezzük fel, találjuk meg,
és az év többi 364 napjára is őrizzük meg
Krisztus húsvéti békességét, és ez vezéreljen minket a hétköznapok nehézségei és
konﬂiktusai közepette.
T. L. M. Cs.
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 ment. Ott megtalálta Ferencet, és így kérlelte: „Hozzátok akarok tartozni Isten iránti
szeretetből.” Ferenc – meglátva benne akaratának tisztaságát – ezekkel a szavakkal
mutatta be társainak: „Egy jó testvért küldött hozzánk az Úr.”
A kis közösség előtt ott állt az Úr igéje:
„Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid
van, az árát oszd szét a szegények között,
aztán jöjj és kövess engem!” Ferenc drámai
körülmények között mondott le hatalmas
örökségéről, Quintavallei Bernát is látványosan
lépett a szegénység útjára. Egyednél egyszerű
volt minden, mert a rajta lévő ruhán kívül semmije sem volt. Ferenc
magával vitte Assisibe,
hogy a városban csuhát
kerítsen neki a beöltözéshez. Mikor útközben
alamizsnát kért tőlük
egy szegény asszony,
Ferenc pedig Egyedhez
fordult: „Adjuk oda neki
a köpenyedet!” – Egyed
örömmel ajándékozta egyetlen felsőruháját
a koldusasszonynak. Még azon a napon beöltöztette őt Ferenc.
Még nem sok ideje volt a kisebb testvérek
közösségében, amikor Ferenc apostoli vándorútra küldte. Az erős, makkegészséges
férﬁ útközben sokszor felajánlhatta segítségét az embereknek. Olajbogyót szüretelt,
forrásvizet vitt a városokba, és szolgálataiért csak a mindennapi kenyeret kérte alamizsnaként.
Vándorévei alatt járt Szent Mihály arkangyal szentélyénél, ő lehetett az első ferences,
aki a Szentföldön felkereste a szent helyeket. Legendája ekként emlékezik meg róla:
„Járta a világot, s arra ösztökélte a férﬁakat
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és nőket, hogy féljék és szeressék az ég és
föld Teremtőjét, s vezekeljenek bűneikért.”
A vándorévek után Ferenc Favaronéba,
a perugiai síkságra egy remeteségbe küldte
néhány évre. Itt ébredt fel benne a vértanúság vágya. Tuniszba utazott, hogy Mohamed követői között hirdesse Krisztust.
Vágya azonban nem teljesült. 1226 decemberének végén megjelent neki Krisztus. Az
istenélmény hatására felhagyott a tevékeny
élettel és a szemlélődésnek szentelte magát.
Egyed testvért „a nagy
szemlélődés
testvérének” nevezték. Tudta,
hogy aki misztikus kegyelemben részesül, az
maga is kegyelem és
segítség mindazok számára, akik Isten országához tartoznak. Arra
is oktatott mindenkit,
hogy a kegyelemben
való kitartás az első és
voltaképpeni
hivatásunk. Egyed nem írt és
feltehetően hosszabb beszédeket sem tartott, a
hallgatást szerette. Mondásait Arany szavak
címen gyűjtötték össze.
Így beszélt a szemlélődésről: „Csak az
emelkedhet fel a szemlélődésre, aki valóban engedelmeskedik Isten szavának; az
embernek azonban nincs hatalma rajta,
minden csak meg nem érdemelt kegyelem.”
1262-ben halt meg Perugiában. Tisztelete a ferencesek rendjében mindjárt a halála után megkezdődött. VI. Pius pápa ezt
a tiszteletet 1777-ben megerősítette és megengedte, hogy ünnepét minden év április
23-án megüljék.
Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest
2009.
N. K. E.
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LAPZÁRTA

NAGYPÉNTEK 2019

2019. ÁPRILIS 21.

5

VISSZATEKINTŐ
NAGYBÖJTI
LELKIGYAKORLAT
2019. március 8–10.

Dr. Várszegi Asztrik püspök,
ny. pannonhalmi főapát triduuma
templomunkban
Nagyon készültem a triduumra. Mindig
szerettem hallgatni Asztrik atyát. Mikor
megláttam a csoportoknak küldött körlevelet, gondoltam, az Asszonykör se maradjon
ki a ﬁgyelemfelhívásból: értesítettem régi
barátaimat is, ha valami értékeset szeretnének hallani, és komoly segítséget kapni
a nagyböjti felkészülésükhöz, akkor feltétlenül jöjjenek. Szerencsére sokan meghallották a hívó szót. Érdemes volt időt szakítani
erre a szép eseményre.
Már az első mondatoknál éreztem, hogy
biztosan azt kapom, amire annyira készültem. Asztrik atya szentbeszédei kedves, meleg szeretetet árasztottak: mindenkit sikerült megszólítania, kedves, bölcs szavakkal
tárta fel a problémákat, ﬁgyelmeztetett, utat

mutatott... Beszélt többek között az idős hívők fájdalmáról és az egyszülős gyermekekről is. Üdítően hatott egy-egy vidám fordulat, amit beleszőtt elmélkedéseibe. Volt min
elgondolkodnunk otthon...
Sajnálom, hogy a vasárnap délelőtti misén a gyerekek nem az első padokban ültek,
hanem hátul zsúfolódtak, így mise közben
nem láthatta őket a főapát úr, mert a mise
végén látszott rajta, hogy mennyire meglepődött a kedves gyerekseregen. A gyerekek
úgy kerültek elő mint az egyiptomi kivonuláskor az édesanyjuk szoknyája mögül
kibújó bátortalan gyermekek az Egyiptom
hercege című ﬁlm jelenetében.
Újra bebizonyosodott számomra – és vélhetően még sokak számára –, hogy Asztrik
atya nemcsak kiváló püspök és kiváló tanár,
hanem egy rendkívüli ember is.
SZ. K.

  
Várszegi Asztrik püspök atya, a 27 év szolgálatot követően 2018-ban leköszönt nyugalmazott pannonhalmi bencés főapát járt
templomunkban nagyböjti lelkigyakorlat-sorozatot tartani március elején. Ezekben a napokban itt is lakott a plébánián,
és mindenkit lenyűgözött, hogy nemcsak
a szószékről, de a miséket követő személyes
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beszélgetések során is milyen közvetlenül
szól hozzánk. Mintha már évek óta ismerne minket egyenként – pedig én például
ekkor találkozhattam vele személyesen életemben először. A lelkigyakorlat vége felé
Mahi atya meghívta vacsorára, amelyen
a képviselőtestület tagjai is részt vehettek.
Knáb József, közösségünk egyik oszlopos tagja, képviselő testületünk világi alelnöke abban a szerencsés helyzetben van,
hogy lelki atyjának és nevelő tanárának
tudhatja Várszegi Asztrikot. A vacsora
alkalmával ennek is köszönhetően meleg,
családias beszélgetés alakult ki az asztal
körül. Olyan témákat is érintettünk, amelyek napjainkban megoldatlan kérdéseknek számítanak – társadalmat megosztó
kérdések, mint például a bevándorlás, a ﬁatalok új hulláma, politikai múltunk és annak napjainkra kiható tényezői. Ez utóbbi téma több vendéget is foglalkoztatott,
számos személyes, családtagokról szóló
történet is elhangzott az ‘56-ot követő időszakból. Asztrik atya kiemelte: az, hogy
erről beszélünk, egyfajta lelki feldolgozása
annak, ami akkoriban zajlott, egy tanulási
folyamat. A főapát úr, aki egész életében
tanított, derűs bölcsességével most is magával ragadta a hallgatóságot.
A 2010-ben Egyezzünk ki a múlttal! címmel írt tanulmányában is említi, mennyire

2019. ÁPRILIS 21.

jellemző a mai ﬁatal felnőtt korosztályra,
hogy szüleik jelentős része nem mesél/mesélt történelmi tapasztalataikról, a közelmúltról. A gyermekek a szocializmus évtizedeiben abban nőttek fel, hogy „apám fél,
még otthon sem mer beszélni”. Elmondta,
hogy a közelmúlt feldolgozatlansága össztársadalmi probléma, hiszen a múlt feltárása nélkül nem tudunk tiszta lappal, nyitottabban a jövő felé fordulni.
Bátran kérdezhettünk, Asztrik atya szívesen válaszolt, témától függetlenül szeretettel
fejtette ki véleményét, meglátásait a világot
mozgató erőkről és a szeretet erejéről.
Hálásak vagyunk, amiért ajándékul kaptuk Asztrik atya személyét erre a pár napra,
hogy megtanuljuk, milyen adni embertársainknak, mi az, amit szomjazunk: a törődés, a türelem és a mély tudás – ezekkel
gazdagított bennünket ezen az estén. KöD-P. CS.
szönjük Asztrik atya!
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IFITÚRA A BÖRZSÖNYBEN
2019. március 16.
Terjedelmi okok miatt sajnos nem tudjuk
nyomtatásban teljes terjedelmében közre
adni a kirándulásról Viola Zsolt által készí-
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tett hatoldalas „képregényes” beszámolót,
de aki kíváncsi a folytatásra, az temészetesen hozzájuthat – egyelőre csak úgy, ha
Zsolttal felveszi a kapcsolatot, de hamarosan remélhetőleg automatikusabb módot is
sikerül fejlesztenünk erre.
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MINITÁBOR 2019
Kismaros, 2019. március 22–24.
Március 22-én, tanítás után 23 gyerekkel,
ﬁatallal felkerekedtünk és elvonatoztunk
Kismarosra minitáborba. Tíz elsőáldozásra
készülő gyerek adta a társaság magját, de
voltak első osztályosok és gimnazisták is.
Erre a hétvégére esett Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, így ezzel és további
Mária-ünnepekkel foglalkoztunk.
Első este a szállás kertjében fákra kitűzött
állomásoknál jártuk végig az est csöndjében
a keresztutat. Utána az iﬁk mesével, gitáros
közös énekléssel és imával segítettek. Másnap indult a babozás, vagyis a gyerekek egyegy kérdésre adott jó válaszért, konyhai segítségért, szobarendért, egymás segítéséért
babszemeket kaptak, amit a tábor végén
ajándékokra válthattak.
Délelőtt az udvaron játszó gyerekek fogadták Mahi atyát és nagyon örültünk,
hogy fél napot együtt tölthettünk vele. Míg
az ebéd rotyogott, misén vettünk részt. Délutáni erőpróbánk a Nagy Morgó-hegyre
vezetett. Vasárnap a kismarosi templomba
mentünk misére.
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A visszaúton megkérdezett gyerekek
a lelki töltődés mellett a sakkozást, a túrát, a gitározást, az új barátságok születését, a keresztúti elcsendesedést és a ﬁnom
ételeket emlegették, de akadtak, akiknek
az jelentett nagy élményt, hogy életükben
először aludhattak hálózsákban, emeletes
ágyon, cipeltek gyereket a nyakukban, megették a borsóleves levét, illetve hogy Mahi
atya hajtotta őket a hintán.
Köszönettel tartozunk Czakó Ágiéknak,
akik a hálózsákokat és a nagyobb csomagokat vitték és hozták autóval. Reméljük, hogy
Kati néni és Erika néni még sok hasonló tábort szervez, aminek én is részese lehetek.
K. L. M.
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BÉRMÁLKOZÁSRA
KÉSZÜLŐK LELKI NAPJA
2019. április 13.
A szentség felvételére való készület, valamint a nagyböjti időszak kitűnő alkalmat
kínált arra, hogy a kiengesztelődést helyezzük a rákosligeti plébánia közösségi házában tartott együttlét középpontjába.
Rövid bejelentkező kör után el is kezdtük a közös munkát. Először önmagukba
pillanthattak be a ﬁatalok. Mit mondanak
maguknak, amikor haragszanak magukra,
elégedetlenek önmagukkal. Majd megfordítottuk a „lemezt”, és azok a mondatok
kerültek a másik oldalára, amik biztatók,
előbbre vivők lehetnének olyankor, amikor
nehézséget, elégedetlenséget, kudarcot élnek meg. Ezt követően a kapcsolataikra tekintettek rá. Milyen könnyen megy az élet,

amikor békében vagyunk azokkal, akik a
környezetünkben élnek. És mennyire korlátoz minket a megőrzött, táplált harag! Hogy
mindezt meg is jelenítsük, gyöngyöt fűztünk egy szálra. A kapcsolatainkban lévő
elakadásokat csomók jelképezték. A csomók pedig megakadályozták életünk gyöngyét abban, hogy szabadon mozoghasson a
szálon. A kibontott csomók a harag elengedését jelentették, a megmaradtak további
feldolgozásra várnak.
Ezután Mahi atya gyónásra, lelki beszélgetésre invitálta a ﬁatalokat. Ezalatt az idő
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alatt szentségimádás, elmélkedés volt. Fontos volt a jó egy óra csend megélése is: befelé fordulás, a Szentírás szavaira való odaﬁgyelés, annak megélése, hogy a csendben
szólhat hozzánk Isten. A szoros értelemben
vett lelki programot szentmisével zártuk.
Mahi atya többször is hangsúlyozta, hogy
mennyire megérintette a ﬁatalok lelkisége,
őszinte bűnbánata és az a törekvés, ahogyan
egyre tökéletesedve törekszenek Jézus felé.
A szentmisének külön ajándéka volt, hogy
Laci egyetlen zongorával is képes segíteni
abban, hogy „énekes misénk”
legyen. Köszönet érte!
A hátralévő időt a közösség
építésének szenteltük. A jó
hangulatú ebéd és az azt követő játék visszavezették a nap
résztvevőit a mindennapokba. A „csapatépítő” játékban
feladatot kaptak a csoportok:
száraz spagettitésztából, ragasztószalag segítségével olyan építményt kellett létrehozni, mely elbírt egy pillecukorkát. A cél a minél magasabb konstrukció létrehozása volt.
A feladatot megoldották, majd a pillecukorkákat elfogyasztották a csapatok.
Hálatelt szívvel gondolok erre a napra.
Lassan-lassan véget ér az egyévnyi felkészülés. Mahi atyával azt éltük meg, hogy ezek
a ﬁatalok tudják, hogy mire készülnek. Tudatosan és őszinte lélekkel szeretnének az
egyház felnőtt tagjaivá válni.
N. Gy.
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ISMERŐS ARCOK

MOLNÁR ANDRÁS ÉS ENIKŐ
Április elején beszélgettem a Molnár házaspárral – Enikővel
és Andrással –, akik három gyermekükkel itt élnek Szemeretelepen,
és négy éve járnak a szemeretelepi templomba, a közösségbe.
 Hogyan ismerkedtetek meg egymással?
András: 2006-ban ismerkedtünk össze
Kolozsvárott. Irodalmi délután keretei között ismertük meg egymást. Enikő (Inczi)
éppen ott tanult az egyetemen és akkoriban már én is ott folytattam tanulmányaimat ösztöndíjjal. Volt egy küldetésem,
számos könyvet vittem az ottani tanszékre, amiket még itthon felkutattam – főleg
magyar irodalmi könyveket. Megismerkedtem a tanszékvezető asszonnyal, aki
egyik alkalommal ajánlotta, hogy vegyek
részt a Székelyföld c. folyóirat felolvasóestjén, melynek a végén úgy hallottam, hogy
2019. ÁPRILIS 21.

a mellettem álló csoport olasz tolmácsot
keres, én pedig olaszos lévén felajánlottam
Soós Sándor
segítségemet. Ekkor beszélgettünk
először
Encivel. Meg is beszéltünk másnapra egy
találkozót a Bulgakov kultúrkocsmába,
ahol megtárgyaltuk a „projekt” részleteit.
 Hogyan esett a választásod Erdélyre?
András: Tizenötéves koromtól gyakorlatilag elkerültem otthonról. Először Pannonhalmára jártam gimnáziumba, majd
a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus
Egyetemre kerültem olasz–magyar szakra, amit nagyon szerettem. Itt lehetőségem
nyílt ösztöndíjra pályázni, ennek köszön- 
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 hetően kétszer járhattam Olaszországban
– két külön ösztöndíjjal –, majd a magyar
szak révén nyertem el a kolozsvári tanulmányi lehetőséget. Mivel élnek rokonaim
Csíkban, nagyon örültem a hosszabb otttartózkodás lehetőségének.
 Mivel foglalkoztál az ösztöndíj ideje
alatt?
András: A XX. századi erdélyi magyar irodalom egy szakaszát kutattam – a ’70-es
évek elejére tehető ez a korszak –, nagyon
izgalmas feladat volt. Többek között Szilágyi István kortárs erdélyi magyar íróval is
volt szerencsém interjút készíteni.
Egy kedves ismerősöm is velem tartott.
Tamás barátommal egy hónapon keresztül
együtt jártuk ezt az utat. Én összesen fél
évig tartózkodtam kinn. Az olasz közel áll
a román nyelvhez, így szerencsére nem volt
olyan nagy kihívás az egyéb kommunikáció, és a város szépségeit is kimondottan
élveztem.
 Enci, te hogyan emlékszel erre az időszakra?

Enci: Ismerős voltam a környéken, így tudtam, hogy milyen helyeket érdemes meglátogatni, hova érdemes menni, ha kikapcsolódásra vágyik az ember. Egyik alkalommal
kiválasztottam egy színházi előadást, és azt
vártam, hogy az egész magyarországról érkezett csoport részt vesz majd az alkalmon
– úgy tudtam ugyanis, hogy többen vannak –, de csak ketten jelentek meg: András
Tamással érkezett a színházi előadásra. Itt
vált számomra egyértelművé, hogy szimpatikus voltam Andrásnak.
Én Budapesten érettségiztem. Ezt követően kerültem a Pázmány Péter Egyetemre,
szintén magyar–olasz szakra, és bár dolgoztam az ottani könyvtárban is, de Andrissal egyáltalán nem találkoztunk ekkor,
2003–2004-ben, amikor én elsőéves, András pedig harmadéves tanuló volt. Ehelyett
a kolozsvári magyar szak volt a közös találkozási pont.
Később együtt vállaltunk fordítási munkákat olasz nyelven. Sok közös érdeklődési
körünk van azóta is, főleg az irodalom és
a kirándulás.
András: Olaszország, az olasz
kultúra is egy olyan pont, amiért
mindketten rajongunk, de nagyon szerettünk néptánc táborba
is járni. Rengeteget stoppoltunk,
hátizsákkal bejártuk Erdélyt;
Máramaros, Szeben megye, Közép-Erdély, Székelyföld szinte
minden szeglete… Általában a település végén felvertük a sátrunkat, majd úgy utaztunk tovább
a következő helyre. A világjárás is
nagy szenvedélyünk.
 Úgy tudom, hogy egy idő után
a munkád részévé vált a szenvedélyed. Igaz ez?
András: A diplomám megszerzése
A Molnár lányok
után egy multinacionális cégnél
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dolgoztam, majd beiratkoztam egy posztgraduális fordító képzésre. Enci is végzett
tanulmányaival Kolozsváron és elkezdett
tanítani. 2009-ben, a válság idején összeházasodtunk. Albérletbe költöztünk Csíkszeredába.
Nehezen indultunk, nem volt még stabil
fordítói munkám, ráadásul 25%-kal csökkentették a tanári ﬁzetéseket. Úton volt az
első gyermekünk, így jobbnak láttuk, hogy
visszaköltözzünk Budapestre.
Nyolc nappal a költözésünk után beindultak a fordítási megbízások, ami a mai
napig is tart, hála Istennek. Jelenleg a turisztikai szektorban dolgozom, fordítok,
valamint egy légitársaságnál foglalásokat koordinálok – úgyhogy igen, végül
is a szenvedélyem, az utazás, a nagyvilág
megismerése, a turizmus a munkám.
 Enci, te hogyan élted meg a váltást, az
átköltözést?
Enci: Elfogadtam. Az elején nagyon nehéz
volt, mert Andris reggeltől estig dolgozott,
nekem pedig sehol sem akadt ismerősöm,
akivel kicsit beszélgethettem volna. Fel
kellett fedezzem az alapokat, például hogy
hova menjek kenyeret venni. Első gyermekünk, Mesike télen, karácsonykor született,
nagy hó volt, a nagy hidegben még nem lehetett kimenni a picivel. Édesanyám is csak
négy napra tudott látogatóba jönni hozzánk. Meg kellett szokni ezt az állapotot.
Viszont tavaszra javult a helyzet, az időjá-

Ugye tudjátok, hogy idén is meghirdettük a

HÁZASPÁROK TÍZPRÓBÁJÁT?
A játékra, amely június 10-éig, pünkösdhétfőig tart, életkortól függetlenül minden házaspárt szívesen látunk, akik fontosnak tartják
házasságuk folytonos megújítását. Ha még nem
tettétek meg, kérjetek menetlevelet a szentmisék után a sekrestyében!
2019. ÁPRILIS 21.

rás is jobbra fordult, lassan megismertem a
környéket, sőt, különböző foglalkozásokat
– például a Ringatót – is találtam, ahová el
lehetett járni Mesikével. Egy idő után bekapcsolódtunk egy kis közösségbe, a házas
körbe, ahová immáron kilenc éve járunk.
De úgy emlékszünk mindketten, hogy nehéz volt ez a kezdeti időszak.
András: Eredetileg nem úgy terveztük,
hogy ide költözünk.
Enci: Igen, és ez nagyon sokáig bennünk is
volt, hogy majd visszaköltözünk, mert nekem Erdélyben fő tanári állásom volt, ami
ott egy megbecsült pozíció. Egészen nyugdíjas koromig lehettem volna magyartanár
abban az iskolában. Úgyhogy ezeket a lemondásokat fel kellett dolgoznom.
 Most hogyan álltok a kérdéssel: Szemeretelep vagy Csík?
András: Szeretem az országot, a környéket,
ahol lakunk, a házunkat is építjük, csinosítgatjuk itt Szemeretelepen. Ugyanakkor
számomra ‘Szereda mindig is a szívem
csücske marad; emiatt is gyakran látogatunk „haza”.
Enci: Nekem is – most már bátran mondhatom, hogy – jó! Ismerőseim, barátaim
is vannak, nem jellemző már, hogy nincs,
kinek köszönni (!)... Jelenleg nem gondolkodunk azon, hogy visszaköltözzünk
Csíkszeredába. Az én szüleim és testvéreim továbbra is hiányoznak, egy rokonom
sincsen itt, de az itteniek miatt ez nem jelent olyan nagy gondot.
 Miért szerettek a szemeretelepi plébániára járni?
Túl azon, hogy területileg ide tartozunk,
nagyon tetszik nekünk az itteni közösség,
a barátságos emberek, a templom és környezete. A plébánia programjain is szívesen
veszünk részt – itt kiemelnénk az Irodalmi
kört és benne Maros Pali kultúrszervező
D-P. CS.
munkáját.
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ASSZONYKÖR
Az Asszonykörbe rendszeresen járók közül hárman mondták el, mit jelent
számukra ez a templomi közösség, és miért ajánlják másoknak is.
 Kincsesné Vadászi Monika:
Az Asszonykörnek kb. 5 éve vagyok tagja.
Szívesen megyek el havonta erre az összejövetelre, ahol jobban megismerhetem társaimat, és együtt imádkozhatunk gyermekeinkért, családjainkért.
Ebben az évben Az élet gyöngyei c. kiadvány alapján beszélgetünk. Kisebb és nagyobb csoportban is megosztjuk egymással

ANYAKÖNYVI
ADATOK
TEMETÉSEK
† Farkasinszky Gyula
születési év: 1940
temetés ideje: 2019. március 22.
† Takács Istvánné (Halla Katalin)
születési év: 1935
temetés ideje: 2019. március 26.
† Mészáros Ferenc
születési év: 1921
temetés ideje: 2019. március 27.
† Baski Imre Mihály
születési év: 1947
temetés ideje: 2019. március 29.
† Tovay Istvánné
(Péczeli Mária Magdolna)
születési év: 1940
temetés ideje: 2019. április 12.
† Hacsavecz Zoltánné
(Zázrivecz Mária)
születési év: 1939
temetés ideje: 2019. április 17.
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gondolatainkat az adott kérdésekkel kapcsolatban. Befejezésül minden alkalommal
közösen imádkozzuk Szent Mónika imáját. 
 Tar Jánosné Mária:
Az Asszonykörben Szent Mónika életén és
imáján keresztül erősítjük hitünket. Ebben
segítenek a gyöngyök és a kiscsoportos
megbeszélések is. Egyformán élünk meg és
gondolunk helyzeteket, dolgokat.
Jó emlékek a közös lelkinapok, fürdőzések, kirándulások. Egymást tudjuk erősíteni, ha szükség van rá. Jó találkozni havonta.
 Szegediné Kati:
Az Asszonykör nekem mindig sokat jelentett. Kedves társaság, amelynek tagjait hasonló dolgok érdekelnek.
Tudunk együtt imádkozni családjainkért, gyermekeinkért, unokákért. Lehetőség van irányított és szabad beszélgetésre
is. Ez az a hely, ahol megkérdezzük egymástól, hogy „Hogy vagy?”
Ettől az évtől kezdve megpróbáljuk az
időkorlátot is betartani, este 7 órától 9 óráig. Várjuk vissza a ﬁatal korosztályt, akiket
az édesanyai örömök szólították el. Nyitottak vagyunk, és szeretettel várjuk az új
tagokat is!
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A Szent Mónika közösség imája



Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm
osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent
Nevedet. Úr Jézus! Kérlek, növeld hitemet,
erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. Szentlélek Úristen, erősíts engem,
hogy életem minden nehézsége közepette
se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.
Segíts minket, Urunk, hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd!
Segíts minket, Urunk, hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk!
Segíts minket, Urunk, hogy figyelemmel
kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól!
Segíts minket, Urunk, hogy keresztény
életünk oly vonzó legyen gyermekeink
számára, hogy azt kövessék, és másokra és
átsugározzák!
Segíts minket, Urunk, hogy gyermekeink
tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak
az Egyházhoz, és együttműködjenek lelkipásztorainkkal!
Segíts minket, Urunk, hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a
papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk!
Segíts minket, Urunk, hogy gyermekeink
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életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy
testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet!
Segíts minket, Urunk, hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk
megrendülne hitében, és letérne a helyes
útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel is imánkkal segítsük, hogy viszszataláljon hozzád!
Segíts minket, Urunk, hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink
jellemének és hitének erősítése, és szívből
segítsék őket imáikkal is!
Segíts minket, Urunk, hogy gyermekeink
családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben!
Segíts minket, Urunk, hogy amikor más
édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a közösségünkhöz való
tartozás vágyát!
Különösen könyörgök a mai napon …
gyermekért, …
Könyörögjünk! Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az
örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk,
szülőknek és gyermekeidnek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.
Ámen.
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HONLAPUNKRÓL
ÁLTALÁNOSSÁGBAN
Bizonyára sokan tudják és olykor használják is, de valószínűleg ugyanannyian vannak közösségünkben, akik még egyszer
sem „jártak” plébániánk honlapján, amely
a www.szemere.plebania.hu címen érhető
el. Azért született ez a rövid írás, hogy tájékoztassa az érdeklődőket a honlap tartalmáról, és kedvet csináljon a látogatáshoz, de
legalábbis adja meg azt az információt, hogy
milyen esetekben „érdemes” felkeresni.
A Miserend menüpont alatt az általános
szentmiserend mellett olvashatók az adott
hét ún. intenciói, azaz hogy
azon a héten milyen egyházi
ünnepek vannak, illetve hogy
az egyes szentmiséket milyen
szándékra mutatjuk be.
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A Heti üzenet kb. egy éve nem frissült.
Ez még Sándor atya kezdeményezésére jött
létre, aki az adott hétre vonatkozó írásokat jelentetett meg: Szent Efrém diakónustól Ferenc pápáig széles skálán mozogtak
a „szerzők”. Később Mahi atya prédikációit
töltöttük fel – amíg még felolvasta homíliáit.
Azt gondoljuk, hogy az egyházi évek ciklikus változása miatt érdemes „belelapozni”
olykor, mert sok ma is érvényes gondolatot
találhatunk itt.
Az Aktuális menüpontban a szentmiséken elhangzó hirdetések találhatók meg.
Ha el is felejtettük, itt mindig hozzáférhetők
a legfrissebb hírek, mi, hol és
mikor kezdődik stb.
A Plébánosunk menüpontban természetesen Mahi atya
bemutatkozása olvasható, és
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meg tekinthető a Duna Televízióban 2017
októberében sugárzott, róla készült műsor is.
A Közösségeink menüpont is hagy tartalmában még némi kívánnivalót: némely közösségünk nem küldött bemutatkozó írást,
másoké talán frissítésre szorulna, reméljük,
a következő hetekben lesz energiánk arra,
hogy naprakésszé tegyük.
A Kapcsolat menüpontban az elérhetőségek és az irodai nyitvatartás található meg,
a Letöltésben pedig 2009-ig visszamenően
olvasható és letölthető az összes Mustármag. Újságunk legfrissebb száma a Kezdőoldalról is elérhető, mint ahogy az aktuális
NAMI is: ha a család egy vasárnapon nem
templomunkban látogatott szentmisét, a
gyerekeknek amiatt nem kell kimaradniuk
a következő heti sorsolásból, hiszen letölthető és kinyomtatható a rejtvény. Ugyanúgy
a kezdőoldalről érhető el a Don Bosco Közösségi Ház oldala is, ahol a bérlési lehetőségek és azok menete is hozzáférhető.
Fájóan hiányzik a honlapról Képes krónika a plébániai események rövid leírásával és
bőséges fotóanyagával, de Isten segítségével
rövid időn belül ez is elérhető lesz.
Van viszont egy újdonság is: a vasárnapi
olvasmányokra való jelentkezés lehetősége,
erről a modul fejlesztője, Tóth Attila ír az
alábbiakban – akinek ezúton is köszönjük
M. P.
a munkáját.

AKTÍV RÉSZVÉTELI
LEHETŐSÉG A SZENTMISÉN
Szép régi szokás, hogy az ünnepi szentmisék során más-más hívő olvassa fel az adott
naphoz tartozó olvasmányt, szentleckét és
könyörgést. Szeretnénk biztosítani, hogy
bárki, aki kedvet érez hozzá, ezután könynyen megtehesse.
Több oka is lehet annak, hogy valaki felolvasson. Például:
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 magáénak érzi az adott szöveg mondandóját. A https://igenaptar.katolikus.hu oldalon előre megtalálhatók az év különböző
napjaihoz tartozó liturgikus szövegek;
 esetleg szeretné megszokni a nyilvános
szereplést. Ez a ﬁatalok számára lehet hasznos, ha néhányszor száz-kétszáz ember előtt
szerepelnek, nem lesz nehéz dolguk pl. egy
állásinterjú során sem megmutatniuk, hogy
ők a megfelelő pályázók;
 remélhetőleg a liturgikus szolgálattétel
magasztossága is motivál sokakat.
Honlapunkon – http://szemere.plebania.hu – a Miserend menüpontból vagy
közvetlenül a http://szemere.plebania.hu/
miserend/ URL-címről érhető el a jelentkező felület. Első használat előtt regisztrálni
kell megadva nevünket, e-mail címünket,
választott jelszavunkat és telefonszámunkat
is. Ekkor el kell fogadni az adatvédelmi tájékoztatót is. Ha ezt megtettük, nincs más
hátra, mint hogy bejelentkezzünk a megadott e-mail címmel és választott jelszóval.
Elfelejtett jelszó esetén forduljunk Schütt
Zoltánhoz plébániai hivatali időben, akinek
jogosultsága van a mi közreműködésünkkel
új jelszót létrehozni. Válasszunk az „Összes
felolvasási időpont” közül egy olyat, amely
mellett még nem szerepel senkinek sem
a neve, majd kattintsunk a „Feliratkozás”
gombra. Ezzel készen is vagyunk. Ha esetleg
közbejön olyan esemény, amely miatt mégsem tudunk felolvasni, akkor iratkozzunk
le. Így egyértelműen látszódni fog, melyek
a szabad időpontok. Feliratkozni legkésőbb
a misét megelőző nap 12 óráig lehetséges.
Szívesen vesszük az észrevételeket, a jobbítási javaslatokat a tothaz76@gmail.com
vagy az mpmarospal@gmail.com címre írt
levéllel. Reméljük, hogy az alkalmazás elnyeri mindenki tetszését, automatikussá
válik – megkönnyítve ezzel Zoli szervező
T. A. Z.
munkáját.
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LAPZÁRTA

NAGYPÉNTEKI FUTÁS
Pestszentlőrinci kiserdő, 2019. április 19.
A szent három napban kiemelten fontos, hogy lélekben felkészítsük magunkat
Krisztus feltámadására. De emellett nem
elhanyagolható az sem, hogy a lélek dolgain
túl környezetünket, sőt magunkat testben

is felkészítsük a kereszténység legnagyobb
ünnepére. Ennek különböző formái lehetnek, ilyenkor szépen kitakarítunk, szép
ruhákat választunk az ünnepléshez. Mi egy
kicsit más formáját választottuk ma a felkészüléshez.
Egy kis lelkes csapat, amely elsősorban
Szemeréről, illetve Csepelről érkezett, futással készült az ünnepekre. Hogy hogyan
is kapcsolódik a futás húsvéthoz? A kitartás,
a ﬁzikai megterhelés és a komfortzónánkból
való kilépés mind-mind párhuzamba állíthatók hitünkkel, Krisztus szenvedéstörténetével, a húsvéttal. Mindenkinek más-más
kihívásokat jelentett a négy-, nyolc- vagy
tizenkétezer méter megtétele, de mindanynyian testben-lélekben felfrissülve tértünk
haza a kiserdőből.
Köszönjük Kada Molnár Krisztinek a
szervezést és az ötletet, aki tavaly éppen
nagypéntek napján futotta le első hosszútávját (30 km), és ezt az futás-élményt osztotta meg most velünk is. Reméljük ezzel új
hagyomány születik.
K. A. B.
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HÁZI PRAKTIKÁK

HA HÚSVÉT, AKKOR LOCSOLÁS...
„E háznak kertjében van egy rózsatő,
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő,
Vizet öntök a fejére,
Szálljon áldás a kezére,
Az Istentől kérem,
Piros tojás a bérem.”
(Népköltés)
Régi magyar szokás szerint húsvét másodnapján kisﬁúk, legények, férﬁak gondoskodnak arról, hogy mi lányok, asszonyok el
ne hervadjunk.
Annak idején lestük húgommal, hogy
a szomszéd, 8-10 évvel idősebb leányzót
hogy öntik nyakon vízzel az utcán, és hányszor öltözködik át a nap folyamán. Minden
évben számoltuk a locsolóinkat, újabb és
újabb rekord elérése érdekében. (Volt, hogy
negyvenen is jöttek!) Persze mi is kaptunk

szódavizet a nyakunkba, mikor egy-egy
a szobában felejtett esernyővel rohantunk
a ﬁúk után, de a következő évben már túljártunk az eszükön. Édesapánk az udvaron
hagyott szódás üvegeket fejre állította és kinyomta belőlük a szén-dioxidot. Nagy megrökönyödés következett, amikor a srácok
magabiztosan használni akarták őket, mi
pedig csak mosolyogtunk.
Szerencsére nem kell lemondanom e szép
hagyományról – természetesen kölni vízre
gondolok –, hisz a családban, baráti körben
felgyorsult, virtuális világunk ellenére is
fontos ez a hagyomány.
A lányok, asszonyok dolga a nagytakarításon kívül a sütés, főzés. Ilyenkor igyekszünk tartósabb sütiket is készíteni, hisz
kiszámíthatatlan a vendégsereg étvágya.
Madarasi nagymamám készítette a következő diós ostyalapot húsvétra, búcsúra, karácsonyra és csak úgy.

DIÓS HATLAPOS
Hozzávalók: 8 egész tojás, 40 dkg cukor,
1 evőkanál holland kakaó, 250 dkg vaj,
20 dkg darált dió, 1 csomag ostyalap
A tojásokat, cukrot, kakaót összekeverjük
és sűrűre főzzük, majd lehúzzuk a tűzről
és belerakjuk a vajat. Végül belekavarjuk
a diót. Alufóliára letesszük az első ostyalapot, megkenjük a krém egy részével, majd
így folytatjuk és a végén ostyalappal zárunk. Egy nagyobb vágódeszkát ráteszünk
nehezékként, hagyjuk megdermedni a krémet és éles késsel felszeleteljük.
K. L. M.
Áldott húsvétot kívánva:
2019. ÁPRILIS 21.

HIRDETÉSEINK
LITURGIKUS ESEMÉNYEK
 április 28. vasárnap: a 9:30 órai szentmisében 23 gyermek részesül az elsőáldozásban;
 május 3. péntek: elsőpéntek;
 május 4. szombat: elsőszombat, 17:15 órától rózsafüzért imádkozunk, 18 órától szentmise lesz;
 május 6. hétfő: 24 órás szentségimádás,
20–21 óra között közös, vezetett szentségimádási óra;
 május 26. vasárnap: a 9:30 órai szentmisén
e hónapban temetett halottainkért imádkozunk;
 június 1. szombat: elsőszombat, 17:15 órától rózsafüzért imádkozunk, 18 órától szentmise lesz;
 június 3. hétfő: 24 órás szentségimádás,
20–21 óra között közös, vezetett szentségimádási óra.

HIRDETÉSEK
 ADÓ 1%: ne mulasszunk el rendelkezni
adónk 2×1%-áról a megszokott módon! A lehetőségekről a www.johelyrekerul.hu honlapon tájékozódhatunk. Kérjük, hogy abban
az esetben is tegye meg a felajánlást a Magyar
Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója a kedvezmények miatt nulla forint, mert
a „nullás” bevallás bevallás is számít!

ELŐRELÁTÓ:
MÁR MOST ÍD BE A NAPTÁRODBA!

 HODÁSZ ANDRÁS ATYA ELŐADÁSA FIATALOKNAK
május 29-én 19 órakor lesz a Don
Bosco Közösségi Házban „Párkapcsolat, házasság, szexualitás” címmel.

 A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉT
június 10-én, Pünkösdhétfőn a 10 órai
szentmisén szolgáltatja ki templomunkban Snell György segédpüspök atya.

 A PLÉBÁNIAI NAGYTÁBOR
július 25–28-áig (csütörtök–vasárnap) Beregdarócon lesz. A táborban
idén csak teljes időtartamban lehet
részt venni, költsége hozzávetőlegesen 20 000 Ft/fő. Előzetes jelentkezés
a sekrestyében lehetséges húsvét vasárnapig családonként 5000 Ft előleg
beﬁzetésével.
 Május hónapban a Szűzanya tiszteletére az
esti szentmisék előtt 17:40 órától litániát éneklünk;

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Jelen lapszámunk munkatársai:
Fr. Mahimai Raj Anthony,
Derzsi-Pap Csilla (D-P. Cs.), Knáb András (K. A. B.), Knábné Lakatos
Marianna (K. L. M.), Maros Pál (M. P.), Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.),
Némethné Kiss Erika (N. K. E.), Szegedi Katalin (Sz. K.),
Tóth Attila (T. A. Z.) Tóthné dr. Lakatos Mária Csilla (T. L. M. Cs.),
Viola Zsolt (V. Zs.)
Fotók:
Knábné Lakatos Marianna, Mahi atya, 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
A következő Mustármag június 9-én jelenik meg

 április 30. kedd: 19 órakor Asszonykör
a plébánián;
 május 5. vasárnap: 19 órakor Irodalmi kör
a Don Bosco Közösségi Házban;
 május 21. kedd: 20 órakor Férﬁ kör a plébánián.
 május 28. kedd: 19 órakor Asszonykör
a plébánián.

