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A Szentlélek Jézus fogantatásakor szállt le Szűz Máriára. A Szentlélek a Jordán folyónál 

galamb képében szállt le Jézusra, ez nyitotta meg az utat nyilvános működése számára; 

ettől kezdve bátran taníthatott, gyógyította a betegeket, hatalma volt a gonosz lélek 

felett. Ugyanaz a Szentlélek, amely leszállt Szűz Máriára és az apostolokra, volt jelen az 

Egyháznak, Jézus Krisztus titokzatos testének születésekor. A mai napon Egyházunk 

születését ünnepeljük, ebbe az egyházba születtünk mi is bele víz és lélek által. 

Amikor a Szentlélek leszállt Szűz Máriára, mennyei titkot nyilatkoztatott ki. Az Úr 

angyala ezt mondta Máriának: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be 

árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni.” A Szentlélek 

Jézust a keresztelkedése után a pusztába vezette, hogy ott szembesüljön a kísértések-

kel, és Isten Igéje által legyőzze a gonosz lelket. A Szentlélek, miután leszállt Jézusra, 

kinyilvánította azt a küldetést, amelyet Jézusnak teljesítenie kellett: elvinni Isten Igé-

jét a szegényeknek, visszaadni a látást a vakoknak, szabadulást hozni a raboknak, és 

hirdetni az Úr kegyelmének idejét. Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra, akkor 

elég bátorrá tette őket ahhoz, hogy tanúságot tegyenek Krisztusról és az Örömhírről; 

a Szentlélek jelen volt az apostolok között, hatalmas csodákat művelt, arra indította az 

embereket, hogy tartsanak bűnbánatot, és térjenek vissza Istenhez. 

Jézus Vigasztalónak és az Igazság Lelkének nevezi a Szentlelket. A Szentlélek az, 

aki mindenre meg tud tanítani minket, ő emlékeztet minket Jézus tanítására; ő erősít 

meg minket adományaival és gyümölcseivel. 

Plébániánkon idén június 10-én tizenhatan részesülnek a bérmálkozás szentsé-

gének kegyelmében, mely által megtapasztalhatják majd a Szentlélek adományait és 

gyümölcseit. A Szentlélek ereje által biztosabban és bátrabban tehetnek tanúságot 

Jézusról szavaik és tetteik által. Imádkozzunk értük, szüleikért és mindazokért, akik 

e szentség felvételére felkészítették őket.

Pünkösd ünnepe arra emlékeztet minket, hogy mekkora szükségünk van a Szent-

lélek irányítására, bármit is tegyünk vagy mondjunk. Amikor útra kelünk vagy mun-

kához látunk, Bibliát olvasunk vagy részt veszünk a liturgiában, szükségünk van arra, 

hogy segítségül hívjuk a Szentlélek erejét, hogy lelkesítsen minket, adjon vigasztalást 

és vezessen minket az Igazság teljességére. Fr. Mahimai Raj Anthony
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MIT KELL TUDNI RÓLA?

52. NEMZETKÖZI 
EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUS

Több éve imádkozunk minden 

vasárnap a szentmise végén a sikeréért, 

de még mindig csaknem 500 nap van 

a megnyitásáig. Az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus nyitó 

szentmiséje – amelynek kiemelkedő 

eseménye az elsőáldozás lesz – 2020. 

szeptember 13-án 16 órakor kezdődik 

a Puskás Ferenc Stadionban. 

A MUSTÁRMAG most induló 

cikksorozatában konkrét informá-

ciókkal is szolgálunk a 2020-as 

kongresszusról, de visszatekintünk 

a történetére és a jelentőségére is.

Az eucharisztikus kongresszusok kez-

deményezője Emilie-Marie Tamisier, egy 

egyszerű dél-franciaországi asszony volt, 

aki eleinte zarándoklatokat szervezett az 

Eucharisztia jegyében, első alkalommal 

1874 júniusában Avignonba. Ezt a várost 

találta erre legalkalmasabbnak, egyrészt 

mert hajdan a pápák lakóhelye volt ez a kis 

dél-franciaországi település, másrészt mert 

ott az egyik kápolnában egy árvízveszede-

lem óta örökimádásra volt kitéve az Oltá-

riszentség. Marie mindenfelé szervez, ír és 

lelkesít, és röpiratban is terjeszti eszméjét A 

társadalom megmentése az Oltáriszentség 

által címmel. 

A szervezkedés eredményeként elég né-

pes zarándoklat indult meg több megyé-

ből is. Egy hónappal később Arsba, Vian-

ney Szent János egykori szolgálati helyére, 

a  következő évben pedig Douaiba gyűltek 

össze a hívek Tamisier asszony felhívására 

– a szervezők örömére ötvenezer hívő és öt 

püspök vett részt a zarándoklaton.

A felvilágosodás, a francia forradalom 

és a liberalizmus egyre terjedő eszméi az 

Eucharisztia-tiszteletet némiképp elhal-

ványították, de a 19. század végén új erőre 

kapott. A vallást elvető államtól és a sze-

kularizációtól idegenkedő papoknak és hí-

vőknek egyre több társulatuk alakult a hit-

élet védelmére; imacsoportok, oltáregyletek 

jöttek létre Európa-szerte, az Eucharisztia 

tisztelete is fellendült. Míg Németország-

ban javában dúlt a kultúrharc az állam és 

az egyház között, Franciaországban pedig 

az elvilágiasodott Harmadik Köztársaság 

egyre-másra hozta az egyházat ellehetetle-

nítő törvényeket, 1881-ben Lille-ben meg-

tartották az első nemzetközi eucharisztikus 

kongresszust.

D-P. Cs.

A várhatóan kétórás időtartamú nyitó szentmise min-
denki számára nyitott, de a részvétel regisztrációhoz 
kötött. Az iec2020.hu honlapon rengeteg hasznos 
információ, olvasnivaló található, hírlevélre is fel-
iratkozhat, aki rendszeresen követni szeretné az elő-
készületeket, és itt lesz elérhető 2019 őszétől a nyitó 
szentmise regisztrációs felülete is.
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HÓNAPSOROLÓ

JÚNIUS
Június hagyományos magyar neve Pünkösd 

hava. A hónap jeles szentje Szent Romuáld 
remete 951-ben született Ravennában egy 

Sergius nevű nemesember fi aként. Húsz 

éves lehetett, amikor apja megölt egy fér-

fi t, és emiatt vezekelnie kellett, de erre nem 

volt hajlandó. Helyette Romuáld vonult be 

negyven napra a Szent Apollinare in Classe-

kolostorba, hogy elégtételt adjon Istennek. 

Egy éjszakai virrasztáson megjelent neki 

Szent Apollinarius, s ekkor elhatározta, 

hogy szerzetes lesz. 972-ben ebben a kolos-

torban tette le szerzetesi fogadalmát, mely-

hez apja csak érseki rábeszélésre adta a bele-

egyezését. Később ő is belépett egy ravennai 

kolostorba, ahol szentség hírében halt meg.

Romuáld három évig maradt a Szent 

Apollinare in Classéban. Helytelenítette a 

kolostorban uralkodó laza fegyelmet, és ezt 

szóvá is tette, amiért szerzetestársai megy-

gyűlölték, majdnem meg is ölték. Ekkor 

határozta el, hogy elvonul remetének. Egy 

Marinus nevű remetéhez csatlakozott a ve-

lencei síkságon.

Romuáld és Marinus tanácsolták a velen-

cei dózsénak, hogy mondjon le hivataláról, 

és vonuljon el szerzetesnek, de nem ő volt 

az egyetlen, aki Romuáld tanácsára vissza-

vonult magas világi tisztségéből, és életét 

Istennek szentelte.

989-től magára maradt, mert Marinust 

megölték a szaracénok. Éveken át kereste a 

helyét, végül Ravennától nem messze, Pe-

reum ban egy mocsaras területen telepedett 

le. Később felkérték, hogy legyen a Szent 

Apollinare kolostor apátja. Nehezen vállalta 

el, egy év múlva le is mondott. 

Montecassinóba, majd Rómába ment, 

ahol megismerte Querfurti Brúnót. Mikor 

1001-ben felkelés tört ki Rómában, Romuáld 

visszatért Pereumba. 1004-ben Pioggo kö-

zelében, Val di Castróban remeteséget ala-

pított, amihez újabb közösségek csatlakoz-

tak. Amikor eljutott hozzá Querfurti Brúnó 

vértanúságának híre, húsz társával útra kelt 

Kelet-Európa felé, hogy a misszióban szin-

tén elnyerje a mártírok koszorúját. Azonban 

kora és gyenge egészsége miatt vissza kellett 

térnie Itáliába. A következő évek vándorlás-

sal teltek, majd letelepedett, és zsoltárkom-

mentárokat írt. Nem sokkal 1023 után alapí-

totta Camaldoliban azt a remeteséget, mely 

a kamalduliak anyakolostora lett.

Halálának közeledtét érezve visszatért 

Val di Castróba, ahol 1027. június 19-én 

meghalt. Öt évvel később testét még rom-

latlan állapotban találták, s Róma engedé-

lyezte szentként való tiszteletét.

Istenünk, ki Szent Romuáldot arra válasz-

tottad, hogy egyházadban újra fölvirágoztas-

sa a remeteéletet, kérünk, engedd, hogy ma-

gunkat megtagadva és Krisztus nyomában 

járva eljuthassunk a mennyek országába!

Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 

2009.

 N. K. E.
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tünk meg. Elbúcsúztunk a mozdonytól és a 

vagonoktól, majd közös ima után elindul-

tunk az első hegy irányába. A Nagy Sas-

hegyre egy kaptatón lehet feljutni (609 m). 

Azért, hogy könnyebben érjünk fel, az erdő 

gondoskodott egy kis segítségről: tavaszi 

virágok százai borították a hegyoldalt a fák 

között, az út mellett, mindenhol.

A tetőn szuszogtunk egyet, gyönyörköd-

tünk a keltikékben, az illatukat pró-

báltuk elraktározni nehezebb 

időkre. Megcsodáltuk a leve-

lek közepén összegyűlt har-

mat-gyémántokat is. Mivel 

a tetőről nincs zavarta-

lan kilátás, ezért a  csúcs 

alatti hosszú nyeregbe 

sétáltunk át, ahol kinyílt 

előttünk a Börzsöny. Az ép-

pen virágzó tavaszi héricsek 

köszöntöttek minket itt. A szép 

kilátás sokáig rabul ejtett, de indulnunk 

kellett tovább. A Nagy-réten áthaladva kö-

CSALÁDI TÚRA 
A BÖRZSÖNY SZÍVÉBEN

Márianosztra, 2019. április 13.

Április közepén családi túra keretében iz-

galmas kirándulást tettünk a Börzsöny 

szívében. Sajnos az időjárás-előrejelzés 

miatt sokan otthon maradtak, de aki mer, 

az nyer – végül csodás időnk volt 

egy tavaszi erdei túrához.

Reggel Márianosztrán ta-

lálkoztunk a kisvasút vég-

állomásánál, ahol nem-

sokára be is pöfögött a 

nemrég felújított hegyi vo-

nat. Szerencsére sok gyer-

mek jött el, nekik páratlan 

élményt adott a nagy szint-

különbséget leküzdő, jobb-

ra-balra kanyargó szerelvény. A 

zöldellő erdőben haladtunk egyre feljebb, 

majd hamarosan Nagyirtáspusztára érkez-

VISSZATEKINTŐ

„ Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj,

hagyd ott az ingerült és hetyke szókat.

Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj,

s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.”

(Áprily Lajos)
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ti terveknek megfelelően még jutott idő 

a  kegytemplom megtekintésére is, illetve 

ezután egy kis játszótéri kalandra.

Nagyon szép napunk volt, nem meleg, 

de jó kiránduló idővel. Ismét bebizonyo-

sodott, hogy mindig megéri elindulni. Vá-

runk titeket legközelebb is! V. Zs.

vetkezett az újabb kaptató, fel a Só-hegyre. 

Amikor kiértünk a fák közül, megláttuk a 

csodás panorámát a déli Börzsöny, a Duna 

és a Pilis vonulatai felé. Az itt lehulló pár 

csepp eső volt csupán az egész nap során 

a beharangozott rossz idő képviselője – sze-

rencsére csak rövid ideig tartott. A csúcs 

csokik elfogyasztása senkinek sem okozott 

nehézséget. 

Itt is tartottunk egy hosszabb pihenőt, 

hogy megnézzük a körülöttünk aranysár-

gán virágzó kutyatej mezőket is. Sőt! Aki-

nek ez sem volt még elég, az a Só-hegy vál-

lán nőszirommal is találkozhatott. A nagy 

kövek között indultunk lefelé. A jó han-

gulatot fokozta a gyerekek sok-sok közös 

játéka. Így érkeztünk meg a hosszú szárú 

kankalinokkal borított Lengyel-rétre. Itt 

kisvasúttá álltunk össze és így „pöfögtünk” 

el a Kopasz-hegyre vezető leágazásig. A még 

vállalkozó kedvű túrázók felmászhattak 

539 méter magasra, az egyik legszebb bör-

zsönyi kilátóponthoz. Fantasztikus sziklás 

terepen, egy hosszú bérc végén feszület vár-

ja a lelkes kirándulókat. Innen már lelátni 

Márianosztrára és a Dunára is. 

Nehezen akaródzott tovább indulnunk. 

Csatlakoztunk a többiekhez és szépen ko-

mótosan leballagtunk a faluba. Az erede-
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a 23 gyermeket hófehér ruhába öltözve, tisz-

ta lélekkel. Ha rágondolok, ma is elszorítja 

a torkomat ez a pillanat.

A gyerekek csodálatos fegyelemmel vet-

tek részt a szertartáson.  Megértették és 

átérezték, hogy a szentség felvétele komoly 

dolog, Krisztus testét vesszük magunkhoz. 

A szülőket és hozzátartozókat is boldogság-

gal töltötte el a szentáldozás pillanata. Ked-

ves hagyomány templomunkban a szülői ál-

dás, amikor nemcsak kérések és köszönetek 

hangoznak el, hanem az édesanyák még egy 

szál rózsát is kapnak köszönetképpen.

Azóta látom, hogy Istennek hála elsőál-

dozóink jönnek második, harmadik és so-

kadik szentáldozásra is. Bízom benne, hogy 

ők lesznek a jövő keresztényei, közösségünk 

oszlopos tagjai, de addig, amíg ez elkövetke-

zik, megmaradnak vidám gyerekseregnek, 

akik velünk tartanak a nyári táborokba és 

a közösségi eseményekre. Sz. K.

ELSŐÁLDOZÁS
2019. április 28.

Mahi atya lelkiismere-

tesen készítette fel a hu-

szonhárom (!) fős cso-

portot. Bizony olykor a 

szeretetteljes szigorára 

is szükség volt ahhoz, 

hogy szülők és gyere-

kek komolyan vegyék a 

tanulást, a pontos hit-

tanórára járást. Az atya 

többször is kérte a híveket az imádságra, így 

vele együtt mindannyian imádkozhattunk 

ezekért a gyerekekért.

Több gyereket ismertem már korábbi tá-

borokból, egyszer hittanórát is tartottam 

nekik: láttam, milyen kitartóan készül-

nek, mennyire fi gyelnek mindenre. Az első 

szent gyónás szüne tében játékosan ismétel-

tük át a tudnivalókat, majd vidáman énekel-

tünk, és egy kis beszélgetésre is sor került. 

Jó volt látni, amint a tavaszi minitáborban 

közösségé kovácsolódtak. Már jó barátként 

üdvözölték egymást a szentmisék után.

Eljött a nagy nap! Mindannyian nagyon 

izgatottak voltunk. Erika nénivel megha-

tódva várakoztunk a sekrestye előtt látván 
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KIRÁNDULT 
AZ ASSZONYKÖR

Győr, 2019. május 11.

Egy nagyon jó hangulatú kirándulás törté-

netét szeretném megosztani az olvasókkal.

Május 11-én tizenhárman indultunk el 

Győrbe. Már a vonaton nagyon örültünk 

egymásnak és a nagy szabadságnak – fő-

képp annak, hogy ezúttal nem kell autót ve-

zetnünk. Kelenföldről egy pillanat – 1 óra – 

alatt  Győrben voltunk. Ibolya néni kedves 

barátnője üdvözölt minket az állomáson.  

Megállapítottuk, hogy mindegyikünk át-

utazott már nem is egyszer az 1-es főúton 

úton Győrbe, de a várost szinte egyáltalán 

nem ismerjük.

Csatlakoztunk a Győrbe gyere  idegenve-

zetői programhoz. A megbeszélt időre pon-

tosan megérkezett idegenvezetőnk, Kau-

ker Bálint, akinek kedves egyéniségével és 

felkészültségével  élmény volt megismerni 

az Óvárost. A  sok történelmi tényen kívül 

egy-két anekdotát és helyi sajátosságot is 

megosztott velünk.

Jutott  idő kötetlen sétára, egy gyors ebéd-

re és természetesen egy kis csendes imára is 

a még felújítás alatt lévő Bazilikában.

Hazafelé a vonat indulása előtt fagylalt-

tal kezünkben még egyszer megcsodáltuk 

a Mosoni-Dunát.  Elfáradtunk, még sok 

minden látnivaló kimaradt, ezért elhatá-

roztuk hogy visszatérünk. Sz. K.
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BÉKEFI EDINA 
DIPLOMAKONCERTJÉN 

JÁRTUNK
Zeneakadémia, 2019. május 21.

Plébániánk férfi körének szűk nyolcéves 

történetében többször előfordult már, hogy  

ún. „kihelyezett” találkozót tartottunk, de 

a Zeneakadémián együtt még nem jártunk. 

Május 21-én ez is bekövetkezett, hiszen 

Edina – eléggé el nem ítélhető módon – 

erre a napra, azaz a hónap harmadik kedd-

jére szervezte oratórium és dal diploma-

koncertjét. A gyönyörű hangversenytermet 

megtöltő publikumban nagy létszámban 

képviseltette magát plébániaközösségünk 

– fi atalok és régebb óta fi atalok egyaránt, 

sőt Mahi atya és Karesz atya is ott voltak.

Edina ezen az estén az izgalmat meg-

hagyta a szüleinek, és egy kiforrott, a bátor 

műsorválasztásának minden tekintetben 

megfelelő, kimagasló produkcióval örven-

deztette meg a jelenlévőket.

Már az első rész – Beethoven: Ah! perfido 

koncertária és Dvořák: Cigánydalok – is 

remekül sikerült, de számomra a második 

részben elhangzó Sosztakovics-kompozíció 

– Hét románc Alexander Blok verseire – volt 

az igazi csúcs, az előadóművészet, az élő 

zene ünnepe, pedig nem állítom, hogy a 20. 

századi zene első számú rajongója lennék. 

Edina – kiváló partnereivel: Osztrosits Esz-

ter (hegedű), Matuska Flóra (cselló), Kéry 

Tamás (zongora) – felejthetetlen élménnyel 

ajándékozott meg bennünket. A még aznap 

este megkapott ötös osztályzat pedig ékes 

bizonyítéka annak, hogy nem az elfogultság 

diktálta ezeket a sorokat. 

Hogy milyen volt mindez a másik oldalról, 

arra álljon itt Edina másnapi Facebook-be-

jegyzése: Mérhetetlen nagy hálával tartozom 

mindenkinek, aki ott volt és részt vett a dip-

lomakoncertemen. Elképesztő volt kimenni 

a  színpadra, és megérezni azt a szeretetet, 

ami a közönségből áradt. Igazán inspiráló 

volt, és úgy gondolom, enélkül a koncert nem 

lett volna olyan, mint ahogy végül alakult. 

Ennyi elképesztően sok kedves és támogató 

emberért csak hálát adni tudok!  Azt hiszem, 

ezt a napot sohasem fogom elfelejteni!   Kö-

szönöm a rengeteg virágot, ajándékot, gratu-

lációt, tanácsot! És magát az ÉLMÉNYT!

Mi köszönjük, és további sok nagy sikert, 

kitartást és szerencsét kívánunk ezen a ne-

héz pályán! M. P.
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�

HODÁSZ ANDRÁS ATYA 
A DON BOSCÓBAN

2019. május 29.

30-40 fi atal gyűlt össze egy esős szerdai 

napon a Don Bosco Művelődési Házban, 

hogy meghallgassuk Hodász András atya 

előadását Párkapcsolat, házasság, szexua-

litás témában. Az atya nagyon tömören, 

humorral fűszerezve ismertette a témáról 

a katolikus egyház álláspontját, az előadás 

végén pedig lehetőség nyílt arra is, hogy 

a  minket érdeklő pontokra mélyebben is 

rákérdezzünk. F. B.

KÖNYV JELENT MEG 
TEMPLOMUNK 

ELSŐ 80 ÉVÉRŐL

Szeretjük ismerni a múltunkat: érdekel, kik 

voltak az őseink, hogyan és mivel foglalkoz-

tak elődeink, merre jártak, mit alkottak. Az 

iskolában tanuljuk hazánk és a világ törté-

nelmét. Identitásunk szerves részét képezi 

az, hogy honnan jöttünk, mi mindent ta-

pasztaltak meg azok, akiknek egy-egy da-

rabkáját génjeinkben magunkban hordoz-

zuk. 

Krisztus titokzatos testeként egy nagy 

családhoz, az egyházhoz tartozunk. A vi-

lágegyházzal való közösséget éljük meg 

imáinkban, a liturgiában, egy-egy ünne-

pünkkor. Ennél sokkal kézzelfoghatóbb 

számunkra azonban az egyházközségünk-

höz való tartozásunk. Érdekel minket, ami 

a templomunkban és annak környékén 

történik, fi gyeljük a plébánia életének ala-

kulását. Amikor egy-egy jelesebb évfor-

duló közeledik, a múlt felé való odafordu-

lásunk is felerősödik. Kíváncsiak leszünk 

arra, hogy hogyan is volt itt régebben, kik 

KÖNYVAJÁNLÓ

MEGSZÓLÍTOTT MÚLT
A szemeretelepi templom első 80 éve

1938           2018
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� és hogyan élték meg hitüket. Így történt ez 

akkor is, amikor templomunk 70. jubileu-

mára készültünk. A közösség lelkes tagjai 

fényképek, kordokumentumok után nyo-

moztak. Az összegyűlt anyagból kiállítás 

készült, sokan hosszan nézegették a fotókat, 

egészítették ki, esetenként pontosították 

a  képaláírásokat. Beszélgetésre ösztönzött 

ez a kiállítás, és ebben a párbeszédben tulaj-

donképpen a múlt, a közös múltunk kezdett 

beszélni. 

Már akkor, 10 évvel ezelőtt lehetett sejte-

ni, hogy a templomtörténeti gyűjtőmunka 

nem áll meg, de azt, hogy pontosan milyen 

alakot ölt majd, akkor még nem lehetett 

tudni. A tárgyi dokumentumok össze-

gyűjtése mellett egyre fontosabb szerepet 

kapott a múlt megszólítása. Még éltek, él-

nek közöttünk olyan testvérek, akiknek 

emlékeik vannak templomunk legkorábbi 

éveiből, évtizedeiből. A velük való beszél-

getések személyes emlékeket idéznek fel, 

a templomnak olyan történetét, amely csak 

a visszaemlékezésekben tárható fel igazán. 

Az interjúk mellett helyet kaptak a kötetben 

történelmi adatok és azoknak a fényképek-

nek egy része is, amelyeket a 70. és a 80. 

évforduló kapcsán a kiállításon már láthat-

tunk a templomban. 

Olvasgatva, lapozgatva a kiadványt meg-

érezhetjük a Szentlélek működését egy-

házközségünk életében. Nem volt olyan 

időszak, beleértve az emberi ésszel legnehe-

zebbnek tartott időszakokat is, amelyekben 

ne éltek volna meg a hívek kegyelmeket, 

amelyek valamilyen különös módon ne se-

gítettek volna testvéreket az Istenhez vezető 

úton. Jó olvasni ezeket a beszélgetéseket, 

hála mindazokért az emberekért, akik tevő-

legesen is hozzájárultak a könyv létrejötté-

hez. Imádkozzunk mindazokért, akik szer-

zetesként, papként vagy világi hívekként 

építették ezt a közösséget, akiknek részük 

van abban, hogy ma van hová tartoznunk.  

Fogjuk kézbe ezt a kiadványt, olvassuk 

fi gyel mesen, nyitott szívvel, erősödjünk 

meg általa abban a tudatban, hogy mind-

annyian e közösség része vagyunk, Krisztus 

titokzatos testének szemeretelepi tagjai. 

N. Gy.

(Illusztrációként pedig álljon itt egy aktuális fotó 

a könyvből az épp 30 évvel ezelőtti bérmálásról)

1989. június 11-én Bánk József nyugalmazott váci érsek-püspök bérmált templomunkban
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a Szentlélek adományaiban, hogy teremjék 

a hit gyümölcseit. Mindenütt azt halljuk, 

hogy a mai fi atalok nehezen köteleződnek 

el, nehezen mondanak ki végleges igene-

ket. Legyünk büszkék fi ataljainkra, hogy 

ebben az életükre vonatkozó legfontosabb 

kérdésben mertek igent mondani: Istenre, 

Krisztusra, a felnőtt keresztény léttel járó 

minden felelősségre. 

A hittanórák vezetőjeként köszönöm 

az őszinteséget, a kritikus kérdéseket, azt 

a hozzáállást, ami mindent nagyító alá vesz, 

mielőtt valamire rábólint. Köszönöm, hogy 

láthattam azt is, ahogy a bizonytalanból 

bizonyosság alakul, és megélhettem a bér-

málkozáshoz közeledve a fi atalok örömteli 

várakozását erre a napra. 

Imádkozzunk közösségünk legfi atalabb 

felnőtt tagjaiért, hogy maradjanak meg 

Krisztusban, és ha lehet, maradjanak meg 

közösségünk aktív tagjainak.  N. Gy.

(A csoportképről három bérmálkozó és a hitokta-

tók hiányoznak)

Nagykorúság Krisztusban – fi atalkorom 

egyik hittankönyvének címe. Nagykorú-

ság Krisztusban – erre készülnek mind-

azok, akik pünkösdhétfőn a bérmálkozás 

szentségében részesülnek. 

Azok a fi atalok, akik most végérvénye-

sen elköteleződnek, önszántukból és tu-

datosan döntöttek Krisztus mellett. Fel-

készültek arra, hogy felnőtt keresztények 

legyenek. Nem a hittanórán: az csupán 

egyetlen mozaikkocka, egyetlen puzzle-

darab azon a képen, amely születésük pil-

lanatában kezdődött. A szülői ház, a család 

és mindazok, akik tanúságot tettek Krisz-

tusról, erősítették meg a vágyat a bérmál-

kozás igenjének kimondására. 

A hittanórákon azt tapasztaltam meg, 

hogy őszinte és kíváncsi hittel kereső fi a-

talok állnak az oltárhoz a püspök atya elé. 

Olyanok, akik tudják, hogy ez az ünnep 

ajándék, akik tudják, hogy nem lezárul, 

hanem elkezdődik egy korszak, és akik azt 

is tudják és vágyják, hogy részesüljenek 

BÉRMÁLÁS

NAGYKORÚSÁG KRISZTUSBAN



LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� június 23. vasárnap, Krisztus szent teste 
és vére, Úrnapja: a 9:30 órai szentmisében a 
Te Deum éneklésével adunk hálát az elmúlt 
tanévért, utána úrnapi körmenetet tartunk;

� június 28. péntek: Jézus Szentséges Szíve 
főünnepe – 17:40 órakor énekeljük a Jézus 
szíve-litániát, majd 18 órától szentmise lesz;

� június 30. vasárnap: a 9:30 órai szentmisén 
e hónapban temetett halottainkért imádko-
zunk;

� július 1. hétfő: szentségimádási nap 7–21 
óráig;

� július 6. szombat: elsőszombat, 17:15 órától 
rózsafüzért imádkozunk, 18 órától szentmise 
lesz;

� július 13. szombat: A Fatimai vándorszo-
bor a mi templomunkba érkezik;

� július 29. hétfő: szentségimádási nap 7–21 
óráig;

� augusztus 1. csütörtök: az egyházmegyei 
szentségimádási nap a mi templomunkban 
lesz 8–18 óráig;

� augusztus 2. péntek: elsőpéntek, 18 órától 
szentmisét tartunk Jézus szíve tiszteletére;

� augusztus 3. szombat: elsőszombat, 17:15 

órától rózsafüzért imádkozunk, 18 órától 

szentmise lesz;

� augusztus 15. csütörtök: Szűz Mária 

Mennybe vétele, Nagyboldogasszony főünne-

pe (parancsolt ünnep). Szentmisék 7:30 és 18 
órakor lesznek;

� augusztus 20. kedd: Szent István király fő-
ünnepe, templomunk szentelésének 81. évfor-
dulója. Ünnepi szentmise 10 órakor lesz.

HIRDETÉSEINK

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.), Fodor Bernadett (F. B.), Maros Pál (M. P.), 

Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.),  Némethné Kiss Erika (N. K. E.), 

Szegedi Katalin (Sz. K.), Viola Zsolt (V. Zs.)

Fotók: 

Vadas János, 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 augusztus 20-án jelenik meg

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

� Boda Gabriella és Szabó András 
József – 2019. május 11.

� Dóka Réka és Pócsik Balázs – 
2019. június 7.

KERESZTELŐK

� Jakab Zoé
születési dátum: 2019

keresztelés ideje: 2019. május 5.

� Pad Boldizsár
születési dátum: 2018

keresztelés ideje: 2019. május 12.

� Pad Rozália
születési dátum: 2018

keresztelés ideje: 2019. május 12.

TEMETÉSEK

† Kovács Sándorné (Tóth Irén)
születési év: 1932
temetés ideje: 2019. április 30.

† Németh László
születési év: 1937
temetés ideje: 2019. május 15.

† Sirhuber István
születési év: 1928
temetés ideje: 2019. május 24.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK
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