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Áldott legyen az Isten mindörökké, mert nekünk adta a kegyelem és a megbé-
kélés eme idejét. A nagyböjt a bűneinkért való bűnbánat időszaka, az Istennel és 
egymással való kapcsolatunk megújításának az időszaka, amikor visszatérhe-
tünk Istenhez, és megtalálhatjuk benne az igazi békét és örömöt. Az elmúlt két 

évben a világjárvány miatt a nagyböjti időszak-
ban nem tudtunk templomba menni, és részt 
venni a vasárnapi miséken, hanem csak online 
néztük a szertartásokat, de idén, hála Istennek, 
részt tudunk venni a  vasárnapi miséken. Ám 
miközben a  világjárvány hatásai jelentősen 
csökkennek, a  háborútól való félelem, az em-
berek tömeges elvándorlása, a gyermekek, nők 
és férfiak szenvedése Ukrajnában meredeken 
növekszik. Szerte a  világon sok ember vágyik 
a békére és imádkozik a békéért. 
Ferenc pápa felszólította az érintett nemzete-
ket, hogy a  konfliktusokat párbeszéddel és ne 
fegyverekkel rendezzék. Azt kérte, hogy mind-
annyian imádkozzunk a békéért. Tudjuk, hogy 
csak Jézus adhatja meg nekünk az igazi békét. 
Ezért nekünk, akik hiszünk Jézusban, komo-
lyan kell imádkoznunk ebben a  böjti időszak-
ban, kérve a békét. Jézus mondja: „Jöjjetek hoz-
zám mindnyájan, akik meg vagytok terhelve, és 
én megnyugvást adok nektek.” Jézus vár ránk, 
kész magára venni mindazokat a bűnöket, ame-

(folytatás a 3. oldalon)
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Folytatjuk sorozatunkat, melyben XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger): 
A Názáreti Jézus című könyvének a Miatyánk imádsággal foglakozó részéből 

készült összefoglalókat adunk közre. Az emeritus pápa ebben a könyvében 
kísérletet tesz arra, hogy bemutassa az evangéliumok Jézusát, mint a „történeti 

Jézust”, és alkalmat biztosít arra, hogy ránk ragyogjon az „Úr arca”.

AZ ÚR IMÁJA II.

Míg Máté az imáról általánosságban szóló 
kis katekézissel vezet be a Miatyánkba, ad-
dig Lukácsnál más összefüggésben találjuk 
a Miatyánkot – Jézus úton van Jeruzsálem 
felé. Lukács a következő megjegyzéssel ve-
zeti be az Úr imáját: „Történt egyszer, hogy 
Jézus éppen imádkozott valahol, és amint 
befejezte, egyik tanítványa azt mondta 
neki: »Uram, taníts minket imádkozni…« 
(11,1)”

A kontextus tehát a  találkozás Jézus 
imádkozásával, amely a  tanítványokban 
felébreszti a vágyat, hogy imádkozni tanul-
janak tőle. Ez nagyon jellemző Lukácsra, 
aki evangéliumában nagy hangsúlyt fek-
tet Jézus imádkozására. Jézus egész tevé-
kenysége imádságból fakad, az hordozza. 
Így útjának lényeges eseményei imaesemé-
nyekként jelennek meg, amelyekben titka 
fokozatosan feltárul. Az imádkozó Jézussal 
való találkozás összefüggésében áll Péter 
kijelentése is, amelyben megvallja, hogy 
Jézus az Isten szentje (Lk 9,19). Jézus színe-
változása is imádságesemény (9,28).

Így jelentősége van annak, hogy a  Mi-
atyánkot Lukács Jézus imádkozásának ösz-
szefüggésében helyezi el. Jézus ezzel saját 
imáinak részeseivé tesz bennünket, beve-

zet a  Szentháromság szeretetközösségébe. 
A Miatyánk jelentősége túlmutat az imád-
ság szavainak közlésén. Alakítani akarja 
létünket, Jézus érzületébe akar begyako-
roltatni bennünket. (Fil 2,5)

Ez két dolgot jelent. Először is nagyon 
fontos, hogy hallgassunk Jézusra, amilyen 
pontosan csak lehet. Meg kell kísérelnünk, 
hogy lehetőségeinkhez mérten megismer-
jük Jézus gondolatait. De azt is tudnunk 
kell, hogy a Miatyánk az ő saját imádsága, 
mely a Fiúnak az Atyával való beszélgeté-
séből származik. Ez azt jelenti, hogy az ima 
a szavak mögött nagy mélységig ér el.

Az imádság nagy alakjai minden korban 
az Úrral való benső egységük által aláme-
rülhettek a  szavak mögötti mélységekbe, 
és így feltárhatták, továbbíthatták nekünk 
az imádság rejtett gazdagságát. Mindegyi-
künknek, egészen személyes istenkapcso-
latunkkal együtt szabad önmagunkat ebbe 
az imába felemeltnek és elfogadottnak te-
kinteni.

A Miatyánkot Lukács rövidebb, Máté 
hosszabb formában hagyományozta ránk, 
de mindkét megfogalmazásban Jézussal 
imádkozunk együtt. Az egyház az utóbbit 
imádkozza.

A Máté-féle hagyomány a  megszólítás-
ból és hét kérésből áll. Az első három ké-

AZ ÚR IMÁJA

A MIATYÁNK
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lyeket elkövettünk, kész megbocsátani nekünk, és elfogad minket olyannak, ami-
lyenek vagyunk. Csak nekünk kell visszatérnünk hozzá, de tiszta szívvel és lélek-
kel. „Térjetek meg! Teljes szívetekből hozzám térjetek!” (Joel 2:12)
Nagyra értékelem mindazokat a  hívő embereket, akik ruhát, élelmiszert ado-
mányoztak az Ukrajnában szenvedő embereknek. Biztos vagyok benne, hogy 
óriási örömöt és békét érzünk, amikor hozzájárulunk valamivel, vagy segítünk 
valakinek, aki rászorul. Isten áldjon meg mindannyiótokat és nagylelkű szívete-
ket. Kívánom és imádkozom, hogy Szemeretelep katolikus keresztény közössége 
tovább növekedjen Isten és a testvérek szeretetében. Arra kérek mindenkit, hogy 
mondják el Assisi Szent Ferenc imáját a békéért.

Tégy engem békéd eszközévé,
Hol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
Hol neheztelés van, oda békességet,
Hol széthúzás van, oda egységedet.

Tégy engem békéd eszközévé,
A kételkedés helyett hitet vigyek,
A kétségbeesés helyett reményt,
A sötétségbe fényedet.

Ó, Mester, add, hogy vigasztaljak mást,
És ne csak magamnak keressek vigaszt,
Legyek megértő, ne csak megértett,
És szeressek, ahogy Te szerettél minket.

Tégy engem békéd eszközévé, mert
Ha megbocsátunk, nyerünk bocsánatot,
Ha adunk, akkor kapunk igazán,
És ha meghalunk, nyerünk örök életet.

Mahimai Raj Anthony atya
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résben magának Istennek az ügyéről van 
szó ebben a  világban, a  négy következő 
kérésben a  mi reménységünkről, szüksé-
geink ről, bajainkról. A Miatyánk két tí-
pusú kérésének egymáshoz való viszonyát 
össze lehetne hasonlítani a Tízparancsolat 
két táblájának viszonyával, amelyek alapjá-
ban véve a főparancs két részének, az Isten- 
és emberszeretet parancsának a  kibontá-
sai, azaz útmutatások a szeretet útja felé.

Így a  Miatyánk is először Isten elsőbb-
ségét állítja, amelyből magától értetődően 
következik a  helyes emberi lét gondja. Itt 
is először a szeretet útjáról van szó, amely 
egyszersmind a megtérés útja. „Először Is-
ten országa”, először ki kell lépnünk ön-
magunkból és meg kell nyílnunk Isten felé. 
Semmi sem lehet helyes, ha Istennel nem 

a  helyes rend viszonyában állunk. Ezért 
a  Miatyánk Istennel kezdődik, és tőle ve-
zet az emberlét útjára. Végül alászállunk az 
ember végső fenyegetettségéig, ahol a  go-
nosz leselkedik.

Ám a  kezdet mindvégig jelen van: „Mi 
Atyánk” – tudjuk, hogy velünk van, kezé-
ben tart és megment minket.

A Miatyánk mindenkor Jézus-ima, és 
a  vele való közösség felől tárul fel szá-
munkra. Mi az Atyához imádkozunk, aki 
a mennyekben van, akit a Fia révén isme-
rünk. Végül, mivel a Miatyánk Jézus-ima, 
szentháromságos ima: Krisztussal imád-
kozunk a Szentlélek által az Atyához.
Forrásmű: XVI. Benedek pápa (Joseph Rat-
zinger): A  Názáreti Jézus, SZIT, Budapest 
2007. • 2. rész N. K. E.
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MAGYAR SZENTEK

Megújult formában, a magyar szentek bemutatásával folytatjuk a szentekről 
szóló sorozatunkat. Elsőként az Árpád-ház szentjeit mutatjuk be,  

hiszen az európai dinasztiák közül az Árpád-ház adta a legtöbb boldogot 
és szentet a katolikus egyháznak.

SZENT ISTVÁN, 
A KERESZTÉNY KIRÁLY I.

970 körül született Esztergomban. Apja 
Géza nagyfejedelem, anyja az erdélyi Gyula 
leánya, Sarolt. Taksony, Géza apja már kí-
sérletet tett a  nomádság feladására és ke-
reszténnyé válásra. A pápához fordult kéré-
sével, küldjön térítőpapokat az országba. A 
bizánci egyház befolyásától és I. Ottó német 
császár hatalmától tartva döntött így. Ez az 
első kísérlet meghiúsult. Géza apja politi-
káját folytatta. 972-ben érkezett az ország-
ba Szent Galleni Brúnó, aki megkeresztelte 
Gézát, a kisgyermekVajkot, valamint ötezer 
magyar előkelőt. Apa és fia a keresztségben 
az első vértanú, István nevét kapta. Fölte-
hetőleg Esztergomban, a  várhegyen ekkor 
már meglévő fejedelmi palota szolgált az 
esemény színhelyéül. Az, hogy Géza feje-
delmi székhelyén és nem idegenben vette 
föl a keresztséget – ellentétben a korábban 
megkeresztelkedett előkelőkkel, akik Bi-
zánc fővárosába zarándokoltak, hogy fejü-
ket a keresztvíz alá hajtsák –, az első nyoma-
tékos jelzésnek számított nyugat irányába 
a  későbbiekben megszervezendő magyar 
egyház függetlenségét illetően.

Géza nagyfejedelem keresztsége után 
nem használta keresztény nevét, s ez a kö-

zömbösség védőszentje iránt kifejezte belső 
állásfoglalását. Eljutott az új hit mezsgyéjé-
re, de azt átlépni sem nem tudta, sem nem 
akarta. Ismert mondása: „elég gazdag va-
gyok, hogy két istennek szolgáljak”. Család-
ja viszont kereszténynek mondható. Öccse 
a keresztségben a Mihály nevet kapta, fele-
sége Sarolt még gyermekként keresztelke-
dett meg az apja területén működő bizánci 
térítőpapok valamelyikétől. Az ő életvitelét 

AZ ÁRPÁD-HÁZ SZENTJEI
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sem jellemezte a  vallásosság. A gyermek 
István viszont keresztény nevelésben része-
sült latin rítusú papok által. 

A magyarok szervezett térítése tehát 
a római egyházhoz tartozó papok és szerze-
tesek segítségével történt. Időnként hatalmi 
szóval, de a  térítők munkájának köszön-
hetően sokszor őszinte megtéréssel és hit-
re ébredéssel. A papok újra megnyitották, 
használatba vették a  Karoling Birodalom-
tól örökölt templomokat, sőt újak építését 
is kezdeményezték. Ilyen a veszprémi vár-
hegyen álló kis köralakú kőtemplom, vagy 
az ehhez hasonlatos esztergomi. Géza fe-
jedelem Esztergomban állandó székhelyet 
választott, és az első vértanú, Szent István 
diakónus tiszteletére székesegyházat emel-
tetett.

A 980-as évek második felében jöhetett 
magyar földre Szent Adalbert, Prága püs-
pöke. Géza engedélyével többször és huza-
mosabb ideig tartózkodott a  fejedelmi ud-
varban, így ez az európai műveltségű, széles 
látókörű főpap komoly befolyással bírt az 
ifjú Istvánra. A későbbi határozott, tájé-
kozott, mélyen hívő uralkodó alakja neki 
is köszönhető. Adalbert volt a  trónörökös 
„lelki gyámola”, más szóval lelkivezetője. 
Ő részesítette a bérmálás szentségében, és ő 
lehetett, aki előkészítette házasságát Gizella 
bajor hercegnővel. A házasságot a magyar 
nagyfejedelemség területén kötötték meg, 
még Géza életében és jóváhagyásával 996-
ban. A trónörököspár Nyitra várában élt, 
a Gizella kíséretében érkezett egyháziakkal 
és harcosokkal.

Géza nagyfejedelem 997-ben meghalt, 
István pedig késedelem nélkül átvette a ha-
talmat. Erre apja korábbi lépése jogosította 
fel, Géza a  törzsfőkkel elfogadtatta István 
trónra kerülését (pajzsra emelés). Ezzel 
a  keresztény nyugaton bevált békés hata-
lomátadást kívánta biztosítani.

Koppány a  keleti jogrendre hivatkozva 
akarta megszerezni a hatalmat, mely szerint 
a nagycsalád uralkodásra alkalmas legidő-
sebb férfi tagjának kell a trónra kerülnie.

Veszprém mellett vívták meg a döntő üt-
közetet, ahol István főembereivel és harco-
saival legyőzte rokonát. Előtte fogadalmat 
tett, melyet a  pannonhalmi alapítólevél 
tartalmaz. A győztes csata emlékére temp-
lomot építtetett Sólyon, a csata helyszínén. 
A győzelem után Istvánra két nagy feladat 
várt: a keresztény állam megalapítása és az 
egyházi szervezet kiépítése.

A fiatal uralkodót kezdettől nagy határo-
zottság jellemezte. A nomádállamból, me-
lyet apjától örökölt, keresztény királyságot 
formált. A keresztényként nevelkedett ifjú 
még értette a  sztyeppék nyelvét. Koppány 
legyőzése után még két alkalommal kény-
szerült fegyveresen fellépni az országon be-
lül magyarokkal szemben. 1003-ban anyai 
nagybátyja, Gyula, majd néhány évvel ké-
sőbb Ajtony ellen, akik az államszervezéshez 
szükséges központosítást veszélyeztették.

Szent Adalbert környezetében élt egy 
szerzetes, akit a  források hol Asztrik, hol 
Anasztáz néven szerepeltetnek. Asztrik 
szerzetes kíséretével 997-ben vagy 998-ban 
érkezett a  pécsváradi királyi udvarházba. 
Ott István kérésére monostort alapított, 
ahonnan az ország délvidékének térítése 
könnyebben megszervezhető volt. E helyt 
érte István hívása: menne Itáliába és kérne 
felségjelvényeket a  római pápától. A pápa 
a  kérést teljesítette, ezzel az egész keresz-
tény nyugat tudomására hozta az új állam 
és uralkodója önállóságát. A koronázást 
Domonkos püspök végezte több püspök-
társa segédletével az 1000. év karácsonyán 
Esztergomban.
Forrásmű: Török József: A tizenegyedik 
század magyar egyháztörténete, Mikes Ki-
adó, Budapest 2003. • 1. rész N. K. E.
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telt, élő online közvetítésben kapcsolódhat-
tak be a találkozóba.

A magas színvonalú műsor bemondója 
Knáb András volt. A prózai műsort az ifik 
mentora, Bodó Márton szerkesztette, és az 
ificsoport tagjai olvasták fel a  verseket és 
más irodalmi műveket. A zenei oldalt ez-
úttal is kántorunk, Vadas Hajnalka állította 
össze és vezényelte. 

Többekkel beszélve az kristályosodott ki, 
hogy mind a  műsor közreműködői, mind 
a hallgatóság számára nagy élményt jelen-
tett az összejövetel – talán jövőre a „hallga-
tóság” is bátrabban bekapcsolódik az ének-
lésbe, amire most a többszöri bátorítás, sőt 
felszólítás ellenére is csak néhányan voltak 
hajlandók.

Bár ez az újság nagyböjtben jelenik meg, 
Bodó Rita örök aktualitásokat hordozó írása 
olyan sikert aratott, hogy írásban is közre-
adjuk:

Hol van Jézus?
Adventben szorgalmasan gyűjtöttük a szal-
maszálakat a jászolba, hogy puhára fekhes-
sen a Kisjézus. Minden este mindannyian 
elmondtuk, szerintünk ki, milyen jó csele-
kedetért tehet bele egy-egy szálat. Mindig 
csak a másikról lehetett jót mondani. Fon-
tos lett a  jászol, értékesek a  szalmaszálak, 
várták a  belé fekvő Kisdedet a  gyermeke-
ink, nagyon.

Amikor szenteste valóban ott feküdt 
benne a  Kisbaba pólyában, az lett a  legér-
tékesebb ajándék. Olyannyira, hogy óriási 
veszekedések törtek ki afölött, ki dajkálhat-
ja egy kicsit, mikor és meddig. „Jézuska” 
– mert kétéves lánykánk szóhasználata ha-
mar a  család általános szókincsének része 
lett – sorsa nem lett könnyű a megérkezését 

KARÁCSONYVÁRÓ 
ÖSSZEJÖVETEL

2021. december 22.

A Mahi atya által kitalált és életre hívott ka-
rácsonyváró összejövetelt az elmúlt évek-
ben kétszer tudtuk megtartani a Don Bosco 
Közösségi Házban, majd 2020 karácsonya 
előtt a  járványhelyzet miatt a  családok és 
különféle más társulások által előadott, és 
videóra vett produkciókból összeállított 
online közvetítésen keresztül tudtunk „ta-
lálkozni”. Az elmúlt év végén is fennállt 
a veszélye, hogy a járvány újbóli megerősö-
dése miatt le kell mondanunk a találkozót, 
de végül olyan köztes megoldással tudtuk 
mégis megrendezni, hogy nem a  közössé-
gi házban, hanem az annál jóval tágasabb 
templomban volt a  zenei rész, hogy utána 
a  templomkertben fogyasszuk el a  kedves 
Testvérek által hozott ételeket, süteménye-
ket, üdítőket és forralt borokat. Azok, akik 
nem kockáztatták meg a személyes részvé-

VISSZATEKINTŐ



követően – részben nem elég szigorú fel-
ügyeletünk miatt.

„Sós kútba tesznek, onnan is kivesznek, 
kerék alá tesznek, onnan is kivesznek…” 
A gyermekvers sokat sejtető igazsága való-
sággá vált. Volt este, mikor az esti pakolás 
idejére sem került elő a Kisbaba, mert a ra-
vasz testvér úgy eldugta a másik elől, hogy 
már maga sem tudta, hol lehet.

Így az esti ima alatt megint csak az üres 
jászol fölött ült körbe a család, Kisjézus nél-
kül. Nagyobbik gyermekünk (4 éves) aztán 
így imádkozott:

– Köszönjük, Kisjézus, hogy karácsony 
van még mindig, hogy megszülettél és itt 
vagy köztünk… azaz… most nem vagy 
köztünk, mert nem tudjuk, hol vagy, de 
a te igazi neved az, hogy Isten, úgyhogy te 
biztos tudod, hol vagy. Segíts nekünk, hogy 
megtaláljunk, és ígérem, többet nem dug-
lak el…

A család többi tagja is imádkozott, majd 
fiunk egyszerre csak észbe kapott:

– Tudom, hol a Jézus!

– Na hol? – lélegeztünk fel a férjemmel. – 
A szívünkben meg a bábos ládában!

Így történt, hogy elveszett Jézus, de meg-
került. S tanulságként megbeszéltük, a Kis-
ded egy biztonságosabb helyre kerül, ahol 
mindannyian láthatjuk és örülhetünk neki. 
A szeretetet tanulni (is) kell. Most már vi-
gyázunk rá, megóvjuk. Még magunktól is.

2022. MÁRCIUS 13. 7
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és nyolcadikosok előtt is. Ezzel lehetősége 
nyílik ennek a korosztálynak a közös játék-
ra, az ünnepkörökhöz tartozó hit isme retre, 
éneklésre, mozgásra. A jövőben kirándulá-
sokat, táborokat is szervezünk számukra – 
lapozzatok tovább, a 13. oldalon megtalál-
hatjátok a tervezett programok időpontjait! 
Az a célunk, hogy megismerjétek egymást, 
és igazi közösségé formálódjatok.

Programjainkon segítségünkre vannak 
az ificsoport lelkes tagjai is, melyet nagyon 
köszönünk.

Erika néni, Kati néni, Mariann néni

AZ IFIK FARSANGJA

Az elmúlt hetek valamelyikének szombat-
ján került megrendezésre az első ifi far-
sang, ami nagyon jól sikerült. Sok prog-
rammal készültünk a csoportnak: volt kvíz 
– a  győztes nyereményt is kapott –, volt 
activity és még pár ügyességi és gyorsasá-
gi játék, retró zenével a  háttérben. Jelmez 
viselését nem tettük kötelezővé, mindenki 
annyira öltözött be, amennyire szeretett 
volna, de így megfordult farsangunkon 
oroszlán, cowboy, görög istennő és sok 
egyéb sorozat- és filmkarakter. Jó volt látni 
a kreativitást, amit a jelmezekbe tettek. Já-
tékról játékra jobb lett a hangulat, közelebb 
kerültünk egymáshoz, sokat nevettünk és 
beszélgettünk, igazi ifi közösségépítő este 
volt. Végül imával zártuk farsangi összejö-
vetelünket. K. T.

A GYEREKEK ÖRÖME

Nagy örömünkre szolgál, hogy tavaly szep-
temberben elindult az általános iskolás korú 
gyerekek rendszeres találkozása minden 
hónap első vasárnapján a 9 órai szentmisét 
követően. Továbbra is szeretettel várunk 
minden iskolást, főleg elsőtől hatodik osz-
tályosig, de nyitva áll a kapu a hetedikesek 
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SZABADSÁGOM INDIÁBAN
2022. január 7–február 16.

A koronajárvány miatt majdnem két és fél 
évig nem tudtam rendesen megtervezni, 
hogy Indiába menjek szabadságra. Vé-
gül úgy döntöttem, hogy 2022. január 
7-én haza megyek. Az Emirates járatával 
utaztam Budapestről Dubajon keresztül 
Chennaiba. Másnap reggel 8 órakor értem 
Chennaiba, és friss PCR-tesztet csináltam. 
A bátyám küldött értem egy autót a repülő-
térre. Innen még majdnem 520 kilométert 
utaztam hazafelé.

Egy hétig karanténban tartottam ma-
gam. Január 15-én az összes családtagom 
elment a  temetőbe, hogy imádkozzanak 
a szüleim sírjánál, mivel ez volt apám em-
léknapja. A falusi ünnepségünket, amelyet 
minden év január harmadik hetében ünne-
peltünk, határozatlan időre elhalasztottuk. 
Kicsit furcsán éreztem magam!

Január 16-tól a  család minden tagja 
együtt volt. Együtt főztünk, játszottunk 
néhány szobajátékot, és jól kipihentük ma-
gunkat. Nagyon örültem, hogy a gyerekek 
a  járvány idején a korlátozások miatt nem 
mentek iskolába, így lehetőségem nyílt 
arra, hogy a testvéreim gyerekeivel legyek. 
Sok rokonommal és barátommal találkoz-
hattam a faluban. 

Egy szombati napon a  családtagjaink 
elmentek fürödni a közeli vízeséshez. Főz-
tünk és sütöttünk sok halat, és nagyon vi-
dáman töltöttük a napot. Annak is nagyon 
örültem, hogy a falumban találkoztam egy 
fiatal plébánossal és egy segédpappal, akik 
mindketten lelkesen szolgáltak. Kérésemre 
mindketten eljöttek hozzánk egy vacsorára. 

Az idő nagyon gyorsan telt, és közeledett 
a visszaindulás napja. Az egyik ilyen napon 
az állami kormányzat feloldotta a  járvány 
miatti korlátozásokat, ezért a  falu beliek 

gyűlést hívtak össze, és úgy határoztak, 
hogy 2022. február 12-én és 13-án megtart-
ják a  falunapot. Nagyon szomorú voltam, 
mert február 7-ére foglaltam repülőjegyet. 
Az összes családtag és az egyik legjobb 
barátom, aki szintén pap, arra kért, hogy 
hosszabbítsam meg a  szabadságomat még 
egy héttel. Tudtam, hogy ez egy kicsit sokba 
fog kerülni, de végül úgy döntöttem, hogy 
megpróbálom. Felhívtam Zolit telefonon, 
és elmondtam neki a kívánságomat. Az es-
perestől is engedélyt kaptam, így nagy örö-
mömre részt vehettem a falunapokon.

Február 14-én a  családtagjaim nagyon 
szomorúak voltak, nehezen viselték, hogy 
ismét eljövök otthonról. Közösen imádkoz-
tunk, majd elbúcsúztam tőlük, és elindul-
tam Budapest felé. Február 15-én éjfélkor 
már a chennai repülőtéren voltam, és Du-
bajon keresztül ismét Budapestre utaztam, 
ahová délután érkeztem meg. Knáb Józsi és 
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Schütt Zoli fogadott a repülőtéren, és haza-
hoztak a plébániára.

Köszönöm mindenkinek az értem és 
családtagjaimért mondott imáit. Csodála-
tos volt ezúttal az otthon töltött időm, hála 
Istennek! Mindannyian benne voltatok az 
imáimban is. Isten áldjon meg mindenkit!

Mahi atya

KÖSZÖNETET MONDUNK 
A HELYETTES ATYÁKNAK
Nevük felsorolásával ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani a Mahi atya szabadsága 
alatt templomunkban miséző atyáknak:
Dr. Harmai Gábor,
a pestszentlőrinci Főplébánia plébánosa;
Eredics Gergő,
a pestszentlőrinci Főplébánia káplánja;
Garaczi Gergely,
a pestszenterzsébet Főplébánia káplánja
Czap Zsolt,
a pestszenterzsébet Főplébánia plébánosa, 
volt plébánosunk;
Dr. Gábor Elemér
a pestszentlőrinci Havannatelep plébániai 
kormányzója;
Mazgon Gábor,
a pestszentimrei Plébánia kisegítő lelkésze;

Forgács Balázs,
a kispesti Főplébánia káplánja;
Ádám Miklós, 
teológiai tanár az Esztergomi 
Hittudományi Főiskolán;
Kelemen Imre,
Kelenföld plébánosa;
Neruda Károly,
Rákospalota-Mávtelep káplánja, 
volt plébánosunk;
Tampu-Ababei József,
Krisztinaváros plébánosa;
Zirig Kristóf,
a kecskeméti társszékesegyház káplánja.
És természetesen Schütt Zolinak, a leggon-
dosabb és leghatékonyabb szervezőnek!
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BESZÁMOLÓ HELYETT JAVASLAT
A márciusban életbe lépett járványügyi intézkedéseknek köszönöhetően 
2022 áprilisában újra közös túrát hirdetünk közösségünk tagjai részére. 

Addig is engedjétek meg, hogy a közeledő tavasz szép, napsütéses 
hétvégéire egy különleges túraútvonalat ajánljak figyelmetekbe.  

Az út során megannyi szép látnivaló vár, háttérnek pedig ott vannak 
a Börzsöny hegyei a tavasz színpompás virágaival díszítve.

Március 12-én újra megindult a közlekedés 
a  börzsönyi kisvasútak vonalain. Ehhez 
a  kiránduláshoz a  kiindulási pont Nagy-
börzsöny lesz. A vasút melletti parkolóban 
tudjuk letenni az autókat és az interneten 
megtalálható menetrend szerint (https://
www.nagy borzsonyikisvasut.hu/) megkezd-
hetjük az erdei vonatozást Nagyirtáspuszta 

irányába. A 10 órai vonattal célszerű fel-
menni! A túra a kisvasút nagyirtáspusztai 
állomásától indul, a  teljes hossza 10,8 km, 
a szintemelkedés 301 m, lefelé pedig 478 m 
– a térképen látszik az útvonal, a szintábrán 
pedig az adatok.
A K+ jelzést kell követni, 2,8 km az első látni-
való – a Nagy-Koppány csúcsa (548m) és az 
innen nyíló meseszép panoráma. A szinte-
melkedés eddig a pontig kb. 130 m lesz. Cél-
szerű itt elidőzni kicsit, déli irányba csodás 

látvány tárul elénk. A jelzést tovább követve 
hamarosan a Koppány-nyereghez érkezünk. 
Itt elbúcsúzunk a K+ jelzéstől és innen a pi-
ros sávot fogjuk követni. Egy 50 méteres 
kapaszkodó következik egy újabb kilátó-
ponthoz: a  Kis-Koppány oldalán található 
hegyi tisztásig. Maga a csúcs az erdőben van, 
ezért innen érdemes a fotóinkat elkészíteni. 
Szeles időben megkapó látványt nyújtanak 
a  mezőn lengedező árvalányhajak. A jel-
zés szép erdei ösvényen halad tovább és kb. 
a túra felénél elérjük az egyik legszebb bör-
zsönyi panorámát kínáló Gömbölyű-követ. 
Itt is a csúcs előtti széles tisztás/lejtő, ahol ér-
demes megállni pihenni, nézelődni. A kilá-
tás innen a belső Börzsöny hegyei felé nyílik 
meg számunkra. Kis ösvényen le lehet eresz-
kedni a Bizmet-völgy irányába is (de ne men-
jünk le teljesen!), mert számtalan sziklaalak-
zatot találunk itt és talán a panoráma is erről 
a pontról a legszebb. Visszatérve a turistaút- 
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ra megkezdjük az ereszkedést a  Sas-bércen 
keresztül a Csöröge-kút irányába. A kútnál 
keresztezzük a Kereszt-völgyet és továbbra is 
a P-sáv jelzést követjük. Nemsokára, a 8. km 
körül kiérünk az erdőből a  Nagybörzsöny 
feletti dombokra. Tovább ereszkedve érke-
zünk meg a  Gránát-patak befolyóján átha-
ladva a Halas-tóhoz. Itt pihenőhely, játékok 
és büfé várja a fáradt vándorokat. A pihenőt 
követően érkezünk be a faluba – kis kitérőt 
tehetünk a falu szélén található Árpád-kori 
Szent István király-templomhoz is. (https:// 
nagyborzsony.hu/turizmus/latnivalok/szent- 
istvan-templom/)

A jelzés elvezet a  falu központjába, el-
haladunk a  tájház és a  Fájdalmas Szűz 
Bányásztemplom mellett. A főtérről kis 
kitérővel juthatunk el a  ma is működő 
vízimalmhoz is. Itt kell egyébként figyelni, 
mert innentől majd a sárga sáv jelzés lesz, 
ami a Völgy utcán végig haladva visszave-
zet minket a kiindulási ponthoz, a kisvasút 
végállomásához. Nagybörzsönyben egyéb-
ként számtalan látnivaló vár minket, láto-
gassatok el a  település honlapjára a részle-
tekért (https://nagyborzsony.hu/).

Jó kirándulást kívánok mindenkinek. 
V. Zs.

TEMETÉSEK
† Zsida Dezső 
születési év: 1933 
temetés ideje: 2021. december 21.
† Vasali Kornélia 
születési év: 1964 
temetés ideje: 2021. december 29.
† Pilinger Sándor Zoltán 
születési év: 1968 
temetés ideje: 2022. január 4.
† Benkő Mihályné (Szabó Erzsébet) 
születési év: 1928 
temetés ideje: 2022. január 5.
† Vrabecz Mihály Zoltán 
születési év: 1942 
temetés ideje: 2022. január 5.
† Vincze Ferenc 
születési év: 1939 
temetés ideje: 2022. január 7.
† Kovács Viktorné (Németh Ilona) 
születési év: 1926 
temetés ideje: 2022. január 14.
† Pápai Lászlóné (Pályi Margit Mária) 
születési év: 1946 
temetés ideje: 2022. január 20.

† Kosztolányi Györgyné  
(Horváth Valéria Etelka) 
születési év: 1941 
temetés ideje: 2022. január 26.
† Szabó László Ferencné  
(Siményi Annamária) 
születési év: 1939 
temetés ideje: 2022. február 15.
† Károlyi Jánosné (Szente Margit) 
születési év: 1936 
temetés ideje: 2022. február 22.
† Kovács Gyuláné (Medzibrodszky Éva) 
születési év: 1935 
temetés ideje: 2022. február 22.
†  Bagi Miklós
születési év: 1940 
temetés ideje: 2022. február 23.
† Godó Gusztáv Pál 
születési év: 1950 
temetés ideje: 2022. február 24.
† Karácsondi Lajos 
születési év: 1938 
temetés ideje: 2022. február 25.
† Kiss Péterné (Maksa Julianna) 
születési év: 1945 
temetés ideje: 2022. február 25.

ANYAKÖNYVI ADATOK
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ELŐRE-LÁTÓ
TÚRA ÁPRILISBAN!

A legújabb intézkedéseknek köszönhetően 
hosszú idő után újra tudunk közös túrát 
szervezni a  közösség részére. 2022. április 
9-én, szombaton szeretettel várunk min-
denkit egy közös kirándulásra a  Pilisbe. 
A 11 km-es túra keretén belül megtekintjük 
Pilisborosjenő látnivalóit, a  közeli barlan-
gokat, kőüregeket, a Teve-sziklát, a filmhez 
készített Egri vár-díszlet romjait. Felme-
gyünk a Kevélyek gerincére és mindhárom 
híres kilátópontról letekintünk a  főváros 
felé (Kis-Kevély, Nagy-Kevély és Ezüst-Ke-
vély). Fentről és lentről is megnézzük az 
Ezüsthegyi kőbányát. A túra szintemelke-
dése 395 méter. A részleteket a  faliújságon 
kihelyezett plakáton találjátok. 

Érdeklődni és jelentkezni Viola Zsoltnál 
(+36 30 228 8042) lehet.

PLÉBÁNIAI 
GYEREKPROGRAMOK
Április 9. szombat
„Túra” Budapesten (Szt. István Bazilika, 
Margitsziget…);

Május 14. szombat
Kirándulás Budapest környékén;
Június 20–25. hétfőtől péntekig
Napközis tábor a Don Bosco Közösségi 
Házban színes programokkal;
Augusztus 2–5. keddtől péntekig
Gyerektábor – Vál, Szent Mihály-major;
A programok részleteiről e-mailen tájékoz-
tatunk – szeretettel várunk benneteket!
Erika néni, Kati néni, Mariann néni és az ifik

RENDSZERES GITÁROS 
MISÉK TEMPLOMUNKBAN
A képviselő-testület megerősítette azt az 
elhatározást, hogy márciustól minden hó-
nap 4. vasárnapján az esti szentmise gitáros 
mise lesz az ifik szervezésében és szolgálatá-
val. A gitáros mise megvalósulásának előz-
ménye, hogy számos taizei imaóra bizonyí-
totta korábban, hogy nagy számban vannak 
muzikális készségekkel megáldott fiatalok 
a plébánián. Az ötlet régóta érlelődött már. 
Mahi atyával a pandémia alatt is terveztük, 
hogy milyen jó lenne, ha a fiatalok a mise-
szolgálatba is bekapcsolódhatnának. Kü-
lön szerencse, hogy a hangszeren játszó ifik 
mellett több kántor képzettségű – Knáb 
András, Vadas László – fiatal önzetlen segít-
séget nyújtott az álom megvalósulásához. 

Február 6-án egy első kísérlet keretében 
az ifik megállták a helyüket az esti misén gi-
táros, zenés szolgálatukkal. Persze ez annak 
is köszönhető volt, hogy külön is próbáltak 
erre az alkalomra. Nagyon örültünk, hogy 
az előzmények alapján a  képviselő-testület 
helyesnek találta a jövőbeli folytatást. Imád-
kozzunk, hogy a  zenés szolgálat a  hívek 
örömére szolgálhasson és mélyítse a fiatalok 
hitét. B. M.



ELŐZETES TUDNIVALÓK 
A NYÁRI NAGYTÁBORRÓL
Mint azt már az elmúlt vasárnap hirdettük, 
a  nyári plébániai nagytáborral kapcsolat-
ban sikerült megegyeznünk a  bakonybéli 
Bakony Hotellel, így közkívánatra idén is 
a tavalyi helyen rendezzük meg a szokások-
nak megfelelően csütörtöktől vasárnapig 
tartó táborunkat július 28-a és 31-e között. 
Idei táborunk mottója: „Legyen békesség 
köztünk mindenkor!”

A szervezők már vázlatosan összeállítot-
ták a tervezett programokat, melyeket dió-
héjban közlünk kedvcsinálónak:
• Csütörtök: a  hivatalos tábornyitás a  18 
órás szentmise lesz, amelyre már minden-
kinek oda kell érnie, de a  szokásoknak 
megfelelően már délelőttre is ajánlunk fa-
kultatív jelleggel programot: a kezdő úticél 
Pápa, ahol a strandfürdő és/vagy a Kék festő 
Múzeum meglátogatását javasoljuk.
• Péntek: délelőtt kirándulás lesz, melynek 
célja a  híres bakonyi Gyilkos-tó (Hubert-
laki-tó) lesz. Az 1980-as évek közepe felé 
kialakított tavacska eredetileg vaditatónak 
készült, ez duzzadt egyre nagyobbra. He-
lyén egykoron egy éger erdő állt, erről ta-
núskodnak a víztükörből kiálló „legyalult” 
facsonkok. A tó megközelíthető közvet-
lenül a  szállodánkból indulva is – ez egy 
hosszabb útvonal a vállalkozó kedvűek ré-
szére –, de létezik egy oda-vissza 8,5 km-es, 
összesen 200 méter szintkülönbséget tar-
talmazó út is, melyhez autóval kell a  szál-
lodától átmenni az Odvaskő Panzió mellet-
ti parkolóig. A Szent Hubertusz-emlékmű 
melletti pados pihenőnél a  tervek szerint 
szentmisét tartunk. • Délutánra sport-, il-
letve kézműves foglalkozást tervezünk, es-
tére pedig taizéi imaórát.
• Szombat: Zircre megyünk, ahol egyezte-
tés alatt van még a délelőtti lelki program, 

melyet fakultatív ebéd követ majd. • Dél-
utánra az apátság és az arborétum megte-
kintését tervezzük, este pedig a  hagyomá-
nyos sütögetés és az elmaradhatatlan zenés 
szívküldi szerepel a programban
• Vasárnap: délelőtt szentmise, majd tábor-
zárás és ebéd.

Az elmúlt évben a szállást és a félpanziós 
ellátást kellett a résztvevőknek fizetni – köz-
vetlenül a szállodának –, a programok nagy 
részének költségét pályázati pénzből tudtuk 
fedezni. Ugyanígy tervezzük ezt idén is, re-
méljük, a pályázati források elosztói is segít-
ségünkre lesznek ebben.

Megérkezett a 2022-es évre vonatkozó ár-
ajánlat is, amely a következő:
Elhelyezés: a Bakony Hotel*** egy-, két-, há-
rom-, négyágyas szobáiban
Részvételi díj 3 éjszakás foglalás esetén:
32 040 Ft/fő/3 éj –  két-, három-, négyágyas 
 elhelyezéssel
50 040 Ft/fő/3 éj –  egyágyas elhelyezéssel
 (1 fő egyedül a szobában)
Ezek az árak tehát személyenként és éjsza-
kánként értendők, tartalmazzák a  szállást, 
svédasztalos reggelivel, háromfogásos menü 
vacsorával svédasztalon tálalva, a hozzá tar-
tozó felszolgálói díjat és az áfát. Az idegen-
forgalmi adó mértéke 300 Ft/fő/éj, amely 18 
év felett a szállásdíjon felül fizetendő.
Gyermekkedvezmények:
0–2 év között  díjmentes
3–5 év között 3720 Ft/fő/éj
6–13 év között 60% fizetendő
14 év felett  teljes ár fizetendő.
Jelentkezés és fizetési feltételek:
A részvételi szándékot április 18-ig kell je-
lezni Schütt Zolinak a  sekrestyében. Neki 
nem kell előleget fizetni, hanem a jelentke-
zők adatait felvesszük, és megadjuk a szállo-
dának, amely díjbekérőt küld ki várhatóan 
április végén a díj 50%-áról, majd az előleg 
elutalását követően kiállítja az előlegszám-
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lát. A fennmaradó 50%-ot a helyszínen kell 
mindenkinek rendeznie a tábor végén.

Nem változott az a  törekvésünk sem, 
hogy nem szeretnénk, ha csak anyagi okok 
miatt bárki is lemaradna a táborról, igyek-
szünk – szintén pályázati pénzből vagy más 
forrásból – megoldani a felmerült támoga-
tási igényeket. Kérem, hogy ha ilyen jellegű 
problémátok van, akkor azt Mahi atyának 
jelezzétek, aki maximális segítőkészséggel 
és diszkrécióval kezeli ezeket a kéréseket.

Remélem, hogy ismét nagy létszámú, 
a testet és a lelket egyaránt feltöltő táborunk 
lesz július végén. M. P. & V. Zs.

Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt. 
Ezen a napon és nagypénteken a katolikus 
egyház szigorú böjtöt ír elő. Ez azt jelen-
ti, hogy a 18–60 év közötti hívek lehetőleg 
csak egyszer étkezzenek, és ezen kívül még 
kétszer vehetnek magukhoz élelmet – így 
nem helyes az az ismert mondás, miszerint 
háromszor lehet enni és egyszer jóllakni... 
14 éves kortól hústilalom is van.

A mai finom májkrémet így nem nagy-
pénteki étkezésre szántam. A receptet pe-
dig sekrestyésünktől, Schütt Zolitól tanul-
tam, aki egyben kertész, szakács, irodai 
ügyek intézője és még sok minden más…. 
Hozzávalók: ½ kg csirkemáj, 30 dkg kacsa- 
vagy libazsír, 1 kis fej vöröshagyma, 3 gerezd 
fokhagyma, 1 mokkáskanál bors, 1 mokkás-
kanál só.

A zsírban megdinszteljük az apróra vágott 
vöröshagymát, majd hozzáadjuk a nagyobb 
darabokra szelt, lehártyázott májat a szeletelt 

fokhagymával. Borsozzuk és kb. 10 percig 
sütjük nem túl magas hőfokon. Majd össze-
törjük villával, vagy botmixerrel pürésítjük. 
Belekeverjük a sót, és hagyjuk kihűlni. 

Azon kívül, hogy olcsóbb, mint a boltban 
vásárolt prémium májkrém, saját magunk 
által készített ételt eszünk, aminek tudjuk 
az összetevőit. Köszönjük neked, Zoli, aki 
immár az egészségünk őre is vagy.

Szeretettel: K. L. M.

HÁZI PRAKTIKÁK

A PAPI REGGELIK KEDVENCE

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja, 

alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében

Jelen lapszámunk munkatársai: 
Fr. Mahimai Raj Anthony,  

Bodó Márton (B. M.), Bodó Rita, Knábné Lakatos Marianna (K. L. M.),  
Kőröshegyi Tímea (K. T.), Maros Pál (M. P.),  

Némethné Kiss Erika (N. K. E.), Szegedi Kati (Kati néni), 
Viola Zsolt (V. Zs.)

Fotók:  
Knábné Lakatos Marianna, Nemesiné Zsolnay Orsolya, Szőcs Amanda

A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei: 
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407 

e-mail: szemere.mustarmag@gmail.com 
http://szemere.plebania.hu

A következő Mustármag április 17-én jelenik meg
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LITURGIKUS ESEMÉNYEK 
K március 18. péntek: 18:15 órától kereszt úti 
ájtatosság a Férfikör vezetésével, majd 19 órá-
tól szentmisét tartunk;
K március 25. péntek: 18:15 órától kereszt-
úti ájtatosság a Bibliakör vezetésével, majd 19 
órakor ünnepi szentmise Urunk születésének 
hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) 
főünnepén;
K március 27. vasárnap: a  9 órai szentmisén 
e  hónapban temetett testvéreinkért imádko-
zunk;
K április 1. péntek: 18:15 órától kereszt út 
a hittanos gyerekek vezetésével, majd 19 órá tól 
szentmisét tartunk;
K április 2-3. szombat-vasárnap: szombaton 
18 órakor lelkigyakorlatos szentmisét mutat be 
Balogh Attila kőbányai plébános atya. Lelki-
gyakorlatunk második szentbeszéde vasárnap 
az esti szentmisén lesz – szintén 18  órakor. 
Egyben ezen a  vasárnapon gyűjtünk a  szent-
földi keresztényeknek.
K április 8. péntek: 18:15 órától kereszt úti áj-
tatosság a Képviselő-testület vezetésével, majd 
19 órá tól szentmisét tartunk;
K április 10. vasárnap: Virágvasárnap, a szent-
misék elején barkaszentelést végzünk, a 9 órai 
szentmisét a templom előtti téren kezdjük ün-
nepélyes barkaszenteléssel.
K április 11. Nagyhétfő: 18 órakor lesz szent-
mise;
K április 12. Nagykedd: 7:30 órakor lesz szent-
mise, 17 órától gyóntatás – több atya is fog 
gyóntatni;
K április 13. Nagyszerda: 18 órakor lesz szent-
mise, majd Jeremiás siralmait énekeljük;
K április 14. Nagycsütörtök: 18 óra kor ünnepi 
szentmise lábmosás szertartásával, oltárfosz-
tással, majd Jeremiás siralmai, utána virrasztás 
lesz 22 óráig;
K április 15. Nagypéntek: 15 órakor keresztút 
az Ificsoport vezetésével, majd 18 órától nagy-
pénteki szertartás, utána Jeremiás siralmai, 
majd virrasztás 22 óráig;

K április 16. Nagyszombat: 8 órától 16 óráig 
a szent sír őrzése, majd 20 órától húsvét vigiliai 
szertartás feltámadási körmenettel.
K április 17. Húsvétvasárnap: szentmiséin-
ket a megszokott vasárnapi rendben, 7:30, 9 és 
18 órakor tartjuk.
K április 18. Húsvéthétfő: 8:30 órakor lesz 
szentmise.

HIRDETÉSEK 
■ ADÓ 1%: Az idei évben is rendelkezzünk 
adónk 2×1%-áról a megszokott módon! A jo-
gosult szervezetek listája a https://nav.gov.hu/
ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regiszt-
ralt_civil oldalról letölthető. Fontos tudnunk, 
hogy akinek nulla forint az adója, annak is 
számít a  felajánlása az állami keret elosztásá-
nál, így ne felejtsük el leadni nyilatkozatunkat 
a Magyar Katolikus Egyház javára! A techni-
kai szám: 0011.

A NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
április 2-án és 3-án, szombaton és vasárnap 
a 18 órai szentmisékben lesz. A szentmisé-
ket és a  lelkigyakorlatos szentbeszédeket 
Balogh Attila kőbányai plébános atya 
tartja, aki 2014-ben tartott már triduumot 
templomunkban. Akkori elmélkedésének 
alapját – mint a  fotón is látható – Mun- 
kácsy Mihály Krisztus-trilógiája adta.


