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PÜNKÖSDI ÜZENET 2022
„És ti lesztek az én tanúim” (János 15:27)

Pünkösd „az egyház születésnapja”. A tanítványok, akik Jézussal együtt jártak,
akik tanúi voltak minden isteni tevékenységének, elegendő tanítással és utasítással rendelkeztek ahhoz, hogy folytassák az Ő földi küldetését, de hiányzott
belőlük a Szentlélek ereje. A Szentlélek eljövetele után viszont már elegendő
bizalommal és bátorsággal rendelkeztek ahhoz, hogy hirdessék Jézust és az
Ő üzenetét. A világ különböző részeire költöztek Jézus Krisztus üzenetével.
Sokuknak sok kihívással kellett szembenézniük az evangélium terjesztése során, mégsem adták fel küldetésüket. A Szentlélek vezetésének bizalmával már
senki és semmi sem tudta megállítani őket abban, hogy halálukig hirdessék
az örömhírt.
Az egyik legnagyobb teológus, Szent
Lyoni Iréneusz (Kr. u. 130–202) szép képet
használ, amikor az egyház kialakulásáról
vagy születéséről beszél: „Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet
tésztává és kenyérré, úgy mi sem lehetünk
Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld
képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák
voltunk, soha nem teremhetnénk az élet
gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül. Testünk ugyanis a fürdő (a keresztség)
által nyeri el az egységet a romolhatatlansággal, lelkünk pedig a Lélek által.”

▶

AZ ÚR IMÁJA

A MIATYÁNK
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”.

MI ATYÁNK, AKI
A MENNYEKBEN VAGY II.
Szokták Isten szeretetét összehasonlítani
az anyai szeretettel. „Ahogyan az anya vigasztalja fiait, úgy vigasztallak én titeket”
(Iz 66,13). „Megfeledkezhet-e az asszony csecsemőjéről, az anya az ő szeretett fiáról? És
ha megfeledkezne: én terólad nem feledkezem meg” (Iz 49,15). Különösen megkapóan

mutatkozik meg Isten anyai szeretetének
a titka a héber rahamim szóban, ami tulajdonképpen az anyaméhet jelenti, de később
Isten irgalmának, az ember iránti isteni
részvétének a megnevezésére alkalmazták.
Az Ószövetségben az emberi test szerveit
az érzelmek jelölésére használják. Ily módon az Ószövetség az emberi létezés lényegi
alapmagatartásait nem elvontan, fogalmilag, hanem a test képi nyelvén ábrázolja.

Hagyjuk, hogy ezek a képek közel kerüljenek a szívünkhöz! Jézus azért
▶ imádkozott,
hogy mi mindannyian egyek legyünk Őbenne. Ez az egység a fel-

támadott Úrral a reménységünk forrása, amikor szembenézünk e világ kihívásaival. Napjainkban sok kihívással szembesülünk világjárványok, háborús konfliktusok formájában, mégis bízzunk az Úrban, aki már legyőzte ezt
a világot. Az ilyen nehéz helyzetekben az Úrba vetett bizalom a legfontosabb.
Ezekben a pünkösdi napokban legyünk egy lélekkel és egy szívvel. „Egy az Úr,
egy a hit, egy a keresztség.” (Ef 4:5)
Minden jót és sok sikert kívánok minden diáknak, aki vizsgázik; minden
jót kívánok a családoknak, akik a nyári időszakban minőségi időt töltenek
együtt és minden testvérünknek, akik részt vesznek a nyári táborokban. Használjuk ki a nyarat arra, hogy megosszuk szeretetünket, örömünket és barátságunkat, ezáltal Krisztus Jézus tanúi legyünk, bárhová is megyünk.
Imádkozom mindenkiért!
Mahimai Raj Anthony atya
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Noha az istenképbe rajzolva megjelenik az ember testi léte alapján megformált
nyelvben az anyai szeretet, ugyanakkor az
is igaz, hogy Istent sohasem nevezi és nem is
szólítja „anyának” sem az Ó- sem az Újszövetség. Aki olvasta A viskó című könyvet,
emlékezhet a benne lévő istenábrázolásra.
(A kanadai William Paul Young regénye,
melyet 2007-ben adott ki, magyarul is hozzáférhető – a szerk.) Az „anya” a Bibliában
Istennek nem címe. Miért? Csak tapogatózva kísérelhetjük meg ennek megértését.
Természetesen Isten se nem férfi, se nem
nő, hanem Isten; a férfi és a nő Teremtője. Istennek anyaistenségkénti ábrázolása
ellenkezik a Biblia istenképével. Ez panteizmust feltételez, amelyben eltűnik a Teremtő és a teremtmény közötti különbség.
(A panteizmus szerint Isten azonos a világegyetemmel, ez többféleképpen is értelmezhető, Isten a létezők lelke, Isten a természet.)
Ezzel ellentétben az „atya” képe alkalmas volt és alkalmas arra, hogy kifejezze
a Teremtő és a teremtmény másságát, és
a teremtői aktus szuverenitását. Csak az
anyaistenségek kizárásával tudta az Ószövetség a saját istenképét, felfogását kiérlelni Isten tiszta transzcendenciájáról. De
még ha nem is tudunk abszolút kényszerítő erejű megokolást adni, akkor is az egész
Biblia imanyelve normatív számunkra,
amelyben, mint mondottuk, az anyai szeretet nagy képei ellenére sem szolgál Isten
megszólítására. Mi úgy kérünk, ahogy azt
nekünk Jézus tanította. Csak így imádkozunk helyesen.
Végül fontolóra kell vennünk a „mi”
szócskát. Csak Jézus mondhatta teljes
joggal, „Atyám”, mert csak ő valóban Isten egyszülött Fia, az Atyával egylényegű. Mi ellenben azt kell hogy mondjuk:
„Mi Atyánk.” Csak Jézus tanítványainak
„mi”-közösségében mondhatjuk Istent
2022. JÚNIUS 5.

Atyánknak, mert csak Jézus Krisztussal
való közösség által leszünk valóban „Isten gyermekei”. Ez a „mi” szó megköveteli
tőlünk, hogy belépjünk Isten többi gyermekeinek közösségébe, hogy elfogadjuk
a másikat, hogy megnyissuk nekik fülünket és szívünket. Ezzel a „mi” szóval igent
mondunk az élő egyházra, amelyben az Úr
össze akarta gyűjteni új családját. Amikor
a Miatyánkot imádkozzuk, egészen a saját szívünkkel imádkozunk, de Isten egész
családjával közösségben, az élőkkel és holtakkal, minden társadalmi réteghez, minden kultúrához és minden fajhoz tartozó
emberrel. Ez az ima egy családdá tesz bennünket.
Ebből a „mi” szóból kiindulva értjük
a további kiegészítést is: „Aki a mennyekben vagy.” Ezekkel a szavakkal Istent nem
valami távoli égitesten helyezzük el, hanem kimondjuk, hogy egyetlenegy Atyától jövünk, aki minden atyaságnak mértéke és eredete. „Meghajtom térdem az Atya
előtt, akitől minden atyaság származik
a mennyben és a földön” – mondja Szent
Pál (Ef 3,14).
A háttérben halljuk az Úr szavát: „Senkit ne nevezzetek atyátoknak a földön, mert
egy a ti Atyátok, a mennyei” (Mt 23,9).
Isten atyasága valóságosabb, mint az emberi atyaság, mert létünk végső soron tőle
van; mert öröktől fogva elgondolt és akart
bennünket; mert a valódi atyai házat, az
örökkévalót ajándékozza nekünk. Az atyaság a „mennyekben” afelé a nagyobb közös
„mi” felé irányítja figyelmünket, amely
minden határt meghalad, minden válaszfalat lerombol, és békét szerez.
Forrásmű: XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger): A Názáreti Jézus, SZIT, Budapest
2007. • 4. rész
N. K. E.

3

MAGYAR SZENTEK

AZ ÁRPÁD-HÁZ SZENTJEI
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 III.
A szent király papokat és szerzeteseket hívott az országba, akik a magyar nép keresztény hitre térítését segítették. A hit
felvirágoztatásához szükség volt monostoralapításokra. Ezek a monostorok a hit terjesztésén túl a kultúra kisugárzói is voltak.
Pannonhalma alapítása még Géza idejében, föltehetően 996-ban történt. Szent
István Nagy legendája az alapítást Szent
Márton születési helyéhez köti: „És mert
Pannónia dicsőségére ott született a boldog
Márton főpap, s az ő érdemeinek oltalmában aratott győzelmet ellenségein a Krisztushoz hű király – mint már mondottuk –,
azért a király tanácsot
tartván Isten kedveltjeivel, a Szenthegynek mondott helyen,
a szent püspök telke
mellett, az ő nevére
monostort épített, birtokkal, javadalmakkal
és minden szükséges
egyébbel gazdagította, s a közbenjárásával
legyőzötteken tizedet
véve a püspökségekhez hasonlatossá tette.”
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Szent István az ellene fellázadt Koppány
elleni harcba indulva Szent Márton pártfogását kérte.
Gizella érkezésekor a kíséretében szerzetesek is jöttek az országba, az ő részükre
épülhetett a nyitrai várral szemközt – ahol
a trónörökös és felesége élt – a Szent Ipolymonostor. Itt élt András és Benedek szerzetes, akiket István királlyal egy időben avattak szentté.
A Bakony rengetegében a királyné udvarházában előbb Günther, majd Gellért
remetéskedik. Mire Gellértet elszólítja hétéves magányából István király, már alakul
egy szerzetesi közösség.
A pécsváradi monostor szintén királyi
udvarházra szerveződött. 997-ben vagy
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998-ban érkezett kíséretével az országba
Asztrik, aki monostor-alapítás feladatával
költözött a királyi udvarházba. A közösség
feladata volt az ország déli területén téríteni.
A király az országon áthaladó, Szentföldre készülő zarándokok sorsát is szívén
viselte. Gondoskodott róla, hogy biztonságban legyenek a Kárpát-medencében,
sőt az evangéliumi tanácsnak megfelelően
vendégül látta őket. Az Szentföldre készülő magyaroknak vendégházat építtetett
Konstantinápolyban és Jeruzsálemben.
Gondja volt az apostolfejedelmek sírjához
készülő magyar zarándokokra is, Ravennában és Rómában is alapított házakat.
István király családjáról nagyon bizonytalanok a források. Két vagy talán három
fia volt és több leánya. Az egyik fiú Ottó,
aki serdülő korában halhatott meg, s ekkor Imre herceg lett a trónörökös. Számára íratta István az Intelmek című könyvet.
A mű szerzője egy tudós pap vagy szerzetes lehetett, de a tartalom kigondolásában
a király is részt vállalt. A műből árad az
atyai szeretet. A szerző leírja a keresztény
uralkodó kötelességeit: „Elsősorban arra
tanítalak, azt tanácsolom és javasolom, sőt,
igyekezlek rábírni, drága fiam, ha azt akarod, hogy királyi koronádat megbecsülés
övezze, olyan elővigyázatossággal és körültekintéssel óvd katolikus és apostoli hitedet,
hogy példaképül szolgálj mindazoknak,
akiket Isten alattvalóiddá tett, és minden
egyházi ember méltán nevezhessen téged
a keresztény hitvallás igaz követőjének,
mert ennek híján, biztos lehetsz benne, sem
kereszténynek, sem az Egyház gyermekének
nem fognak mondani.”
A király személyes és egyben az ország
nagy tragédiája, hogy fiai közül egyedül
Imre érte meg a felnőttkort, de ő is huszonnégyévesen egy vadászbalesetben meghalt.
2022. JÚNIUS 5.

Mihály testvére fiát, Vazult az életmódja
miatt nem tartotta alkalmasnak az ország
vezetésére. Ő később merényletet kísérelt
meg az idős, beteg király ellen. István megmutatta emberi nagyságát, és nem a legsúlyosabb büntetést szabta ki a vétkesre:
megvakították, de a fiai András, Béla és
Levente elhagyhatták az országot. Mintha Szent István előre látta volna a jövőt,
a király halála után nyolc évvel visszatérő
három fiúból kettő már kereszténnyé lett,
Vazul unokájában, Szent Lászlóban pedig
István országépítő munkájának a befejezőjét tisztelhetjük. A magyar trónra a király
nővérének fiát, Orseolo Pétert hívta meg.
A választás nem bizonyult szerencsésnek,
Péter nem lett jó uralkodója a magyaroknak, az özvegy királynéval is méltatlanul
bánt.
Az idős uralkodó halálát érezve az országot Krisztus Anyja oltalmába ajánlotta,
így vagyunk mi magyarok ezer esztendeje a Boldogságos Szűz Mária népe. Így ír
erről Hartvik püspök legendája: „Karját és
tekintetét a csillagok felé emelte, és így kiáltott fel: Mennyországnak királynéja, dicső
megújítója a világnak, ez utolsó könyörgésemben a te oltalmadra bízom a szentegyházat püspökeivel, papjaival, az országot
főembereivel és népével együtt, s tőlük végső
búcsút véve lelkem a te kezedbe ajánlom.”
István királyt 1083-ban emeltette oltárra
László király. Ez a szentté avatási eljárással
azonos értékű. Ekkor történt Imre herceg
és Gellért püspök oltárra emelése is. Ma
a világegyház augusztus 16-án, a magyar
egyház augusztus 20-án ünnepli, mint Magyarország fővédőszentjét.
Forrásmű: Török József: A tizenegyedik
század magyar egyháztörténete, Mikes Kiadó, Budapest 2002. • 3. rész
N. K. E.
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VISSZATEKINTŐ

NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT
2022. április 14–17.
Mahi atya megpróbálta úgy szervezni
a szent három napot, hogy mind Szemeretelepen, mind a Barcika téren minden szertartás meg legyen tartva. Így nagycsütörtökön Garaczi Gergely, a Pestszenterzsébeti
Főplébánia káplánja, nagypénteken pedig
Andrásfalvy János SDB, szalézi tartományfőnök mutatta be a szertartásokat templomunkban. A nagyszombati vigíliát és a húsvéti szentmiséket már Mahi atya tartotta.
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Képriportunk visszatekint az eseményekre a nagycsütörtöki lábmosástól a nagypénteki keresztúton, a nagyszombati katekumen-keresztelőn és feltámadási körmeneten
keresztül a gyerekek húsvétvasárnapi tojáskereséséig.
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KEVÉLYEK-KÖRTÚRA
2022. április 23.
Mottó: 8 vándor és 1 kutya – akár régi idők
filmcíme is lehetne. Hosszú idő után ismét
közös túrán vettünk részt. Az előzetes jelentkezésekhez képest kevesebben voltunk,
de ez nem szegte kedvünket, mint ahogy az
esőnapra jósolt időjárás sem – szerencsére
nem lett kedvezőtlen. A végére persze minden jól alakult!
A reggeli órákban találkoztunk Pilisborosjenő főterén. Borongós, felhős időben indultunk a kálváriadombon keresztül
a közeli, igen híres látnivaló felkeresésére.
Elsőként a Teve-szikla és a közeli sziklaüreg
felé vettük az irányt. Miután felülről beazonosítottuk és megcsodáltuk a teve alakú
sziklát és a körötte található földtani képződményeket, a miniszurdok felől, alulról is
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megvizsgáltuk őket. A dolomit kőtömböket
a földtörténet korábbi szakaszában kalcitos
oldatok áztatták, ami miatt ellenállóbakká
váltak, így megmaradva az utókornak. Az
út innen egyenesen vezetett egy mindenki számára ismert helyre: a közelben található az 1968-ban bemutatott Egri csillagok
című filmhez felépített egri vár másolatának a romja. Várkonyi Zoltán filmrendező
a látványos, többezer statisztát felvonultató

MUSTÁRMAG

csatajelenetekhez választotta a Pilisborosjenő és Csobánka között húzódó völgyet
a film egyik helyszínéül. A forgatások alatt
a nagyrészt fából készült vár egy része leégett, de rögtön újjá is építették. A film elkészülte óta magára hagyatva pusztul. A forgatás 40. évfordulójára 2008 nyarán a vár
környékét a Pilisborosjenői Önkormányzat
rendbehozatta.
Hamar ideértünk, itt költöttük el a reggelit. Szerencsére most török hadsereggel nem
találkoztunk, csak cserkészek kis csapata
kirándult arrafelé. Az OKT pilisi szakaszán folytattuk tovább utunkat, megkezdve
a meredek emelkedést a Kevélyek irányába.
Félúton felfelé betekintettünk a Gyopárosbarlangba és a felette lévő szirtről ámulva
tekintettünk szét. A történelem során szájhagyomány útján fennmaradt elnevezése
nem ismert, de a múlt század közepétől Szódás-barlangnak is nevezik a környéken élők,
ugyanis az alatta elhaladó úton szállították
a szódavizet az akkor még üzemelő és nagy
népszerűségnek örvendő Kevély-nyeregi
Turistaházhoz. Jelenleg használatos szinonim nevét a környezetét kedvelő havasi gyopár élőhelye adja.
Az újabb pihenő erőt adott a további emelkedéshez. A nyeregbe érve számtalan tavaszi virággal borított kis mezőt fedeztünk fel:
2022. JÚNIUS 5.

volt itt odvas keltike,
erdei hölgymál, kutyatej és nőszirom is.
Először a Kis-Kevély
kilátópontjához sétáltunk át. Pazar kilátás
nyílik innen a belső
Pilis hegyei (Dobogó-kő, Pilis-tető) és
a Budai-hegység irányába is. A következő
feladat a Nagy-Kevély
534 méter magas csúcsának megmászása volt. Mire felértünk,
a nap is kisütött. Itt kis pihenőt is tartottunk, mert erről a pontról még csodásabb
panoráma várja a kirándulókat. Hogy mi
látható innen? Budapest, a Gellért-hegy,
a teljes Budai-hegység – Hármashatár-hegy,
János-hegy, Nagy-Szénás, távolabb a Gere
cse. Nagyon megéri ide felmászni! A plató
jellegzetes karsztbokor erdő, minden szépségével egyetemben.
A turistaút innen igazi „meseerdőn” át, sok
helyen fenyvesek között vezet át az Ezüst-Kevélyre. Az itteni erdős környezet párját ritkítóan szép! Megnéztük a csúcs alatt a sziklába
vájt Kőkunyhót (Reuma-kunyhó), de a sziklákon elhelyezett Madonna-képet nem találtuk meg. Utóbb kiderült, hogy valaki sajnos
eltulajdonította a szikláról. Ezután megkezdSoós Sándor
tük az ereszkedést vissza a faluba.
Megnéztük az Ezüsthegyi-kőbányát, a Papp Ferencbarlangot, majd szűk erdei ösvényen értünk
le Pilisborosjenő határába. A templom előtt
kis pihenőt tartottunk még, majd lassacskán
– elbúcsúzva egymástól – elindultunk hazafelé. A túra hossza kb. 14 km volt, a megtett
szint pedig 400 m.
Nagyon szép kirándulás volt, jó volt a társaság, és az időjárás is kegyes volt hozzánk.
Remélem, legközelebb újra velünk tartotok!
V. Zs.
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PLÉBÁNIAI MÉTÁZÁS
Sas utcai játszótér, 2022. április 30.
Az ificsoport meghirdetett egy közös plébániai métát egy április végi szombat délutánra. A program teljesen nyitott volt: jöhetett bárki félévestől egészen 80 évesig (és
tovább). Előtte ifi számháború került megrendezésre, amelyen nem voltunk sokan, de
annál jobb volt a hangulat. Mindenki mindent megtett a győzelem érdekében. Bokorkal, finomságokkal felszerelkezve. Sokféle
korosztályból voltunk, de ez nem számított,
a fiatalabbak is lelkesen futottak, ütöttek,
kapták el sorra a labdákat. Sőt, ami azt illeti
engem – aki már párszor azért métáztam –
sorra futottak le, vagy hagytak le a hatalmas
ütéseikkel a nálam jóval fiatalabbak. Jó volt
látni, hogy egy játék összehoz kicsit, nagyot
egyaránt. Mindenki bele tudta élni magát,
és együtt szórakozott a többiekkel. Nagy
ajándék, hogy ilyen jól sikerült ez a délutáni
játszma, reméljük, lesz még ilyen. És buzdítunk mindenkit, hogy jöjjön (máskor is)
métázni, sportolni közösen játszani – nem
bánjátok meg!
B. P.
ban-avarban elbújás, fára mászás – minden
előfordult. Még az is, hogy az utolsó két
életben maradt játékos kergették egymást,
mi többiek meg szurkoltunk, hogy eldőljön
ki fog nyerni. (A részletes eredményeket az
illetékesektől lehet megtudakolni.) Lényeg
a lényeg: maradandó élmény volt a számháború.
Ezután jött a méta. Őszintén szólva csak
reméltük, hogy jönnek majd résztvevők. Így
nagy meglepetés volt, mikor családok, fiatalok sokasága jelent meg ütőkkel, labdák-
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BUSZOS ZARÁNDOKLAT
Gyöngyöspata, 2022. május 7.
A zarándoklatról szóló szöveges élménybeszámolóra a következő számunkig várniuk
kell olvasóinknak, előzetesként azonban néhány fotót már most meg tudunk mutatni.

ANYAKÖNYVI
ADATOK
KERESZTELŐK
• Barkóciné Czakó Gréta

születési év: 1996
keresztelés ideje: 2022. április 16.
• Jálics Miklós Ferenc
születési év: 1969
keresztelés ideje: 2022. április 16.
• Nagy-Sey Zente Máté
születési év: 2021
keresztelés ideje: 2022. május 15.
• Badai Petra
születési év: 2021
Soós Sándor
keresztelés ideje: 2022. május 22.
• Major Dániel
születési év: 2019
keresztelés ideje: 2022. május 22.
• Major Lili
születési év: 2021
keresztelés ideje: 2022. május 22.

TEMETÉS
† Bartl György
2022. JÚNIUS 5.

születési év: 1956
temetés ideje: 2022. április 22.
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ELSŐÁLDOZÁS 2022
A gyerekek minden héten szerdán készültek arra, hogy méltó módon vehessék magukhoz első alkalommal Krisztus testét.
A hittanórákon hit alapjait sajátították el
– jó hangulatban készültek Mahi atyával
és Erika nénivel. Az előkészület része volt
a próbagyónás és a szertartás részleteinek
próbája is, és természetesen idén is volt fotózás, és kikerültek képeik a faliújságra.

Elsőáldozóink:
Bodó Ignác, Kőröshegyi Csaba,
Gyarmati György, Pad Boglárka,
Pad Júlia, Salamon Zsófia,
Molnár Réka, Abányi Nándor
és Szepesi Hajnalka

Ez az ünnep alkalom arra, hogy a plébánia közössége befogadja, és magához ölelje fiataljait. Ezeknek a 9 év körüli gyerekeknek a keresztelésük óta nem volt része
ilyen ünnepben. Reméljük, hogy a jövőben
is ott lesznek a vasárnapi szentmiséken, és
rendszeresen fognak áldozni is. Köszönjük
az őket felkészítők gondos, szeretetteljes
munkáját. Fohászkodunk gyermekeinkért,
hogy Isten közelében leljenek mindig lelki
otthonra életük nehéz és örömteli időszakaiban egyaránt.
B. M.
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VISSZATEKINTŐ
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK
KIRÁNDULÁSA
Piliscsév, 2022. május 14.
Május 14-én egy kilencfős alsós csoport Piliscsévre ment kirándulni. Erika nénivel és
Mariann nénivel Ferihegyen találkoztunk,
és vonattal utaztunk.
A pálos kolostorig sokat kellett gyalogolni, ezért útközben megálltunk egy játszótéren egy kicsit pihenni és játszani. Onnan
továbbmentünk fel a hegyre. Erősen sütött
a nap, nagyon meleg volt, ezért útközben
megálltunk egy kútnál, hogy megtöltsük
a kulacsainkat. Az erdőben sok-sok bogarat
láttunk, és egy siklót is, amitől nagyon megijedtünk. Fent a hegyen megnéztük a kolostort, amiről Erika néni mesélt nekünk. Ott
fogyasztottuk el a szendvicseinket, utána
gumicukrot és csokit is kaptunk.

2022. JÚNIUS 5.

Visszafelé egy rövidebb úton mentünk,
egy búzamező mellett is haladtunk egy ideig. Amikor beértünk a faluba, elmentünk
fagyizni. Sajnos úgy elszaladt az idő, hogy
két vonatot is lekéstünk, ezért csak este fél
nyolcra érkeztünk meg Ferihegyre.
Nagyon jól éreztem magam ezen a kiránduláson!
S. Zs.
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KIRÁNDULT A FÉRFIKÖR
Tihanyi-félsziget, 2022. május 15.
A Férfikör ismét felkerekedett, és kirándulni indult: ezúttal a Balaton, azon belül
is a Tihanyi-félsziget volt a célpont. Tulajdonképpen egy nosztalgia-túra volt ez, egy
évekkel ezelőtti közös emlék felidézése.
Miért is jó a Férfikörrel együtt kirándulni?
A közösség, a beszélgetések, a közös élmények, a férfias feladat és nem utolsósorban
a gasztronómia: ezek mind-mind szerepet
kaptak ezúttal is.

Kora reggel találkoztunk a népligeti buszpályaudvaron. Rövid gasztronómiai élmények – egymás köszöntése hazai ízekkel –
után elindult velünk a busz, és 9 órára már
Aszófőn voltunk. Szerencsére a buszmegállótól néhány méterre a Fodorvin Borház
és Vinotéka kapuja nyílik, így Józsi gondos
szervezésének köszönhetően az idei túrát is
egy gasztronómiai kitekintéssel nyitottuk
meg. És még hol volt a vége! Aszófőről elindulva megkerestük a Kövesdi templomromot, magunkba szívtuk régi korok emlékét.
Ezután – szigorúan a hagyományokat és
a sárga jelzést követve – elsétáltunk az aszó-
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fői halsütőhöz. A reggelit itt költöttük el, kiki választása szerint. Gasztronómiai blokk
harmadik rész: kipipálva!
Ezt követően a Tihanyi-félsziget bejáratánál található Apáti-templomot néztük
meg, majd megkezdődött a férfias feladat:
a Lóczy-Gejzír tanösvényt követve először
az Apáti-hegy tetején található Őrtorony
kilátóhoz másztunk fel, ahonnan káprázatos panoráma tárult elénk. A látvány
okozta erőnek köszönhetően – és Gyuri jó
néhány fokos kiegészítésével – folytattuk
az utat a félsziget nyugati peremén. Közben mindenhonnan elképesztő panoráma
a Balatonra, a távoli hegyekre és a túlpartra. A legkülönfélébb sziklaképződmények
között vezetett az ösvény. A sok érdekes
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látnivaló meghozta a társaság szomját, így
újabb gasztronómiai megállót kellett beiktatni, csak úgy a fák között. Az Erdei Iskola
épületétől újabb emelkedő kezdődött: ezúttal a gejzírmezők felfedezése volt a célunk.
A vulkanikus utótevékenység során feltörő
forró, ásványokkal teli hévíz a teljes félszigetet tekintve több mint 100 gejzírkúpot hozott létre mintegy hárommillió évvel ezelőtt.
Ezek közül hatot érintettünk túránk során.
A geológiai élmények után száraz torokkal ereszkedtünk le a Belső-tó mellé, ahonnan Tihany házai között sétálva értük el az
apátság alatti teret. Mivel nem találtuk meg
az évekkel ezelőtt meglátogatott helyi nedűt

árusító vendéglátóipari egységet, ezért –
szintén a hagyományokat követve – a Rege
Cukrászda felé vettük az irányt. Józsi újabb
közbenjárását követően hamarosan panorámás asztalok mellett pihentük ki az eddigi út fáradalmait. A csodálatos balatoni
panorámában sokáig gyönyörködtünk volna még, de hamarosan indulnunk kellett,
mert a hajó nem vár! Leereszkedtünk a kikötőhöz, és hajóra ülve szeltük át a habokat
Siófokra, ahol átsétáltunk a vasútállomásra,
és a következő vonattal már robogtunk is
vissza Budapestre. A túra hossza 13,67 km
volt, a szintemelkedés pedig 266 méter. Legközelebb ősszel kelünk útra újra.
V. Zs.

HÁZI PRAKTIKÁK

SAMBUCUS (BODZA)
Még javában virágzik
a bodza, Zsámbék környékén ezernyi növény ontja
fehér virágait. A település
nevét a bodza latin nevére – Sambucus – vezetik
vissza. Már 5. alkalommal
várja vendégeit idén június 10–12-ig a Sambucus
Zsámbéki Bodzafesztivál.
Ennek kapcsán szeretnék
megosztani két receptet.
Friss fogyasztásra
bodzalé:
5 liter vízbe áztassunk be 10-15 virágtányért hűvös helyen úgy, hogy elkeverünk
benne ½ kg cukrot és 2 db citrompótlót.
3 nap múlva leszűrjük, és fogyasztható is.
1-2 hétig hűtőben eláll.
2022. JÚNIUS 5.

Bodzaszörp télire:
10-15 virágot beáztatunk
egy napra 1,5 liter vízbe.
Leszűrjük és felforraljuk 2 kg cukorral, majd
a tűzről levéve, kevergetés
mellett 5 dkg citromsavat
adunk hozzá óvatosan,
mert megeshet, hogy kifut
a finom nedű. Ezután néhány percre újra felforraljuk. Tiszta üvegekbe töltjük, és hagyjuk kihűlni
száraz dunsztban. Utána
fogyasztható is vízzel hígítva, de kiválóan eláll a következő szezonig is.
Mindenkinek gazdag befőzési időszakot
kívánok!
Szeretettel:
K. L. M.
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HIRDETÉSEINK
hazánkért mutatjuk be, majd a Jézus szíve-litániát énekeljük;
K július 31. vasárnap: a 9 órai szentmisén e hónapban temetett testvéreinkért imádkozunk;
K augusztus 1. hétfő: az egyházmegyei szentségimádás a mi templomunkban lesz ezen
a napon, reggel 8 órától a szentmiséig;
K augusztus 5. péntek: elsőpéntek, a 19 órai
szentmisén Jézus szívét tiszteljük;

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
K június 6. hétfő, pünkösdhétfő: a Boldogságos Szűz Mária az egyház anyja emléknapja, 19 órakor lesz az ünnepi szentmise;
K június 12. vasárnap: Szentháromság vasárnapja;
K június 19. vasárnap: Krisztus Szent Teste és
Vére főünnepe, Úrnapja – a 9 órai szentmise
után úrnapi körmenetet tartunk;
K június 24. péntek: Jézus Szentséges Szíve
főünnepe, 18:40-től a Jézus szíve-litániát énekeljük, majd 19 órától ünnepi szentmise lesz;
K június 26. vasárnap: a 9 órai szentmisén
e hónapban temetett testvéreinkért imádkozunk;
K június 27. hétfő: egésznapos szentségimádási napunk. A szentmisét 19 órakor magyar
hazánkért mutatjuk be, majd a Jézus szíve-litániát énekeljük;
K július 1. péntek: elsőpéntek, a 19 órai szentmisén Jézus szívét tiszteljük;
K július 3. vasárnap: országos gyűjtés lesz
a Szentatya céljaira (Péter-fillér);
K július 13. szerda: a Fatimai vándorszobor
a mi templomunkba érkezik. 18:15-től rózsafüzért imádkozunk, majd 19 órától szentmise
lesz;
K július 25. hétfő: egésznapos szentségimádási napunk. A szentmisét 19 órakor magyar
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K augusztus 15. hétfő: Szűz Mária Mennybevétele, Nagyboldogasszony – parancsolt főünnep. Ünnepi szentmisénket 19 órakor tartjuk;
K augusztus 20. szombat: Szent István Király
főünnepe, templomunk szentelésének 84. évfordulója. A búcsúi szentmise 10 órakor lesz;
K augusztus 22. hétfő: egésznapos szentségimádási napunk. A szentmisét 19 órakor magyar hazánkért mutatjuk be, majd a Jézus szíve-litániát énekeljük;
K augusztus 28. vasárnap: a 9 órai szentmisén e hónapban temetett testvéreinkért imádkozunk.
K Nyáron sokfelé utazunk. A nyaralások, táborozások előtt tájékozódjunk a vasárnapi
szentmisével kapcsolatosan, hogy biztosan
eljussunk szentmisére. Ebben segítségünkre
lehet a www.miserend.hu

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,
alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében
Jelen lapszámunk munkatársai:
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Fotók:
Knábné Lakatos Marianna, Nemesiné Zsolnay Orsolya,
Sapszon Zsófia, Viola Zsolt
A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
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e-mail: szemere.mustarmag@gmail.com
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