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Feltámadunk!
Novemberben  sokan  felkeressük  sze-
retteink  sírját.  Megelevenednek  a  te-
metık, szépülnek a sírok és környeze-
tük.  Virággal  borítjuk  a  sírhantokat.
Vajon mi vezet minket erre?

Ha  a  halál  a  soha
viszont nem látás len-
ne, akkor nem sok ér-
telme volna az egész-
nek.  Szomorú  látni  a
temetéskor,  csokrok
szalagján  az  „utolsó
üdvözlettel”-t  és  ha-
sonló mondatokat.

A keresztény ember
azonban másként látja
a  dolgokat.  Mi  a  re-
ményünk alapja? Nem
más, mint a Szentírás
tanítása. Már az Ószövetség írásaiban
felbukkan a feltámadásba vetett hit. 

A  második  Makkabeus  könyvben
olvashatunk a  hét  ifjúról  és édesany-
jukról,  akik  bátran  szembenéztek  a
vértanúsággal:  „Vigasztaló  nekünk
emberkéz  által  veszni  el,  ha  beleka-
paszkodhatunk abba az Isten adta re-
ménységbe,  hogy  föltámaszt  minket”
(2Mak 7,14).

Dániel próféta pedig így ír: „Akik a
föld porában alszanak, azok közül so-
kan feltámadnak, némelyek örök élet-
re, mások gyalázatra, örök kárhozatra”
(Dán 12,2).

Az evangéliumában maga Jézus ta-
nít errıl: „A feltámadás után nem nı-
sülnek,  férjhez  sem  mennek”  (Mt
22,30; Mk 12,25; Lk 20,36).

Lázár  feltámasztása elıtt  Mártának
önmagáról  tesz  tanúságot  Jézus:  „Én
vagyok  a  feltámadás  és  az  élet.  Aki
hisz bennem, még ha meghal is,  élni
fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem,
nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” (Jn
11,25–26)

Az  Apostolok  Cselekedeteiben  Pál
apostol  remek  fordulattal  ugrasztja
össze vádlóit, amikor kijelenti, hogy a
halottak feltámadásába vetett hite mi-
att áll a fıtanács elıtt. „A szadduceu-
sok  ugyanis  azt  állítják,  hogy  nincs

sem feltámadás,  sem angyal,  sem lé-
lek, a farizeusok viszont ezt is, azt is
vallják” (ApCsel 23,8).

A legsarkosabban a Korintusi levél-
ben fogalmazza meg Pál Krisztus fel-
támadásának  szükségességét:  „Ha
nincs feltámadás, akkor Krisztus sem

támadt fel. Ha pedig Krisz-
tus  nem támadt  fel,  nincs
értelme  a  mi  tanításunk-
nak, s nincs értelme a ti hi-
teteknek  sem”  (1Kor
15,13–14).

A  szenvedı  egyházra
emlékezünk ezekben a na-
pokban, akiknek imáinkkal
hathatós  segítséget  tudunk
nyújtani.  Bőneink terhét  a
szentgyónásban  letesszük,
de  a  jóvátétel  még  több

idıt  vesz igénybe,  ahogy a  test  gyó-
gyulásánál is tapasztaljuk.

Egy törött végtag mőtéti beavatko-
zással vagy gipszeléssel összeforr, újra
ép lesz, de hogy az a végtag ismét tel-
jes értékő mozgást végezhessen, szük-
séges,  hogy  terápiás  kezelést  kapjon,
például gyógytorna által.  Megbántjuk
egyik barátunkat,  aki  nekünk megbo-
csátja az okozott sérelmet, de az oko-
zott  erkölcsi  rossz  kárrendezése  ettıl
még ránk vár, és ez hosszadalmas fel-
adat:  megbocsátott  a  barátunk,  de  a
megsebzett  barátságunk  gyógyulása
még sokáig tart, az nem következik be

automatikusan  sem  a  bocsánatkérés-
bıl, sem a megbocsátásból.

Búcsút tehát azért szeretnénk nyer-
ni,  hogy Isten  és  a  felebarát  „sebhe-
lyes”  szeretetének  orvoslásában  az
egyház  által  elıírt  módon  részesül-
jünk, ugyanis Jézus a bőnbocsánat és a
bőn  következményeinek  orvoslása
szolgálatát az egyházra bízta.

Ezekkel  a  gondolatokkal  látogas-
sunk el  a temetıbe, imádkozzunk el-
hunyt  szeretteinkért.  Teljes  búcsút
nyerhet  a  tisztítótőzben  szenvedıkért
az a hívı, aki halottak napján valamely
templomot  vagy  nyilvános  kápolnát
buzgón  meglátogat.  Aki  törvényesen
használ félig nyilvános kápolnát, azt is
felkeresheti.  A  templomlátogatás  al-
kalmával  egy  Miatyánkot  és  Hiszek-
egyet  is  el  kell  mondani  a  Szentatya
szándékára. A búcsú elnyerhetı az em-
lített napon, vagy az ordinárius enge-
délyével  az  elızı  vagy  a  következı
vasárnapon,  vagy  mindenszentek  ün-
nepén.

Lauer Tamás fıszerkesztı
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Egyszer egy  jól  keresı  apa  úgy
döntött, elviszi vidékre hétéves kisfiát
azzal a céllal, hogy megmutassa neki,
milyen szegény emberek is vannak, és
hogy a gyermek meglássa a dolgok ér-
tékét,  és  felfogja,  milyen  szerencsés
családban él.

Egy egyszerő falusi család házában
szálltak meg, ahol egy napot és egy éj-
szakát  töltöttek.  Amikor  a  vidéki  út
végén tartottak, az apa megkérdezte fi-
át:

– Nos, mit gondolsz errıl az útról?
– Nagyon jó volt, apa!
–  Láttad,  hogy  némelyek  milyen

szükségben és szegénységben élnek?
– Igen.

– És mit láttál meg mindebbıl?
–  Azt,  apa,  hogy  nekünk  egy  ku-

tyánk  van,  nekik  négy.  Nekünk  egy
medencénk van otthon, ık meg egy tó
partján laknak. A mi kertünket lámpák
árasztják el fénnyel, az övékére pedig
csillagok világítanak. A mi udvarunk a
kerítésig tart, az övéké addig, amíg a
szem ellát. És végül láttam, hogy ne-
kik van idejük beszélgetni egymással,
és hogy boldog családként élnek. Te és
anyu viszont egész nap dolgoztok, és
alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, veze-
tett csöndben, mire a kisfiú hozzátette:

– Köszönöm apa,  hogy megmutat-
tad, milyen gazdagok is lehetnénk.
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Ezzel  a  mottóval  jöttek  össze  a
MÉCS  közösségek  tagjai  a  Pan-
nonhalmi Fıapátságban július 20.
és  24.  között,  a  MÉCS Családkö-
zösségek VI. Európai Találkozóján.

A résztvevık száma közelített a hat-
száz fıhöz. Az egyhetes lelki, kulturá-
lis és közösségi programsorozaton tíz
ország képviselıi  vettek részt,  a spa-
nyolok,  olaszok,  szlovákok,  portugá-
lok,  norvégok  és  máltaiak  mellett
Thaiföldrıl,  Japánból  és  az  Egyesült
Államokból  is  érkeztek  vendégek.  A
derékhadat  természetesen  Magyaror-
szág és a határon túli területek család-
jai adták. Az életkori megoszlás az új-
szülöttektıl az idısekig terjedt, sok–-
sok  gyermekkel. Plébániai  közössé-
günkbıl  csak  a  mi  családunk  tudott
részt venni a programon. 

Az  ötnapos  rendezvény  résztvevıi
nem szokványos konferencián, hanem
egészen  kivételes  hangulatú,  testvéri-
es,  derős  légkörő  találkozón  lehettek
jelen. A program párhuzamosan tartal-
mazott  minden  korosztálynak  megfe-
lelı lelki, kulturális és szabadidıs te-
vékenységeket.  A  mintegy  250  fıs
gyermeksereg  korosztályonként  több
csoportos foglalkozáson vehetett részt
a  gyermekmegırzéstıl  a  sportprogra-
mokon át a kiscsoportos beszélgetése-
kig.

A találkozó lelki irányvonalát  Bíró
László  püspök atya elıadásai adták,
amelyek az európai és nemzeti sajá-
tosságokról, a reményrıl, a Krisztus-
tól  való  újraindulásról,  a  családban
és  a  családdal  való  küldetésünkrıl
szóltak.  Az elıadások után a  csalá-
dok  tanúságtétele  útmutatást  adott
arra, hogyan lehet megújulásra töre-
kedni a mindennapokban. 

A püspök atya az elıadásokon kí-
vül  litániát  vezetett,  gyóntatott,

együtt élt a táborral és annak lakóival.
Mindez  a  táborban  résztvevı  atyák
mindegyikére jellemzı volt. Szláby Ti-
bor atya, sıt az alapító Gabriel Calvo
atya fımunkatársa,  Donnon  Murray

atya is a tábor lakója volt. Az
étkezések  alkalmával  hosz-
szabb  idıt  töltöttünk  sorban
állással,  ez  jó  lehetıség  volt
beszélgetésre az atyákkal,  et-
tıl egészen személyes, bensı-
séges lett  a  velük együtt  töl-
tött idı. 

A konferenciára világi ven-
dégelıadók  is  elfogadták  a
meghívást.  A  gyereknevelés-
hez nagy segítséget nyújtottak

Sallai János pszichológus, családtera-
peuta vidám, gyakorlatias szavai, aki a
vonzó családról  beszélt  nekünk,  fele-
sége  pedig  személyes  élményekkel
színesítette  elıadásukat.  Andrásfalvy
Bertalan  etnográfus,  egyetemi  tanár
felhívta  a  figyelmünket  arra,  hogy  a
nemzeti öntudat erısítésében a kiskö-
zösségeknek  jelentıs  szerepe  és  fel-
adata van. Mindannyiunk kö-
zös felelıssége, hogy hagyo-
mányaink  ápolásával  és  új,
közös  szokások  kialakításá-
val példát mutassunk mások-
nak. Surján László, a  KDNP
alelnöke,  európai  parlamenti
képviselı  elıadása  a  tábor
utolsó napján a mai kor pró-
fétáit  állította  mintának
elénk: Roger testvért, Chiara
Lubichot, Jean Vanier-t.

A  családok  számára  különleges
ajándék volt  a MÉCS családi beszél-
getés program, amelyen a házaspárok
iskoláskorú  gyermekeikkel  vehettek
részt. Ezen a napon, az elıadás és a ta-
núságtételek a családon belüli kapcso-
latokról  szóltak, délután pedig kérdé-
sek segítségével gondolkodhattak szü-

lık  és  gyerekek  családi  kapcsolataik
mélységérıl,  és  oszthatták  meg  egy-
mással  a  bennük  megszületı  érzése-
ket. A beszélgetést engesztelı szentmi-
se zárta, ahol mindannyian megbocsá-
tottunk mindazoknak, akik az életünk
során  bármikor,  bármiben  megbán-
tottak.

Külön  lelki  élményt  nyújtott  min-
dennap a – több nyelven folyó – szent-
mise, amelyet Bíró püspök atya a kül-
földi  és  a  magyar  MÉCS-hez kötıdı
paptestvérekkel  együtt  mutatott  be  a
bazilikában. A nap többi részében so-
kan bekapcsolódtak a bencés szerzete-
sek zsolozsmájába is. A családok szel-
lemi–lelki  feltöltıdését  komoly-  és
könnyőzenei hangverseny, borkóstolás
és táncmulatság egészítette ki.  „Meg-
tapasztaltuk,  hogy  létezünk,  hogy  a
keresztény  család  nem  elérhetetlen
idea, hanem realitás” – zárta a fıpász-
tor  a  találkozót,  ahol  a  családok,  a
gyermekek és a fiatalok valóban a re-
mény tanúi lettek egymás számára. 

Buzdítást  kaptunk  arra,  hogy  le-

gyünk jelen a világban, tegyünk tanú-
ságot keresztény hitünkrıl, a házasság,
a család értékérıl, a közösségben meg-
élt testvéri szeretet erejérıl. 

Az  így  megerısödött  családok  le-
hetnek képesek arra, hogy elımozdít-
sák Európa megújulását. 

Csicsiri Kriszta 

Európa megújul a családok lelki megújulása által
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II. A ministránsok négy életszabálya
és mottója

Életszabályok:
1. Jézus és Mária a barátaim. A mi-

nistráns Jézus és  Mária társaságában,
szeretetében él.

2.  Mindig  örömmel  szolgálom  az
Urat. A szolgálatot mindig örömteli lé-
lekkel végezzem.

3. Célom, hogy elérjem a mennyei
hazát,  és  ezért  semmi  áldozatot  nem
sajnálok. Ez a ministráns végsı célja,
áldozatának,  szolgálatának,  szorgal-
mának értelme.

4.  Naponta  véghezviszek  valami-
lyen  jócselekedetet.  Ez  a  ministráns
szolgálatainak gyakorlati igazolása.

Mottó:
Nincs igazi szabadság, sem tisztes-

séges jókedv, csak Isten félelmében és
jó lelkiismerettel.

III. Ministráns szabályzat
1.  A  szentmise  elıtt  legalább  tíz

perccel  a  sekrestyében felöltözve  vá-
runk és lélekben, csendben a szentmi-
sére hangolódunk. „A jó ministrálás a
sekrestyében kezdıdik.”

2. A ki- és bevonulás ne rohanás le-

gyen, a térdhajtás pedig tiszteletteljes.
3. A szentmisén a kezünket nem ló-

gatjuk,  nem  beszélgetünk,  nevetünk,
akkor  sem  ha  valaki  elront  valamit,
hanem a jó Istennel  beszélgetünk,  rá
figyelünk.  Feladatainkat  odafigyelve,
tiszteletteljesen végezzük.

4. A szentmise után a sekrestyében
csendben vagyunk. A ruháinkat szépen
összehajtjuk és eltesszük. Vigyázzunk,
hogy ne koszolódjon.

5.  Ministrálni  tisztességes  öltözet-
ben  jövünk:  legalább  térdig érı  nad-
rág,  legfeljebb  rövid  ujjú  póló  vagy
ing, nem trikó.

6. Hazafelé ministránsokhoz méltón
viselkedünk.

7. Csak az ministráljon, aki hittanra
jár,  és  ott  is  tisztességesen  tud visel-
kedni!

Kiss Dávid

A KALÁSZ-t,  a  Katolikus  Lány-
körök  Szövetségét  az  1930-as
évek derekán Lutzenbacher Rita
és Stettner Andrea alapította az-
zal a céllal, hogy a falusi lányok
tanulásának  és  nevelésének  le-
hetıséget  biztosítson,  ami  egy-
házmegyékben,  plébániai  kere-
tekben mőködött.

A Magyar Katolikus Egyház e
ma  is  virágzó  közösségét  világi
vezetık  irányították.  A  cél  az
volt, hogy hitükben erıs, erkölcsükben
tiszta,  nemzeti  érzésükben  öntudatos

és hivatásukban felkészült család-
anyákat neveljen. Az elsı lánykö-
ri  győlés  Martonvásáron  volt
1936 januárjában. Az 1938-as Eu-
charisztikus  Kongresszuson  már
háromezer lány vonult fel népvi-
seletben, illetve egyenruhában. A
KALÁSZ rendkívüli  népszerősé-
ge abban rejlett, hogy nem csupán
vallásos  nevelést  adott,  hanem a
lányok  személyiségét  is  nevelte,
gondoskodott  mővelıdésükrıl,

szórakozásukról is.
                     (folytatás a köv. oldalon)

A KALÁSZ közösség múltja és jelene

1. Szent Tarzícius

275-ben halt meg a Valerianus-féle
keresztényüldözés alatt. Az akolitusok
rendjébe tartozott: gyertyavivı és  mi-
nistráns  volt.  Megbízást kapott,  hogy
vigye el az Eucharisztiát a börtönbe az
elfogott  keresztényeknek.  Út  közben
egy fiúcsoport játszani hívta, de ı nem
tartott velük, mert feladata volt. Észre-
vették, hogy valamit rejteget a ruhája
alatt. Nekiestek, de nem tudták elvenni
tıle Krisztus szent testét. Vérével pe-
csételte meg szolgálatát.

2. Savio Szent Domonkos

Észak-Olaszországban  született.
Bosco Szent János oratóriumában ké-
szült a papi hivatásra. Túlzó lemondá-
sokkal  nem kímélte  gyenge  egészsé-
gét.  Betegsége  miatt  hazaküldték.
1857-ben 15 évesen meghalt. Céltuda-
tossága és hivatásra való felkészülése
követendı példa.

3. Gonzága Szent Alajos

Olasz  arisztokrata  család  szülötte.
Szülei katonai pályát szántak neki, de
ı egyházi szolgálatot akart végezni. A
hercegi udvarban is szigorú önmegtar-
tóztatásokat vállalt.  Idıvel apja is jó-
váhagyta szándékát, és Alajos belépett
a  jezsuita  rendbe.  Rómában tanult,  a
pestisjárvány  alatt  bátran  gondozta  a
betegeket.  İ  is  megfertızıdött,  de
meggyógyult.  1529-ben  halt  meg  23
évesen. A katolikus ifjak és a jezsuita
kollégiumok  védıszentje  és  példa-
képe.

Örömmel és buzgósággal
Isten és ember szolgálatában

I. Ministráns példaképek, védıszentek
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(folytatás az elızı oldalról)
1946-ban a többi egyházi szervezet-

tel  együtt  a  KALÁSZ-t  feloszlatták,
bár ezek a lánycsoportok még sok he-
lyen az 1950-es években is mőködtek.
Ezekben  az  idıkben  körülbelül  ezer
egyesületben  összesen  hatvanezer  ta-
got  számláltak.  Szadán  és  Bodajkon
két népfıiskolája mőködött, ahol a le-
endı vezetıknek lelkigyakorlatot,  fı-
zıtanfolyamot, illetve vallásos család-
nevelést  tanítottak.  Szép  nevünk,  a
KALÁSZ elıre mutatja a jövendıt: a
búzaszemek  kiperegnek,  szétszóród-
nak a  hallgatás,  a  csend földjébe,  de
elhullásuk 50–60-szoros termést hoz. 

Az  elmúlt  évek  változásai  legmé-
lyebben  a  falvakat  érintették.  Nincs
már falusi lány, az édesanyákat elnyel-
ték a munkahelyek. Jelenleg is orszá-
gos méreteket ölt a családi élet válsá-
ga. A földbe tiport KALÁSZ 1982-ben
hallatott újra magáról,  majd az alapí-
tók kijelölték az új  központi  vezetıt,
Metzger  Gabriellát,  az  esztergomi
egyházmegyei vezetıt. Több évtizedes
KALÁSZ-álmunkból  ébredtünk  fel,

hogy  küldetésünk  örökségét  tovább
adjuk.  Régi  vezetık és tagok az elsı
szóra  örömmel  és  szeretettel  jelent-
keztünk. 

A  megújuló  közösség  Kistarcsán
1989-ben alakult meg  Terlanday Sán-
dorné  Rózsika  néni vezetésével.  Há-
rom évig szorgalmasan részt vettünk a
havonta megtartott győléseken, ezt kö-
vetıen  1993-ban  avatás  volt,  amikor
nagyon  szép  ünnepség  keretében  30
asszony és hét leány fogadalmat tett. A
lányok vezetı  hiányában  elmaradtak,
de az asszony csoportunk ma is hősé-
gesen összetart.

Központunk Budapesten a Hajnóczi
u. 11. szám alatt  mőködik. Vezetıink
gondoskodnak országunkban lévı cso-
portokról,  évenként  lelkigyakorlatot
szerveznek  Leányfalun,  Iszkaszent-
györgyön,  Budapesten  a  Mária  utcá-
ban és Sümegen. A fiatal lánycsopor-
tok  számára  nyári  táborozásokat  is
szerveznek szerte az országban. Orszá-
gos  találkozót  Bodajkon,  Szentkúton,
Máriaremetén, 2005-ben pedig Vácott
rendeztek nagy sikerrel. Évi közgyőlé-
seinket tavasszal és ısszel tartjuk.  Az
Új  Kalász  címő  újságunk kéthavonta
jelenik  meg,  a  lap  igen  tartalmasan
összefoglalja  a  csoportok  munkáját,
buzdít, tanít és ötleteket ad.

Tevékenységünk:
Minden  évben  részt  veszünk  cso-

portosan,  hagyományos népviseletben
a  Szent  István-bazilikánál  megtartott
Szent Jobb-körmeneten. Elzarándoko-
lunk  Mária-kegyhelyekre.  Megtekin-
tettük  a  pannonhalmi  apátságot,  ha-
zánk  egyik  legrégebbi  kincsét  Békés
Gellért  atya  vezetésével.  Külön  szép

és nagy élményünk volt az ópusztasze-
ri  Feszty-körkép  megtekintése.  Részt
vettünk továbbá  a  Szentatya magyar-
országi látogatásain is.

Otthoni tevékenységünk is jelentıs.
Összejöveteleinket  havonként  rendez-
zük  és  minden  szerdán  engesztelı
imaórát tartunk. Asszonyaink a temp-
lom díszítésében, takarításban és még
sok szükséges dologban segítenek.

Csoportunk jó kapcsolatokat ápol a
közeli  községek KALÁSZ csoportjai-
val. Tíz falu, egy asztal ünnepünk ke-
retében szeretettel  találkozunk évente
több  alkalommal  a  következı  közsé-
gekkel: Kistarcsa, Kerepes, Szilasliget,
Mogyoród,  Máriabesnyı,  Valkó,  Ve-
resegyház,  Szada, Patak és Budapest.
Elıször  szentmisén  veszünk  részt,
ahol nagy örömünkre megtelik a temp-
lom.  A vezetık  és  a  többi  vendégek
imáikkal és szép énekekkel teszik ün-
nepélyessé ezt a szentmisét. Ezután a
kultúrházban  szeretetvendégséget  tar-
tunk. Az ünnep nyitányaként a kistar-
csai asszonyok verseket és szent éne-
keket adnak elı. Ezt követik a népvi-
seletbe öltözött kistarcsai  fiatalok ha-
gyományırzı táncai és dalai. A kere-
pesi  asszonycsoport  is  csatlakozott
szép táncaival és dalaival, végül a ti-
zenéves fiatal együttesünk csattanóval
zárta az alkalmat. Vendégeink és mi is
nagyon  szép  élményekkel  tértünk
haza.

Reméljük, ez a szép örökségünk fia-
taljaink szívében tovább folytatódik...
Szeretettel várjuk közösségünkbe a fi-
atalokat!

Varga Istvánné KALÁSZ vezetı

Vendégünk volt Süveges Gergı
Október 26-án az ismert tévés személyi-

ség,  egyben  négygyermekes  családapa  és
rendszeres  hitvalló,  Süveges Gergı volt  a
vendég elıadónk. Elıadása az élethivatás-
ról  szólt,  ami  szerinte  összetett  dolog  és
leginkább a  hagymához vagy a  káposztá-
hoz hasonlítható, mert az egyes részei ezek
rétegeihez  hasonlóan  épülnek  egymásra.
Legbelül a hit áll, ez a magja a hivatásnak, majd erre épül rá
a család második rétegként. Fontos kiemelni, hogy ez nem
elfedi a hitet, hanem arra ráépül. Például az esküvın úgy tu-
dunk igazán életre szóló fogadalmat tenni, ha azt az Istenbe
vetett hit és bizalom hatja át. A család után jön a többi réteg,
a munkahelyi és baráti kapcsolatok.

Gergı ezután az egyes hivatásterületeken belüli és azok
közötti konfliktushelyzeteket vette sorra. Példaként a hitbeli

konfliktusokra a saját útkeresését és a gyó-
nással  kapcsolatos nehézségeket hozta fel.
A családdal  kapcsolatban  a  férj  –  feleség
érdeklıdési körének különbözısége vagy a
szeretet  nem  megfelelı  kifejezési  módja
okozhat problémákat. A baráti kapcsolatok-
ban az élethelyzetek különbözısége (pl. há-
zasok–nem  házasok,  gyerekesek  –  nem

gyerekesek) távolíthatja el egymástól az embereket. A hit és
család között  konfliktushelyzet  lehet,  hogy pici  gyerekkel
szinte lehetetlen teljes odafigyeléssel részt venni egy szent-
misén. 

Az elıadás végén kérdésekre válaszolt, majd a sekrestyé-
ben dedikálta Apa-kép-írás címő könyvét. Közvetlen stílusa
és a saját életébıl vett példák által maradandó lelki élményt
szerzett a jelenlévıknek. Köszönjük!          CsF
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Ma az Internet a leggyakrabban hasz-
nált információforrás. Újságként, lexi-
konként használható. Mint mindennek,
ennek is van jó és rossz oldala. Végül
is a felhasználón múlik, hogy értékes
tudást szerez-e, vagy cél és kritika nél-
kül használja. Ha mértékkel és ismere-
teink bıvítésére, okosan alkalmazzuk,
akkor  sok  érdekes  dolgot  lelhetünk
vele.

Az Egyház is  megje-
lenik a neten, mert felis-
merték  a  lehetıséget,
hogy ezzel az eszközzel
is el lehet jutni az embe-
rekhez.  Meg  lehet  is-
mertetni az Egyház éle-
tét,  álláspontját  az  éle-
tünket,  környezetünket,
jövınket  meghatározó
kérdésekben.  Friss  híre-
ket,  napi  aktualitásokat
és  örök  értékeket  lehet
közvetíteni.

Nekünk,  magyar  ka-
tolikusoknak  jó  kiindu-
lópont a Magyar Katoli-
kus  Püspöki  Konferen-
cia honlapja. Ezen meg-
találhatjuk  a  püspökök  testületét,  az
egyházmegyéket, valamint számos hi-
vatkozást, amely más honlapokra mu-
tat. Ezek között találhatjuk a Vatikáni
Rádiót  és  a  magyarországi  katolikus
rádiókat, amelyek élı adásait is meg-
hallgathatjuk.

Ha szabadságra megyünk,  a  Mise-
rend hivatkozásra
kattintva tájékozódha-
tunk  a  helyi  templo-
mokról,  a  szentmisék
idıpontjáról.

A kezdılap  tetején
lévı fıcímekre linkel-
ve  híreket  olvasha-
tunk,  meglátogathat-
juk a  Vatikán oldala-
it,  a  Könyvtár menü
alatt a katekizmustól a
különbözı szintő egy-
házi  dokumentumo-
kon keresztül, a Pázmány Péter Elekt-
ronikus  Könyvtárig  alapvetı  kötetek
között böngészhetünk.

A Szentírást is olvashatjuk különbö-
zı nyelveken és fordításokban.

A  Pápai  megnyilatkozások cím
alatt elolvashatjuk például XVI. Bene-
dek üzenetét is a tömegtájékoztatás 43.

világnapjára. Ennek bevezetıjébıl idé-
zek:  „Az új digitális technológiák va-
lóban  alapvetı  változásokat  idéznek
elı a kommunikációs modellekben és
az emberi kapcsolatokban. Ezek a vál-
tozások különösen kézzel foghatóak a

fiatalok között, akik már ezekkel az új
kommunikációs  technológiákkal  szo-
ros kapcsolatban nıttek fel.  Jól  érzik
magukat a digitális világban, amely vi-
szont gyakran idegennek tőnik sok fel-
nıttnek,  akiknek meg kellett  tanulni-
uk, hogy megértsék és értékeljék azo-
kat  a lehetıségeket,  melyeket e világ

felkínál a kommunikációhoz. Idei üze-
netem gondolatai  különösen  azokhoz
szólnak, akik már ehhez az úgyneve-
zett  digitális  nemzedékhez  tartoznak:
velük szeretnék megosztani néhány el-
képzelést  az új  technológiákban rejlı
rendkívüli lehetıségekrıl, amennyiben
azokat egymás megértésének és a szo-
lidaritásnak  az  elısegítésére  használ-

juk. Ezek a technológiák valódi aján-
dékot jelentenek az emberiség számá-
ra:  arra  kell  tehát  törekednünk,  hogy
az  ezek  nyújtotta  elınyöket  minden
ember és minden közösség, különösen
a szükséget szenvedık és kiszolgálta-
tottak szolgálatába állítsuk.”

Az  Egyházmegyék hivatkozáson
keresztül  eljuthatunk  a  Váci  Egyház-

megye oldalára,  ahol  a
Sematizmus címszó alatt
a  Plébániák között  ke-
resve  megtalálhatjuk  a
kistarcsai  plébánia  is-
mertetését is.

Sajnos  a  saját  honla-
punkra  ezen  az  úton
még  nem  juthatunk  el,
de  a  Google  keresıbe
beírva a „kistarcsai plé-
bánia” kifejezést, rögtön
rátalálunk  http://kistar-
csa.plebania.hu/

Számos  más  érdekes
dolgot  is  megtekinthe-
tünk böngészés  közben.
Tájékozódhatunk  mő-
emlékekrıl,  múzeumok-
ról, mővészekrıl, keres-

hetünk, akár el is olvashatunk elektro-
nikus könyveket. Verseket találhatunk
meg egy rövid részlet vagy cím alap-
ján. Megtalálhatjuk a milánói dóm ol-
dalát,  ahol  panoráma  képeken  bo-
lyonghatunk  a  dóm tetején  lévı  tor-
nyok között, de megtekinthetjük a Six-
tus-kápolna freskóit,  Rafaello termeit,

Leonardo Utolsó  va-
csora freskóját. 

A böngészıprogram
keresıjével  gyakran  a
Wikipédia  Internetes
lexikon  magyar  vagy
idegen nyelvő szócik-
keit  találjuk meg.  Ezt
a lexikont külön is ér-
demes  használni  és  a
szócikkek  között  cél-
tudatosan  keresni.  Ez
nem egy hivatalos le-
xikon,  hanem  sokan

szerkesztik és közösségi kontroll is mő-
ködik, de az itt talált információkat jó,
ha ellenırizzük más forrásból is.

Jó böngészést kívánunk mindenkinek!
Az  ajánlott  kiindulópont  számunk-

ra: http://www.katolikus.hu

Galántai Viktor

Egyház a világhálón
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Az egyházközség története 
A Boldogasszony tiszteletére szentelt

középkori egyházközségrıl az elsı ada-
tok az 1300-as évekbıl valók. Egy 1317.
évi  oklevél  Mihály  nevő  papját  említi,
egy  1330-as  évekbıl  való  pápai  tized-
jegyzék pedig András papról szól. Az el-
sı  alkalommal,  1380-ban  említett  Bol-
dogasszony templom 1696-ban reformá-
tus kézre került. 1776-ban Jósa István és
felesége, Orosz Julianna katolikus föld-
birtokosok  késıbarokk  stílusú  templo-
mot építettek,  amit 1778-ban Tóth Mi-
hály kisvárdai  plébános  a  Szenthárom-
ság  tiszteletére  szentelt  fel.  1781-ben
hatszobás paplakot építettek. Eszterházy
püspök ezt követıen Fényeslitkét önálló
plébániává nyilvánította. Elsı plébánosa
Bánóczi János volt. 

Az 1781-ben épített plébánia kiváltá-
sára 2002-ben új plébánia épült Szováti
Tamás  plébános  irányításával,  Kulcsár
Attila terve alapján.

Az  egyházközség  1993-tól  a  Debre-
cen–Nyíregyházi  Egyházmegye Kisvár-
dai  kerületéhez  tartozik,  leányegyháza
Komoró és Záhony.
Az egyházközség ma

A 2002-es népszámlálás szerint a köz-
ségben 2396 lakos él,  akik közül 1018
római katolikus,  85 görög katolikus és
1208 református. 2003. augusztus 1-étıl
a plébános Maga László atya.  Az egy-
házközségben óvodás kortól a felnıttko-
rig  mindenki  számára  folyik  hitoktatás
Forgács Józsefné óvónı, Szenesné Tóth
Ágnes pedagógus vezetésével. 

Az egyházközségben különbözı lel-
kiségi közösségek mőködnek:

Jézus Szíve családok imacsoportja
Rózsafüzér Társulat
Cursillo lelkiségi csoport

E közösségek mellett esztendık óta
van  egy felnıtt  énekkarunk,  vezetıje
Kristóf  Melinda  kántor.  Idén  nyáron
Hegedüs  Katalin  és  Tirpák  Istvánné
szervezésével  nagy  örömünkre  meg-
alakult  a diákénekkar,  az általános és
középiskolai tanulók számára, vezetı-
jük Hegedüs Katalin egyetemi hallga-
tó. Az egyházközség templombúcsúja
Szentháromság  vasárnapján
van,  ezen  nemcsak  a  három
egyházközség  hívei,  hanem
számos vendég is részt vesz. 

Híveink  szívesen  zarándo-
kolnak. Július utolsó vasárnap-
ján elmegyünk Máriapócsra, a
könnyezı Szőzanyához a Deb-
recen–Nyíregyházi Egyházme-
gye búcsúünnepére, de többen
járnak  Szentkútra,  Egerbe  és
Monokra.  Idén  a  három egy-
házközség híveivel  Rómába  zarándo-
koltunk, hogy ott Pál apostol sírja elıtt
tisztelegjünk az emlékév alkalmából. 
A kistarcsai egyházközség orgona fel-
ajánlása

230 éves templomunkban nem állt or-
gona, korábban harmóniummal, jelenleg
szintetizátorral  kísérik  a  liturgiát.  Már
esztendıkkel ezelıtt felmerült egy orgo-
navásárlás  gondolata,  amit  azonban  az
utóbbi  évek  felújítása  munkálatai  min-
dig megelıztek. Érdeklıdésünket rögtön
fölkeltette a kistarcsai egyházközség fel-
ajánlása. 

Hálásak vagyunk a jó Istennek, a plé-
bános atyának és a képviselı testületnek,
hogy mi kaphattuk meg az orgonát – és
szívbıl  örültünk  a  két  kérésnek,  hogy
egyházközségünk felnıtt és diákénekka-
ra egy vasárnap szolgáljon a kistarcsai

egyházközségben, valamint vigyünk hí-
res  szabolcsi  almát  a  rászorulóknak,
nagycsaládosoknak. 

A hívek a kérés kihirdetése után két
hét alatt közel 150 láda almát ajánlottak
fel  jó  szívvel,  nagy  szeretettel,  melyet
október 17-én szállítottunk el, s ezen a
napon hozhattuk el az orgonát, amit lel-
kes örömmel fogadott ez egyházközség.

Új hangszerünket november 8-án va-
sárnap  szentmise  keretében  áldja  meg
Varga János szabolcsi  fıesperes,  c.  ka-
nonok,  s  kerül  sor  hangszerbemutatóra
Fekete Nándor orgonamővész közremő-
ködésével. A jeles napra izgalommal ké-
szülünk, várjuk az új orgona megszóla-
lását. 

A két énekkar 2009. november 22-én,
Krisztus Király vasárnapján látogat el a
kistarcsai  egyházközségbe  és  énekel  a
szentmisén. 

Bízunk abban, hogy a kistarcsai egy-
házközség orgona felajánlása  és  az  azt
követı találkozások, illetve az énekszol-
gálat  kezdete  lesz  egy testvéri  kapcso-
latnak!

Köszönjük a kistarcsai atyáknak és hí-
veknek!  Isten bıvelkedı  áldása  kísérje
mindannyiukat.

Maga László fényeslitkei plébános

Szüreti bál
Október  17-én  a  csömöri

egyházközség szüreti bált szer-
vezett, amelyre minket is meg-
hívott  Görbe  József  atya.  Jó
hangulatú,  összeszokott  társa-
ságba érkeztünk, ahol a hangu-
latot kitőnı zenekar biztosítot-
ta.  Gyerekkoromba  láttam
ilyen zenekart, ahol cimbalom
és nagybıgı is volt. Ami meg-
lepett az az, hogy fiatalok: hu-
szonévesek  voltak  a  zenészek.  A mai  modern  világban
többnyire  gitáron,  elektromos  orgonán  játszanak  a  zené-
szek. És ezek a fiatalok megırzik hagyományainkat, nem
engedik elveszni a régi mulatási szokásokat. Nekünk is ha-

sonlóan  meg  kell  ıriznünk  a
hitünket és gyerekeink által to-
vább adni,  hogy az utókor  is
vallásosan éljen. A modern vi-
lág  ne  vegye  el  fiataljainkat!
Nem ciki, ha egy fiatal nagy-
bıgın  játszik  és  nem  dobol,
mint ahogyan az sem, ha a mi-
sérıl jön ki valaki és nem va-
lamelyik plázából. Visszatérve
a  bálra:  volt  nótázás,  tánc,

szendvics, sütemény, bor és jó hangulat, szerintem minden-
ki jól érezte magát. Köszönjük az atyának és a csömöriek-
nek a meghívást.

Mátyás Andrásné hitoktató

A fényeslitkei egyházközség bemutatkozása
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Borromei Károly a milánói hercegség
(Olaszország)  egyik  legnevezetesebb
családjából  származott.  Kastélyaik,
földbirtokaik  és  politikai  hatalmuk
volt. Károly apja Medici Margitot vet-
te felségül, akinek egyik testvére 1559-
ben IV. Pius néven pápa lett. 

Károly  Arona  várában  (50  km-re
Milánótól  északnyugatra)  született
1538-ban,  Erzsébet  és  Frigyes  után
harmadikként.  Kicsi  korában  elvesz-
tette édesanyját. A család úgy döntött
– mivel sok egyházi  javadalmuk volt
–, hogy Károly klerikus legyen. A csa-
lád és Károly gondolata egy volt, ezért
tizenkét éves korában reverendát öltött
és felvette a tonzurát (hajkorona). Ti-
zenhat éves korában a páviai (Milánó-
tól  délre  35  km)  egyetemre  küldték.
Néhány héttel Károly egyetemi tanul-
mányainak  befejezése  után  választot-
ták  meg  IV.  Piust,  aki  a  huszonegy
éves ifjú rokont Rómába hívta. Bíbo-
rossá,  majd  milánói  érsekké  nevezte
ki, de Rómában kellett maradnia.  Ká-
roly akkor  még nem is  volt  pap.  Az
Egyház  akkoriban  igen  mozgalmas
életet  élt.  Károly  hőségesen,  nagy
munkabírással  és  kötelességtudással
váltotta valóra a pápai intézkedéseket.

Testvére, a katona Frigyes utód nél-
kül halt meg. A rokonok kérték, jöjjön
haza, vegye át a család vezetését.  Az
Egyház  iránti  hőségét  igazolta,  hogy
pappá  szenteltette  magát,  hamarosan
püspök lett, így már átvehette a milá-
nói  egyházmegye  vezetését  27  éves
korában.  A  Tridenti  Zsinat  (1545–
1563) határozatai alapján vezette egy-
házmegyéjét.  Újításai  miatt  sokan tá-
madták,  de  ezekbıl  gyıztesen  került
ki, melyet növekvı hírének köszönhe-
tett.  A jövı szentpontjából  fontosnak
tartotta papnevelı intézetek alapítását,
ahol egyházi képzés mellet  világi  tu-
domány  is  szerepelt.  A legfontosabb
azonban az életszentségre való nevelés
volt. A szent érsek legfıbb munkája az
egyházmegye  látogatása  volt:  ettıl
várta az erkölcsi és vallási megújulást.
Sok tennivalója volt: helyre kellett ál-
lítani  az  egyházmegyei  fegyelmet,  a
nép körében az erkölcsi élet színvona-
lát,  föl  kellett számolni a sok vissza-
élést a liturgiában. 

Lelkipásztori  buzgóságát,  nagylel-
kőségét  és  szervezıkészségét  veszé-
lyes idıben mutatta meg, mint például
1576-ban, amikor pestis volt  Milánó-

ban.  Ezt  ké-
sıbb  „Szent
Károly  pesti-
sének”  ne-
vezték  el.  A
város  vezetıi
mind  eltőn-
tek. Akkor az
érsek vette át
a vezetést, és
részben  saját
j a v a i v a l ,
részben  a
g a z d a g o k
adományai-

val  segített,  menhelyeket  állított  fel.
Mivel a templomokat a fertızés veszé-
lye miatt bezárták, az útkeresztezıdé-
sekbe oltárokat helyeztek el, és a pa-
pok ott miséztek. 

Magánéletében – ha lehet errıl be-
szélni  –  labdajátékkal,  sakkal,  vadá-
szattal pihente ki magát. Szerette a ze-
nét, maga is játszott csellón. Nagy volt
a munkaszeretete. Rómában soha nem
intéztek olyan gyorsan ügyeket,  mint
Károly alatt. Amikor pappá, püspökké
szentelték, beosztottai egy részét elbo-
csátotta, rangjait visszaadta a pápának,
és püspöki városába ment. Milánóban
fogadásakor a püspöki palotát ısei ké-
pével, címereivel feldíszítették. İ eze-
ket levetette, Szent Ambrus és más mi-
lánói  püspökök képét  tetette  fel.  Azt
mondta: „Amíg gróf Borromei Károly
voltam,  elıdeim  nyomdokain  jártam,
de mióta Milánó érseke vagyok, elıde-
im a példaképeim.” Milánóban akkor
hihetetlen  viszonyok  volta.  A  hívek
nem tudták a  Miatyánkot.  Sok temp-
lomba  elment,  de  iszonyattal  fordult
ki. Az oltárnál történı liturgiával nem
törıdtek,  nevetgéltek,  lakmároztak.
Részeg  férfiak,  ízléstelenül  kifestett
nık járultak az áldoztatórácshoz. Volt
olyan templom, ahol gabonát tároltak.
A körmenet – ha volt – inkább karne-
váli  felvonuláshoz hasonlított.  Ezeket
látva  így  szólt:  „El  vagyok  szánva
arra, hogy a tridenti reformot azonnal
elkezdem”.

Amikor a bíboros a nagyböjtbe nyú-
ló farsangi mulatságokat betiltotta, el-
lenségei a pápánál panaszkodtak. Töb-
bek között  a következı történettel:  A
városba érkezése után meglátogatta  a
híres dómot. Látta, hogy egy lovag tel-

jes fölszerelésben a templomon átlova-
gol.  Utána  egy csacsifogat,  majd ne-
vetgélı emberek. Régi szokásjog alap-
ján átjáróháznak használták a templo-
mot. Ahelyett, hogy megkerülték vol-
na,  az  egyik  oldalajtón  bementek,  a
másikon kijöttek. A bíboros bezáratta
az oldalajtókat. Panaszt emeltek a vá-
ros  vezetıjénél.  A válaszlevélben  ez
állt:  az ajtók zárva maradnak.  A her-
ceg–helytartó tombolt dühében. Éjsza-
ka feltörette a dóm oldalkapuit, a bíbo-
ros pedig befalaztatta. 

Az  érseket  bérgyilkossal  akarták
megöletni. Pisztollyal rálıttek, amikor
háznépével a  kápolnában imádkozott.
İ kezével hátához nyúlt, majd folytat-
ta az imádságot.  Karingén egy fekete
pont és piros folt maradt, de a golyó a
lábánál hevert. Csoda! – kiáltották az
emberek. Az érsek nem engedte, hogy
üldözzék  a  merénylıt,  de  késıbb  az
összeesküvıket megbüntették. 

Borromei  Szent  Károlyról,  a  bíbo-
rosról látunk olyan képet, amikor kö-
téllel  a  nyakában,  vállán  kereszttel,
megfosztva magát méltóságának min-
den jelétıl, bőnbánati, engesztelı kör-
menetet tart. Nem félt a pestistıl, láto-
gatta a kórházakat, értékeit a betegekre
költötte.

A járvány megszőnt,  a  megszökött
helytartó visszatért. A bíboros hısies-
ségét,  mely az ı gyávaságát  nyilván-
valóvá tette, nem tudta elviselni. Ezért
a  pápánál  bevádolta:  a  pestis  idején
nem tartotta be a város törvényeit.  A
bíborost  Rómába idézték.  De  már  az
elindulása is, fıleg pedig a visszatéré-
se valóságos diadalmenet volt. 

Az évtizedek felırölték a szent éle-
tét. Negyvenhat éves korában az orvo-
sok  megállapították:  testi  ereje  elfo-
gyott.  Károly teljes nyugalommal  fo-
gadta  ezt,  felvette  a  betegek szentsé-
gét,  és 1584. november 3-án Milánó-
ban meghalt. V. Pál pápa avatta szentté
1610. november 1-jén. Ünnepét 1613-
ban  vették  föl  a  római  naptárba,  no-
vember 4-re.

Az ısi Váci Egyházmegye papneve-
lı intézetét Borromei Szent Károlyról
nevezték  el.  November  4-én,  Károly
napkor,  a  szeminárium búcsúünnepén
a  professzorok  és  a  tanuló  kispapok
tisztelettel  emlékeztek meg a  névadó
szentrıl. Szép kispapi éveim közül ez
el nem múló, szép emlék. 

Somlai József c. apát, ny. plébános

Borromei Szent Károly
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Az elmúlt idıszak
eseményei

Meszlényi  Zoltánt,  az 1951-ben már-
tírhalált  halt  segédpüspököt október 31-
én avatták boldoggá az esztergomi bazili-
kában, a 10 óra 30 perckor kezdıdı ün-
nepi  szentmise  keretében.  A boldoggá-
avatási szertartást Erdı Péter bíboros, prí-
más, esztergom–budapesti érsek és Ange-
lo Amato érsek,  a Szenttéavatási  ügyek
Kongregációjának prefektusa végezte.
„Krisztus  hő  pásztoraként  a  hitet  és

Egyházunk iránti  hőséget nem tagadom
soha!  Isten  engem  úgy  segéljen!”
(Meszlényi Zoltán Lajos)

Október 25-én szentelte meg Somlai Jó-
zsef apát a nagytarcsai templom új homlok-
zati szobrait, melyek Szent István királyt és
Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolják.

Újságelıfizetés
Plébániánkon  több  elıfizetıje  van

az A Szív és az Új Misszió folyóiratok-
nak. Sajnos minden év végén akadnak,
akik nem tudják a következı évi elıfi-
zetést vállalni, így most is szeretnénk
felajánlani a testvéreknek, aki igényli
ezen újságok valamelyikét, az megren-
delheti a sekrestyében.

A Szív  újság  jelenlegi  ára:  340,–
Ft/hó, azaz éves elıfizetése 12x340 =
4080,–Ft.

Az Új  misszió jelenlegi  ára:  130,–
Ft/hó,  jövıre  az  éves  elıfizetése
12x140 = 1680,–Ft lesz.

Állandó programok az
egyházközségben

Helyszínek rövidítései: T (templom) P
(plébánia) EO (egyházközségi otthon)
• Hétfı:  10–12  Baba–mama  klub

(P);  18:45–19:15  bibliaóra (T)  A
hónap 3. hétfıjén meghívott elıadó.

• Kedd: 16:45-tıl  engesztelı imaóra.
A hónap  2.  keddjén  20–22  MÉCS
családközösség összejövetele. (P)

• Szerdán (P) azoknak a gyerekeknek,
akik iskolájukban nem tudnak hittant
tanulni, 18 órától hittanfoglalkozás.

• Csütörtök: 17:30 szentségimádás
• Péntek:  16–18  ifjúsági  klub (P);

19–20 felnıtt hittan két hetente (P)
• Szombat: 10–12 Oratórium (EO)
• Vasárnap:  10–10:30  Agape a  diák-

mise után (P); 18–19:30 Vivace kó-
rus próbája (P);  Kalász összejöve-
tel a hónap 2. vasárnapján (EO)

Újságcímpályázat
Szeretnénk egyéni, találó címet adni

plébániai  újságunknak,  ehhez  várjuk
az ötleteiket papíron vagy elektronikus
formában.  Lehet  csak  egy cím,  vagy
grafikus megoldás is. Leadható a sek-
restyében, plébánián vagy e-mailben.

Tervezett programok
november során:
• 7-én  szombaton  délután  használt

ruha cserebere akciót szervezünk
a plébánián. Kérjük a kedves híve-
ket, hogy akinek feleslegessé vált,
de  még  használható  ruhanemői
vannak, és azokat szívesen adomá-
nyozná  másoknak,  az  15  órára
hozza le ıket. Akik pedig szívesen
válogatnának az összegyőlt ruhák-
ból, azokat is szeretettel várjuk.

• A hónap  meghívott elıadója Gál
Péter, aki  11-én,  szerdán  tud  el-
jönni hozzánk és Csömörre.

• 14-én 4. évf., 21-én 3. évf., 28-án
Baba–mama  klubosok  évfolyam-
miséje lesz.

• Roráte  misék decemberben  szer-
dán és pénteken 6-kor kezdıdnek.
Utána  közös  reggeli  a  plébánián.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai József apát; Felelıs kiadó: Görbe József plébános

Fıszerkesztı: Lauer Tamás, Korrektúra: Rochlitz Bernadett
Szerkesztık: Csicsiri Ferenc, Galántai Viktor

A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. T: 06 (28) 506– 910
Nyomtatta: Interelektronik Kft. 400 példányban

Web: http://kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

Szentmisék rendje
hétfı: 18:00
kedd: 18:00
szerda: 7:00
csütörtök: 18:00
péntek: 7:00
szombat: 7:00; 18:00 (elıvételezett)
vasárnap: 7:30; 9:00; 10:30; 18:00

Irodai órák a plébánián
hétfı: 15–18
szerda: 10–12
csütörtök: 10–12
péntek: 16–18

Program ajánló:
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás  Országos Találkozója

2009. november 7-én lesz az Ice Centerben. (1046 Budapest, Homoktövis u.
1.) A 30-as busszal lehet a Keleti Pu.-tól a Homoktövis utcáig utazni.

A Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház lelkigyakorlatai: 
2009. november 9–11. (hétfı vacsorától szerda ebédig) 
„Szövetségben Istennel” – Böjte Csaba lelkigyakorlata
2009. december 11–13. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) 
Adventi lelkigyakorlat – vezeti: Turai János atya


