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Ezzel  az  ötletgyőjteménnyel  igyekszünk

az  Olvasó  olvasóinak  segíteni,  hogy  a

böjtölés  „nem hagyományos” formáira

is rátalálhassanak, s ezáltal hozzájárul-

janak  az  éghajlatváltozás  elleni  küzde-

lemhez. Természetesen az ötletekbıl sza-

badon lehet válogatni, sorrendjük is fel-

cserélhetı. Lényeg az, hogy böjtünk egy-

ben a teremtett világ védelmére is szol-

gáljon.

Közlekedjünk szelíden – legyen szó
gyaloglásról,  a  kerékpár  vagy az  autó
pedáljáról. Utazás közben találjunk mó-
dot  arra,  hogyan  tudjuk  csökkenteni
a  szén-dioxid-kibocsátást!  Lehetnek
olyan  kollégáink  is,  akik  a  közelben
laknak,  és  akikkel  közös  autóval  tud-
nánk munkába járni. Egyeztessünk kol-
légáinkkal,  az  iskolatársak  szüleivel,
hogy kinek mikor és hova kell mennie!

Újrahasznosítjuk,  amit  lehet?  Vizs-
gáljuk meg a kérdést! Éljünk a lakó-

környezetünkben adódó szelektív hulla-
dékgyőjtési  lehetıségekkel!  Veszélyes
hulladékainkkal  (vegyszerek,  gyógy-
szerek,  szárazelemek,  fáradt  olaj  stb.)
minden  esetben  külön  gonddal  bán-
junk! A szelektív hulladékgyőjtés nem
old meg mindent, a hangsúly mindig a
hulladékkeletkezés  megelızésén  van,
de  érezzük  kötelességünknek  az  elke-
rülhetetlenül  képzıdı  hulladéknak  az
anyagfogalomba való visszajuttatását!

Beszéljünk másoknak is a szén-dio-
xid-böjtrıl és bátorítsuk ıket, hogy ık
is csatlakozzanak!

Ha  egyénileg  szabályozható  a  főtés,
egy napra állítsuk egy fokkal lejjebb.

Mondjunk  búcsút  a  készenléti
üzemmódnak!  Ellenırizzünk  minden
elektromos berendezést, hogy haszná-
laton kívül valóban ki  van-e kapcsol-
va. Egyedül a televízió igazi kikapcso-
lása évente 20 kg szén-dioxid kibocsá-
tását elızi meg.

Akkor  mossunk,  ha  teljesen  meg
tudjuk tölteni a mosógépet.

(folytatás az utolsó oldalon)
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Egy  régi  történet  olyan  királyról
szól, aki a kor szokásának megfelelıen
udvari  bolondot  tartott.  Az  ilyen  bo-
londnak joga  volt  ahhoz,  hogy  meg-
mondja az igazságot a királyoknak és
a hercegeknek, még akkor is, ha az ke-
serő volt. Ha ugyanis az igazság kese-
rő volt, akkor egyszerően csak annyit
főztek  hozzá:  ,,Hiszen  ı  bolond!”
Egyszer a király olyan ezüst bolond-
pálcát  adott  bolondjának,  amelynek
végén  arany  harangocska  hintázott.
Ezt mondta neki:
–  Az  biztos,  hogy  te  vagy  a
legnagyobb bolond, aki csak létezik a
világon.  De  ha  egyszer  mégis
találkozol  olyan  emberrel,  aki  még
nálad is nagyobb bolond, add tovább
neki ezt a pálcát.
A bolond éveken át hordozta magával

a  pálcát.  Egy napon  aztán  megtudta,
hogy  haldoklik  a  király.  Csendesen
bement a betegszobába és így szólt:
–  Király,  hallom,  nagy  útra  akarsz
indulni.
– Nem akarok – válaszolt a király –,
hanem kell!

– Bizonyára hamarosan visszatérsz.
– Nem – sóhajtott a király. – Abból az
országból,  ahová  én  utazom,  nincs
visszatérés.
– No,  akkor  viszont  bizonyára régen
elıkészítetted  az  utazást.  Remélem,
gondoskodtál  arról,  hogy  abban  az
országban, ahonnan nincs visszatérés,
királyi módon fogadjanak. 

A király a fejét rázta.
– Ezt elmulasztottam. Sosem volt idım
arra, hogy elıkészítsem ezt az utazást.
– Ó, akkor te valószínőleg nem tudtad,
hogy  majd  egyszer  el  kell  indulnod
erre az útra!
–  Már  régóta  tudtam.  De,  mint
mondtam,  sosem  volt  idım,  hogy
megtegyem a helyes elıkészületeket.
A  bolond  ekkor  csendesen  letette
pálcáját a király ágyára és így szólt:

– Azt parancsoltad nekem, hogy annak
adjam  tovább  ezt  a  pálcát,  aki  még
nálam is nagyobb bolond. Király, fogd
a  pálcát!  Te  tudtad,  hogy  át  kell
menned az örökkévalóságba, és hogy
onnan  nincs  visszatérés.  Ennek
ellenére  nem  törıdtél  azzal,  hogy
megnyíljanak neked az örök hajlékok. 
Király, te vagy a legnagyobb bolond!

A LEGNAGYOBB BOLOND
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Olyan érdekes,  hogy a  go-
nosz lélek felviszi  Jézust  egy
templom  tetejére  és  mondja:
„Dobd le magad, az angyalok
úgyis a tenyerükön hordoznak, te leszel a
nagy sztár,  mindenki  hanyatt  esik,  hogy
milyen  ügyes  vagy,  hogy  ilyen  sereget
senki nem tud csinálni!” Jézus azt mond-
ja: „Távozz tılem, sátán!” Tehát a feltőnı,
a fényes, a csillogó dolgokat, a „tőzijáté-
kokat”  kerüli.  Nem hiányzik  neki,  hogy
ilyen extra dolgokkal szórakoztassa a kö-
zönséget. A hétköznapi emberek életét éli.

Jó  elképzelni  a  huszonéves  Jézust,
ahogy názáreti barátaival munka után le-
ülnek  és  beszélgetnek:  meghallgatja  az
emberek gondját-baját, figyel. Nem kap-
kodja el a választ, még nem érkezett el az
ı  órája.  Milyen  jó  lenne,  ha  meglenne
bennünk ez a végtelen türelem!

Názáreti csendes élet. Megvan-e a szí-
vünkben a vágy ezek iránt a dolgok iránt?
Az  ember  sokszor  nézi  a  televíziót  és
egyébrıl se szól, mint gazdasági válság-
ról, hogy milyen nagy a probléma, nin-
csen  pénz,  hogy  így,  hogy  úgy,  hogy
amúgy.  Errıl  eszembe  jut  egy  vicc:  A
székely bácsi hazafelé menet a sötétben
nekimegy a  villanypóznának és  elkezdi
körbe  tapogatni.  Megy körbe  az  oszlop
körül,  egyszer  csak  felsikolt:  „Jaj,  iste-
nem, be vagyok falazva!” Kicsit ilyen ez
a gazdasági válság: tényleg van egy aka-
dály,  de  azon  kívül  még  annyi  irányba
mehetünk, annyi szép dolog van körülöt-
tünk, amit a Jóisten felkínál!

Milyen  szép  és  csodálatos  a  családi
élet! Milyen jó élni itt, Magyarországon a
názáreti  csendes  életet!  A Szőzanya  és
Szent József által kitaposott út mindany-
nyiunk elıtt nyitva áll. Hiszem, hogy azt,
ami  az  embert  igazán  emberré  teszi,  a
gazdasági válság nem érinti. Az, hogy le-
üljél a feleségeddel és elbeszélgessél, el-
sétáljál valamerre, azt a gazdasági válság
nem érinti. Ahhoz nem kell EU-s finan-
szírozás… Az, hogy a szomszédból a ba-
rátaidat  áthívd  és egy pohár sör  mellett
römizzetek,  kártyázzatok,  jót  beszélges-
setek,  ahhoz  sem  kell  nagy  befektetés.
Ahogy ahhoz sem, hogy a gyermekedet

kézen fogd és elmenj vele virágot szedni
és madárfüttyöt hallgatni az erdıbe.

Nagyon  szegény családból  származó,
úgymond  szociális  árvákat  nevelünk  az
alapítványunkban.  Vakációkor  a  gyere-
kek – hiába árvák – ık is hazavágynak.
Így volt három gyermekünk is egy csa-
ládból, ahol az apuka, anyuka élt, de tud-
tam,  hogy egy garázsban hajléktalanok,
teljesen  lecsúszott  egzisztenciák,  nem
erıst  akartam  hazaengedni  ıket,  de  ık
mégis kérleltek. Gondoltam, elviszem és
este visszahozom ıket.  Délután 3-4 óra
körül elmentem értük, mert korán sötéte-
dik, már félhomály volt. Nem volt beve-
zetve a garázsba a villany, két nagy vasaj-
tó, középen egy szerelıgödör, egy ágy, az
ágyban  a  három  gyerek  az  anyukához
bújva, a plafonon a lehelet kicsapódott a
hideg betonra, a vízcseppek mint egy-egy
gyémánt  csillogtak.  Nem láttam semmi
nyomát  annak,  hogy  karácsonyra  vagy
szilveszterre  készülıdtek  volna.  Hideg
volt, sötét volt. Az apuka állt az ágy mel-
lett, tördelte a kalapját, az anyuka nyaká-
ban csüngött  a  három gyerek.  Szóltam,
hogy „Gyerekek, gyertek, öltözzetek, me-
gyünk vissza Dévára!” İk persze tudták,
hogy várja  ıket  a  meleg  fürdı,  a  szép
ruha,  a  kölyökpezsgı,  a  csillagszórók,
minden,  ami  ilyenkor  belefér  egy ilyen
intézeti karácsonyba. És akkor az egyik
kisfiú  azt  mondta:  „Pap  bácsi,  mi  nem
ünnepelhetnénk  itthon,  anyukámékkal?”
Éreztem, hogy megáll bennem valami. A
gyereknek nem arra van szüksége, hogy
egy csomó kütyüt odavigyenek neki ta-
licskában,  hanem  arra,  hogy  átölelje  a
nyakadat, hogy megpusziljad, hogy érez-
ze azt a jóságot, ami egy szülıbıl árad.
Egyfelıl egy csomó limlom, másfelıl az
édesanya meleg nyaka és semmi más. És
messzemenıen az édesanya volt a nyerı!
Akkor azt gondoltam, hogyha Isten segít,
ezt minden szülınek elmondom…

Pár gondolat még a gyereknevelésrıl:
milyen szép, hogy amikor a kis Jézus el-
veszik, nem esik Mária Józsefnek, „Mi-
lyen férfi vagy te, a teremtés nagy koro-
nája, így lehet rád bízni a gyermeket!” És
ugyanígy József sem kezdi el, hogy „Mit
tudom én, mit kokettáltál a Szentlélekkel
vagy kivel, halvány gızöm sincs, honnan
az a gyerek, fújd fel, én elmentem!” Mi-
lyen  jó,  hogy ık  nem így  civakodnak!
Megfogják egymás kezét, baj van, gond

van, meg kell oldani. Összetarta-
nak.  Együtt  indulnak el  megke-
resni a kis Jézust.

Képzeljük csak el,  hogy eltelt
egy nap és nincs meg a kis Jézus. Össze-
bújnak  egy  fa  alatt  (akkor  nem  voltak
motelek), imádkoznak. Másnap folytatják
a keresést  és harmadnap sem adják fel,
nem mondják azt: „Isten adta, Isten elvet-
te, legyen áldott az Úr neve!” Nincs ben-
nük fatalizmus, hogy ha az Úr akarja, ak-
kor megkerül, ha nem, akkor nem. Kere-
sik  a  maguk  kis  egyszerő  eszközeivel,
hisz  nem  volt  hangosbemondó,  rendır-
ség. Keresik az Istent a földön.

Milyen  szép,  amikor  megtalálják!  A
végtelen alázat, amivel köszöntik: „Nézd,
atyád és én aggódva kerestünk, miért tet-
ted  ezt  velünk?”  A család  békéje  újból
helyreáll. Azt írja a Szentírás, hogy haza-
mentek és Jézus növekedett bölcsesség-
ben és kedvességben,  a szülei  és mind-
annyiunk  örömére.  Én  azt  gondolom,
hogy még a názáreti csendes életbe is be-
lefér  néhány  ilyen  jeruzsálemi  kirucca-
nás,  aggodalom,  nehézség,  válság.  Mi-
lyen  szép,  hogy nem egymásnak esnek
ezek  az  emberek,  hanem  együtt  oldják
meg a feladatokat, gondjaikat és bajaikat!
Nagy-nagy  szeretettel  és  örömmel  állí-
tom  mindannyiunk  számára  példaképül
ezt a názáreti csöndes életet.

A kétezer  év  alatt  nem  került  szebb
eszme, szebb kihívás élı ember elé, mint
a  család.  Ezt  az  életformát  maga Jézus
Krisztus  szentelte  meg.  Adja  az  Isten,
hogy ezen az úton járva a Kárpát-meden-
cei magyar családok önmagukra találja-
nak! Ne olyan helyen keressék a boldog-
ságot, ahol nincs, a kút mellett ne halja-
nak szomjan! Merjenek meríteni ebbıl az
ajándékból!  Merjétek  szeretni  egymást,
merjétek megfogni a férjetek/feleségetek
kezét, merjétek átölelni a gyermekeiteket,
merjetek  játszani,  merjetek  kirándulni,
beszélgetni!  Merjetek  örvendeni  annak,
hogy ajándék vagy te is és ajándék a mel-
letted lévı családtagod is! Adja az Isten,
hogy megújuljanak a Kárpát-medencében
a magyar családok közösségei! 

Ámen.

AMI AZ EMBERT EMBERRÉ TESZI
Böjte Csaba levelének befejezı része
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A PAP S Á G  É V E
Somlai József címzetes apát, 

nyugdíjas plébános írásának 3. része

11. A szentség kiszolgáltatója a
püspök. Az  egyházi  rend
szentségét  csak  a  püspök
szolgáltathatja ki.  Az egy-
ház  kizárja  sorai  közül
azokat, akik azt állítják,
hogy a püspök papszen-
telési  hatalma közös az
áldozópapéval.  A  pap-
szenteléshez  a  püspök
részérıl  is  megfelelı
szándék  kell.  A püspök
csak  a  saját  egyházme-
gyéjében élıket szentelheti
pappá,  vagy  erre  engedélyt
kell, hogy adjon, másik püspök-
nek. 1017. kánon: „A püspök saját te-
rületén kívül csakis a megyéspüspök en-
gedélyével  adhat  fel  rendeket”.  A püs-
pökszentelésnél  három  püspöknek  kell
jelen  lenni,  kivéve,  ha  maga  a  pápa
szenteli  a  püspököt.  Az  egyházi  rend
szentsége a papot magasabb méltóságba
emeli.  Nazianzi  Szent  Gergely  szerint:
„A szónak az ereje a papot fölségessé és
tiszteletreméltóvá  avatja…  Szemre  az,
aki volt, de láthatatlan erıvel és kegye-
lemmel különbbé formált láthatatlan lel-
ket hord kebelében.” A pap mindenben
Krisztus  szándéka  szerint  cselekedjen.
Ez a természetfeletti  hivatás természet-
feletti hódolatot és bizalmat is követel a
pap számára. 

12. A hierarchia. (Szó szerint: szent
uralom) A hierarchia szó jelenti a Krisz-
tus  által  az  egyház  megszentelésére  és
kormányzására adott hatalmat. A Római
Katolikus Egyházban a hatalommal ren-
delkezık szigorúan megszabott rendben
vezetnek. Az egyház mindenkori látható
vezetıje Szent Péter utóda, a római pá-
pa. (Róma püspöke, plébánosa.) 331. ká-
non: „A püspökök testületének feje a ró-
mai egyház püspöke, akiben tartósan je-
len van a tisztség, amelyet az Úr sajáto-
san  Péternek  adott  meg,  aki  elsı  az
apostolok között; ez a tisztség utódaira
is átszáll. Ez a püspök Krisztus helytar-
tója  és  ezen  a  földön az  egész  egyház
pásztora; tehát hivatalánál fogva a leg-
fıbb, teljes, közvetlen és egyetemes ren-
des hatalma van az egyházban, és ezt a
hatalmat mindig szabadon gyakorolhat-
ja.”  Az  Aki  hisz,  üdvözül  címő  hittan-

könyv 77. kérdése: „Mi a római pápa? –
A római pápa Szent Péter utóda, a püs-
pökök  testületének  feje,  Krisztus  hely-
tartója és az egész egyház pásztora.” Az

egyház  láthatatlan  vezetıje  Jézus
Krisztus. A pápa közvetlen mun-

katársai  a  bíborosok,  akiknek
egy része  az  Apostoli  Szék

hivatalait  vezeti.  Az  egy-
háztartományok a  metro-
polita  vezetése  alatt  áll-
nak.  Metropolita  az  a
püspök, akinek saját jog-
hatósági  területén  (egy-
házmegyéjén) kívül még
más egyházmegyék felett

is vannak bizonyos jogai.
Ezek  az  egyházmegyék

együttesen  az  egyháztarto-
mányt  jelentik.  Az  intézmény

történetileg onnan ered, hogy egy-
egy püspöki székhelybıl új püspöksége-
ket  választottak  le.  Ezek  az  anyaszék-
hellyel természetesen kapcsolatban ma-
radtak.  A közlekedés  akkori  nehézsége
és lassúsága mellett  az Apostoli  Szent-
szék  nehezen tudta  volna  gyakorolni  a
felügyeletet. Ezt a jogot és kötelességet
a metropoliták vállalták. Az érsek az ıs-
egyházban nagyobb városnak a püspöke
volt,  melybıl az igaz hit  a szomszédos
vidékekre is elterjedt. E vidékek felett az
érsek  erkölcsi  felsıbbséggel  és  elıjo-
gokkal rendelkezik. A püspök az az egy-
házi férfiú, aki az egyházi rend szentsé-
gének legmagasabb fokán áll, joghatósá-
gánál  fogva valamely egyházmegyében
mint  az  apostolok  utóda  hármas  hata-
lommal (tanító, kormányzó és megszen-
telı) bír. Az egyházmegye nagyobb terü-
letét a kerületi esperes irányítja, az egy-
házközségek élén pedig a plébános áll.

Ennek az évnek igaznak és örömteli-
nek kell lennie, amelyben az egyház ki-
fejezi mindenekelıtt papjainak, de min-
den hívınek és a tömegtájékoztatási esz-
közökön keresztül  a  szélesebb társada-
lomnak is, hogy büszke papjaira, szereti,
megbecsüli, tiszteli ıket. Hálával ismeri
el lelkipásztori munkájukat és életük ta-
núságtételét. A papok munkáját nemcsak
a hívı világ értékeli, hanem a gondolko-
dó világi  élet  is.  Ami értéket  létrehoz-
nak,  azt a  vallásos életet  igénylık szá-
mára teszik, és ezeket az értékeket az el-
lentábor részérıl is el kell ismerni. Saj-
nálatos, de be kell vallani, hogy napja-
inkban problémák is elıfordultak egyes
papok  részérıl.  Ezeket  az  eseteket  az

egyház vezetıi kivizsgálják, és megfele-
lı ítéletet hoznak. Lássuk azonban azt is
világosan, hogy ezek az esetek csupán a
papságnak apró hányadát érintik. A túl-
nyomó  többség  személye  kikezdhetet-
len. Elkötelezettek a szent szolgálatban,
az  imádság  és  a  lelkipásztori  szeretet
emberei.  Teljes  felkészültségükkel  élik
hivatásukat  és  küldetésüket.  Gyakran
személyes áldozatokat hoznak az egyhá-
zért és a népért. Ha szőkösen is, de pró-
bálják a szegényeket támogatni. Betege-
ket látogatnak és a szenvedıket vigasz-
talják. Ezért az egyház büszke papjaira
az egész világon. 

A Szentatya  a  2009.  március  16-án
tartott  ünnepi  győlésen  meghirdette  a
papság évét.  Beszédében úgy fogalma-
zott, hogy ezzel a különleges évvel báto-
rítani szeretné a papokat a „tökéletessé-
gért vívott küzdelemben, amelyen min-
denekfölött  szolgálatuk  hatékonysága
múlik”. Ezért ez az év – különös módon
is – a papok által, a papokkal és a papo-
kért  mondott  imádság éve.  Ez  az  év a
papság és minden egyes pap lelki meg-
újulásának  éve  kell,  hogy  legyen.  A
megújulás  középpontjában  pedig  Jézus
áll, aki itt maradt mindenkiért az Oltári-
szentségben. 

Tekintsük át az év során a világ szá-
mos  pontján  nagy szegénységben,  nél-
külözésben élı  papság életét,  körülmé-
nyeit és anyagi szükségleteit. Legyen ez
az év a vallási és nyilvános ünneplés éve
egyaránt,  amely  az  embereket,  a  helyi
katolikus  közösségeket  imádságra,  el-
mélkedésre,  ünneplésre  serkenti,  és  el-
gondolkodtatja  ıket,  hogy  illendıen
tiszteljék papjaikat. Egy egyházi közös-
ségben  az  ünnepség  szívbıl  jövı  ese-
mény,  amely  kifejezi  és  táplálja  a  ke-
resztény  örömet,  amely  abból  a  bizo-
nyosságból  fakad,  hogy  Isten  szeret
minket és velünk ünnepel. Legyen ez le-
hetıség arra, hogy a papok és a rájuk bí-
zott  közösségek  között  erısödjék  az
egység és a barátság. 

Számos további szempontot és kezde-
ményezést lehetne még említeni, amely
gazdagíthatná  a  papság  évét.  A  helyi
egyházközségeken múlik, milyen ünnepi
eseményeket tudnak rendezni. 

Hiszem,  hogy  a  mindenható  Isten
minden kétséget kizáróan megáldja sze-
retetével  ezt  az  emberi  törekvést.  Hi-
szem, hogy a Boldogságos Szőz Mária,
a  Papság  Királynıje  imádkozik  majd
érettünk. (vége)
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HÁZASPÁROK
TALÁLKOZÓJA

Február 19–21. között részt vettünk
Máriabesnyın a lelkigyakorlatos ház-
ban megtartott Házaspárok Találkozó-
ján.  A Váci  Egyházmegyében  immár
ötödször került megrendezésre ez a ta-
lálkozó, így a házaspárok közül többen
már  régi  ismerısként  köszönthették
egymást,  de  mint  minden évben,  így
most is voltak új résztvevık.

A bı kétnapos program alatt volt ré-
szünk tanulságos filmvetítésekben, ér-
dekes  elıadásokban  és  megható  sze-
mélyes  történetekben. Lelkileg feltöl-
tıdve  és  egymás  iránti  szeretetben
megerısödve jöttünk el a találkozó vé-
gén.  Eleve  nagyon jó dolog hasonló,
keresztény felfogású házaspárokkal ta-

lálkozni,  beszélgetni,  tapasztalatokat
cserélni, és ha ehhez még bensıséges
hangulatú szentmisék, hiteles elıadók,
érdekes témák, ıszinte tanúságtevık is
társulnak,  akkor a lelki  haszon felbe-
csülhetetlen.

Nagyon sajnáljuk, hogy az egyház-
községbıl  rajtunk  kívül  senki  más
nem érezte fontosnak vagy szükséges-
nek a találkozón való részvételt. Pedig
családokkal  foglalkozó  szakemberek
egybehangzóan állítják, hogy a házas-
ságot  folyamatosan  ápolni  kell!  Erre
pedig egyrészt nagyon jó alkalom egy
ilyen esemény,  másrészt  meg akár az
elıadások,  akár  mások  beszámolói,
akár csak kötetlen beszélgetések során
is  további hasznos ötleteket,  intelme-
ket  kaphatunk  ebben  a  témakörben.
Mert  nemcsak azoknak lehet  érdekes

egy ilyen összejövetel, akiknél valami
probléma  merült  fel,  hanem azoknak
is, akik úgy érzik, hogy az ı házassá-
guk teljesen rendben van. Ahogy a be-
tegségek ellen megelızésként  vitami-
nokat szedünk, ugyanúgy fontos a há-
zasság és a hitünk idınkénti megerısí-
tése is. Ez pedig független az életkor-
tól és a házasságban töltött évektıl is.
A  mostani  találkozón  is  voltak  60
évesnél  idısebbek és  30  évnél  fiata-
labbak is, és a személyes beszámolók
alapján mindenki egyöntetően értékes
és  hasznos  élményekkel  meggazda-
godva tért haza Besnyırıl. Ezért tehát
biztatok mindenkit, hogy a következı
találkozón való részvételt mindenkép-
pen fontolja meg. Érdemes!

Csicsiri Ferenc

Decemberben Pecsenyiczki Mihályné is

befejezte  aktív  sekrestyési  szolgálatát.

Ennek kapcsán beszélgettünk vele. 

– Mióta végezte ezt a szolgálatot?
–  Amióta  a  Sztancsik  Jani bácsi  le-
mondott.  Mivel  én már akkor kb. 16
éve a sekrestyében forgolódtam, mert
Ohád Panni néni 1983-ban lemondott
a templomi szolgálatról,  akkor  én el-
vállaltam  a  misézéshez  szükséges
templomi ruhák mosását. Így én akkor
úgy gondoltam, hogy amíg nincs stabil
sekrestyés, besegítek. De már közben
az oltár terítıi, a virágdíszítés és a ta-
karítás is ránk maradt,  mert akik csi-
nálták,  tovább  nem vállalták:  Uzsoki

Margit  néni,  Böröczki Kati néni,  Ha-

vasi Ottóné Bözsi, Bergánné Ilonka. 
– A család hogyan állt  hozzá eh-
hez a szolgálathoz? 
– A férjem hozzáállása vegyes volt, a
fiaim,  menyeim,  unokáim,  ha  tudtak
valamiben, besegítettek. 
– Szerette ezt a munkát csinálni? 
– Igen, nagyon szerettem. Nekem na-
gyon  sokat  jelent  a  templom,  hiszen
kis koromtól mostanáig minden fontos
esemény az életemben ott történt. Ke-
resztelés, elsıáldozás, bérmálás, az es-
küvım, majd a gyermekeimé is, min-
den oda köt. A Máriás-lányos éveim is,
hiszen akkor az volt a szokás, hogy a
Máriás-lányok takarítottak szombaton-
ként,  segítettek  a  sekrestyésnek.  A

templomba mindig a legszebb ruhába
menni,  mindig  az  ünnephez  méltóan
öltözni, erre tanítottak–neveltek, és ha
valami  új  ruhát  kaptam és  felvettem,
elıször  mindig a templomba mentem
benne,  hogy megszentelıdjön.  Ez ré-
gen így volt szokás. 

–  Mi  miatt  döntött  végül  úgy,
hogy abbahagyja? 
– Nagyon jó érzés volt az oltár közelé-
ben  lenni,  de  én  is  egyre  öregebb  és
gyengébb  lettem,  úgy  éreztem,  hogy
már nem tudom maradéktalanul jól csi-
nálni.  Elfelejtettem  sokszor,  talán  ha
nem is olyan fontos dolgokat, de gyöt-
rıdtem  miatta.  Kritikusaim  is  voltak,
de ez nem bántott, hanem az, ha valami
kimaradt. De igazán már régen eldön-

töttem, hogy ha  Somlai  apát úr nyug-
díjba megy, tovább én sem csinálom. 
–  Nem  furcsa  érzés,  amikor
templomba megy? 
– Nem tagadom, furcsa érzés, sıt néha
talán hiányzik is a szolgálat. De azért
nem aggódom, mert vannak ügyes ke-
ző, szépérzékkel megáldott fiatal asz-
szonyok, akik követnek engem ebben
a  szép  és  felelısségteljes  munkában,
szolgálatban. 
– Volt már olyan késztetése, hogy
odamenjen és megigazítsa a terí-
tıt  vagy  a  vázát?  Vagy  bármi
ilyesmi? 
– Igen, elıfordul néha, meg is igazíta-
nám,  ha  valami  nincs  a  helyén,  de
majd az utódaim is észreveszik és pó-
tolják.  Meg kell  még említenem,  aki
példaképem volt, amikor ı csinálta, a
drága  Franyó nénit.  İ  utolérhetetlen
volt, olyan lelkiismeretesen és szépen
csinálta. Azért öröm tölti el a szívemet
és  hálás  vagyok  a  Jóistennek,  hogy
erıt,  egészséget  adott  hozzá,  hogy
hozzájárulhattam  az  Isten  szolgálatá-
hoz  Somlai  József atya  irányításával.
Ezúton köszönöm meg neki a sok szép
könyvajándékot,  amit  kaptam  tıle  a
hosszú évek alatt.  Kívánok az utóda-
imnak olyan sok sikert és örömet eb-
ben a felelısségteljes munkában, ami-
lyen részem nekem volt benne. 

-i -c

MUNKATÁRSAK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
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A szentmiséken  egyre  többet  fogunk az

Éneklı  Egyház c.  énekeskönyvbıl éne-

kelni, ezért rövid ismertetést közlünk az

imakönyvrıl. Az imakönyvet a sekrestyé-

ben  lehet  megvásárolni  1320,-Ft-os

áron. Kérjük, minél többen éljenek e le-

hetıséggel.

Újdonsága az  összes  korábban
megjelent ének- és/vagy imakönyvhöz
képest, hogy 

1.  rövid  ismertetést  ad  a  katolikus
hit, az erkölcs és a szentségi élet teljes
tartalmáról (kézikönyv-jelleg); 

2. vezérfonalat ad a liturgiában való
teljes  részvételhez  (szertartásrendek,
liturgia  szövegszemelvények,  liturgi-
kus magyarázatok, a liturgikus év tel-
jes menete, kalendárium stb.); 

3.  az  ıskeresztény  imádságos  kin-
cset eddig nem ismert mértékben adja
a hívek kezébe; 

4. a lelki- és imádságos életet radi-
kálisan a liturgia patrisztikus teológiai
alapjaira kívánja irányítani;

5. zeneileg egyensúlyt kíván teremteni
a magyar hagyományok és az egyetemes
egyház liturgikus hagyományai között.

Fejezetei
I. Alapimádságok és fıigazságok
II. Hit, erkölcs, liturgia
III. Verses népénekek (kanciók)
IV. A szentmise rendje és állandó énekei
V. Az egyházi év miséi (gregorián nép-
énekekkel)
VI. Szentségi élet
VII. Litániák, ájtatosságok
VIII. Magánimádságok, elmélkedések
Függelék:  Népzsolozsmák,  halotti
szolgálat, a nagyhét énekei

Énekeinek forrásai. 
1.  A  Szent  vagy,  Uram!  (SZVU)

népénekes könyvbıl megtartja az érté-
kes és elterjedt énekeket, szükség sze-
rint,  de  tapintatosan  hozzáigazítva  a
szövegeket korunk igényeihez és a li-
turgia követelményeihez.

2. Széleskörő forrásvizsgálat és a nép-
zenei  dokumentumok  bevonása  alapján
új  javaslatot  tesz  értékes,  régi  énekek
meghonosítására akkor, ha a SZVU elı-
terjesztése nem bizonyult sikeresnek.

3.  Elsısorban  a  SZVU  által  elha-
nyagolt  témákban új  népénekeket  ja-
vasol, a szövegeket vagy régi magyar
forrásokból (elsısorban a legteljesebb
győjteménybıl,  Kájoni  János Cantio-
nale  Catholicumából)  véve  (moderni-
zálva), vagy az egyetemes egyház kin-
csestárából  lefordítva,  illetve az egy-
ház (a liturgia, az egyházi dokumentu-
mok, pápai megnyilatkozások stb.) be-
vett kifejezései, gondolatai alapján új-
rafogalmazva.  Zeneileg elsısorban az
ısi magyar egyházi dallamanyagnak a
nép körében fennmaradt változataiból
merít.

4.  Élve a  zsinat  által  adott  lehetı-
séggel  és  a  tudományos  elemzések
gyakorlati  tapasztalatait  hasznosítva
nagy  mennyiségő  liturgikus  szöveget
ad egyszerő, a nép által is énekelhetı
gregorián  dallamokra  alkalmazva.
Mindebben  messzemenıen  tekintetbe
veszi a magyar egyház régi hagyomá-
nyait is (pl. nagyhét).

Dobszay László írása nyomán

Kedves Testvérek!
Már  beszéltem  az

oltárról mint a temp-
lom legfontosabb berendezési  tárgyá-
ról,  azonban  a  rajta  lévı  feszületrıl
szeretnék még egy-két szót ejteni. A li-
turgikus  elıírások  szerint  az  „oltáron
vagy az oltár közelében… csak egynek
szabad  lennie,  ami  érthetı  is,  hiszen
csak ez esetben tudja magára vonni a
figyelmet”. Ha tehát megmaradt a „ré-
gi  fıoltár”,  amelyen  jól  látható,  ki-
emelkedı feszület van, és szembenézı
oltárt  építettek  eléje,  akkor  helytelen
ezen még egy feszületet elhelyezni. Az
elıírások  különösen  hangsúlyozzák,
hogy a feszületet az „oltár sarkán elhe-
lyezni két gyertyatartó között azt a be-
nyomást kelti, mintha az csak dekorá-
ció lenne”. 

Nos, a mi szentélyünket elnézve azt
láthatjuk, hogy három különbözı mé-
rető – a fıoltár tetején lévı szinte alig
látható  – feszület  van.  Ezen minden-
képp el kell gondolkodnunk. A liturgi-
ának  jobban  megfelelne,  ha  az  oltár
közelében – vagy közvetlenül az oltár
mellett – állítanánk föl egy jelentısebb
mérető, „jól látható” feszületet.

De lépjünk tovább. 
Húsvéttól kezdve álljunk föl az alle-

lujára. Az alleluja (éneklés) „önmagá-
ban álló szertartás… A hívek közössé-
ge üdvözli és fogadja az Urat – aki az

evangéliumban  majd
szól hozzánk”. Az al-
lelujában  a  hitünket

valljuk  meg,  éppen  ezért  „mindenki
állva énekli”.

Ha már állunk, állva is maradhatunk
akkor is, amikor a pap a kenyér és a
bor  fölött  elmondja  az  átlényegítı  –
teológiailag  helytelenül,  de  népiesen
az „átváltoztató” – szavakat. Ha vala-
kinek fáj a lába vagy valamilyen más
oknál  fogva  nem tud vagy nem akar
letérdelni, nyugodtan állva maradhat –
még a padokban is. Nekünk, papoknak
is  csak a  bevonuláskor  és  az  oltártól
való  távozáskor  –  illetve  a  szertartá-
sokba  beépített  három alkalommal  –
kell  térdet  hajtanunk.  (Ennek  liturgi-
kus magyarázata nagyon képszerő: ha
látogatóba  megyünk valakihez,  akkor
is csak érkezéskor és búcsúzáskor kö-
szönünk,  nem pedig minden esetben,
amikor  ottlétünk  során  találkozunk
vele.)

Kérnélek benneteket, hogy az itt ír-
takat véssétek az eszetekbe, és ennek
megfelelıen  cselekedjetek  majd  a
szentmiséken. 

Görbe József plébános

FESZÜLET A TEMPLOMBAN – MIKOR ÁLLJUNK?

ÉNEKLİ EGYHÁZ
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Egy február eleji szombat este tar-
totta 2010-es karneválját – a gyerekek
farsangja után – a kistarcsai templom-
ba járók felnıtt korosztálya a plébánia
közösségi  termében.  Nyugodtan  ki
merem jelenteni,  hogy a buli fergete-
gesen sikerült.  Mindenki hozott  vala-

mi harapni- vagy innivalót, sıt a tom-
bolához  még ajándéktárgyakat  is.  Az
alaphangulatot a népdalkör tényleg jó
hangú asszonykórusa  teremtette  meg,
akiktıl nem tudtak a jelenlévık olyan
dalt kérni, amit ne ismertek volna. Az
estét színesítette, hogy a szervezık kü-
lönféle játékokat találtak ki a csopor-
tokra osztott farsangozóknak. Így volt
többek között kvízjáték, farsangi fánk-
evı  verseny (amikor  is  egy  zsinóron
lógó fánkot kellett kézi segítség nélkül
megenni),  léggömb  taposás  (páros
tánc közben a lányok lábára kötött lu-
fit ki kell durrantani) stb. A feladatok-

ra kapott pontoknak megfelelı számú
tombolaszelvényt kaptak a csapatok. A
fıdíj  egy  fából  faragott  Jézus-arckép
volt.

Tovább  fokozta  a  hangulatot  a
MÉCS közösség által elıadott country
tánc  (amibe  a  jelenlévıket  is  bevon-

ták),  valamint  hogy
Dj  Csife a  60-as,  70-
es,  80-as  évek kitőnı
diszkó  slágereivel
szolgáltatta  a  talpalá-
valót. 

Mindent  egybevet-
ve jól sikerült  az idei
karnevál annak ellené-
re, hogy meghirdették:
„sokan  voltunk,  de
nem voltunk  elegen”.
A  szervezık  kitettek
magukért,  köszönet  a
fáradozásukért. 

A  végére  kívánko-
zik egy a kvízkérdések közül, ami ne-
kem a legjobban tetszett, és amely így
hangzik:

Melyik  állat  hasonlít  legjobban  a
disznóra?? A malac. 

HLeslie

Elsı  alkalommal  került  megrende-
zésre  a  MÉCS  Családközösség  helyi
csoportja  szervezésében  a  farsangi
mulatság a plébánia közösségi termei-
ben február 6-án. A szombat esti mise
után gyülekezett a kis, lelkes csapat és
József  atyáink.  Sok-sok  finomságot
hoztak össze a  résztvevık,  így ez az

este sem volt alkalmas a fogyókúrára.
Csapatokra „osztódtunk” és kezdıdhe-
tett a vetélkedés. Volt többek közt lufis
tánc,  fánkevı  verseny,  kvíz  játék.  A
felajánlásoknak  köszönhetıen  szinte
mindenki  szép/hasznos/finom ajándé-
kokat nyerhetett a tombolán. Volt, aki
szerencséjének  köszönhetıen  jó  pár-
szor  repetázott  is  belılük.  Nagy örö-
münkre a Kéknefelejcs Hagyományır-
zı Együttes  tagjai  is  eljöttek és  sok-
sok nótával, énekkel szórakoztatták az
összegyőlteket, míg a másik teremben
folyt a tánc. 

Sajnos most is a „szokásos” problé-
ma merült  fel  a fiúk/férfiak táncolási
kedvével kapcsolatban. Egy pár kivé-
teltıl eltekintve nem nagyon aktivizál-
ták magukat a táncparketten, inkább a
lányok voltak lelkesek. Pedig minden-
féle stílusú zenében lehetett válogatni,
kívánságokat  elıadni.  Csak  remény-
kedhetünk,  hogy  legközelebb  –  leg-
alább a lányok kedvéért – jobban meg-
mozgatják magukat.  Lehet,  hogy egy
egyházközségi  tánctanfolyam sem ár-
tana? 

Köszönjük a szervezık sok-sok elı-
készületét, díszítését, munkáját, játék-
és zeneszolgáltatását. Jó lenne, ha ha-
gyománnyá  válhatna  egyházközsé-
günk életében is a közös kikapcsoló-
dásnak ez a formája is, hisz jó együtt
lenni  és  kicsit  megfeledkezni  a  napi
gondokról. A folytatásban és még több
résztvevıben bízva várjuk a következı
bálok, mulatságok megrendezését!

Liber György József & Navratil Anett

FARSANG A PLÉBÁNIÁN, AVAGY HOGYAN MULATNAK A FELNİTTEK
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A MÉCS családközösségek plébáni-
ai alapon szervezıdı, szentségi házas-
ságban élı házaspárokból álló csopor-
tok. Az a céljuk, hogy a házaspárok és
rajtuk keresztül a családok a közösség
ereje által,  keresztény hitükben elmé-
lyülve  és  megerısödve  egyre  hitele-
sebben élhessék meg krisztusi hivatá-
sukat a világban. Az összejöveteleken
egy régóta bevált beszélgetési módszer
szolgál alapul, és a jól felépített éves
tematikáik keretbe foglalják a rendsze-
res  közösségi  beszélgetéseket,  termé-
szetesen a Szentlélek vezetése által.

Férjemmel  2009  ıszén  csatlakoz-
tunk a kistarcsai  MÉCS családközös-
séghez azzal az elhatározással, hogy a
házasságunk emberi és lelki oldalának
az ápolását nem lehet elég korán kez-
deni.  Örömmel  tapasztaltuk,  hogy  a
közösség szeretettel  befogadott  és el-
fogadott  bennünket,  azóta  hónapról
hónapra izgatottan várjuk, hogy a ha-
sonló  gondolkodású  házaspárokkal  a
Szentírást alapul véve az arra a hónap-
ra adott témánkat körbejárhassuk. 

2010. február 13-án pedig részt ve-
hettünk  a  MÉCS  családközösségek
éves lelki napján, amelyet Bíró László

püspök tartott. Nagy élmény volt szá-
munkra, hogy rengeteg lelkes házaspár
érkezett erre az összejövetelre több ré-
gióból  is.  A lelki  napon  három  elı-
adást hallhattunk Bíró püspök atyától
három jól felépített témára bontva:

1.  elıadás:  Nyelvi  mesterkedés  az
élet és a házasság életre szóló szövet-

sége ellen.  Ebben az elıadásban nagy
hangsúlyt  fektetett  a püspök a házas-
ság  szónak az  értelmezésére,  ami  lé-
nyegesen  különbözik  az  együttélés
pszichológiájától,  valóságától,  bár-
mennyire is próbál a mai „haladó” vi-
lág nagy hasonlóságot tenni a két élet-
forma közé. 

2. elıadás: A házasság Lelke és lel-
ki  erıforrásai.  Itt  többek között  arról
volt szó, hogy a házasságok testi, szel-
lemi  és  lelki  oldalát  egyaránt  ápolni
kell, nem szabad engedni, hogy vala-
melyik pillér a három közül hosszú tá-
von kárt szenvedjen. Ugyanakkor fel-
hívta  a  figyelmünket,  hogy  sose  fél-
jünk segítséget kérni  ennek a hármas
egyensúlynak a helyreállításában. Leg-
nagyobb erıforrásunk a Szentlélek és
az Oltáriszentség, kiemelte, hogy mer-
jünk élni ezek erejével.

3.  elıadás:  Krisztus  hősége  a  pap
hősége. A papság évében nagyon szép
párhuzamot vont a házasság és a pap-
ság  szentsége  között.  Mindkét  szent-
ség  felvételekor/kiszolgáltatásakor  az
Úr maga cselekszik, mi csak másodla-
gos szereplık vagyunk. Ez a két szent-
ség  nagyon  szorosan  össze  is  függ
egymással, ezért arra biztatott minket,
házaspárokat, hogy támogassuk és se-
gítsük  papjainkat  személyiségük  ki-
bontakoztatásában  és  munkájukban
egyaránt.  Mert  „az egyházközségben,
ha  helyén  vannak  a  családok,  akkor
helyén lesz a pap is” – mondotta Bíró
László. Tehát mi, keresztények felelıs-

séggel  tartozunk  a  házasságunk  élet-
ben  tartásáért,  ugyanakkor  papjaink-
ban  fel  kell  fedeznünk  nemcsak  azt,
amit tesznek, hanem legfıképpen azt,
„akik”: Krisztus szolgái.

Minden elıadás után egy-egy házas-
pár tanúságtételét is meghallgattuk az
adott témával kapcsolatban arra vonat-
kozóan, hogy ık azt konkrétan hogyan
élik meg a házasságukban. Gyönyörő
élettörténeteknek  voltunk  fültanúi.  A
nap végén pedig kis csoportokban mi
is megfogalmaztuk egymás elıtt, hogy
kiben mit indítottak el a lelki napon el-
hangzottak  (magyarul,  „ki  mit  visz
haza?”). A nap pedig szentmisével zá-
rult.

Ez a lelki nap nagyon mélyen meg-
érintett  bennünket,  azóta  a férjemmel
többször  is  idézgettük  egymásnak az
elhangzottakat,  a  megélt  lelki  élmé-
nyekbıl, érintıdésekbıl pedig még so-
káig fogunk táplálkozni. Nem csak Bí-
ró atya hangsúlyozta többször, hogy a
házasságban elsıdlegesen a Lélek cse-
lekszik (ha engedjük, mert a „közöny,

a fáradtság és a közszellem sokszor a

Lélek útjába áll”),  mi  is úgy éreztük
ezen a napon, hogy a püspök atya is a
Szentlélek szónoka volt, hiszen a „Lé-
lekjelenlét” kézzel fogható volt. 

Az elıadások teljes hanganyaga már
meghallgatható  a:  http://www.mecs.
org.hu/utravalo/eloadasok címen

Bálint Brigitta

BESZÁMOLÓ A MÉCS LELKI NAPJÁRÓL

BL MECCS A
PLÉBÁNIÁN
Kedden,  február  16-

án  este  a  plébánia  kö-
zösségi termében közö-
sen  megnéztük  az  ép-
pen  aktuális  Bajnokok
Ligája forduló egyik iz-
galmasnak  ígérkezı
mérkızését, az AC Milan–Manchester
United meccset. A teremben felszerel-
tek  egy  kb.  két  méter  átmérıjő  vá-
szont, amire egy projektoron keresztül
vetítve „kissé” más élményt nyújtott a

sportesemény  megtekinté-
se, mint otthon a hagyomá-
nyos készüléken. Nem vol-
tunk sokan, de a maréknyi
társaság annál lelkesebben
szurkolta  végig  a  mérkı-
zést, ki-ki a szívéhez köze-
lebb álló csapatot támogat-
va.  Persze  volt  olyan  is,
aki egyszerően csak egy jó

játékot akart látni. Azt hiszem, egy na-
gyon jó, izgalmas és változatos mecs-
cset  fogtunk  ki.  A két  szurkolótábor
tagjai természetesen nem hagyták ki az
egymással szembeni jó értelembe vett

„zrikálást”, ami szerintem ebben a szi-
tuációban kell  a jó hangulathoz.  Úgy
érzem, itt is igaz volt, hogy egy közö-
sen  megnézett  meccsen  az  öröm na-
gyobb tud lenni, illetve a szomorúság
könnyebben elviselhetı, mintha egye-
dül történne mindez.

Összességében izgalmasan,  jó han-
gulatban telt el az a mindössze közel
két  óra,  de valószínőleg,  ha legköze-
lebb többen lennénk, még jobban tud-
nánk fokozni  ezt  az élményt.  Akinek
van kedve, szeretettel várjuk a TV2 ál-
tal közvetített meccsekre a plébánián.

Bergán Tamás
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Programok
Az elkövetkezı hónapokban:

• Péntekenként  17:15-kor  keresztút,
utána szemtise.

• Március  19-én  egész  napos  szent-
ségimádás lesz templomunkban.

• A plébánián  felszereltünk  egy  pro-
jektort, mellyel  filmklubos vetítése-
ket tudunk rendezni. A bajnokok li-
gája  meccsek közvetítését is itt kö-
vetjük nyomon a hatalmas vásznon.
Ezen  alkalmakra  szeretettel  várjuk
az érdeklıdıket.

• Évfolyam misék 
• március 6. 5–6. osztály,
• március 20. 3–4. osztály,
• április 10. 1–2. osztály,
• április 24. Baba–mama klub.

• Elsıáldozás  május  30-án  a  9  órás
szentmisén lesz. Az elsı szülıi érte-
kezlet március 7-én a fél 11-es mise
után lesz a plébánián.

Állandó programok az
egyházközségben

Helyszínek  rövidítései:  T  (templom)  P

(plébánia) EO (egyházközségi otthon)

• Hétfı: 10–12 Baba–mama klub (P);
18:40–19:15 bibliaóra (T)

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

• Szerdán azoknak a gyerekeknek, akik
iskolájukban  nem  tudnak  hittant  ta-
nulni, 18 órától hittanfoglalkozás (P)

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

19–20 felnıtt hittan kéthetente (P)
• Szombat: 10–12 Oratórium (EO)
• Vasárnap:  18–19:30  Vivace kórus

próbája  (P);  Kalász összejövetel  a
hónap 2. vasárnapján (EO)

• Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Mé-
száros Csaba dányi plébános atya
tartja március 25-én, csütörtökön,
26-án pénteken, és 27-én szombaton
a 18 órás szentmise keretében.

• nagyheti szertartások:
• nagycsütörtök: 18 óra
• nagypéntek: 18 óra
• nagyszombat 19 óra

• húsvétvasárnap ünnepi miserend

• A húsvéthétfıi miserendet késıbb
hirdetjük.

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

Fıszerkesztı: Lauer Tamás; Korrektúra: Rochlitz Bernadett
Társszerkesztı: Csicsiri Ferenc, Galántai Viktor; Címlapterv: Szaradics Antónia
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. Telefon: 06 (30) 640–1359

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
Nagytarcsán március 14-én és 
21-én 11:30 órakor lesz szentmise.

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

(folytatás a címlapról) 
Ne fogyasszunk olyan élelmiszere-

ket, amelyekrıl tudjuk, hogy repülın
érkeztek  az  országba  (kivéve  a  fa-
irtrade termékeket)! Keressük a lakó-
helyünk közelében készülı dolgokat!
Így támogatjuk a helyi gazdaságot, és
kevésbé járulunk hozzá a szállítással
járó környezetterheléshez.

Részesítsük elınyben a helyi  bol-
tokat vagy a piacot, ahelyett, hogy a
városon kívüli bevásárlóközpontokba
mennénk vásárolni! Kössünk ismeret-
séget  a  helyi  termelıkkel,  családi
gazdálkodókkal! İk hálásak lesznek,
a szupermarketek viszont nem veszik
észre távollétünket.

Felejtsük el a nejlonzacskókat! Vi-
gyünk  magunkkal  hátizsákot  vagy
vászonszatyrot,  ha  vásárolni  me-
gyünk. 

Komposztáljunk, ha van rá lehetı-
ség. 30%-kal csökkenthetı az elszál-
lítandó  hulladékunk,  amennyiben  a
szerves anyagokat eleve külön győjt-
jük és dolgozzuk fel.

Figyeljünk oda a papír kezelésére.
Használjuk a papír másik, üres olda-
lát  is,  régi  borítékokat,  és  nyomtas-
sunk kétoldalasan. Egy kg papír elı-
állításához 2,2 kg fa, 350–700 l víz, 8
KW/h energia szükséges.

Húzzuk ki  a  telefontöltıt,  amikor
nincs használatban: akkor is energiát
fogyaszt, amikor nem tölt!

Gondoljuk  végig,  van-e  környeze-
tünkben szegény körülmények között
élı nagycsalád vagy idıs ember. Ke-
ressük meg ıket és ajánljuk fel nekik
segítségünket  húsvétkor  (a  templom-
ba való eljutás, fızés, bevásárlás stb.).

Próbáljunk  új  funkciót  találni
azoknak  a  tárgyaknak,  amelyeket
egyébként kidobnánk, mint például a
lekvárosüveg, a boríték vagy a jég-
krémes doboz.

Vasárnap  örüljünk  a  csendnek!
Kapcsoljunk ki mindent, tévét, rádi-
ót, mobiltelefont. Jót fog tenni a lel-
künknek!

Az  éghajlatváltozás  nem  távoli  fe-
nyegetés  –  a  szegény  országokat  már
most érinti. Imádkozzunk azokért, akik
nekik  igyekeznek  segítséget  nyújtani
abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a
megváltozott idıjárási körülményekhez.

Az ötletek összeállításához a
www.teremtesvedelem.hu  honlap

ajánlásait vettük igénybe.


