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A tökéletesség cselekedete: a hála
Isten látása boldogságot jelent. Az el-

jövendő örök boldogságunk is Isten szí-
nelátásában foglalható össze. Jézus sze-
retete ezt a látást, ezt a boldogságot már
itt a földön nekünk ajándékozta az utol-
só vacsorán. Sőt, a legpontosabban talán
akkor fogalmazunk, ha azt mondjuk: Jé-
zus a kenyérbe rejtette azt, amit és aho-
gyan  látnunk  kell.  Ebben  a  kenyérben
Isten „láthatóan” van jelen. Őt kell meg-
látnunk benne. De csak az láthatja, aki-
nek  van  szeme,  mert  a  „test  világa  a
szem. Ha a szemed ép, egész tested vilá-
gos.” (Mt 6,22) Ez a világosság és ez a
látás Jézus sajátja, amit az Eukarisztiá-
ban,  a  hálaadásában  ad  nekünk.  Egész
életét és mindenét, amije csak van, a há-
lában foglalta össze, mondta ki és adta
nekünk.  Ezért  magában a  hálában  kell
keresnünk  életünk  értelmét  és  az  örök
élet titkát.

A hála lényegéhez tartozik a jó fölis-
merése. Annak a jónak a meglátása, ami
Istennek a tetszésére volt a teremtéskor.
A hálában  így  mindent  visszavezetünk
Istenre, és ez teszi személyessé a szere-
tetünket. Vagyis nem csupán köszönetet
mondunk  Istennek,  hanem bekapcsoló-
dunk az ő szeretetébe. A hála tehát for-
dulópontot jelent, mert itt a szeretet már
nemcsak  a  mi  emberi  cselekedetünket
tükrözi, hanem az az Isten van jelen ben-
ne, akit fölismertünk. Ismételjük meg új-
ra: a hála igenis cselekedet, méghozzá a
mi  emberi  cselekedetünk,  de  olyan,
amelyben Istent Istennek ismerjük el. 

Jézus életének célja, hogy megdicső-
üljön benne az  Atya.  Erre  a  szereteten
kívül nincs más mód. Ennek a szeretet-
nek minden értelmet meghaladó esemé-
nye  az  átlényegítés  csodája,  amikor  a
kenyér és a bor színe alatt nekünk aján-
dékozza önmagát. Jézus szeretetének ez
a csodája egyben hálaadás.

Az Istennek tetsző  hálában mindig je-
len van Jézus. Ha pedig jelen van, akkor a
hála lényegéhez nemcsak az tartozik hoz-
zá,  hogy fölismerjük Isten jóságát,  hogy
személyes kapcsolatba kerüljünk vele, ha-
nem az is, hogy „jelenítsük meg” Jézust.
A hála  tehát  fölismerés  és  cselekvés.  A
szeretet egyedülálló cselekedete, hiszen a
hálában  Istenhez  mérten  egyszerre  érez-
zük  magunkat  távolinak,  bűnösnek  és
méltatlannak.  Mégis  semmit  sem  kívá-
nunk úgy, mint a teljes közelséget,  min-
den  távolság  és  másság  megszűnését,
vagyis az egyesülést, az eggyé válást.

A hála közösséget és egységet teremt,
de úgy, hogy minden dologban a legegy-
szerűbbet,  a  tökéleteset,  Isten  jóságát
látja  meg.  Ez  Isten  bölcsessége,  amire
minden  sóvárogva  vágyakozik.  A hála
nem más, mint gyermekségünk megélé-
se: egység Jézussal, a Fiúval, aki maga
az igazság. Ez az, ami a világ bölcsei és
okosai elől el van rejtve.

Jézus  az  Eukarisztiában  ajándékozza
nekünk az igazságot.  Azt az igazságot,
amely  megszentel,  és  amely  szabaddá
tesz. Szabadságunk abban áll, hogy nem
korlátoz  bennünket  semmi.  Mindenben
Istent láthatjuk,  és találkozhatunk vele.
Gyermekként figyelhetjük a papot, ami-
kor kezébe veszi a „kenyeret”, és őszinte
szívvel  kérhetjük  ettől  a  „kenyértől”  a
minden értelmet meghaladó csodát, azt,
hogy megszólaljon. Mert hisszük és tud-
juk,  hogy  ez  a  „kenyér”  beszélni  tud.
Bár méltatlanok vagyunk, mégis kérlel-
jük:  „csak egy szóval  mondd, és  meg-
gyógyul az én lelkem”.

Titkon  abban  remélünk,  hogy  meg-
hallgatva könyörgésünket ez a „kenyér”
magához  emel  minket,  és  általunk  az
egész teremtett világot, hogy az Istenhez
való  hasonlóságunkat  kiformálja  ben-
nünk. Ha ez megvalósul, akkor lesznek
szavaink, beszélni tudunk majd, és raj-

tunk keresztül minden szóhoz jut. Nem
akarunk  sokat  beszélni,  csak  tökélete-
sebben hálát adni. Ebben a hálában ma-
gával a Jóval, az Élettel, Istennel talál-
kozni és az imádásban megsemmisülni,
hogy ne maradjon más bennünk, csak a
Jó. Hogy bennünk a világ átlényegüljön.

Itt  nem  lezárul,  hanem  megnyílik
előttünk minden.  Most  ugyanis  annyit
tudunk,  hogy  „Isten  gyermekei  va-
gyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy
mik leszünk”. (1Jn 3,2). Igaz, még azt
is  tudjuk,  hogy ha nem esszük a „ke-
nyeret”,  Jézus  testét,  akkor  nem  lesz
élet  bennünk.  Ha pedig esszük,  akkor
átváltozunk, mint ez a „kenyér”. Ha te-
hát az Eukarisztiának lényegéhez tarto-
zik, hogy őáltala – ővele és őbenne –
eggyé lehetünk az Úrral, bátran állíthat-
juk,  hogy  hitünk  és  életünk  lényege
voltaképpen az, hogy egy legyünk. Az
eggyé  válásban  változunk  át,  mert  ez
maga  az  átváltoztatás  csodája.  Hiszen
Isten átváltoztató „ereje” egy személy,
a  Szentlélek,  aki  egy  másik  személy-
nek, a Fiúnak a képét akarja megrajzol-
ni bennünk. Azét a Fiúét, aki azt állítot-
ta magáról: „Aki engem lát, az Atyát is
látja” (Jn 14,9).

Az átlényegítés tehát nem más,  mint
személyünk  kiformálása.  Személyünk
pedig csak akkor és csak azáltal formá-
lódik ki, ha készek vagyunk mindenért
hálát  adni,  hogy  az  életünk
„eukarisztia”, hálaadás legyen. És végül
Isten legyen minden mindenben.

Görbe József plébános
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„Az igazság létezik, csak a 
hazugságot kell kitalálni.”

Délután fél  öt,  Franciaország:  Ver-
sailles,  Nagy-Trianon  kastély.  Bevé-
geztetett!  A  hiénák  hada  megkapta,
amire hosszú ideje várakozott.

A magyar falvak, városok templom-
tornyaiban  megszólaltak  a  harangok.
Mindenütt  gyászt  hirdettek,  mint  te-
metéskor szokás. Mert temetés volt…
Olyan,  amilyen  a  világon  még  soha:
egy szétszaggatott országot temettek.

A magyarok szerte a Kárpátok alatt
szívszorítva és rémülten várták a más-
napot:  talán  még  sem igaz,  mert  ez
nem lehet!

És mégis megtörtént az, amiről sen-
ki nem hitte, hogy megtörténhet. A ke-
resztény  és  kultúr  Európa  felkoncolt
egy népet,  egy  országot,  a  kontinens
szívét. 

E tragédia kapcsán jó néhány irodal-
mi alkotás született a két világháború
között, amiket azonban a kommunista
kultúrpropaganda  letiltott  a  könyves-
polcokról.

Néhány  évvel  ezelőtt  egy  regény-
részlet  került  a  kezembe.  Címére  és
szerzőjére sajnos már nem emlékszem,
és hosszú keresgélés után – szakava-
tott  segítséggel  – sem tudtam a nyo-
mára bukkanni.  Arra  azonban emlék-
szem, hogy a mű könnyeket fakasztott
a szememben. Ha a történet  irodalmi
értékét nem is tudom visszaadni, de a
lényegi mondanivalóját talán igen.

A  gimnázium  tanulói  a  pedellus
csöngetésére  a  tantermekben  siettek
elfoglalni  helyeiket.  Mint  ilyenkor
mindig, most is a délutáni órákra ké-
szültek.  Ezen  a  készülődésen  persze
érződött  már  a  közelgő  vakáció,  és
mintha a levegőben is lett volna vala-
mi,  amitől  az  osztályon  egyfajta  fe-
szültség  uralkodott  el.  A diákok  fe-
gyelmezettségén ezt most nem lehetett
észrevenni. Az osztályfelelős a katedra
előtt várta, hogy belépjen a Tanár úr, a
többi fiú pedig a padokban készült iz-
gulva, vajon ki lesz az első felelő.

Kint már szép idő  volt, az ablakok
nyitva voltak, és friss levegő áradt be
rajtuk. Szekerek zörgése hallatszott fel
a  macskaköves  utcáról.  Egyszer  csak
nyílt az ajtó, és a Tanár úr lépett be raj-

ta. Az osztály egyként pattant föl a pa-
dokból. A zaj elültével mindenki várta
a Tanár úr energikus köszöntését, hogy
kórusban válaszolhassanak. Ő azonban
ott állt az ajtó mellett, még a tekintetét
sem emelte  föl,  hogy szokása szerint
körbehordozza  szeretett  diákjain.
Mintha  minden  mozdulat  fájdalmat
okozna neki. Hosszan nézett maga elé.
Sötét haja és markáns szemöldöke lát-
szott csak. A kamasz fiúk zavarodottan
nézték  őt,  azután  egymást:  Mi  lesz
most, talán beteg?

Az osztályfelelős bizonytalanul állt
középen, és esetlenül nekikezdett a je-
lentésnek, de a Tanár úr alig észreve-
hető  kézmozdulattal  leállította.  A fiú
igyekezett  kifürkészni  tanára  arcáról,
hogy mit is csináljon, hisz ilyen még
nem  fordult  elő.  Ez  az  arc  azonban
most alig volt látható. A mindig emelt
fővel, nyíltan szembe néző férfi bénul-
tan állt, tekintetével valahová a padló
semmijébe révedve. 

Kis  idő  múlva csak ennyit  mondott
halkan: Köszönöm, fiam. Mindenki ül-
jön  le.  A  máskor  határozott,  szigorú
utasítás most szinte kérésként hangzott.

Az osztályfelelős leült  a helyére, a
fiúk pedig egyre bizonytalanabbul vár-

ták,  mi  lesz  most?  A Tanár  úr  végre
megmozdult, és lassan odalépdelt a fal
mellett álló országtérképhez. Lépteivel
reccsent egyet-egyet a cipője. Máskor
az  osztályfelelőst  szólította,  hogy
emelje az osztály elé a térképállványt.
Most ő maga állította azt a diákjaival
szembe.  Jobb  karjával  ívet  húzott  a
térképen,  Északnyugatról  egészen  le
délkeletre a Kárpátok vonalát követve.
Tétova  mozdulat  volt  ez.  Mondani
akart  valamit,  de  nem jött  ki  hang a
torkán. Az ajka remegni kezdett, a vál-
la megrándult, mint aki óriásokkal vív
a bensejében.

És ekkor megszólalt: Máramaros –
mély lélegzetet  vett  –,  Munkács, Be-
regszász, Kassa, Eperjes – hosszú szü-
neteket tartva sorolta lassan a városok
nevét.

Az  osztály  rosszat  sejtve  hallgatta
és nézte a magába roskadt, máskor fe-
szes tartású tanárát. A Tanár úr sápadt
volt.  Halkan,  de  érthetően  folytatta:
Lőcse,  Késmárk  –  kint  a  városban
eközben harangozni kezdtek, és a vá-
rosok nevei  egybevegyültek  a  haran-
gok  mélabús  kongásával.  Rozsnyó,
Losonc, Zólyom, Selmecbánya. A Ta-
nár  úr  akadozva,  egyre  nehezebben
szólt.  A  harangok  zúgása  –  talán  a
szellő  járásától  –  inkább erősödött.  –
Besztercebánya,  Léva,  Nyitra,  Nagy-
szombat, Szakolca, Pozsony. Ez utób-
bit  már  szinte  csak súgta,  hangszálai
rezdülése  nélkül.  És  ezek  után  még
erőt vett magán, és lehajtott fejjel, de
az osztályhoz szólva csak ennyit mon-
dott: Fiaim! Ezek a városok többé nem
Magyarország városai!

Csak az első padokban ülő fiúk lát-
hatták,  hogy  a  szigorú  arcon  könny-
cseppek  gurulnak  végig.  De  azt  már
mindenki  látta,  hogy  az  erős  vállak
ütemesen megrázkódnak…, és ők sza-
vak nélkül is tudtak már mindent. 

Ekkor  az  osztályt  összetartó  erők
felbomlottak, a levegőben lévő feszült-
ség mint örvény sodort végig a padok
között: a fiúk leomlottak a padokra és
keservesen zokogtak vagy éppen egy-
más nyakába borultak sírásukkal.

Ebben a kínkeservben a harangok is
magukra hagyták őket, mert szavuk el-
csendesedett.

Farkas István

Papp-Váry Elemérné: Hitvallás (1921)
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
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Egy  vegyes  összetételű  közösség-
ben voltam, ahol egy hangoskodó, ma-
gabiztos  40  év  körüli  ember  nekem
szegezte a kérdést:  mi szükség van a
21. században papokra? Van-e alapja,
joga a papi munkakörnek, mint példá-
ul a tanár, az orvos, az ügyvéd, a mér-
nök munkakörének? 

A feltett kérdésre két különböző vá-
laszt lehet adni. A világi életből vett vá-
laszt és a Szentírásból vett választ. Mi-
vel aki a papság létjogosultságát támad-
ja,  annak hiába adnánk a  Szentírásból
választ,  nem fogadná  el,  ezért  a  min-
dennapi életből adunk neki feleletet.

a.) Amíg a papság hatást tudott gya-
korolni  a  társadalomra,  hallgattak rá-
juk, addig sokan voltak a templomok-
ban, és kevesebben a börtönökben. De
miután a papságot kiszorították a tár-
sadalmi  élet  peremére,  nem  tudott
olyan hatást gyakorolni a mindennapi
életre, mint kellett volna, ezért ma már
kevesebben vannak a  templomokban,
és többen a börtönökben. 

b.) A második válasz a hívő embe-
reknek szól a Szentírásból. Jézus sza-
vait idézem: „Amint engem küldött az
Atya,  úgy  küldelek  én  is  titeket”.  E
szavakkal Jézus igazolta a papság jo-
gos helyét a világban.

A pap küldött, Jézusnak, a második
isteni személynek a küldötte. A papsá-
got nem a tiszteletre vágyó, uralomra
törő  emberek találták ki,  hogy a  nép
jobban becsülje őket. A papságot az Úr
Jézus rendelte,  hogy legyenek embe-
rek, akik a mindennapi munkától men-
tesen,  sőt  a  családi  élet  gondjaitól  is
szabadon egész életükkel minden per-
cüket  egyetlen fönséges célnak szen-
teljék: az embereket Isten felé vezes-
sék,  a  lelkeket  az ég felé emeljék.  A
felszentelt pap szentelésének első  pil-

lanatától kezdve kincset kapott a kezé-
be azzal  a paranccsal,  hogy ezeket  a
szent kincseket teli marokkal szórja a
hívek között. 

Szent kincseket szór a pap, amikor
tanít  az  iskolában,  a  templomban  és
egyéb beszélgetések alkalmából. Ami-
kor  lelkeket  vigasztal,  amikor  össze-
roncsolt lelkeket emel ki a bűn mély-
ségéből. Amikor Jézus Szent Testével
erősíti meg a fáradt, a küzdelmes élet-
úton járó lelkeket.  Amikor a  kereszt-
ség szentsége által Krisztus egyházába
vezeti  a megkeresztelt  lelkeket.  Ami-
kor két fiatalt elindít az esküvői oltár-
tól a hűség közös útjára. 

Mielőtt  Jézus  látható  személyében
eltávozott  volna  a  földről,  rendkívül
fontos  parancsot  adott  apostolainak:
„Elmenvén  tanítsatok  minden  népet,
megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és
a  Szentlélek  nevében”.  Mintha  ezt
mondta volna nekik: eddig én tanítot-
talak titeket, ezután nektek kell taníta-
ni. Eddig én bátorítottalak titeket, ez-

után ti bátorítsátok az embereket. Ed-
dig én alakítottam a lelketeket, ezután
ti alakítsátok a lelkeket. Eddig ti hall-
gattatok engem, ezután titeket hallgas-
sanak az emberek. Menjetek! A külde-
tés életetek végéig szól. 

Küldelek  titeket,  hogy az irgalmas
szamaritánus lelkével kötözzétek a se-
beket, hogy a bűneiket bánó Magdol-
nákat  felemeljétek.  Küldelek  titeket,
hogy a tétován feltett  kérdésre – mit
tegyek, hogy az örök életbe eljussak?
– határozott választ tudjatok adni. Kül-
delek  titeket,  hogy  a  programbeszé-
dem nyolc boldogságát ébren tartsátok
az  anyagi  életbe  süllyedt  világ  előtt.
Küldelek titeket alkalmas és alkalmat-
lan időben. Felelősek vagytok, csak ti
tudjátok teljesíteni a küldetést. 

A küldetéshez fegyverre is szükség
van. Szent vallásunknak megvan ez az
erős fegyvere: az imádság. Az Aposto-
lok  Cselekedeteiben  olvassuk,  hogy
amikor Szent Péter fogságba került, az
egész  egyház  szakadatlanul  imádko-
zott. A papok mindig rászorultak a hí-
veik imádságára. Ez napjainkban is ér-
vényes. 

A papság éve befejeződik. Nem sza-
bad, hogy befejeződjön az egyházhoz
tartozó hívek imádsága a jó papokért.
Imádkozni azért, hogy az elkezdett jó
úton végig tudjunk járni, minden aka-
dályt le tudjunk győzni. A sikertelen-
ség  ellenére  is  kitartsunk a  küldetés-
ben. Imádkozni új hivatásokért, a pap-
növendékekért,  hogy amíg  mások si-
keres életpályán haladnak előre, el ne
tántorodjanak,  tovább  készüljenek
csendben a lelkekért való harcra felké-
szülve.  Imádkozni  mindazokért,  akik
kezüket  az  eke  szarvára  tették,  hogy
vissza ne forduljanak. 

Somlai József ny. plébános 

AMINT ENGEM KÜLDÖTT AZ ATYA, ÚGY KÜLDELEK ÉN IS TITEKET

IMA JÓ PAPOKÉRT
Urunk,  adj  nekünk  jó  papokat,  ne  olyanokat,
amilyeneket  megérdemlünk!  Akik  neked  szolgálni
szeretnének,  és  nem  uralkodni  helyetted.  Akik  a  te
igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
Akik  nem  szégyellnek  rólad  mindenütt  beszélni,  de
tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor
nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor

miattuk  téged  ócsárlás  ér.  Akik  hiszik  mindazt,  amit
tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik
nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat,  hanem
velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk,
Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s
hogy ők is minél jobban megértsék: mi bennük keressük
jóságos arcod fényét. Ámen. 
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Templomunkban ketten látják el a ze-
nei  szolgálatot.  Mostani  számunkban
Lauer Tamás kántorral beszélgetünk. 
Mikor  jött  az  ötlet,  hogy  elvégezd  a
kántorképzőt?
Kisgyermek korom óta a zene szereteté-
ben cseperedtem fel. Nagyobb testvére-
im is tanultak zongorázni, kántorképző-
be jártak, így számomra természetes út
volt a zongora tanulás mellett, hogy je-
lentkeztem a budapesti kántorképző tan-
folyamra.  Bátyám,  Peti  biztatása és se-
gítsége nélkül azonban nem lettem volna
képes eredményesen elvégezni a képzőt.
Igaz,  korkedvezményt  kaptam. 15 éves
sem voltam, amikor 25 évvel ezelőtt ke-
zembe vehettem a kántori oklevelemet.
Mikor kezdtél kántorizálni?
Kistarcsán születtem, de szüleim – peda-
gógusok lévén –, állását nem kockáztat-
va minden vasárnap a mátyásföldi temp-
lomba  jártunk  szentmisére.  Ott  Jäger
Miklós bácsi volt  a kántor,  aki megen-
gedte, hogy mellette üljek az orgonapa-
don 4-5 éves koromtól. Ez döntő hatás-
sal volt az életemre. Ezért is hívom min-
dig  a  kisebb  gyermekeket  a  kóruson,
hogy  bátran  üljenek  mellém,  „segítse-
nek” orgonálni. Először 13 évesen orgo-
náltam teljesen egyedül szentmisét végig
Máriabesnyőn,  az  ORA-kápolnában,
ahol 14 évig szolgáltam. Minden vasár-
nap,  télen-nyáron,  Gödöllőről  gyalog
vagy  Kistarcsáról  biciklivel  mentem  a
délután  4  órakor  kezdődő  szentmisére.
De játszottam Mátyásföldön, Máriabes-
nyőn  a  kegytemplomban,  Gödöllőn  a
kastélytemplomban és Egerben 4 évig a
ferences, illetve a ciszterci templomban
is. Kistarcsán 2002. június 16. óta vég-
zem a zenei szolgálatot a hangszerek ki-
rálynője mellett.
Nem okoz gondot a család életében a
vasárnapi szolgálat?
Erről  talán a feleségemet kellene meg-
kérdezni. Számomra természetes dolog a
szolgálat,  nekem  nem  okozott  sosem
problémát  az  esetenként  4-5  vasárnapi
mise  végigjátszása.  Más vasárnap  eljár
focizni,  haverokkal  kocsmázni,  én  a
templomot választottam.
Milyen újítások fűződnek a szolgála-
todhoz az énekrendben?
Annak idején a képzőn már az Éneklő
Egyház  énekeskönyv kéziratából  tanul-
tunk. Mivel azonban sok újítást, feledés-
be merült dolgot vett elő, mindenképpen

idő kellett a befogadásához minden szin-
ten.  Jelenleg  Görbe atya kérésére min-
den  vasárnap  veszünk  újabb  énekeket,
melyeket  nagyon  lelkesen  énekelnek  a
kistarcsai hívek. Ebben nagy segítség a
kivetítő, melyet mindenki  megszeretett.
Sok helyen orgonáltam már, de ilyen lel-
kesen  éneklő  közösséggel  ritkán  talál-
koztam.  Ezúton  is  szeretném  megkö-
szönni nekik, mindig hálás vagyok érte!

Mennyire nehezíti a szolgálatot a hal-
lásod károsodása?
Sokszor  elgondolkozom:  szabad-e  még
csinálnom? Mivel teszek jót a közösség-
nek? Ha abbahagyom és hagyom, hogy
más folytassa, vagy játsszak olyan szin-
ten, ahogyan a maradék hallásommal ké-
pes vagyok? Igazából nem is az orgoná-
lás és az éneklés okozza a legfőbb prob-
lémát, hanem hogy nem tudok reagálni
arra, amit a miséző pap mond, mert nem
értem meg fent a kóruson. Így fordulha-
tott  elő,  hogy  nem  énekeltem  a  him-
nuszt, amikor kérte az atya, vagy beleor-
gonáltam a hirdetésbe, mert nem hallot-
tam, hogy most az következik. Egyelőre
Robit kértem meg, hogy vegye át az or-
gonálás terhét, és ha szükséges, besegí-
tek neki.  Így nekem is könnyebb, meg
neki  is.  Azt,  hogy teljesen visszavonu-
lok, nagyon nehéz kimondani, de sajnos
meg kell tennem a folyamatosan romló
hallásom miatt. 
Ez a  fogyatékosság azonban – úgy ér-
zem – éberen és elevenen tart, hogy nyi-
tott maradjak Isten felé. Egyébként talán
bizonyos mértékig elégedetten élhettem
volna.  De sohasem fedeztem volna  fel
tulajdonképpeni hivatásomat. Küldetése-
met  abban  látom,  hogy szívem vágyát
ébren  tartsam,  hogy  Isten  felé  nyitott
maradjak és a szívemet az emberek felé

kitárhassam. A kitárt szívben van hely az
emberek számára. Ez a szív nem ítélke-
zik.  Megismerte és elfogadta az életet a
csalódásaival együtt. De nem zárult be,
hanem a csalódásokat az Isten felé vivő
kitérőknek fogja fel. 
A gyerekeid  közül  van  esetleg,  aki

érdeklődik  az  orgona  és  a  kántori
hivatás iránt?
Nagy  öröm  számomra,  hogy  Balázs
fiam kürtöl,  Levente pedig  zongorázik.
Ő  szeretné  a  Premontrei  Gimnázium
egyházzenei  szakán  folytatni  tanulmá-
nyait, így előtte nyitva áll az út a kántor-
ság felé. A két kisebb még csak ismerke-
dik a muzsika szépségével. Mindegyik-
nek  gyönyörű,  csilingelő  hangja  van.
Lacika egyszer  mondta,  hogy  édesapa
szeretne lenni. Kérdeztük: Miért? Azért
mert én is orgonálni szeretnék – hang-
zott a kedves válasz.  Bízunk benne,  és
nagy boldogsággal töltene el minket, ha
valamelyik  gyermekünk  az  Isten  házá-
nak szolgálatára  szentelné az életét,  de
erőltetni nem akarjuk.
A te nevedhez fűződik az Olvasó meg-
újítása is. Hogyan zajlott a váltás, mi-
lyen  nehézségeket  kellett  leküzdeni,
hogyan fogadták a hívek, és mik a ter-
vek a jövőre nézve?
Az új plébános atya kért meg rá, hogy
próbáljam meg átvenni az egyházközsé-
gi  újság  szerkesztésének  terhét  Somlai
atyától, mivel neki egyre nagyobb terhet
jelentett. Korábban már évekig szerkesz-
tettem  egy  országos,  4000  példányos,
lelkiségi  újságot,  így  nem  volt  idegen
számomra ez a munka. Szívesen mond-
tam igent. Azt is tudtam, hogy egyedül
nem lehet, de nem is szabad ilyen orgá-
numot  készíteni,  így  mindenekelőtt
munkatársakat kerestem, akik hajlandó-
ak voltak hónapról  hónapra segíteni az
előkészületekben.  Így született  meg  az
új arculat, az új név, kialakult azoknak a
köre, akik szívesen írnak cikkeket az új-
ságba.  Átlagosan  tízen  írnak  egy-egy
számba, ezáltal is lehetőséget teremt az
újság a megszólalásra, a bemutatkozás-
ra. Sorozatok, rovatok indultak, melye-
ket a hívek már kíváncsian várnak min-
den hónapban. A további ötleteket, olva-
sói  leveleket  örömmel  vesszük,  és
igyekszünk tartalmas olvasnivalót adni a
hívek kezébe, hónapról hónapra.

-i-c

SZOLGÁLAT A HANGSZEREK KIRÁLYNŐJE MELLETT
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ZARÁNDOKLATON
A máriabesnyői  kegyszobrot  temp-

lomépítés közben, 1759. április 19-én
találták meg.  A 250 éves évfordulóra
jubileumi évvel emlékeztek. Az évzáró
misére  a  kistarcsai  egyházközség  is
gyalogos zarándoklatot szervezett. Hu-
szonnyolc fős kis csapatunk hajnali 4
órakor indult. A friss idő ellenére lel-
kesen  és  vidáman  sorakoztunk  egy
szem ifjúnk,  Lauer Balázs és nagypa-
pája,  Kovács  István  mögé,  aki  a  ke-
resztet vitte. A sort Dolhai János kocsi
kísérettel zárta.

Mária–énekeket  énekelve,  rózsafü-
zért imádkozva, időnként elcsendesed-
ve vagy beszélgetve róttuk a kilométe-
reket. Nemcsak az ima, hanem az éb-
redező  tavaszi  természet  is  feltöltötte
lelkünket. 

Gödöllőn találkoztunk a csömöri za-
rándokokkal. Az Erzsébet parkban pi-
hentünk röviden, s még néhányan csat-
lakoztak hozzánk.  9 óra  előtt  megér-
keztünk,  így  lehetőség  volt  kis  pihe-
nésre, gyónásra és felkészülni a misé-
re. A záró szentmisét Beer Miklós püs-
pök  atya  celebrálta  a  zarándoklaton
résztvevő papsággal. A misén akolitus
avatás is volt, és többen részesültek a
bérmálás  szentségében.  A  gyönyörű
mise  és  a  körmenet  alatt  éreztük  a
Szentlélek közelségét.  A mise  után a
besnyői fiatalok nagy sikerrel előadták
a szobor megtalálásának történetét.

Egy ilyen út lehetőséget ad arra is,
hogy ismerkedjünk, esetleg barátságot
is köthessünk. Reméljük, a következő
zarándokútra  fiatalok  is  csatlakoznak
hozzánk.

SM

NYÁRI HITTANOS
NAPKÖZIS TÁBOR

Ezen  a  nyáron  ismét  lehetőségünk
nyílik  a  plébánia  szervezésében  nap-
közi otthonos hittantábor megrendezé-
sére.  Nagy  szeretettel  várjuk  7  éves
kortól azokat a gyerekeket, akik szíve-
sen töltenének egy hetet kis közössé-
günkben.  A tábor  ideje  alatt  kirándu-
lással,  uszodázással  és sok-sok játék-
kal szeretnénk kellemessé tenni a nyá-
ri szünetet. 
A hittantábor időpontja: 
június 21–25.
Helyszín: 
kistarcsai római katolikus plébánia
A napi programok kezdése: 8 óra

A napi programok vége: 17 óra
Ellátás: teljes ellátás

A tábor előzetes költsége: 
7.000 Ft/fő/hét
Jelentkezési  határidő  és  a  tábor
költségének  befizetési  határideje:
június 13.

Ha gyermekük szeretne részt venni
a táborban, akkor jelentkezési lapot le-
het kérni a sekrestyében és a hitokta-
tóktól.

Szeretnénk,  ha  anyagi  okok  miatt
senki sem maradna le a táborozásról,
ezért ha ilyen irányú segítséget kérnek,
keressenek meg személyesen, hogy se-
gíteni tudjunk.

A táborozással  kapcsolatban  szülői
értekezletet tartunk június 13-án 9:45-
kor (a szentmise után) a plébánia kö-
zösségi termében, ekkor ismertetjük a
tábor pontos programját is.

A táborozással  kapcsolatban  szíve-
sen  állok  a  szülők  rendelkezésére  a
06-70/225-3060 telefonszámon vagy a
mehes.zsuzsanna@gmail.com  e-mail
címen.

Méhes Zsuzsa, táborvezető

OLVASÓLÁMPA
A házaspár találkozón a résztvevők

együtt nézték meg a Fireproof (Tűzál-
ló) című filmet, amely gyönyörű és ta-
nulságos  alkotás.  A  film  Stephen
Kendrick: The Love Dare c. könyvére
építve készült.  Ez a könyv most  már
elérhető  magyarul  is  Merj  szeretni!
címmel, az Immanuel Alapítvány Ki-
adójának jóvoltából.

A könyv egy negyven napos progra-
mot tartalmaz, amely egy csaknem vá-
lással végződő, kihűlt házasságot is ké-
pes megmenteni. Azonban nem csak a
válságot átélő  házaspárok forgathatják
haszonnal  a  könyvet.  A  kihívások
nagyszerű  lehetőséget nyújtanak poro-
sodó házasságok nagytakarítására, ezen
kívül  szép házasságok tökéletesítésére
is. Minden házaspárnak ajánljuk!

A  könyv  minden  könyvesboltban
kapható lesz, bolti ára 2490 forint. Ha
viszont a kiadótól rendeljük meg, ak-
kor  2150 forint,  8  példány rendelése
esetén pedig csak 1950 forint darabon-
ként.  De  további  kedvezmények  is
várják azokat, akik legalább 50 db-ot
vásárolnak.  Ezért  arra  gondoltunk,
hogy aki szeretne vásárolni  a  könyv-
ből,  a  hazaspar.kistarcsa@gmail.com
mail  címen jelezze (legkésőbb június
15-ig),  s  az  egyházközség  nevében
egyben  rendeljük  meg  a  kiadótól  a
könyvet,  így  sokkal  kedvezőbb  áron
juthatunk hozzá.

Akik  egy  kicsit  szeretnének  bele-
kóstolni  a  könyvbe,  egy  kattintással
megtehetik  az  alábbi  honlapon:
http://www.immanuel.hu



6 K ö z ö s s é g e k

HÁZASPÁR TALÁLKOZÓ
Nagy szeretettel fogadtuk Görbe József
atya levelét, melyben meghívott minket
a plébánián május 8-án megrendezésre
kerülő házaspár találkozóra. Úgy érez-
tük,  kötelességünk  elmenni,  mivel  ne-
künk is szükségünk van a házasságunk
megerősítésére, ápolására.

Mikor  megérkeztünk,  Csicsiri
Kriszta fogadott bennünket,  majd kö-
szöntöttük egymást a párokkal, és kö-
zös reggeli ima keretében elkezdődött
a program. Jó volt látni, hogy mennyi-
en voltunk, akik éreztük, hogy itt kell
lennünk.  Nagyon örültünk neki,  ami-
kor  Sebők Sándor atya  elkezdte  elő-
adását. Mélyen megérintettek a szavai
minket, mert olyan dolgokat mondott,
ami  a  házasságunk során  fontos  mo-
mentumként szerepel majd. Ennél job-
ban nem is kezdődhetett volna a nap.

A Mikesy  házaspár példamutató elő-
adása következett az életükről. Beszél-
tek  a  gyermekeik  elvesztéséről,  arról,
hogyan élték túl a traumát. Nem is gon-
dolnánk, hogy ezt fel lehet dolgozni és
menni tovább az élet göröngyös útjain.
Az ember belegondol a helyzetükbe, és
azt  mondja,  hogy  ilyen  nem történhet
meg. De ők Isten erejével talpra álltak
és élik tovább az életüket. Megható és
tanulságos történet az övéké.

Kis feltöltődés és Korbélyné Erzsike
finom ebédje (köszönet érte) után szin-
tén  példa  értékű  filmet  néztünk  meg
Tűzálló  címmel,  ami  lehetett  volna
akár  bármelyik  jelenlévő  pár  életében
játszódó történet.  Ahogy ment  a  film,
sok  minden  átértékelődött  bennünk,
esetleg mi az, amin változtatni fogunk,
hogy még jobb legyen a házasságunk.
A film  tanulságos  volt  mindannyiunk

számara, és talán nem esünk abba a hi-
bába, mint amit láttunk, mert megelőz-
zük a veszekedéseket egy kis odafigye-
léssel.  A program következő  részében
az  Erdőssy  házaspár  előadását hallgat-
hattuk meg. Ennek keretében játék for-
májában értékeltük kapcsolatunkat, hi-
báinkat, és közösen megbeszélve – az
ő  segítségükkel  –  jobban  és  egysze-
rűbbnek láttuk a problémákat. 

Nagyon  tartalmas,  hasznos  napot
tudhatunk magunk mögött, amit hála-
adó  szentmisével  zártunk,  ahol  újra
megerősíthettük  házassági  fogadal-
munkat, újra menyasszonynak és vőle-
génynek érezhettük magunkat.

Köszönjük  József  atya  prédikáció-
ját,  köszönjük  a  szervezők  áldozatos
munkáját,  amivel  felejthetetlen  napot
szereztek nekünk. 

Több ilyen találkozóra lenne szük-
ség, ami kizökkent a hétköznapokból,
figyelmeztet,  hogy házasságban élük,
hogy  figyeljünk  a  párunkra:  mi  jó
neki, mit szeretne. És persze sokat kell
beszélgetni. Ez a nap erről szólt.

Isten azt akarja, hogy egymással és
vele egységben éljünk. Ennek nyomait
kerestük  saját  életünkben,  melynek
eleven  részévé  lesz  Isten,  ha  valódi
egységre törekszünk kapcsolatunkban.
Isten jóváhagyja a házasságot, velünk
mosolyog. Isten nem teremtett és nem
teremt  selejtet.  Mindnyájunkat  jónak
teremtett, saját képére és hasonlatossá-
gára.  Férfiakat  és  nőket  egyaránt.  A
házasság  és  a  család  a  társadalom
alapvető  intézménye, nélkülözhetetlen
építőköve, még ha válságban is van a
modern társadalomban.

Juhászné Kovács Mónika
és Juhász Balázs

Nagyon  jól  éreztük  magunkat,  na-
gyon tetszett mindegyik előadás.

Kellett  legalább  két  nap,  mire  fel-
dolgoztuk az ott hallottakat, értékeltük
és  ennek  megfelelően  átgondoltuk  a
saját  mindennapjainkat:  mi  számít
fontosnak, mi az, amiről az ember haj-
lamos elfeledkezni a mindennapi gon-
dok, problémák súlya alatt.

Rá kellett jönnünk, hogy bizony na-
gyon is szükségesek a beszélgetések.
Talán  gyakrabban,  mint  gondolnánk.
Szinte  minden  előadás,  film az  egy-
másra  való  odafigyelésről  szólt.  A
kommunikáció hiánya nagyon-nagyon
sok konfliktus forrása tud lenni.

Férjnek  és  feleségnek  beszélgetnie
kell egymással kettesben, és bátran el-
mondani  érzéseiket,  csakis  így  tudjuk
meg, hogy mire van szüksége a másik-
nak, így ismerjük meg párunkat, és így
tudunk  a  legharmonikusabban  együtt
élni,  lelkileg támogatni egymást,  elfo-
gadni, hogy „legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is”.

Persze  nem  mondhatjuk,  hogy
ezek  után  soha  nem fogunk  vitat-
kozni,  hiszen  az  ember  gyenge és
folyton  bűnt  követ  el.  Épp  ezért
hasznos egy ilyen házaspár találko-
zó,  hogy  az  ember  újra  és  újra
szembesüljön hibáival, vállalni tud-
ja  azokat,  és  megpróbáljon  rajtuk
változtatni.  Mert nagyon lényeges,
hogy  nem a  másikat  kell  megvál-
toztatni,  hanem  saját  magunknak
kell  törekedni,  a  Jó  Istent  kérve,
hogy tudjunk türelmesek lenni, sze-

retni, tisztelni és elfogadni a másikat.
Az ember óriási lelki erőt tud merí-

teni  egy-egy ilyen találkozó alkalmá-
val, ezért örömmel támogatjuk és segí-
tünk,  hogy  gyakrabban  sor  kerüljön
ilyen összejövetelekre. 

Évi és Zoli
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Események
az elkövetkező hónapokban

• Somlai atya térdműtétje miatt június
7-től várhatóan július végéig a szom-
bat reggeli szentmisék elmaradnak.

• Görbe  atya  szabadsága  miatt  július
5–17. között – a szombat esti kivéte-
lével  –  a  hétköznapi  szentmisék el-
maradnak.

• A plébánián  felszereltünk  egy  pro-
jektort,  mellyel filmklubos vetítése-
ket tudunk rendezni. A foci-vb köz-
vetítését is itt követjük nyomon a ha-
talmas  vásznon.  Ezen  alkalmakra
szeretettel várjuk az érdeklődőket.

• Június 13., vasárnap 9 óra: Te Deum,
utána 9:45: napközis hittanos szülői
megbeszélése a plébánián

• Június 14., hétfő 18:45: hittanos tá-
bor szülői megbeszélése a plébánián

• Június 19.,  szombat 15 óra: focipá-
lya, egyházközségi évzáró (hozzunk
sütit + innivalót)

• Június 21–25.: napközis hittanos tá-
bor a plébánián

• Július  2–4.:  máriabesnyői  egyház-
községi lelkigyakorlat

• Július 10., szombat 18 óra: a plébá-
nián szívesen fogadunk száraz süte-
ményt, gyümölcsöt a táboros gyere-
keknek.

• Július 11–17.: hittanos tábor Kisma-
roson

Állandó programok az
egyházközségben

A  közösségek  nyári  szünetet  tartanak
vagy  táboroznak.  Az  esedékes  progra-
mokat a szentmisék végén hirdetjük.

NYÁRI
PROGRAMAJÁNLÓ

Kedves Fiatalok!
Ha szeretnétek többet megtudni min-

dennapi kapcsolataitokról (Istennel, szü-
leitekkel, társaitokkal, párotokkal), töb-
bet  foglalkozni  velük,  mindenképpen
érdemes  eljönnötök  a  régiós  nyári
tábor(ok)ba. Minden régió megtalálja a
saját táborának időpontját a mente.hu-n,
az eseménynaptár menüpont alatt. A je-
lentkezési határidő  vészesen közeleg, a
jelentkezési lapokat  a  letöltések menü-
pontban találjátok. Hirdessétek, hívjátok
barátaitokat is!

Újdonság,  amit  szeretettel  ajánljuk
figyelmetekbe,  hogy  a  Mária  Rádió-
ban kéthetente jelentkező ifjúsági mű-
sort indítottunk SZÖSZ címmel, mely-
ben egyházmegyénk ifi életével foglal-
kozunk. Május 25-étől  minden máso-
dik héten kedden 19:20-tól hallgathat-
játok.  A frekvenciákról  információt  a
www.mariaradio.hu oldalon találtok.

Június 19-én, szombaton 10 órakor
Beer  Miklós püspök  atya  diakónussá
szenteli  Krizsán  Zoltánt és  Balázs
Andrást, pappá szenteli Miklós Zalánt,
Kovács Andrást és Csák Andrást a vá-
ci  székesegyházban. Számunkra azért
is fontos esemény ez, mert velük több-
ször  is  találkozhattunk  akár  a  régiós
találkozók  valamelyikében,  akár  a
nyári táborokban. Kísérjük imáinkban
őket! Újmiséiket a következők szerint
tartják: 
Csák András: június 27. 16 óra, Úri
Kovács András: június 20. 16 óra, Úri
Miklós Zalán: július 11. 9 óra, Nagykáta

Június 25–26-án egyházmegyei talál-
kozó  lesz  Galgahévízen.  Színesebbnél
színesebb programokkal várnak titeket
a szervezők, többek között sportverse-
nyekkel is.  Részleteket a mente.hu ol-
dalon találtok. A találkozó egyik külön-
legessége, hogy lesz egy HÚHA neve-
zetű  fakultáció,  egy  a  húszas–harmin-

cas éveiben járó fiataloknak szervezett
est pénteken. A jókedvről Fábry Kornél
atya gondoskodik, valamint egy ferge-
teges tábortűz is lesz. Ha van kedved,
aludj ott péntek este, csak arra kérünk,
hogy jelentkezz. 

A találkozóra  a  plébániádon  jelent-
kezhetsz, valamint ha a mente.hu oldal-
ról letölthető jelentkezési lapot (szállás-
igényeddel  együtt)  visszaküldöd  a
galgaheviz@sds.org e-mail címre.

Szeretettel:
Farkas László, ifjúsági referens
Cseri Sára, az Egyházmegyei Ifjúsá-

gi Iroda vezetője +36 (30) 473-9597

Nyári hivatástisztázó
lelkigyakorlat a Mátrában

Szeretettel várjuk a 17–35 éves lá-
nyokat  a  Ferences  Szegénygondozó
Nővérek  szervezésében  egy  kalandos
„felfedezőútra”.

Közösségben  keresve,  imádkozva,
csendben elmélkedve, természetben jár-
va, beszélgetésekkel, előadásokkal sze-
retnénk Istent mélyebben felfedezni és a
krisztusi közösséget megtapasztalni. 

Ha  ezekre  te  is  vágyat  érzel,  akkor
szeretettel hívunk lelkigyakorlatunkra!

Időpont: 2010. július 12–17.
Helyszín: Mátraverebély-Szentkút
Jelentkezési határidő: június 20.
Bővebb  információ  és  jelentkezés:
www.szegenygondozo.ofm.hu
M. Jácinta nővérnél, tel.: 84/311-027
E-mail: ferfok@invitel.hu
M. Anna nővérnél, tel.: 33/311-977, 
E-mail: ferszeg.nov@invitel.hu

       GYERE, VÁRUNK!

Szentmisék rendje
hétfő: 18:00
kedd: 18:00
szerda: 7:00
csütörtök: 18:00
péntek: 7:00
szombat: 7:00; 18:00 (elővételezett)
vasárnap: 7:30; 9:00; 10:30
Nagytarcsán június 13-án és 27-én
lesz mise 11:30-tól.

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

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

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Társszerkesztő: Csicsiri Ferenc, Galántai Viktor
Korrektúra: Rochlitz Bernadett; 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


