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November elején  halottainkra emlé-
kezünk.  A  temetők  ilyenkor  ünnepi
gyertyafénybe  öltöznek,  mi  pedig
imádságos szívvel végiglátogatjuk  el-
hunyt szeretteink sírját.

Amikor  egy-egy  kedves  halottunk
sírjánál gyertyát gyújtva megállunk  és
megpróbáljuk  felidézni a vele kapcso-
latos  emlékeinket,  valószínűleg
eszünkbe  ötlenek  olyan  kérdések  is,
vajon  ő most  hol lehet? A mennyor-
szágba  jutott  már  vagy  még  csak  a
tisztítóhelyen vezekel? Vajon ahol van,
onnan  lát-e minket?  Gondol-e ránk?
Imádkozik  értünk?  Hálás  a  mi  érte
mondott imáinkért?

A sok-sok kérdés közül  emeljünk k i
egyet  és gondoljuk tovább.  Ha elhunyt
rokonunk lát  m inket, vajon mit  szól az
életv itelünkhöz? Valószínűle g örömmel
nézi,  amikor  imádkozunk,  valami  jót
cselekszünk,  segítünk  másokon,  segí -
tünk  otthon  a  szüleinknek,  házastár-
sunknak, más szóval a Szeretet határoz-
za meg a tetteinket . De  vajon hányszor
csóválja a fejét m iattunk? Hányszor te-
szünk  olyat,  amit ,  ha  élne  és  látná,
igencsak szégyellnénk előtte? Hányszor
vezérel  m inket  az  önzés,  a  k icsinyes,
öncélú örömök hajszolása, a düh,
a szeretetlenség? 

Azt,  hogy  Isten  mindent  lát,
már  szinte  megszoktuk,  előt te
sajnos már nem szégyelljük  any-
nyira magunkat,  különben  is,  a
gyóntatószékben  úgyis  elmon-
dunk  neki  mindent.  De  abba
hányszor  gondoltunk  már  bele,
hogy Istenen kívül elhunyt szeret -
teink  is  talán  ugyanúgy  látnak
mindent,  azt  is,  amit  rejtekben
művelünk? Előt tük sem szégyell-
jük  magunkat? Ha mégis ébrede-

zik bennünk némi szégyenérzet emiatt,
próbáljuk meg ezt is fegyverként hasz-
nálni  a  kísértésekben,  hogy  amikor
majd odaát találkozunk velük, ne kell-
jen lesütni a szemünket.

Van  még egy  kérdés,  ami óhatatla-
nul  felmerül  egy-egy  haláleset  kap-
csán,  mégpedig  a „miért?”  és  ennek
variációi: Miért éppen ő? Miért most?
Miért engedte ezt Isten? stb. És persze
ehhez nem ritkán  az Isten  iránt érzett
harag  is  párosul.  Ilyenkor  pontosan
miért haragszunk? Talán  sajnáljuk  el-
vesztett szerettünket? De hát neki az-
tán biztosan nem rosszabb az Isten Or-
szágában!  Sőt, lehet, hogy ezért is fej-
csóválva tekint vissza ránk.  Nem le-
het, hogy inkább magunkat sajnáljuk?
Hiszen  nekünk lett szegényebb,  eset-
leg nehezebb az életünk. Mi érezzük a
hiányt nap mint nap. Érthető, hogy ezt
nehezen  viseljük,  de  ezért  haragudni
Istenre nem túl merész dolog? Tényleg
úgy gondoljuk,  hogy van jogunk dur-
cáskodni Istennel szemben csak  azért,
mert  olyasvalami  történt,  ami  szá-
munkra elfogadhatatlannak tűnik? Míg
ezen gondolkodunk,  álljon itt  Gárdo-
nyi Gézától néhány sor:

„…a halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:

egy ajtó bezárul itt lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, –

ez a halál.”
Novemberhez  visszakanyarodva,  a

hónap folyamán két magyar szentet is
ünneplünk:  Szent  Imre  herceget  és
Szent Erzsébetet. Ők  igazán alkalma-
sak  arra,  hogy  példát  vegyünk  róluk.
Ők  valóban  megmutatták,  hogyan  le-
het és kell  Istennek  tetsző  életet élni
akkor is,  ha a környezetünk nem érti,
sőt  egyenesen ellenséges velünk a cse-
lekedeteink  miatt.  Gondoljunk  rájuk
is, amikor  esetleg úgy  érezzük, a mai
világban  lehetetlen  jó  kereszténynek
lenni.  (Csak mellékesen: Szent István
királyunknak nem lett volna oka hara-
gudni Istenre fia korai halála miatt?)

Mostanában divat lett a polgári új-
év kezdetén mindenféle fogadal-
makat  tenni.  Mi,  keresztények
miért  várjunk  ezzel  januárig?
November végén elkezdődik az
ádventi időszak, ami egyben az
új egyházi év kezdete is. Ez pe-
dig  remek alkalom lehet  szá-
munkra tiszta lapot kezdeni. Ha-
lottaink  emlékezete,  szentjeink
példája és a fenti gondolatok fé-
nyében ragadjuk meg az  alkal-
mat, térjünk meg, és kezdjünk
mielőbb krisztusi, új életet!

Csicsiri Ferenc
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Egyházközségünk  oszlopos  tagja,
Csaja János a legutóbbi választások
alkalmával  a  Kereszténydemokrata
Néppárt  színeiben  indulva bejutott
az  önkormányzati  képviselőtestü-
letbe. Vele beszélgettünk.

Hogy jött  a gondolat,  hogy politikai
téren is tegyél valamit?
Nem a szoros értelemben vett „poli-
tikai élet” az, ami vonzott, inkább a
tenni akarás a köz  érdekében.  Azt
gondolom,  hogy  Kistarcsán  bőven
van feladat. Jó néhány éves lemara-
dásban vagyunk, több helyen is látok
lehetőségeket, amikben úgy éreztem,
hogy kamatoztatni tudom az elszánt-
ságomat.

Az egyházközségben is rengeteg fel-
adatot vállalsz, melyek ezek?
Több mint tíz éve vagyok a képvise-
lőtestület tagja, a társadalmi munkák
zömében részt vettem, veszek. Hála
Istennek  rengeteg  feladatunk  van,
építési munkálatokban, az ünnepekre

való felkészülésben vagy az  egyházi
élet  egyéb öszejöveteleinek  munká-
lataiban is szívesen dolgozom.
Amióta  Sztancsik  Jani bácsi  el-
ment nyugdíjba, a vasárnapi misé-
ken sekrestyésként szolgálok. Idén
húsvétkor nagy megtiszteltetés ért
bennünket, az  egyházközségi kép-
viselőtestület  néhány  tagjával
Beer Miklós püspök atya engedé-
lyével áldoztathatunk.

A  városi  képviselőség  újabb
elfoglaltságot jelent. A családod mit
szól ehhez?
Kicsit többet vagyok távol tőlük, de
támogatnak, amiért hálás vagyok ne-
kik. Az együtt  töltött  időt próbáljuk
tartalmasabban eltölteni.

A civil  munkád révén sokat jársz
külföldre  is. Össze  lehet egyeztetni
ezt az új képviselői feladatokkal?
Minden tennivalót meg kell tervez-
zek pontosan, és az  utazások általá-
ban rövidek.

Most, a legelején hogy látod, meny-
nyire tudod majd a keresztény érté-
keket képviselni a testületben?
Azt  gondolom,  hogy  a  keresztény
értékrend segíti a testületet és nem
áll távol a  jelenlegi képviselőtestü-
lettől. De világnézetünktől függetle-
nül  tudunk majd  zökkenőmentesen
együtt dolgozni.

Csicsiri Ferenc

KERESZTVETÉS

A mi keresztvetésünk (maga a crux
= kereszt szó föníciai eredetű) a kivég-
zés legembertelenebb  formájához kö-
tődik – amit az asszírok találtak ki Kr.
e.  a XV.  században  –,  hiszen  az Em-
berfiának  egy  ilyen  halált  hozó  fán
kellett önmagát az Atyának és nekünk
ajándékoznia.  A kereszten,  vagyis  az
előre  „megtervezett,  megácsolt”  ke-
gyetlenség  izzó  poklában  ragyogtatta
föl Jézus Krisztus az önátadó szeretet
misztériumát,  hogy  ezután már  ne le-
hessen olyan „pokol”, amelyben ne le-
hetne jelen Isten élete – a szeretet. 

Természetesen  igaznak tekinthetjük
azt, hogy keresztet rajzolunk magunk-
ra, de ennél talán  mégis többet mond,
hogy amikor keresztet vetünk: „Telje-
sen be akarjuk burkolni magunkat az ő
szeretetével.  Teljesen  be  akarunk  öl-
tözni Jézus lelkületébe.”  Ám magában
a keresztvetés szóban ott van a  vetni
ige,  amely  Jézus példabeszédeiből  jól
ismert (Mt 13,3; Mk 4,3; Lk 8,5). Egy

kis fantáziával máris előttünk  áll  egy
roppant gazdag kép: az ember azáltal
válhat  csak  jó  földdé, ha magába,  a

testébe, a szívébe, a lelkébe veti az Úr
keresztjét.  Mivel pedig hitünk  szerint
minden kegyelem és ajándék Jézus ke-
resztjéből – önátadó szeretetéből – for -

rásozik, éppen  ezért minden napunkat
azzal kezdjük  és fejezzünk  be,  hogy
magunkba vetjük  Isten  Igéjét. De ke-
resztet  vetünk  akkor  is,  amikor  Isten
ajándékát  kérjük,  vagy  amikor  azt
megkapva hálát adunk. Ily módon ez a
cselekedet  az egész napunkat  átjárja,
hiszen a hívő ember számára a munka,
vagy az étkezés előt ti és utáni krisztusi
jel épp  olyan  magától értetődő,  mint
az útjukra induló, vagy onnan hazatérő
gyermekek homlokára rajzolt kereszt. 

A szentmise áldozat ugyan  mivel is
kezdődhetne,  ha nem azzal,  hogy  az
Atya,  a  Fiú  és a  Szentlélek nevében
magunkra ölt jük  és magunkba vetjük
Jézust.  Jobban  meggondolva tehát  a
keresztvetésben  az  istenképűségünk
misztériumát valljuk meg, mert napról
napra vetünk és aratunk, azaz minden-
nap  fölvesszük  keresztünket,  hogy
egyre inkább Krisztus élete és szerete-
te mutatkozzon meg bennünk. 

Görbe József plébános

AZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A VÁROS SZOLGÁLATÁBAN
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Az Anyaszentegyház minden évben egy
vasárnapot a  missziók gondolatának
szentel.  Emlékezteti híveit  a hithirde-
tés  fontosságára,  Jézus  parancsára,
mely így hangzik: „Elmenvén az egész
világra  tanítsatok minden  nemzetet”.
A kereszténység mindig fontosnak tar-
totta  az evangélium  hirdetését,  tehát
Jézus parancsa  szent és kötelező  volt.
A  missziós  feladat  arra  kötelezi  az
egyházat,  hogy Jézus tanítását  meg-
erősítse és hirdesse a nem keresztény
népek között is.  Vállalja  a  szent,  ne-
mes és nehéz feladatot.

A krisztusi  parancsról  az egyház  so-
hasem feledkezet t meg. Nagy áldozatot
hozott,  hogy  az  evangéliumot  megis-
mertesse az emberekkel. Az egyház har-
cot  vállalt  azért , hogy Krisztus szándé-
kát  meg tudja  valósítani. Ez nem hatal-
m i harc,  nem uralkodás, hanem szolgá-
lat . Szolgálni  Jézust,  szolgálni  embere-
ket. Ez a szolgálat  nem erőszakkal törté-
nik,  hanem  a  szeretet  és  az  imádság
fegyverével.

Sajnos tudomásul  kell vennünk, hogy
az  Isten  ügyéért  fo lytatott  küz delem
nem jár  folytonos győzelemmel. A hit-
h irdetés  küzdelmében  is  megfigyelhe-
tünk fö lemelkedéseket  és hanyat lásokat
is.  A  hanyat lásokat ,  sikertelenségeket
látva felmerül bennünk a kérdés: van ér-
telme a missziónak, az erőfeszítésnek, a
sok  áldoztavállalásnak,  anyagiakban  és
emberi szenvedésekben?  Az  egyház  el-
lenségei azt mondják: a kétezer év misz-
sziója  kevés kézzelfogható  eredményt
hozott. A támadó kérdésre  így válaszo-
lunk: Jézus életében sokakat  akart meg-
nyerni,  nem  mindig  járt  eredménnyel.
Életében sok szenvedést , keresztet  vál-
lalt ,  és  nem  mindenben  volt  eredmé-
nyes.  Sokszor  követőit  „k isded
nyájnak” nevezte, de azért nem kell két-
ségbeesni. Egyszer így beszélt  Jézus kö-
vetőiről:  „Sokan vannak a  hivatalosak,
de  kevesen a választottak”. Tehát  Jézus
mindenkit  hívott,  de  nem mindenki fo-
gadta el  a meghívást.  Sőt,  azt  a  figyel-
meztetést is adta az Úr Jézus, hogy a v i-
lág végén, a  második  eljövetelekor sok
emberben  megfogyatkozik  a  hit  és  a
szeretet .  Az  örömteli  sikerek  mellett
vannak  negatív jelek is,  de  annak elle-
nére  az  egyház  fo lytat ja  küldetését ,
folytatja m issziós feladatát.

Ha a  missziós tevékenység nehézsé-
geit  nézzük, a legnagyobb problémát  a
hithirdetők  számbeli  megfogyatkozása
jelenti. Nem véletlen, hogy Isten ellen -
sé gei különféle eszközökkel a papok so -
rait  igyekszenek  megritkítani.  A hely i
villongások lehetet len állapotokat alakí-
tanak  ki.  Ellenséges  magatartást  szíta -
nak a missziós atyák ellen. A faji ellen-
tétek és a túlzott nemzet i önérzet  a gyil -
kosságtól  sem riaszt  vissza  egyeseket.
Nem véletlen,  hogy  a  tévé  és a  rádió
híradásai  beszámolnak arról,  hogy püs-
pököket ,  v ilági  és  szerzetes  papokat,
apácákat  ö ltek meg. Mindig voltak vér -
tanuk az egyház életében. Azok a misz-
sziós atyák, szerzetesek,  nővérek,  akik
elhagyják  szülőfö ldjüket,  családjukat,
kényelmüket,  nem  hatalomvágyból,
nem  pénzért  teszik,  hanem szeretetből,
Krisztus iránt  és embertársaik  iránt . A
hithirdetők Krisztus evangéliumát  adják
tovább. Azért  mennek a teljes bizonyta -
lanságba, azért mennek idegen fö ldrész -
re, azért  áldozzák életüket, mert  eleve -

nen  él bennük  e szent  gondolat : Krisz-
tust  elv inni a krisztustalan v ilágba.

Az  egyház  küz delmes,  áldozatos
életre  hívja  az  ifjakat . Vannak szerze-
tesrendek, amelyek a hith irdetésre vál-
lalkoznak. Hív ják a  női és a  férfi ifj ú-
ságot , hogy felkészítsék őket  a m isszi-
ós  szent  feladatokra.  Nem  akarnak
senkit  sem  bec sapni,  nyíltan  beszél-
nek,  előre  m inden  nehézséget  meg-
mondanak. Fizetés nincs,  hiszen nincs,
aki adja. Kényelem nincs,  h isz nem is

lehet.  Szaba dság  sincs,  h isz  nincs he-
lyettes.  Az  e gészség  sincs biztosítva,
hiszen az elmaradott  népek között nem
is  lehet .  Nyugdíj  n incs,  mert  már
nyugdíj  előt t  elfogy,  me gszűnik  az
egészsé g.  Csak  a  betegség  szólít ja k i
őket  a munkából, végle gesen. Hogy mi
nincs a m issziós területen, azt már tud-
juk. Hogy mi  van, beszéljünk erről is.
Van  kemény  munka  egé sz  nap.  Sze -
génysé g, mint  a helybelieknek. Kevés
siker, ellenséges ma gatartás.  Sok  csa -
lódás emberi  gyenge ségek  miatt.  Be -
tegsé g,  m int  az  elmaradot t  népeknél.
Vértanúhalál,  mert  Krisztus ellenségei
mindenütt  működnek.  Magános sírha -
lom  messze  ide gen  fö ldön,  de  van
örök  élet.  „Jöjjetek  Atyám  áldottai,
bírjátok a v ilá g kezdetétől nektek ké -
szített orszá got!” Sokszor elhan gzik az
ismert  kérelem: „Jöjj, kövess engem!”
Sz erzetes közössé gek  kérése: Állj  kö-
zénk! A v ilág megváltozott, rossza bbra
változott . Az  ifjúság  kényelmes,  fele -
lőt len, h itet len  lett . A kérés nem talál
nyitott  fülekre.  A  lelkek  mélyére nem
jut  el a kérés. Mé g az úgynevezett  val -
lásos ifjak  i s rit kán hallják me g a ké-
relmeket.  Így  Krisztus  ügye  nehezen
halad előre.

Az aratás  továbbra is  sok,  kevés a
munkás.  Az anyagiak  hiánya nagy  ne-
hézséget  jelent  egy-egy  missziós  atya
felkészítésében.  A missziókban  dolgo-
zóktól,  nem csupán  keresztény  tanítást
várnak,  hanem  szellemi,  anyagi,  sőt,
egészségügyi segítéséget is. Ott nem le-
het  egyházadót,  misepénzt  kérni.  Ott
nem lehet kérni, tartsák el közösségüket,
hiszen saját maguk eltartását sem bírják
megoldani.  Az  anyagiak  hiánya  miatt
sokszor a jó példa is hiányzik. A misszi-
ós területen vannak civil  személyek is,
akik sokszor életükkel, példájukkal nem
segít ik elő a missziós munkát.

Sok csalódáson kell az emberiségnek
átmenni, hogy végül befogadja az evan-
géliumot.  Sokat  kell  változni a keresz-
tény népeknek, hogy őszinte lelkiségük,
szép  életük  vonzóerőt  gyakoroljon má-
sokra is. A kereszténység jövője és ezzel
a missziók jövője attól függ: tudunk-e,
akarunk-e igazi kovász lenni és keresz-
tény  életet  élni.  Értékeljük  az egyház
munkáját, segítsük a missziókat!

Somlai József ny. plébános

A HIT TERJESZTÉSE
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SZÜRETI BÁL

Először  rendeztünk szüreti mulatsá-
got a plébánián a gyerekeknek és a fel-

nőtteknek.  A délutáni program 5 óra-
kor kezdődött. A legkisebbeknek éne-
kes–mondókás  foglalkozást  tartott  a
csömöri hitoktató,  Kalmár Bodor Ági.
A nagy szőnyegen  körbe ülve együtt
játszottak, tornáztak. Többen eljöttek a
baba–mama klubból és az ovis hittan-
ról. Meghívást kaptak a volt ovisok is,
akik most már elsőbe járnak. 

A program az aprók táncával folyta-
tódott, Hutter Anett népi játékokkal és
tánccal mozgatta meg a több mint har-
minc gyereket.  A másik teremben  le-
hetett  kézműveskedni  Bíró  Ildikó és
Baran  Orsi segédletével.  Készültek  a
szőlőfürtök, dióhéjból kisegér, csónak,
lehetett  szőlős  képet  készíteni krepp
papírból.  Minden foglalkozásért gyűj-
teni lehetett a szőlős kuponokat,  me-
lyet az árverésen le lehetett vásárolni. 

Vass Veronika találós kérdéseket tett
fel  a  gyerekeknek,  a  helyes  választ
szőlős „pénzzel” jutalmazta. A délután
izgalmas színfolt ja volt a két teremben
sétálgató  csősz.  Puskával a vállán  az
volt a feladata, hogy lefülelje a szőlőt
lopkodó  tolvajokat.  Akit  nyakon  csí-
pett, az kapott egy tolvaj kitűzőt, és az
árverés  után  különböző  feladatok  el-
végzésével tudta megváltani magát  a
büntetéstől. 

A  szülőknek  köszönhetően  fino-
mabbnál finomabb süteményeket ehet-
tünk,  az ifi hittanosok sok szendvicset
gyártottak.  Szerdahelyi Bence és  Ke-

reszti Niké vezette az árverést. A gye-
rekek izgatottan licitáltak a különböző
ajándékokra,  mindenkinek  sikerült  a
szőlős  kuponját  beváltani,  ha  másra
nem,  hát  kekszből  készült  sündisz-
nócskára meg egy szelet csokira. 

A program  a  nagyok  táncházával
fo lytatódott,  Anettnek  könnyebb dolga
volt, h iszen az ifi  hittanosok nagy része
néptáncos,  így  mindenkinek  jutott  egy
profi  vezető.  A gyerekprogramon,  ami

este  8-ig  tartott,  közel  ötvenen  vettek
részt, és úgy gondolom, nem unatkoztak,
mindenki kedvére szórakozhatott . 

Az ifisek a felnőt tekkel tartottak az
est  további  részében,  hiszen  érdekes-
nek ígérkezett a további program is. A
kerepesi Székelykör  jött  el hozzánk,
hogy  megmutassa néptáncát. A tíz fő-
ből  álló csoport (ennél többen vannak,
csak a termünkben nem fértek el töb-
ben)  gyönyörű  ruhákban,  fergeteges
hangulatot varázsolt. A bemutató után
az élőzenére, amelyet szintén ők szol-
gáltattak,  nagyon  jókat  táncoltunk.  A
szünetekben  nótázással  fokoztuk  a
hangulatot. A gyerekek  szülei besegí-
tettek  a  szendvicskészítésbe,  kóstol-
hattunk mustot és a sok  süti kitartott
az est  végéig.  Akik részt  vettek  vagy
csak  a gyerekeiket  kísérve bekukkan-
tottak, reméljük elvitték a mulatság jó
hírét és jövőre még többen eljönnek a
felnőt tek közül is!

Méhes Zsuzsa
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Galambos bácsi nagyon beteg volt.
Tudta ezt  ő  is,  és magában le is szá-
molt az élettel. A felesége mégis vég-
telen gondossággal ápolta.

– Nem kell ez már – mondogatta az
öreg –, úgyis elmegyek nemsokára.

Ha az asszony ilyenkor  ellenkezett
vele, csak legyintett: Kár beszélni róla.

Ga la mbo sé k
kettesben  éltek.
Volt ugyan két lá-
nyuk, de az egyik
Kanadába  ment
férjhez,  és  bár
küldött néha egy-
egy  levelet,  évek
óta nem látták. A
másik  lány,  igaz,
Magyarországon
lakott, de nem tö-
rődött a szüleivel,
még csak  nem is
telefonált soha.

Az  orvos,  aki
kezelte  az  öreget,
ismerte  a  körül-
ményeket , és  nem
sok jóval b iztatott .

– Az a rossz – mondta –,  hogy Ga-
lambos bácsinak  elment az életkedve.
Mindig akkor van baj, ha a beteg fel-
adta a küzdelmet. – Majd hozzátette:

– Az élni akarás a legjobb orvosság.
Egyik  nap  Galambos  bácsi  maga

mellé ültette a feleségét.
– Elmegyek, anyjuk.  Nincs már ne-

kem miért élnem.
Galambos néni megfogta a férje le-

soványodott, vékony kezét, és ránézett
az öregre:

–  Hát  én? Én  már  nem számítok?
Énértem nem érdemes élned?

Az asszony hangjában annyi szeretet
volt, hogy at tó l három haldokló is meg-
gyógyult  volna. Galambos bácsi  megle-
pődöt t,  és  arra  gondolt ,  hogy  ennél
szebb szerelm i vallomást  még fiatal ko-
rában sem mondott  neki a felesége.

Amikor a doktor legközelebb eljött,
fejcsóválva vallotta be Galambos néni-
nek,  hogy  nem tudja,  mi történt, de a
férje jobban van. Két hét után az öreg
felkelt az ágyból, a harmadik héten ki-
ment az udvarra, egy hónap múlva pe-

dig elkísérte a feleségét a boltba. Ha-
zafelé még  a teli  szatyrot  is  ő  akarta
volna vinni, de az asszony ezt nem en-
gedte.

Ettől kezdve együtt  mentek minden-
hova.  Eleinte úgy  jártak, hogy  Galam-
bos  néni  belekarolt  a  férjébe,  aztán  a
karon fogásból  kézen  fogás lett , majd

az,  hogy  egy-egy
ujjukat  összefűz-
ték,  m intha  t izen-
éves  kamaszok
lettek volna.  Min-
dig lassan lépeget-
tek,  mint  akiknek
rengeteg  idejük
van.  Inkább  csak
sétáltak,  andalog-
tak. A szemben jö-
vők  néha  moso-
lyogtak  rajtuk,  de
ők  nem  törődtek
ezzel.

Egyszer egy ré-
gi ismerős megál-
lította  őket,  és
megkérdezte.

–  Tán ifjú sze-
relmesek vagytok?

Galambos  bácsi  mosolyogva  he-
lyesbített.

– Öreg  szerelmesek!  S  ez sokkal-
sokkal többet jelent.

Laudetur.hu

OLVASÓLÁMPA

Görbe József kérdezve gondolkodó és
Isten  útjain csodálkozó ember.  Ennek
a  kérdező  gondolkodásnak  néhány

szép  gyümölcsét  olvashatjuk e köny-
vében,  melynek  fő  mondanivalója,
hogy csak  a tökéletes, végletekig me-
nő,  önátadó, önkiüresítő szeretet érteti
meg velünk  Istent, és tárja fel egyben
a mi életünk  értelmét  és emberi éle-
tünk alapvető feladatát is.
A mű gondolkodásra serkent . E gondol-
kodásnak pedig az a célja,  hogy szere-
tetünk egyre  teljesebb és tökéletesebb
legyen.  Hiszen  végeredményben  csak
ez  a fontos, mert  az örökkévalóságban
csak a szeretet számít.

Nem eshegyi Péter S.J.
(A könyv 1500,-Ft-os áron 
megvásárolható a sekrestyében.)

AMIKOR VAN MIÉRT ÉLNI

ADVENTI KOSZORÚKÖTÉS 

November  26-án,  pénteken délután  5
órától és  27-én, szombaton délután 4  órá-
tól kötünk közösen adventi koszorút.

Az  alapanyagokat  beszerezzük,  melynek
költsége 1000 Ft/koszorú. 

A jelentkezéskor meg lehet jelölni, hogy ki
milyen színű gyertyát szeretne. 

Az elmúlt  évben a  k ise bbek asztaldíszt  ké-
szítettek, most  is  lesz erre lehetőség. A jelent-
kezni  a sekrestyében, illetve a hitoktatóknál le-
het, a költ ség befizetésével. 

Süteményt  lehet  hozni, mi pedig teát főzünk.

Szeretettel várunk mindenkit!
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MEGÚJULT
A SEKRESTYE

Szeptember–október  folyamán  fel-
újításra került  a templomkapu és kör-
nyéke,  valamint a sekrestye és a hit-
tanterem teljes egészében. A felújítás
kezdeményezője  Dolhai János, a kép-
viselőtestület  világi  elnöke  volt.  El-
mondása szerint a nyugdíjba vonulása
óta  megnövekedett  szabadideje  tette
lehetővé, hogy  ezeket a régóta esedé-
kes belső munkálatokat megszervezze,
és a lebonyolításban  is végig tevéke-
nyen részt vegyen.

A felújítás során pótolták a lehullott
vakolatrészeket, a kórus alatti részt, és
a templomkaput  átfestették,  majd ez-
után következett  a sekrestye és a hit-
tanterem,  ahol a  padló  új  burkolatot
kapott, valamint itt  is teljesen ki lettek
festve a falak.

A költségekhez  egy  névtelenséget
kérő  magánszemély  és  a  Rózsafüzér
Társulat járult hozzá egy-egy  nagyobb
összegű  adománnyal. Rajtuk  kívül kö-
szönet illet i  a takarítókat és a díszítő-
ket is,  valamint a munkát végző  mes-
tereket (festő, kőműves,  asztalos,  üve-
ges)  és mindenkit,  aki bármilyen mó-
don hozzájárult a sikeres befejezéshez.

TEMPLOMI
ILLEMSZABÁLYOK

Minden emberi együttlét – két barát
közt,  családban, iskolában, a grundon
vagy az üzletben – alapvető szabályok
közt folyik. Ezek a közösen elfogadott
szabályok nem korlátozni,  hanem se-
gíteni akarnak  abban,  hogy az együtt-
lét mindenki számára jó legyen. Most
néhány  templomi  illemszabályt  ve-
gyünk sorra:

Légy pontos, ne késs el a miséről – aki
elkésik, csak fél szívvel tud jelen lenni.

A rágógumit még az utcán  dobd el
(a szemetesbe), misén ne rágózz! A rá-
gót ne a pad aljára ragaszd!

A templomba lépve csukd be az aj-
tót magad után  –  télen  a kinti  hideg
miatt, nyáron a külső zaj miatt.

Amit meg akarsz beszélni mással, a
templomon  kívül  beszéld meg –  be-
szélgetésetek  zavarja  a  többi  ember
imádságát.

Ne a pad szélére ülj,  hogy a később
érkező is be tudjon ülni a padba.

Ne a leghátsó sorba ülj, vagy az osz-
lop mögé állj – a szentmisén Jéz us sze-
retne veled közeli barátságba kerülni.

A kóruson túl nagy a kísértés, hogy
támaszkodva,  könyökölve,  külső
szemlélőként figyeld a misét, ha lehet,
kapcsolódj be a közösségbe, ezért lent
foglalj helyet!

A mise alatt ne imádkozz mást, ne
rózsafüzérezz, ne olvasgass újságot!

Ne  állj  a  gyóntatószék  tövébe,  ha
odabenn  gyóntatás  folyik,  ez  olyan,
mintha hallgatózni akarnál.

A közös imádságban,  énekben  ne
harsogd túl a többieket, de kapcsolódj
be, próbálj szívből imádkozni!

P rédikáció alatt ne nézegesd az órádat
–  a  leglaposabb szentbeszédben  is  van
egy gondolat , amit  Jézus neked szán.

A perselybe lejárt pénzérmét,  gom-
bot dobni Istennel szemben sértés.

A  kiengesztelődéskor  a  melletted
állóval  bátran  fogj  kezet,  szívedben
igazán bocsáss meg mindenkinek.

A szentáldozáskor kettes sorban menj
áldozni, de ne a sor közepén és ne a so-
ron keresztül menj vissza a helyedre!

T érdhajtásod  legyen  a  szeretet  jele
Isten előtt – ne sajnáld a térdedet  leten-
ni a fö ldre, rendesen keresztet  vetni!

BOLDOGGÁ AVATÁS
ERDÉLYBEN

Bogdánffy  Szi-
lárd 1911-ben Fe-
ketetó  községben
(Torontál  megye)
született.  Temes-
váron  a  piaristák
gimnáziumában
tanult. Budapesten
a Központi Papne-
velő  Intézet  nö-
vendékeként  hit-

tudományi  doktorátust  szerzett.  A
nagyváradi egyházmegye papja lett.

Rendkívüli  nyelvtudására  és  mate-
mat ikai készsé gére gondolva diáktársai,
tanítványai  és  paptársai  az  „élő

lexikon”  ragadványnevet  adták  neki.
Vé dte  az  üldözötteket,  ezért  zaklatta  a
román csendőrség. Fenyegették a nyila-
sok, mert  zsidókat  rejtett  el a teológián,
és  mentett  meg  a  haláltó l.  A  Merici
Szent  Angéla  (orsoly ita)  Harmadrend
alapításával a keresztény családok  erő-
sítését  célozta.  A  bukarest i  nuncius
1949 februárjában szentelte püspökké.

Amikor a kommunista hatóságok  a
katolikusokat román nemzeti egyházzá
akarták  alakítani,  szembefordult  a
mozgalommal. Az elsők között tartóz-
tatták  le.  Négy  évet  töltött az ország
legnehezebb  börtöneiben  és  a  Capul
Midia-i  haláltáborban.  „Meddig  hisz
Istenben?”  –  kérdezték  vallatói.  Na-
gyon sokat kínozták,  verték.  „El lehet
viselni”. – mondta rabtársainak. A bör-
tönben is társai vigasztalása foglalkoz-
tatta. Naponta kereste a szeretetszolgá-
lat  lehetőségeit:  elrejtett  kenyérdara-
bokat adott a legyengültnek, cigarettát
a dohányosnak,  más helyett cipelte a
nehéz  zsákokat.  Ezért  a  börtönőrök
többször  megverték.  Tüdőgyulladást
kapott. A börtönorvos nem adott neki
gyógyszert. „Nem kár érte, ha meghal,
a nép  gyilkosa” –  mondták  rabtartói.
1953.  október  1-jén  halt  meg Nagy-
enyed börtönében. Az egyházhoz való
hűségéért  szenvedett.  Halála  vértelen
vértanúság volt. 

Erdő  Péter bíboros október  30-án
11 órakor a nagyváradi székesegyház-
ban  boldoggá  avatta Bogdánffy  Szi-
lárd vértanú püspököt. 
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Állandó programok
az egyházközségben

Helyszínek rövidítései:
T (templom) P (plébánia)

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

• Kedd: 15  órától  engesztelő imaóra
A hónap 2. keddjén 20–22 a MÉCS
családközösség összejövetele (P).

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

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

17-18 ifjúsági  hittan  (P)       
19–20 felnőtt hittan  kéthetente (P)

• Szombat: 10–12 Oratórium  (P)
• Vasárnap: 18–19:30 a Vivace Kórus

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

HUMOR
Egy katolikus pap, egy tudós és egy

rabbi azon  vitatkoznak,  hogy mikor
kezdődik az élet.

− Természetesen a fogantatáskor –
mondja a pap.

A tudós közbeszól:
− Ugyan már. Szerintem a születéskor.
Mire a rabbi nagy bölcsen kifejti:
− Fogalmatok sincs az egészről! Az

élet  akkor kezdődik,  amikor a  gyere-
kek elköltöznek otthonról,  valamint a
papagáj, a kutya és a macska is meg-
döglik végre.

*

Meghal a jámbor életű  szerzetes,  s
természetesen  a  mennyeknek országá-
ba  kerül. S minthogy hitbuzgalommal
és  párját ritkító  példamutatással vé-
gigböjtölte az életét,  most azt reméli,
hogy odafönt  gazdag  lakoma  várja.
Erre kap egy pohár tejet kiflivel.  Re-
ménykedik,  hogy  majd  másnap.  Ám
reggelire ugyancsak tejet kap  kiflivel,
ebédre  pedig  egy  pohár  joghurtot.
Megkérdezi az Úristent:

− Jó Uram! Mást nem lehet enni a
mennyországban?

Mire az Úr:
−  Tudod fiam,  kettőnkre nem érde-

mes főzni.
*

−  Hogy  hívják  a  természetvédő

szerzetest?
−  Környezetbarát.

ESEMÉNYEK
• nov.  12-én,  pénteken  16  órakor  a

pásztorjáték  szereplőválogatása
lesz a plébánián

• nov. 13. 18 óra: felsős évfolyam mise
• nov. 20. 18 óra: a 3–4. osztályok év-

folyam miséje
• Minden hónap 3. szombatján filmve-

títés az ifjúságnak az esti mise után.
• Minden  hónap  3.  vasárnapján film-

vetítés 16 órai kezdettel idősebbek-
nek a plébánián.

• A Váci  Egyházmegyében  ősszel  elin-
dult  az akolitus képzés következő évfo-
lyama.  Az  idei  tanévtől  egyházközsé-
günkből hárman is részt  vesznek ezen a
képzésen: Csaja János, Csicsiri Ferenc
és Lauer Tamás. A képzés két  éves, így
várhatóan 2012 szeptemberében  fogja
őket a püspök atya akolitussá avatni.

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

Szentmisék rendje
hétfő: 18:00
kedd: 7:00
szerda: 18:00
csütörtök: 18:00
péntek: 7:00
szombat: 7:00; 18:00 (elővételezett)
vasárnap: 7:30; 9:00; 10:30
Nagytarcsán november 14-én és       
28-án lesz szentmise 11:30-tól.

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

MI IS AZ AZ ORATÓRIUM?
Egyházközségünkben  több mint tíz  éve működik  a gyermekeknek  szóló

oratórium foglalkozás.  Kezdetekben, az egyházközségi otthonban  Szentirmai
Borika és  Rapai Szilvi várta minden
szombaton  az alsós gyerekeket. Éne-
keket, rövid kis imákat tanultak,  kéz-
műveskedtek  és játszottak.  Megünne-
pelték az egyházi év nagyobb ünnepe-
it, előadásokkal készültek egy-egy kö-
zösségi rendezvényre. Mindkét vezető
családot alapított, Sziszinek  már  van
egy kisfia, Borika pedig az idén ősszel
férjhez ment. A stafétabotot továbbad-
ták a fiataloknak. 

Heti váltásban új vezetőkkel, új helyszínen folytatódik az oratórium. A plé-
bánia tetőterében  a baba–mama klubbal közösen alakították  ki a játszórészt,
amely  szép, világos,  meleg és még nagyobb is,  mint az előző  helyszín volt.
Egyik héten Baran Szilvi és Orsi várja a gyerekeket, másik héten pedig Méhes
Anita és Kriszti. A foglalkozások szombaton 10 órakor kezdődnek és délig tar-
tanak. Óvodás gyerekeket várunk nagycsoportos kortól,  valamint alsós kisis-
kolásokat. 

Biztatom azokat a szülőket, akiknek a gyermekeik nem itt járnak iskolába,
hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és hozzák el gyermekeiket, hogy legyen egy
olyan közösség, ami a lakóhelyükhöz köti őket. Maradjanak meg azok a barát-
ságok, amelyek az oviban köttettek.

Méhes Zsuzsa


