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A bútorzat

A  második  világháború  előtt  egy 
egyházi  szónok  beszéd-sorozatot  tar-
tott a családról. A boldog családról, a 
házasságról többek között azt is mond-
ta: a boldog családi élethez három bú-
tor kell:  a családi asztal,  Krisztus fe-
születe  és  a  gyerekágy.  Régen hang-
zott  el  e  megállapítás.  Tegyük  fel  a 
kérdést:  igaza  volt?  Úgy  gondolom, 
igen. A családi asztal nem csupán egy 
tárgyat,  egy helyet  jelent,  ahol  szere-
tettel gyűlik össze az egész család, ha-
nem azt a lelki közösséget, egybeolva-
dást, ami a boldog házasság nélkülöz-
hetetlen alapja. Az alap pedig az egy-
máshoz való tartozás, hiszen a házas-
társak összekötötték életüket. Házassá-
guk hosszú évtizedei után egyik fél így 
nyilatkozott:  A boldog  házasság  per-
zsaszőnyege nemcsak az öröm, a bol-
dogság derűs fonalából  szövődik,  ha-
nem a szenvedés,  a  megbocsátás  ko-
morabb  színeiből  is.  A házasfelek  a 
családi  asztalnál  szövik  házasságuk 
perzsaszőnyegét. 

A család másik „bútora” a feszület. 
Ez a feszület nem csak a szó nemes ér-
telmében jelenti  Krisztus  feszületét.  A 
keresztény  gondolkodású  család  falán 
kell,  hogy helyet  kapjon  Krisztus  ke-
resztje. A feszület állandóan emlékeztet 
Krisztus szenvedésére. De a kereszt je-
lenti azt is, hogy az egymáshoz kötött 
élet szenvedésekkel, megpróbáltatások-
kal,  önmegtartóztatásokkal  jár.  Lehet-
nek súrlódások, véleménykülönbségek, 
nézeteltérések. Jó ilyenkor Krisztus ke-
resztjére nézni, és talán a Szentírás fi-
gyelmeztetésére  gondolni:  „Hordozzá-
tok  egymás  keresztjét,  így  teljesíteni 
tudjátok Krisztus törvényét” (Gal 6,2). 

A család  harmadik  bútordarabja  a 
gyermek  ágya.  A Krisztus  előtti  po-
gány világban történt:  egy dúsgazdag 
asszony csodálatos gyémánt ékszerei-
vel  díszítve  meglátogatta  barátnőjét, 
majd kérte, mutassa meg gazdagságát 
igazoló  gyémántjait.  Ő  előszólította 
gyermekeit, és ezt mondta: ezek az én 
gyémántjaim.  Az  Ószövetségben  az 
asszonyok  szégyennek  tartották,  ha 
nem volt gyermekük. Amint tudjuk az 
ószövetségi  iratokból,  imahadjáratot 
indítottak,  könyörögtek  gyermekért. 

Aztán  jött  a  kereszténység,  és  még 
magasabbra emelte ezt a nemes felfo-
gást. Sajnos sok házaspár nem fogadta 
el az egyház krisztusi tanítását. Csak a 
dicséret hangján lehet szólni azokról a 
családokról,  ahol  először  a  gyermek-
kacaj, majd később a gyermeknevelés 
parancskérelme  hangzik  fel.  Ha  több 
gyermek van a családban, megtanulják 
a lemondást a másik javára. Háborús-
kodnak,  összevesznek,  kibékülnek, 
élik a boldog gyermekkorukat, és ész-
revétlenül  is  nevelik  egymást,  így  is 
készülnek  a  jövőjükre.  Ezért  dicséret 
és megbecsülés jár nekik.

A gyerekeket nevelni kell 

A szerető  szülők  értékelik  gyerme-
keiket, és nevelik őket. A gyerekekkel 
törődni kell, gondos szeretettel nevelni 
őket, ez a szülők első kötelessége. Mi-
lyen  mély értelmű szó  is  ez:  nevelni. 
Kicsinyből  naggyá,  gyámoltalanból 
erőssé tenni, testileg–lelkileg edzeni, a 
rossz dudváját gyomlálgatni, a jó mag-
vát  elültetni.  Mennyi  áldozat,  mennyi 
önzetlen  munka,  mennyi  átvirrasztott 
éjszaka,  mennyi  könny és  aggodalom 
rejlik ebben a két szóban: szülői neve-
lés. A szülői nevelés áldozat, de öröm 
is.  De sokszor  kellene hangoztatni  az 
áldozatos nevelést  azok előtt a szülők 
előtt,  akik  könnyen túlteszik magukat 
ezen! De sokszor kellene az óriási fele-
lősségen elgondolkodni! A szülői sze-
retet  mennyi  könnyből,  fáradtságból, 
megbocsátásból,  álmatlan  éjszakából, 
maguktól  megvont  falatból  tevődik 
össze! A szülői szeretetet nem pótolja 
semmi és senki. Nevelhetnek gyereket 
a  legtökéletesebb  pedagógiai  eszkö-
zökkel, de a szülői szeretetet megköze-
lítőleg sem tudják helyettesíteni.

Mikor kezdjék el a szülők gyerme-
kük  nevelését?  Két-  vagy hároméves 
korban? Nem, ez már késő lenne! Sok-
kal előbb. Erre a kérdésre valaki ezt a 
választ adta: a gyermek nevelését szü-
letése előtt húsz évvel kell elkezdeni. 
Vagyis a szülők először saját magukat 
neveljék meg. 

Azt  szokták  mondani,  hogy a  csa-
ládnak van szíve, van lelke. Igen, van: 
az  édesanya.  Az  újkor  gondolkodása 
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és gyakorlata újra beállította az édes-
anyát  a munkába.  A sokat  emlegetett 
egyenlőség  lehetőséget  adott  arra, 
hogy a férfival  együtt  vállalhat  mun-
kát. Majd hazamegy, és kezdi otthon a 
második műszakot.  Pedig a nőt  igazi 
hivatása a családhoz köti. A nő, az asz-
szony legyen a család lelke, tudjon ne-
hézségeket  elsimítani,  tegye  széppé, 
meleggé  az  otthont,  szeresen  otthon 
tartózkodni,  tartsa  tisztán  az  otthont, 
tudjon  a  családnak  melegséget  adni, 
tudjon  vallásos  életre  nevelni,  és  jó 
példát adni. Igaz, szép mondatok, de a 
család felnőtt  tagja felteszi a kérdést: 
lehet  ma egy fizetésből  megélni? Bi-
zony még kettőből  is  nehéz.  Nagyok 
az  igények,  az  iskola  előír,  a  gyerek 
követelődzik,  a  szomszéd ne  előzzön 
meg, a munkatárs ne nőjön fölém. 

Miért dolgozik a nő, az asszony? Ne 
lepődjünk meg a válaszon: biztosítani 
akarja  magát.  Ki  ellen,  mi  ellen? Az 
életben  látott,  tapasztalt  kegyetlensé-
gek ellen.  Ha a  nő nem dolgozik,  ki 
van  téve  mások  kénye-kedvének.  A 
férje vagy párja akár húsz év együtt-

élés után is elhagyhatja, vagy viszont 
is  lehet.  Ha  nincs  munkahelye,  nem 
tud  megélni,  nincsenek  a  nyugdíjba 
beszámítható  évei,  nem kaphat  mun-
kanélküli segélyt. Az, hogy a házastár-
sak  könnyen  elválhatnak,  elhagyják 
egymást,  alapjában rendítette  meg az 
együttélést. A nő is nagy energiát fek-
tet saját továbbképzésébe, mert biztos 
alapokon akar állni. 

Ha a család szíve az édesanya, akkor 
talán  mondhatjuk,  a  család  feje  a  be-
csületes, szorgalmas édesapa. Az apák-
nak általában nehezebb munkájuk van. 
Ezért bizony hamarabb elkérgesedik a 
kezük,  de  sokszor  sajnos  a  lelkük is. 
Nagy baj. Hiszen az igazi, jó édesapá-
nak feladatai vannak: igaz úton és nem 
hamisan jár, észreveszi a család baját, 
irányítja a gyerekek életét, nem részeg, 
nem félnek tőle a családtagok. A pén-
zét nem másra költi, hanem a családjá-
ra, dolgos, szorgalmas, hűséges, sem az 
adott  szót,  sem az adott  hűséget  nem 
szegi meg. Tud nevelni nemcsak szava-
ival, hanem életpéldájával is. Biztosítja 
azok életét, akiket a Jóisten rábízott. 

A  család  összetartó  ereje,  közép-
pontja az édesanya. Közismert, hogy a 
család addig „él”, amíg az édesanya él. 
Hiszen az édesanya a család szíve, lel-
ke,  összetartó  kapocs.  Ha  a  felnőtt 
gyerekekben  van  egy  kis  édesanyai 
szeretet,  akkor igyekszenek hazamen-
ni.  De  az  édesanya  is  megtesz  min-
dent, hogy a család többször együtt le-
gyen. Amíg ő él, még a rég felnőtt és 
családot alapított gyerekek is összetar-
tanak  és  együtt  éreznek.  Amíg  ő  él, 
nem nehéz évfordulókat tartani, terített 
asztalhoz ülni. Az egészséges lelkületű 
családtagok örömmel mennek az atyai 
házhoz.  A felnőtt,  esetleg  már  öreg, 
beteg testvérek ritkán látják egymást. 
Alig  találkoznak,  mindegyik  megy  a 
maga külön útján. A felnőtt unokák is 
kialakítottak egy nekik megfelelő tár-
saságot, és oda mennek. Az összekötő 
erő  már  nem él,  ezért  gyengülnek  a 
testvéri  kapcsolatok.  Természetesen 
vannak  kivételek.  A  közmondás  vi-
szont  így szól:  a  kivételek  erősítik  a 
szabályt.   Somlai  József  ny. plébános

(folytatjuk)

A FÖLTÁMADOTT SZABADSÁGRA HÍV MINKET
A Galata levél híres mondata: „Szabad-

ságra  szabadított  meg  minket  Krisztus” 
(5,1).  Majd  Pál  apostol  így  folytatja: 
„Álljatok meg szilárdan, és ne engedjétek 
magatokat újra rabszolgaság igájába fog-
ni” (5,2). 

Húsvét  titka  áll  előttünk.  A föltámadás 
ugyanis éppen azt jelenti, hogy Jézus győ-
zött mindenen, ami az embert fogva tartja. 
A gyilkos indulatok nem tudták elpusztíta-
ni, a halál képtelen volt őt fogva tartani – 
testét nem érte rothadás. Aki hisz Jézusban, 
a  Föltámadottban,  az  áment  mond  arra, 
hogy a Szentlélek átjárja, és így megaján-
dékozza őt Isten fiainak szabadságával. 

Csak az az ember tud „szilárdan állni”, 
aki  szabaddá  tette  magát  Isten  számára. 
Nem csupán  a  vértanúkra  kell  gondolni, 
akik  bátran  szembenéztek  a  halállal,  ha-
nem azokra az egyszerű emberekre is, akik 
– nem hétköznapi módon – szembefordul-
tak a bűnnel, megszokással, alantas eszkö-
zökkel kiharcolható karrierrel stb. Ezek az 
emberek  megingathatatlanok abban,  hogy 
a szeretet cselekedeteiben mindenki meg-
kóstolhatja a szabadság gyümölcsös ízét. 

Vannak, akik azt gondolják: a szabadság 
arra adatott, hogy az embernek semmit ne 
kelljen  (felelősséget  vállalva)  megtennie. 
Ebből fakadóan nem is kötelezik el magu-
kat semmi és senki mellett. Nem állnak szi-
lárdan, de azzal áltatják magukat, hogy sza-
badok.  Valójában  roppant  erőfeszítéseket 
tesznek azért, hogy a bensőjüknek – a sze-
retet  utáni vágyuknak – ellentmondva, ki-
zárjanak mindenkit  az  életükből.  Azonban 
az  „ember  létének  határait  szabadságának 
határai jelölik ki”. Aki önmagából minden-
kit  „kiűz”,  hogy igazán  önmaga  lehessen, 
annak a határai nem nyúlnak túl önmagán. 
Következésképp  csak  annyi  öröme  lehet, 
amennyit  önmagának tud  szerezni.  A  sze-
rezni ige nyomatékos, hiszen mindig valaki 
mást kihasználva juthat csak „élvezethez”.

A  Föltámadott  nem  zárt  ki  magából 
senkit. Úgy lett Megváltó, hogy minden-
kit magába fogadott. Mindezt azért tette, 
hogy  nekünk  ajándékozhassa  szabadsá-
gunk „határtalan határait”.  Minden a tié-
tek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig 
az Istené (1Kor 3,22–23). 

Görbe József plébános
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Beszámoló a Mária Légió kistarcsai Ró-
zsafüzér Királynéja praesidium[1] egy-
éves működéséről.

„A Mária  Légió  a  katolikus  Egyház 
igazi arculatát jeleníti meg.” (XXIII. Já-
nos pápa)

Írországban,  Dublinban  1921.  szep-
tember 7-én, Szűz Mária születésnapjá-
nak előestéjén alapította Frank Duff, Fr. 
Michael Toher dublini érsek és még né-
hány személy, akik valami nagyot akar-
tak tenni Jézusért.  Az alapítók az Egy-
ház harcát  szemlélve, a Római Biroda-
lom hadseregének nevét  és  kifejezéseit 
alkalmazták magukra. A Mária Légió se-
rege és fegyverei azonban nem e világ-
ból valók. Az alapítástól eltelt időszak-
ban Földünk minden részén elterjedt ez 
a  katolikus,  világi  lelkiségi  mozgalom. 
Így hazánkban is újra működik 1989 óta.

Már  megalakulásunk  előtt  is  háttér-
imádkozók voltunk, és minden templomi 
munkában közreműködtünk, de azóta ak-
tívabban  veszünk  részt  több  feladatkör-
ben is.

2010-ben alakultunk, és még abban az 
évben augusztus 9-én szentmise kereté-
ben  hat  fővel  tettünk  fogadalmat.  Ma 
már  kilencen  vagyunk,  hárman  készül-
nek  fogadalomtételre.  Háttérimádkozó-
ink száma tizenkettő.  S bár  sok tessze-
rát[2] kiosztottunk, sajnos néhányan csak 
hébe-hóba  veszik  elő,  annak  ellenére, 
hogy a rózsafüzért naponta imádkozzák.

Mi,  akik  hetente  találkozunk,  vala-
mennyien a Rózsafüzért Társulat és a Jé-
zus Szent Szíve család tagjai is vagyunk, 
naponta  imádkozzuk  a  rózsafüzért,  az 
ima kilencedet  nagypéntektől  irgalmas-
ság  vasárnapjáig,  a  könyörgéseket,  to-
vábbá hétköznapokon is járunk szentmi-
sére, s ezt követően mindig elimádkoz-
zuk az „Ima hazánkért” című imát,  ki-
egészítve még néhány imával. Részt ve-
szünk februárban a kilencnapos lourdes-
i ájtatosságon, májusban és októberben a 
Szűz Anyát dicsérő, és néki hálát adó li-
tániákon.  Keddenként  du.  3  órakor 
templomunkban engesztelő imaórát tar-
tunk hazánkért és a világ megmentéséért 
az áldozat rózsafüzér elimádkozásával.

Minden hónap első vasárnapján 3 óra-
kor szentségimádást tartunk. Advent utol-
só kilenc napján családoknál imádkozzuk 
a  Szent  Család  vándor  szobor  és  az 
Egyiptomba  menekülő  Szent  Családot 
ábrázoló szentkép előtt a Szállást keres a 

Szent  Család  imádságokat,  énekeket. 
Szent  József  ünnepén  templomunkban 
egész  napos  szentségimádáson  veszünk 
részt egymást váltva, hogy egy pillanatig 
se maradjon egyedül Jézus a legméltósá-
gosabb  Oltáriszentségben.  Bibliamagya-
rázó  órákon  és  a  felnőttek  hittanóráján 
mélyítjük hitbeli tudásunkat. A nagyböjti 
szent  időben  pénteken-
ként  mise  előtt  kereszt-
úton veszünk részt, vala-
mint  március  25-én, 
Gyümölcsoltó  Boldog-
asszony napján Gödöllőn 
az engesztelő imákon és 
szentmisén, továbbá még 
aznap  a  szomszéd  falu-
ban,  Csömörön  megtar-
tott  esti  fáklyás kereszt-
úti  ájtatosságon  is  vol-
tunk, melyet a meg nem 
született  gyermekekért 
ajánlottunk fel.  Tagjaink 
a  Szentlélek-szemináriu-
mot  végzik  Gödöllőn, 
mely  még  inkább  össze-
tartja, megerősíti közösségi életünket. Az 
ökumenikus imahéten részt vettünk a ta-
lálkozókon, s mikor templomunkra került 
a sor, két alkalommal megvendégeltük a 
jelenlévőket.

Augusztus 20-án a Szent István-bazi-
lika miséjén és a Szent Jobb körmeneten 
népviseleti  ruhákba  öltözve  veszünk 
részt, ezzel is ápolva a hagyományokat. 
Minden évben december 8-án, akik csak 
tehetjük, a Hősök terén elimádkozzuk a 
rózsafüzért.  A regia[3] üléseire,  a  Téli 
Iskolába is eljárunk. Szent Család-temp-
lomban az aciesen[4] is voltunk, s akik 
nem  tudtak  eljönni,  azok  a  következő 
heti összejövetelünkön újították meg a a 
fogadalmukat.

Az Úrnapi körmenetre utat díszítünk, 
és  egy  sátrat  mi  készítünk  a  négyből. 
Lelkigyakorlatok szervezésében, és kör-
meneteken  segédkezünk,  részt  veszünk 
rajtuk.

Adventi  időben a hajnali misék után 
plébániánkon megvendégeljük a résztve-
vőket.  Ha  vendég  atyák  vagy  előadók 
érkeznek  városunkba,  saját  készítésű 
étellel, itallal, süteménnyel kínáljuk meg 
őket.  Tagjaink  takarítják  és  díszítik  a 
templomot, a ministráns ruhákat karban 
tartják,  mossák,  vasalják.  Betegeket  lá-
togatunk  otthonaikban  és  a  kistarcsai 

kórházban. Székelyföldre szegény csalá-
dokhoz ruhaneműt és tartós élelmiszert 
személyesen viszünk ki, így biztosan a 
rászorulókhoz jut el az adomány. Mun-
kánkkal a Kistarcsai Kulturális Egyesü-
let,  valamint  a  karitász  csoport  tevé-
kenységét  is  segítjük,  ruhákat  és  tartós 
élelmiszereket osztunk szét.

A karitász  bál  megszer-
vezésében,  lebonyolításá-
ban,  termek  rendbetételé-
nél  segédkeztünk.  A  be-
folyt összegből szeretnénk 
a bérmálkozókat és az el-
sőáldozókat  egy-egy 
Szent  Család-szoborral 
megajándékozni,  mellé-
kelve kis imákat is, remél-
ve,  hogy  így  a  családok 
buzgóbban  fognak  együtt 
imádkozni.  Rendezvénye-
ken,  munkahelyeken  cso-
dás érmeket osztunk, me-
lyet  mindenki  örömmel 
fogad.  Kistarcsán a Szent 

Imre-szobornál adventi ko-
szorú állítás és gyertyagyújtás volt,  me-
lyen szintén ott voltunk.

Néhányan tagjai vagyunk az Életet az 
Éveknek  Országos  Nyugdíjas  Szövet-
ségnek, s így sok helyen be tudjuk mu-
tatni  a  kistarcsai  népviseleti  ruháinkat, 
népdalainkat  a  fellépések  alkalmával. 
Katolikus újságok, imafüzetek, könyvek 
árusításában is segédkezünk.

Csicsiri Ferencné

[1] A praesidium alsó szintű szervezet. A 
praesidiumok  plébániai  imacsoportok  a 
püspök  és  plébános  által  kinevezett  lelki 
vezetővel, a Curia által három évre kineve-
zett  vezetőséggel  és  Mária  életének  vala-
mely eseményére utaló saját elnevezéssel.

[2] Tesszera: Szentlélekhívó, kb. öt per-
ces, légiós imádság.

[3] Regia  (országos,  illetve  regionális 
szervezet): az önállóan működő praesidiu-
mok és curiák, valamint a comitiumok irá-
nyító testülete, tagjait a concilium nevezi 
ki.  A Kárpát-medencében létesült  szerve-
zetek jelentős része a Magyar Mária Regia 
irányítása alatt működik.

[4] Acies:  éves  fogadalom  megújítási 
ünnepség a Mária Légióban. A latin acies 
katonai kifejezés, a csapatok csatára való 
felsorakozásának  megállapított  rendje, 
amely  szerint  a  csapatok  felfejlődtek  a 
csatára.

MÁRIA LÉGIÓ
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK
AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN

Helyszínek rövidítései:
T (templom) P (plébánia)

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

• Kedd:  15:00 órától engesztelő imaóra
A hónap 2. keddjén 20:30-tól a MÉCS 
családközösség összejövetele (P).

• Szerdán azoknak a gyerekeknek, akik 
iskolájukban nem tudnak hittant tanul-
ni, 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: 17:30–19:30 a Vivace Kó-
rus próbája (P);  Kalász összejövetel 
a hónap 2. vasárnapján (P)

ESEMÉNYEK

• Május 14-én 18 órakor Baba-mama 
klub miséje

• Május 29-én 9 órakor elsőáldozás

• Június 12-én 9 órakor Te Deum 

• 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.

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; Készült 400 példányban

A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. Telefon: 06 (30) 640–1359
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 május  8-án  és  22-én 
lesz szentmise 11:30-tól.

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

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT SÜMEGEN
Görbe  József plébános  atya  nagy-

böjti  lelkigyakorlatot  szervezett  csö-
möri és kistarcsai híveinek. Mindnyá-
jan örömmel fogadtuk a meghívást. 

Sümegre  mentünk, 
Barsi  Balázs gvardián 
atya (a ferences rendben 
a  teljes  jogú  kolostori 
elöljáró) kolostorába. 

A sümegi vár tövében 
épült  ferences  templo-
mot és kolostort Széche-
nyi  György  veszprémi 
püspök  1648-ban  alapí-
totta.  A  negyvenéves 
kommunista  elnyomatás 
után ez volt az első visz-
szakapott kolostor az országban. 

A péntek délutáni érkezés után sóvá-
ran vártuk az atyával való találkozást. 
A vesperás  imádkozása  előtt  lelkesen, 
kedvesen  –  mintha  mindig  ismertük 
volna  egymást  –,  köszöntött  minket, 
nyomatékosan  kérte:  a  lelkigyakorlat 
ideje alatt ne sokat beszélgessünk egy-
mással,  inkább  adjuk  át  magunkat  a 
csendnek, figyeljünk Istenre. 

Három,  egy-egy  órás  elmélkedésé-
nek központi témája bibliai idézet volt: 
„Térjetek meg,  elérkezett  az Isten or-
szága!” Szólt  arról,  hogy a  megtérés-
nek rétegei vannak: ész, értelem, intel-
lektus,  ratio.  Isten  nem az  eszünkhöz 
szól,  hanem  az  értelmünkhöz.  Szent 
Ágoston mondatából – „Szeresd az ér-
telmet!”  –  vezette  le,  milyen  módon 
kell hinnünk. „Olyan piszkos a hitünk, 
mert  az  értelem  hiányzik  belőle.”  – 
mondta. Az apostolok nem esnek két-
ségbe, nem jajonganak a keresztre fe-
szítés  után.  Nem  esnek  pszichológiai 
örvénybe. Péter azt mondja: „Megyek 
halászni.” Elfogadja a megváltoztatha-
tatlant, folytatni akarja eddigi munkás 
életét. A munka parancsa Istentől van, 
ő  megszentelte  a  munkát.  Jézus  har-
minc évig kétkezi munkát végzett. De 

nem munkalázas módon. Az első sze-
retethez kell visszanyúlnunk. Mi elru-
gaszkodtunk  ettől,  megváltoztunk  kö-
vetésében,  pedig  Isten  megelőző,  te-

remtő módon szeret. Isten 
nem változik. A feltáma-
dás  után  három  nappal 
megjelenik  nekik,  s  a  ti-
zenegy  egyszerű  zsidó 
ember  rájön,  hogy Jézus 
Isten. 

Egy–két magvas, meg-
rázó  mondatát  idézem: 
„Azért  van  sok  vallás, 
mert az emberek sokféle-
képpen  keresik  az 
Istent.”; „Kisebb istennel 

nem  szabad  foglalkozni,  csak  avval, 
aki  tud  teremteni!”;  „Nincsenek férfi 
és  női  bűnök.  Erények  vannak,  amit 
jól  kell  gyakorolni.”;  „A bűnbánat  a 
lélek egészségének a jele!”; „A szere-
tetnek meg kell fizetni az árát.” 

Hogy szellemünket  a jó  levegőn is 
felfrissíthessük,  szombat  délután  egy 
kirándulásra  hívott  minket.  A Sümeg-
csehi  falu  melletti  szőlőhegyre  autóz-
tunk. Itt Barsi Balázs atya építette fel a 
világon az első olyan templomot, mely 
Boldog John Henry Newman bíboros 
szentté avatásáért készült 2005-ben. 

Külön öröm, hogy szombat délutá-
nig plébános atyánk is ott lehetett ve-
lünk. A csömöri és a kistarcsai hívek 
nevében  is  mondhatom,  hogy  mind-
annyian  közösségben  éltük  át  e  két 
nap  élményét.  Fizikailag  kipihenve, 
lelkileg föltöltődve és felbátorodva in-
dultunk  haza.  Köszönet  érte  Jóska 
atyának! 

Ha a  hiteles  előadások tartalmából 
csak egy-egy gondolatot  teszünk ma-
gunkévá, és eszerint élünk, akkor Bar-
si Balázs atya vezetésével jól készül-
tünk fel húsvétra. 

Kép és szöveg: Tiszai Árpád

http://kistarcsa.plebania.hu/
mailto:kistarcsa@communio.hu
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	A bútorzat
	A második világháború előtt egy egyházi szónok beszéd-sorozatot tartott a családról. A boldog családról, a házasságról többek között azt is mondta: a boldog családi élethez három bútor kell: a családi asztal, Krisztus feszülete és a gyerekágy. Régen hangzott el e megállapítás. Tegyük fel a kérdést: igaza volt? Úgy gondolom, igen. A családi asztal nem csupán egy tárgyat, egy helyet jelent, ahol szeretettel gyűlik össze az egész család, hanem azt a lelki közösséget, egybeolvadást, ami a boldog házasság nélkülözhetetlen alapja. Az alap pedig az egymáshoz való tartozás, hiszen a házastársak összekötötték életüket. Házasságuk hosszú évtizedei után egyik fél így nyilatkozott: A boldog házasság perzsaszőnyege nemcsak az öröm, a boldogság derűs fonalából szövődik, hanem a szenvedés, a megbocsátás komorabb színeiből is. A házasfelek a családi asztalnál szövik házasságuk perzsaszőnyegét. 
	A család másik „bútora” a feszület. Ez a feszület nem csak a szó nemes értelmében jelenti Krisztus feszületét. A keresztény gondolkodású család falán kell, hogy helyet kapjon Krisztus keresztje. A feszület állandóan emlékeztet Krisztus szenvedésére. De a kereszt jelenti azt is, hogy az egymáshoz kötött élet szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal, önmegtartóztatásokkal jár. Lehetnek súrlódások, véleménykülönbségek, nézeteltérések. Jó ilyenkor Krisztus keresztjére nézni, és talán a Szentírás figyelmeztetésére gondolni: „Hordozzátok egymás keresztjét, így teljesíteni tudjátok Krisztus törvényét” (Gal 6,2). 
	A család harmadik bútordarabja a gyermek ágya. A Krisztus előtti pogány világban történt: egy dúsgazdag asszony csodálatos gyémánt ékszereivel díszítve meglátogatta barátnőjét, majd kérte, mutassa meg gazdagságát igazoló gyémántjait. Ő előszólította gyermekeit, és ezt mondta: ezek az én gyémántjaim. Az Ószövetségben az asszonyok szégyennek tartották, ha nem volt gyermekük. Amint tudjuk az ószövetségi iratokból, imahadjáratot indítottak, könyörögtek gyermekért. Aztán jött a kereszténység, és még magasabbra emelte ezt a nemes felfogást. Sajnos sok házaspár nem fogadta el az egyház krisztusi tanítását. Csak a dicséret hangján lehet szólni azokról a családokról, ahol először a gyermekkacaj, majd később a gyermeknevelés parancskérelme hangzik fel. Ha több gyermek van a családban, megtanulják a lemondást a másik javára. Háborúskodnak, összevesznek, kibékülnek, élik a boldog gyermekkorukat, és észrevétlenül is nevelik egymást, így is készülnek a jövőjükre. Ezért dicséret és megbecsülés jár nekik.
	A gyerekeket nevelni kell 
	A szerető szülők értékelik gyermekeiket, és nevelik őket. A gyerekekkel törődni kell, gondos szeretettel nevelni őket, ez a szülők első kötelessége. Milyen mély értelmű szó is ez: nevelni. Kicsinyből naggyá, gyámoltalanból erőssé tenni, testileg–lelkileg edzeni, a rossz dudváját gyomlálgatni, a jó magvát elültetni. Mennyi áldozat, mennyi önzetlen munka, mennyi átvirrasztott éjszaka, mennyi könny és aggodalom rejlik ebben a két szóban: szülői nevelés. A szülői nevelés áldozat, de öröm is. De sokszor kellene hangoztatni az áldozatos nevelést azok előtt a szülők előtt, akik könnyen túlteszik magukat ezen! De sokszor kellene az óriási felelősségen elgondolkodni! A szülői szeretet mennyi könnyből, fáradtságból, megbocsátásból, álmatlan éjszakából, maguktól megvont falatból tevődik össze! A szülői szeretetet nem pótolja semmi és senki. Nevelhetnek gyereket a legtökéletesebb pedagógiai eszközökkel, de a szülői szeretetet megközelítőleg sem tudják helyettesíteni.
	Mikor kezdjék el a szülők gyermekük nevelését? Két- vagy hároméves korban? Nem, ez már késő lenne! Sokkal előbb. Erre a kérdésre valaki ezt a választ adta: a gyermek nevelését születése előtt húsz évvel kell elkezdeni. Vagyis a szülők először saját magukat neveljék meg. 
	Azt szokták mondani, hogy a családnak van szíve, van lelke. Igen, van: az édesanya. Az újkor gondolkodása és gyakorlata újra beállította az édesanyát a munkába. A sokat emlegetett egyenlőség lehetőséget adott arra, hogy a férfival együtt vállalhat munkát. Majd hazamegy, és kezdi otthon a második műszakot. Pedig a nőt igazi hivatása a családhoz köti. A nő, az asszony legyen a család lelke, tudjon nehézségeket elsimítani, tegye széppé, meleggé az otthont, szeresen otthon tartózkodni, tartsa tisztán az otthont, tudjon a családnak melegséget adni, tudjon vallásos életre nevelni, és jó példát adni. Igaz, szép mondatok, de a család felnőtt tagja felteszi a kérdést: lehet ma egy fizetésből megélni? Bizony még kettőből is nehéz. Nagyok az igények, az iskola előír, a gyerek követelődzik, a szomszéd ne előzzön meg, a munkatárs ne nőjön fölém. 
	Miért dolgozik a nő, az asszony? Ne lepődjünk meg a válaszon: biztosítani akarja magát. Ki ellen, mi ellen? Az életben látott, tapasztalt kegyetlenségek ellen. Ha a nő nem dolgozik, ki van téve mások kénye-kedvének. A férje vagy párja akár húsz év együttélés után is elhagyhatja, vagy viszont is lehet. Ha nincs munkahelye, nem tud megélni, nincsenek a nyugdíjba beszámítható évei, nem kaphat munkanélküli segélyt. Az, hogy a házastársak könnyen elválhatnak, elhagyják egymást, alapjában rendítette meg az együttélést. A nő is nagy energiát fektet saját továbbképzésébe, mert biztos alapokon akar állni. 
	Ha a család szíve az édesanya, akkor talán mondhatjuk, a család feje a becsületes, szorgalmas édesapa. Az apáknak általában nehezebb munkájuk van. Ezért bizony hamarabb elkérgesedik a kezük, de sokszor sajnos a lelkük is. Nagy baj. Hiszen az igazi, jó édesapának feladatai vannak: igaz úton és nem hamisan jár, észreveszi a család baját, irányítja a gyerekek életét, nem részeg, nem félnek tőle a családtagok. A pénzét nem másra költi, hanem a családjára, dolgos, szorgalmas, hűséges, sem az adott szót, sem az adott hűséget nem szegi meg. Tud nevelni nemcsak szavaival, hanem életpéldájával is. Biztosítja azok életét, akiket a Jóisten rábízott. 
	A család összetartó ereje, középpontja az édesanya. Közismert, hogy a család addig „él”, amíg az édesanya él. Hiszen az édesanya a család szíve, lelke, összetartó kapocs. Ha a felnőtt gyerekekben van egy kis édesanyai szeretet, akkor igyekszenek hazamenni. De az édesanya is megtesz mindent, hogy a család többször együtt legyen. Amíg ő él, még a rég felnőtt és családot alapított gyerekek is összetartanak és együtt éreznek. Amíg ő él, nem nehéz évfordulókat tartani, terített asztalhoz ülni. Az egészséges lelkületű családtagok örömmel mennek az atyai házhoz. A felnőtt, esetleg már öreg, beteg testvérek ritkán látják egymást. Alig találkoznak, mindegyik megy a maga külön útján. A felnőtt unokák is kialakítottak egy nekik megfelelő társaságot, és oda mennek. Az összekötő erő már nem él, ezért gyengülnek a testvéri kapcsolatok. Természetesen vannak kivételek. A közmondás viszont így szól: a kivételek erősítik a szabályt.  Somlai József ny. plébános
			(folytatjuk)
	Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén alapította Frank Duff, Fr. Michael Toher dublini érsek és még néhány személy, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az Egyház harcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus, világi lelkiségi mozgalom. Így hazánkban is újra működik 1989 óta.
	Már megalakulásunk előtt is háttér-imádkozók voltunk, és minden templomi munkában közreműködtünk, de azóta aktívabban veszünk részt több feladatkörben is.
	Mi, akik hetente találkozunk, valamennyien a Rózsafüzért Társulat és a Jézus Szent Szíve család tagjai is vagyunk, naponta imádkozzuk a rózsafüzért, az ima kilencedet nagypéntektől irgalmasság vasárnapjáig, a könyörgéseket, továbbá hétköznapokon is járunk szentmisére, s ezt követően mindig elimádkozzuk az „Ima hazánkért” című imát, kiegészítve még néhány imával. Részt veszünk februárban a kilencnapos lourdes-i ájtatosságon, májusban és októberben a Szűz Anyát dicsérő, és néki hálát adó litániákon. Keddenként du. 3 órakor templomunkban engesztelő imaórát tartunk hazánkért és a világ megmentéséért az áldozat rózsafüzér elimádkozásával.
	Minden hónap első vasárnapján 3 órakor szentségimádást tartunk. Advent utolsó kilenc napján családoknál imádkozzuk a Szent Család vándor szobor és az Egyiptomba menekülő Szent Családot ábrázoló szentkép előtt a Szállást keres a Szent Család imádságokat, énekeket. Szent József ünnepén templomunkban egész napos szentségimádáson veszünk részt egymást váltva, hogy egy pillanatig se maradjon egyedül Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Bibliamagyarázó órákon és a felnőttek hittanóráján mélyítjük hitbeli tudásunkat. A nagyböjti szent időben péntekenként mise előtt keresztúton veszünk részt, valamint március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Gödöllőn az engesztelő imákon és szentmisén, továbbá még aznap a szomszéd faluban, Csömörön megtartott esti fáklyás keresztúti ájtatosságon is voltunk, melyet a meg nem született gyermekekért ajánlottunk fel. Tagjaink a Szentlélek-szemináriumot végzik Gödöllőn, mely még inkább összetartja, megerősíti közösségi életünket. Az ökumenikus imahéten részt vettünk a találkozókon, s mikor templomunkra került a sor, két alkalommal megvendégeltük a jelenlévőket.
	Az Úrnapi körmenetre utat díszítünk, és egy sátrat mi készítünk a négyből. Lelkigyakorlatok szervezésében, és körmeneteken segédkezünk, részt veszünk rajtuk.
	Adventi időben a hajnali misék után plébániánkon megvendégeljük a résztvevőket. Ha vendég atyák vagy előadók érkeznek városunkba, saját készítésű étellel, itallal, süteménnyel kínáljuk meg őket. Tagjaink takarítják és díszítik a templomot, a ministráns ruhákat karban tartják, mossák, vasalják. Betegeket látogatunk otthonaikban és a kistarcsai kórházban. Székelyföldre szegény családokhoz ruhaneműt és tartós élelmiszert személyesen viszünk ki, így biztosan a rászorulókhoz jut el az adomány. Munkánkkal a Kistarcsai Kulturális Egyesület, valamint a karitász csoport tevékenységét is segítjük, ruhákat és tartós élelmiszereket osztunk szét.
	A karitász bál megszervezésében, lebonyolításában, termek rendbetételénél segédkeztünk. A befolyt összegből szeretnénk a bérmálkozókat és az elsőáldozókat egy-egy Szent Család-szoborral megajándékozni, mellékelve kis imákat is, remélve, hogy így a családok buzgóbban fognak együtt imádkozni. Rendezvényeken, munkahelyeken csodás érmeket osztunk, melyet mindenki örömmel fogad. Kistarcsán a Szent Imre-szobornál adventi koszorú állítás és gyertyagyújtás volt, melyen szintén ott voltunk.
	Néhányan tagjai vagyunk az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetségnek, s így sok helyen be tudjuk mutatni a kistarcsai népviseleti ruháinkat, népdalainkat a fellépések alkalmával. Katolikus újságok, imafüzetek, könyvek árusításában is segédkezünk.
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