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IMÁDOM
Az ember hol ettől, hol attól hallja:
úgy imádom ezt csinálni…, azt enni,
amazt hallgatni vagy nézni stb. Hogy
mit is imádnak ezek az emberek? A
palacsintától kezdve mindent, ami
akárcsak egy apró pici hatással van rájuk. Ráadásul úgy látszik, mintha ez a
legtermészetesebb dolog lenne. A magyar értelmező szótárban az imád szócikknél többek között ez áll: A rajongásig szeret valakit, valamit. Például:
imád táncolni.
Akik így beszélnek, azokban valószínű, hogy fölmerül a kérdés: és mi
ezzel a probléma? Nos mi, akik gyermekkorunkban hittan oktatásban részesültünk, úgy tanultuk, hogy csak Istent szabad imádni. Ezzel lényegében
azt állítjuk, hogy az imádás, lényegét
tekintve egy cselekedet. Tehát
nem a (rajongó) szeretetnek
egy szóbeli kifejezése
(szinonimája), hanem az
a tett, ami kizárólag Istennek jár ki. A Jelenések könyvében ez áll:
Én, János hallottam és
láttam ezeket. És mikor
hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, aki
ezeket megmutatta nekem. De ő így
szólt hozzám: Vigyázz, ne tedd! Csak
neked és testvéreidnek vagyok szolgatársa… Az Istent imádd. (Jel
22,8-9). Ebben a szövegben az
imádás (proszhunészai) a leborulást jelenti – szó szerint így
áll ott: estem leborulni (tudniillik
az angyalnak a lábai előtt).
A világ számára érthetetlen és irritáló a hívő embernek ez a teljes önátadása (leborulása). Az Istennek szóló totális elköteleződésünkben – Istent imádó

szeretetünkben – a szabadságunk föladását látják. „Kívülállóként” azt gondolják, hogy az imádás kifosztja, és
megalázó helyzetbe taszítja az embert.
Ők ugyanis az önrendelkezést bálványozzák. Ám közelebbről nézve, a
függetlenség – az autonómia – önmagában még nem azonosítható a szabadsággal. Figyeljük csak mit ír a Katolikus Egyház Katekizmusa: Az egy Isten
imádása megszabadítja az embert a
magába záródástól, a bűn rabszolgaságától és a világ bálványozásától.
Aki a szabadságban kizárólag a függetlenséget látja, az akár bevallja, akár
nem, voltaképpen önmagába záródott.
Ennek pedig biztos jele, sőt bizonyítéka, hogy a világot bálványozza. Az
ételeket, a bulikat, egyszóval a világ
dolgait imádja, hiszen erre szabadította föl magát.
Ha szabad akarsz lenni,
ha valóban birtokolni
szeretnéd önmagadat,
akkor Istent imádd!
Mert amikor elkezdesz
esve leborulni Ő előtte,
akkor nem a földbe verődsz majd, hanem átéled a
szeretet misztériumát: fölfelé
fogsz „zuhanni”. Így érkezel meg
igazán a világba. Nem a te világodba, hanem Isten országába – abba a
mindenségbe –, ami köztünk és
bennünk van. Az imádat lényege tehát: a megérkezés, más
szóval a találkozás.
Az imádat olyan szent cselekedet, ami az egész embert átjárja, átalakítja. Ezért mi ne is használjuk másra
ezt a szót, csakis arra, amire való: bele
omlani Isten valójába.
Görbe József plébános
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TERI NÉNI HAZAMENT
Kurfis Menyhértné – Kistarcsa legidősebb lakója volt – 2012. április 14én, 102. születésnapja előtt egy héttel
elhunyt. Teri néni korához képest kiváló egészségnek örvendett. Naponta eljárt a templomba, részt vett a szentmisén. Hosszú élete során számos esemény tanúja volt. Minden Kistarcsához és ezen belül is az egyházközséghez kötötte. Itt született, itt keresztelték meg, elsőáldozó, majd bérmálkozó
is templomunkban volt. Házasságot is
itt kötött, majd a kistarcsai temetőben
helyezték örök nyugalomra.

forrás: Kistarcsai Híradó
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III. HÁZASPÁR TALÁLKOZÓ
Idén is megrendezésre került a kistarcsai plébánián a Házaspár Találkozó. A találkozó célja nem csak egy
összejövetel a kistarcsai házasok és jegyesek számára, hanem egyfajta lelki
nap, ahol töltekezni, megerősödni, és
tanulni lehet a meghívott előadóktól és
egymástól.
A nap témája: „Isten ajándéka a
gyermek” volt. A következő kérdésekre kerestük a válaszokat: Együttműködünk-e Isten teremtő tervével? Az Ő
vagy a mi akaratunkat valósítjuk meg?
Keresztény szemmel közelítünk-e a
fogamzás-szabályozáshoz? Ismerjük-e
a TCST módszert? Valóban Isten ajándékaként, mindig örömmel fogadtuk-e
a gyermekeket? Szerelmespárból hogyan lettünk szülőkké, nagyszülőkké,
hogyan tudjuk egymást támogatni
ezen időszakokban? Hogyan tudjuk
segíteni gyermekeink, unokáink tiszta
életét? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk, ebben segítettek meghívott
előadóink, délelőtt Sebők Sándor fóti
plébános atya, délután pedig Richolm
Hajni természetes családtervezési tanácsadó.

Sándor atya előadásában személyes
tapasztalatokról beszélt, testvére családjában az elsőszülött gyermek nyitott gerinccel született. Nehézségeket
okozott a beteg kislány nevelése a családi életben, de rengeteg kegyelmet,
szeretetet és örömöt is okozott a szülőknek, testvéreknek, tágabb rokonságnak is életének 23 éve alatt. Ma a
modern orvoslásnak is köszönhetően,
kevesebben vállalják azt, hogy a beteg
magzatot megtartsák és ajándékként

elfogadják az életét. Nehéz döntés, de
Isten kegyelmében, szeretetében bízva
nem megoldhatatlan egy beteg gyermek elfogadása. Szent József példáján
keresztül sok, hasznos tanácsot kaphattunk, hogyan működjön együtt a
pár szülőként, házastársként. Az elfogadó, megbocsájtó szeretet sok nehézségen átsegítheti a házaspárokat.
A délutáni előadás során nyíltan,
őszintén beszélgettünk tabunak számító témákról: a női- és férfi nemi szervek felépítéséről, funkciójáról, a házastársi aktusról, a női ciklus szabályosságáról. Ez az ismeret az alapja a
természetes családtervezési módszernek (TCST). Ha ezekkel tisztában van
a házaspár, akkor tudja jól elsajátítani
és alkalmazni a TCST módszert. Nehéz volt szembesülni vele, hogy minden házaspárnak ezt a fogamzás-szabályozási módszert kellene alkalmaznia, de leginkább lelkiismeretünk szerint hozzuk meg a döntést.
A katolikus állásfoglalás szerint, ma
is csak a TCST a megengedett, ez nem
változtatható tanítás. A fogamzásgátlás
tilalma nem egyházi, hanem isteni eredetű törvény, ún. erkölcsi természettörvény, amely a dolgok természetéből
adódik. Az Egyház ezt szenthagyomány-jellegűnek tekinti, a tan megreformálhatatlan. Ez a tanítás gyakran
hívő katolikusoknál is értetlenségbe
ütközik. Háttere ugyanaz, mint a mesterséges megtermékenyítés tilalmának:
az Egyház nem engedi elválasztani a
nemi aktust a nemző aktustól, és erkölcstelennek ítél minden olyan eszközt és módszert, melynek célja akár
az, hogy testi együttlét nélkül kikényszerítsék, akár az, hogy a testi együttlétből kiiktassák az új életet. Tilalom
alatt állnak: fogamzásgátló tabletták,
mechanikai eszközök (óvszer, spirál),
terméketlenné tétel (sterilizálás), megszakított közösülés. Sokan azt hiszik,
hogy pusztán egy régi gyakorlat merevedett meg, és csak arról van szó,
hogy az Egyház egy olyan kor gyakorlatát szentesítette, melyben még nem
tudtak védekezni, vagy nem ismertek
bizonyos ok-okozati összefüggéseket.
Egyik sem igaz. Már az ószövetségi
ember is ismert eszközöket, s ezt bizo-

nyítja Onán esete is. Fiúgyermek hiányában a legközelebbi férfi hozzátartozó kötelessége volt fiú utódot nemzeni az elhunyt számára. A bibliai
Onan bűne nem önkielégítés volt, hanem ennek a törvénynek a megszegése. Ő maga akarta örökölni elhunyt
testvérének vagyonát, ezért ontotta
földre magját (Ter 38,9).

A TCST-vel is lehet szabályozni a
fogantatást, csak több önuralmat, tudást, tapasztalatot és figyelmességet,
de mindenek előtt Istenre figyelő, szavát mindennél előbbre tartó engedelmes lelkületet igényel. Természetesen
e módszer mellett is lehet fogantatás
(pl. spontán ovuláció esetén), ekkor
viszont tudomásul kell venni Isten
akaratát, ha életet ad, azt ajándék gyanánt adja, akkor is, ha mi korlátolt értelmünkkel esetleg nem is akként fogadjuk. A TCST-nek éppen az a lényege, hogy „mozgásteret” enged az isteni
akaratnak.
A családtervezésről bővebben olvashatunk: a II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiban, VI. Pál pápa 1968-ban
kiadott Humanae Vitae enciklikájában,
II. János Pál pápa enciklikáiban. Egy
jó összefoglaló írás a következő linken:
http://www.szepi.hu/irodalom/
kedvenc/kc_057.html.
Sok új, értékes, továbbgondolásra
váró információ hangzott el a nap folyamán, amelyeket a kiscsoportos beszélgetésen is megvitattunk, de igazán
házaspáronként kell átbeszélnünk.
A délután folyamán, csodálatos volt
megtapasztalni az egységhez való tar-
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tozást azáltal, hogy a plébánia teljes
épületében zajlott az élet. A tetőtérben
a legapróbbak játszottak a gyermekmegőrzőben, a középső szinten a zenekar próbált az énekkarral az esti szentmisére, a vetítőteremben a Házaspár
Találkozón megjelentek hallgatták az
előadást, a közösségi teremben az Élő
Rózsafüzér Zarándoklat résztvevői fogyasztották a nékik készített uzsonnát,
az udvaron idősebbek, fiatalabbak beszélgettek, gyerekek fociztak, a leghátsó zugban pedig a hitoktatók vizsgáztatták az elsőáldozásra készülőket. Jó
érzés volt az egész részesévé válni,
megtapasztalni, hogy egyszerre ennyi
minden és mindenki békésen megfér
egymás mellett, azt gondolom a Jóisten is jókedvűen nézett le ránk.
A házastársi szerelem leginkább akkor mutatja meg
számunkra a maga igazi természetét és nemességét, ha
úgy gondoljuk el, mint ami
mintegy a legfőbb forrásból,
Istentől árad ki, hiszen ő a
Szeretet (vö. Jn 4,8), s egyszersmind ő az Atya, akitől
minden atyaság a nevét kapja az égben és a földön (Ef
3,15). A házasságot tehát
nemhogy nem valami véletlen vagy a természeti erők vak találkozása hozza létre, hanem valójában a Teremtő Isten alkotja meg bölcsen és előrelátóan azzal a szándékkal, hogy az emberek
között megvalósítsa szeretetének tervét.
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Ezt az érzést már csak az esti hálaadó szentmise tudta fokozni, ahol a zenekar és énekkar szolgálatával még
ünnepélyesebb módon adhattunk hálát
Istennek, végtelen szeretetéért, a sok
kegyelméért, és gyermekeinkért, akikkel megajándékozta a házasságainkat.
A házassági fogadalom megújítása
volt a legfelemelőbb pillanata a szentmisének, amikor újra hűséget, szeretetet ígértünk párunknak, most a rózsaszín köd nélkül úgy, hogy már tudjuk
mire is mondjuk ki az igent. József
atya kérte, hogy azok is álljanak fel és
mondják el az eskü szövegét, akiknek
nincs ott a házastársuk, vagy már az
örök hazába költözött. Megható volt
látni, ahogy idős, özvegy, vagy társa
által elhagyott ember is újra elmondta
fogadalmát.
Ezért a házastársak a kölcsönös önajándékozás által, amely
sajátosan és kizárólagosan az
övék, elérik azt a személyi közösséget, amely által egymást
tökéletesítik, hogy Istennel
együtt munkálkodjanak új életek létrehozásán és felnevelésén. A szent keresztségben lemosakodottak számára pedig a
házasság akkora méltósággal
van felruházva, hogy a kegyelem szent jeleként áll fönn, mivel Krisztus és az Egyház kapcsolatát
jelzi.
VI. Pál pápa: Humanae vitae enciklika
az utódnemzés helyes szabályozásáról

Hálás szívvel mondunk köszönetet
minden résztvevőnek, aki eljött erre a
lelki napra, József atyának a támogatásért, Sebők atyának és Richolm Hajninak a mély tartalmas előadásért, a
Dido Grillnek a jutányos áron felszolgált finom ebédért, a kedves híveknek
a sok finom süteményért, a Mária Légió tagjainak és a leendő bérmálkozóknak az egész napos lelkes szolgálatért, Bíró Ildikónak a gyermekmegőrző
üzemeltetéséért, a zenekarnak és énekkarnak a szentmisén való szép szolgálatért!
Nélkülük, nélkületek nem jött volna
létre ez a nap! Isten áldását kérjük
mindnyájatokra!

Kép és szöveg: Csicsiri Feri és
Kriszta a találkozó szervezői

TANÁCSADÁS
A plébánia épületében szervezünk
tanácsadást az érdeklődőknek, melyet a Házaspár Találkozón megismert Richolm Hajni a TCST Tanácsadók Munkaközösségének tagja
fogja tartani. A módszer elsajátítására 4 alkalom szükséges kb. 3 hónap
alatt. Nem csak házaspárok jelentkezhetnek, hanem 16 éves kortól jelenleg egyedülállók, fiatal párok is,
akik szívesen megismerkednének
ezzel a családtervezési módszerrel.
Jelentkezni lehet – elérhetőség
megadásával – a plébánián, vagy a
hazaspar.kistarcsa@gmail.com
email címen.
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Pünkösd

PÜNKÖSD ÜNNEPE
A megváltás ünneplése húsvéttal,
kezdődik és tart nem hét napon át, hanem hétszer hét napon át. Az ötvenedik napon ér el a csúcsra, pünkösd
napján. Amit Krisztus Urunk halálával
és feltámadásával megszerzett, azt
most osztja ki a hívő emberek számára
a Szentlélek, kinek első megnyilatkozása történt a mai napon, noha már az
Ószövetségben is van célzás rá. Mindjárt a világ teremtésénél: „Isten Lelke
lebegett a vizek felett.” (Ter 1,2) Pünkösd neve latinul-görögül: pentekoste,
azaz ötvenedik nap. Ebből lett a magyar pünkösd név.
Ez az ünnep már a zsidóságnál is megvolt és két
dolgot foglalt magában. A
késői zsidóságnál megemlékezés volt arról a csodálatos, félelmetes eseményről, amellyel Isten törvényt adott, amikor a Sínai hegyen megjelent Izrael népének és tíz parancsolatot adva megújította a
vele való szövetséget. Eredetileg azonban hálaadó
ünnep volt a befejezett
aratásért, ezért zsengenapnak is hívták. Ekkor kellett Istennek feláldozni az
aratás zsengéjét, első, korai termését.
Pünkösdről meg kell állapítanunk, hogy nem magában álló ünnep, hanem
folytatása, és lezárása a
húsvétnak. Sok tekintetben hasonlít a vízkereszt
ünnepéhez, mert ez is
olyanféle vonatkozásban
van a karácsonnyal, mint a
pünkösd a húsvéttal. Természetesen nem szabad figyelem kívül hagynunk az
alapvető különbségeket. –
Ha összevetjük a húsvét és
a pünkösd ünnepét, azt mondjuk, hogy
húsvétkor fölvirradt isteni Napunk,
Krisztus, pünkösdkor, pedig delelőre
emelkedett, melegít, éltet, érlel. – Más
hasonlattal: húsvétkor az újonnan kereszteltek virágzó pompájában díszlik

az egyház kertje, pünkösdkor, pedig a
virágok gyümölccsé érve húzzák az
ágakat. A kertész Üdvözítőnk, Jézus
Krisztus. Ő ápolja a fát. A gyümölcsérlelő Nap, pedig a Szentlélek. (Lásd a
képet.) – Még egy harmadik hasonlat:
húsvétkor újjászülettünk Isten gyermekeivé. Újszülött módjára édes anyatejre vágyunk: az Oltáriszentségre. Az
egyház atyai házában növekedtünk
gyermekmódra, gondtalan boldogságban. De azután felcseperedtünk, s az
anyaszentegyház hamarosan előkészített arra, hogy ez a boldog idő elmúlik.
Megtanított, hogy idegenek,
zarándokok vagyunk a földön, hogy szenvednünk, tűrnünk kell. Pünkösdkor, pedig
nagykorúvá nyilvánít bennünket. A nagykorúság szentsége, a bérmálás is erre figyelmeztet minket.
Pünkösd az egyház alapításának is ünnepe. Az első
pünkösdkor kezdett terjedni
az egyház, és elindult az idők
végéig tartó földi zarándokútjára. A Szentlélek munkálkodása pünkösdkor veszi
kezdetét.
Hiszen az Üdvözítő távozása előtt megígérte, hogy
nem hagy árván bennünket.
Maga helyett más Segítőt,
Vigasztalót küld, aki mindenre megtanít. Ezért a pünkösd
a Szentlélek ünnepe. Gondoljunk gyakrabban reá, akit
mindenütt megtalálunk. Lelkünkben lakik, s a keresztségben testünket, lelkünket
templomává avatja. „Nem
tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok?
Dicsőítsétek meg tehát Istent
testetekben” (1Kor 6,19-20).
Milyen jól és szentül élnénk,
ha mindig tudatunkban volna, hogy a
Szentlélek lakik bennünk. Az egyházban való munkálkodása mindenre kiterjed. Ő szentel, meg bennünket a
szentségek, főként az Oltáriszentség
által.

Krisztus immár a mennyben van,
onnan kormányozza az Atyával együtt
a világot, s közvetítőnk az Atya előtt.
Egyházát itt a földön a Szentlélek vezeti, irányítja. Igaz, hogy az Oltáriszentségben Krisztus is itt van közöttünk, de már nem úgy tevékenykedik,
mint amikor emberi testben itt a földön járt. Az ilyen munkálkodást a
Szentlélekre bízta. A Szentlélek az
egyház lelke. Többször hallottuk már,
hogy az egyház Krisztus titokzatos,
eleven teste. Eleven lélek is kell tehát
hozzá. A Szentlélek az egyház lelke. Ő
adja, ő tartja fenn bennünk az isteni
életet. Csak általa tudunk imádkozni,
csak általa tudunk jót tenni.
Az egyházban főleg három helyen
érezhető a Szentlélek munkálkodása: a
gyóntatószékben, a szószéken és az oltáron. Ezek fölött láthatatlanul ott lebeg a Szentlélek. Általa jön a bűnbocsátó hatalom. „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az
bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok,
az bűnben marad.” (Jn 20,22-23). A
Szentlélek műve tehát, hogy papjaink
meg tudják szabadítani a lelket a bűn
terhétől. A szószéken is a Szentlélek
működik. Valamikor a szószékek
mennyezetére, a Szentlelket jelképező
galambot erősítették fel. Tudjuk, hogy
a prédikáció nem közönséges emberi
beszéd. A pap nyelvét, száját Istennek
ajánlja. A tanító egyházat is a Szentlélek óvja a tévedéstől. Munkálkodik végül a Szentlélek a szentmisében is.
Amint valamikor régen, Krisztus teste
a Szentlélektől fogantatott, úgy most is
Ő változtatja a kenyeret és bort Krisztus testévé, és vérévé. Ezért esdjük le a
Szentlelket áldozati ajándékunkra.
Az ünnep újszövetségi múltjáról a
következőket tudjuk. Az apostolok első pünkösdi beszédére háromezer ember keresztelkedett meg. Ez volt az
egyház születésnapja. A pünkösd szót
az első keresztények már használták.
„Amikor elérkezett pünkösd napja.”
(ApCsel 2,1) Szent Pál mondja: „Ha
az Úr megengedi pünkösdig Efezusban maradok.” (1Kor 16,8) Ezt az elnevezést vette át legtöbb népnyelv is.
Tertullián még a húsvéttól pünkösdig

Történelem
tartó ötven napos időt is pünkösdnek
nevezte. Pedig az ünnepet csak a második századtól említik a keresztény
írók (Origenes, Tertullián). Ünneplése
olyan régi, mint az egyház. A középkorban a Szentlélek eljövetelét jelző
szélzúgás jelképezésére az evangélium
előtt kürtöket és harsonákat fújtak. A
tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot,
később rózsákat és ostyát hullattak a
nép közé. Néhol fehér galambokat
eresztettek szét a templomban. Néhány
országban a pünkösd, karácsonyhoz és
húsvéthoz hasonlóan, – egy másodnapot, sőt egy harmadnapot is kapott.
Ezért külön pünkösdi ünnepkörről is
szoktak beszélni. Ahol pünkösdhétfő
is munkaszüneti nap, mint pl. Ausztria,
Németország, Olaszország, néhány
svájci kantonban (svájci köztársaságba
tartozó szövetségi állam) és Magyarországon, pünkösdi misét lehet mondani.
Az egyház számára kiadott eligazító
naptárban, (Direktórium) a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia a következő szöveggel hívja fel a papság
figyelmét: „Ahol a holnapi napot, mint
pünkösdhétfőt ülik meg a hívek és nagyobb számban jönnek a templomba,
mondható a pünkösdnapi mise piros
színben. Dicsőség, Hitvallás nincs.” A
csömöri és a nagytarcsai református
gyülekezet kiadta évi istentiszteleti
rendjét. Vasárnaponként úrnapi istentiszteletet tartanak. A három „nagy”
ünnep másodnapját ők is megtartják.
Karácsony másnapján „karácsonyi ünnepi istentisztelet”, húsvéthétfőn „húsvéti ünnepi istentisztelet” és pünkösdhétfőn „pünkösdi ünnepi istentisztelet”
szerepel a kinyomtatott programjukban. Csak dicsérni lehet őket.
Úgy gondolom, hogy mi az elismerés hangján szólhatunk az állam vezetőiről, akik pünkösdhétfőt munkaszünetes nappá tették. Könnyebbséget jelenthet híveinknek, akik még templomba járnak, hogy munkaszünetes
napon, pünkösdhétfőn eljönnek a
templomba. Dicséret azoknak, akik
igénylik a vasárnapokat, ünnepeket.
Pünkösd napjain is vegyék a Szentlelket. Földi zarándokútjukon erősödjenek, gazdagodjanak az éltető Lélekből.

Somlai József ny. plébános
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TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 92. ÉVFORDULÓJÁN…
…emlékezzünk a magyarságot romba döntő európai szerződésre néhány
korabeli, idegen államférfi, európai politikus
gondolatával, és egy hű,
magyar asszony versével:
Francesco Nitti, olasz
miniszterelnök,
1924.
szeptemberében: Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul,
mint Magyarországot. De
ezt az országot lélekben
erős emberek lakják, akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába.
Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem vállalja
érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz,
mintha nem tudna róla, mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezési jogára való hivatkozás csak hazug
formula...a leggonoszabb módon viszszaéltek a győzelemmel... Nincsen
olyan francia, angol vagy olasz, aki elfogadná hazája számára azokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra
kényszerítettek.
Stanley Baldwin, angol miniszterelnök: Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.
Arthur Neville Chamberlain, angol miniszterelnök: A trianoni szerződés eredménye Európában nem béke,
hanem az új háborútól való félelem.

Lloyd George, angol
miniszterelnök,
1929. október 7-én
mondott beszédében:
Az egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyaláson rendelkezésünkre
bocsátottak, csaló és
hazug volt.
Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák
Néppárt vezetője 1925.
június 4-én a következőket mondta:
Mindannyiunk lelkében lobogjon a
magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat
éve alatt.
Bobula Ida: A mi határunk
Midőn az Úr ez országot teremté,
Gránit-hegyekből vont köré határt.
Határt, amit el nem mozdíthat senki,
Falat, minek az emberkéz nem árt.
Egy ezredévig éltünk itt e földön,
Az istenkéztől vont határ alatt,
Míg jött a béke és azok, kik győztek,
Nagybölcsen új határt alkottanak.
Piros irónnal húzták Trianonban.
Az Isten nézi, mosolyog és vár Előbb-utóbb majd megmutatja nékik:
Hogy az Övé az igazi határ.
Összeállította: Farkas István
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Szentségimádás

TEMPLOMI
ZENEKARUNK
Újonnan alakult zenekarunkat
május 12-én hallhattátok szolgálni
első alkalommal a szombat esti
szentmisén. Főként kistarcsai fiatalokból áll lelkes csapatunk. Mi, a
zenekar szervezői alig egy éve költöztünk Kistarcsára Budapestről. A
Margit körúti ferences templomban
ismerkedtünk meg közelebbről a
keresztény könnyűzenével, a gitáros zenei szolgálattal. Felejthetetlen
élményeket és felnőttkori megtérésünket köszönhetjük az itt megtapasztalt élményeknek.
Célunk havi rendszerességgel
szolgálni templomunk szentmiséin,
majd szentségimádások alatt. Így
segítve minden – könnyűzenére
nyitott – lélek Isten felé fordulását
és határtalan szeretetének megtapasztalását. Nem vagyunk profik,
sem hivatásos zenészek, egyszerűen csak lelkes és szolgálni vágyó
fiatalok.

Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit, aki hangszeren játszva,
vagy énekhanggal segítve szívesen
csatlakozna hozzánk. Próbáinkat a
plébánián tartjuk.
Jelentkezni lehet:
Kisréti Boginál (30) 359-0059, vagy
Goreczky Katalinnál (20) 775-2707
Goreczky Katalin és Péter

VENDÉGSÉGBEN KRISZTUSNÁL
Május első péntekén szentségimádásra gyűltünk össze templomunkban.
Vendégségbe hívott az Úr minket, de
nem csak néhány röpke percre, hanem
24 órán át folyamatosan várta, hogy
meglátogassuk Őt. Örömmel és hálás
szívvel mentünk, volt aki csak rövidebb
ideig. Volt aki órákon át időzött Nála.
Voltak, akik naponta többször – egyéb
elfoglaltságaik mellett – benéztek Hozzá. Ki-ki ideje és lehetősége szerint.
Leírhatatlan lelki békét és megnyugvást jelentett Krisztus elé vinni a mindennapok gondjait, örömeit, megbeszélni Vele életünk eseményeit, imádkozni Hozzá és érezni az Ő végtelen
fenségét és szeretetét.
Talán az egyik legnagyobb misztérium még sok katolikus hívő számára is
az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus. Emberi értelmünkkel nehezen fogadjuk el, hogy miként is lehetséges,
hogy abban a konszekrált ostyában a
második isteni személy megdicsőült
testében valóságosan jelen van. Isten
azonban az embert képessé tette a nem
látható és tapasztalható valóság érzékelésére és megértésére is, hitünk által pedig szilárd meggyőződéssé és bizonyossággá vált számunkra, hogy Jézus
mindenhol jelen tud lenni. Feltámadása
után a tanítványoknak zárt ajtók mellett
megjelent, többé nem korlátozták Őt a
fizikai világ törvényei. Így van jelen a
szent ostyában is, az életünkben is – ha
akarjuk – sőt magunkhoz véve Őt a
szentáldozásban, bennünk él.
A szentségimádást nagyon szép
imádságok, énekek, rózsafüzér imádkozás kísérte közbe iktatott csendes időszakokkal. Ezek a csendes, az Úrra fi-

gyelő periódusok nagyon fontosak, hiszen ilyenkor tud szólni hozzánk Krisztus, ekkor tudja nekünk kinyilatkoztatni
Magát, sugallatai által tanácsot adni.
Csak akkor képes válaszolni nekünk, ha
meghallgatjuk Őt, erre viszont csak a
csendben, a teljes Őrá figyelésben,
Neki való odaadottságunkban vagyunk
képesek. Ekkor lelkünkben sok aggodalomra, kérdésre, kérésre kapunk választ, és a Szentlélek által egyre jobban
kifejlődik bennünk a képesség arra,
hogy felismerjük Krisztus hangját. Valójában minden imádságnak, imádásnak ez a lényege, hogy megtudjam, mit
vár tőlem Isten, mi a terve az életemmel és egy adott helyzetben mit tanácsol. Természetesen nagyon fontosak az
imádságok, énekek is, amikor ilyen
módon imádjuk Istent, de ha nem próbáljuk Őt is meghallani, akkor hasonlatosak vagyunk a beteghez, aki elmegy
orvoshoz és miután elsorolta minden
panaszát, anélkül távozik, hogy meghallgatta volna az orvos tanácsait.
A szentségimádás kezdetén és végeztével szentmise volt, méltó keretbe foglalva azt.
A későbbiekben is – mintegy hagyományt teremtve – szeretnénk szokásba
hozni az első pénteki szentségimádást,
hiszen nagy kegyelmet közvetítő, gyógyító és valódi hitbeli megújulást jelentő esemény. Plébániánkon ezt sok testvérünk tudja igazolni és reményeink
szerint egyre többen szeretnének majd
részt venni ezeken az alkalmakon. Ne
várassuk Jézust hiába, mert Ő minden
értelmet felülmúlóan szeret minket és
minden vágya, hogy az életünkbe fogadjuk Őt.

Végezetül egy idézet John Henry Newman bíborostól (1801-1890)
Isten néz téged, bárki vagy, úgy, ahogy napjaidban; átölel és karjában hord,
vagy, személyesen. Neveden szólít, lát fölvesz és leültet, olvas vonásaidból,
és megért, olyannak, amilyennek terem- akár nevetésbe, akár sírásba hajlanak,
tett. Tudja, mi él benned, ismeri minden akár egészségtől duzzadnak, akár belegsajátosabb személyes érzésedet és tegségben hervadoznak; gyöngéden tegondolatodat, adottságaidat és vágyai- kint kezedre és lábadra, figyel hangoddat, erődet és gyöngeségedet; lát örö- ra, szíved dobogására, leheletedre is.
möd és szomorúságod napján, együtt
Ez az Isten vár minket az
érez minden reményeddel és viszontagOltáriszentségben.
ságoddal, osztozik aggodalmaidban és
Fehér Virág
emlékeidben, bontakozó és hanyatló

Minden hónap elsőpéntekén 24 órás szentségimádást tartunk templomunkban, melyre szeretettel hívunk és várunk
mindenkit! Páros óráktól (10, 12-től ...) csendes, páratlan óráktól (9, 11, 13-tól …) közös imádást végzünk.

Ki(s)olvasó
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SZÍNEZŐ

ÁLOM
Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam,
hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr
elmosolyodott és így szólt:
– Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy
kíváncsi?
– Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben?
– Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyerekkorba. Azt,
hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük
legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy
megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a
jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg, és úgy halnak meg mintha sose éltek volna.
– Atyaként mit szeretnél, ha gyerekeid mely tanulságot
jegyeznék meg?
– Tanulják meg, hogy senkiből sem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem
az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem
az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem

célszerű másokhoz mérni magunkat, saját magunkhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a
gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány
másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon,
akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást, a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak
olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzéseiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen
venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt
a dolgot és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk és
mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak,
meg kell bocsátanunk magunknak is.
Búcsúzásul megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt:
– Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De
arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük
Az oldalt összeállította: Csonkáné Kisréti Boglárka hitoktató

Szeretetláng találkozó
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Szentmisék rendje
Hétfő:
18.00
kedd:
7.00
szerda:
18.00
csütörtök: 18.00
péntek:
18.00
szombat: 7.00; 18.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30
Nagytarcsán június 24-én, nyáron a
hónapok 2. ill. 4. vasárnapján 11.30

Irodai órák a plébánián
hétfő:
szerda:
csütörtök:
péntek:

15–18
10–12
10–12
15–17

ESEMÉNYEK
• Minden elsőpénteken a reggeli
szentmise után, a másnap reggeli miséig szentségimádást tartunk.
• A Szeretetláng találkozóra – június
9 – különbuszt szervezünk. Jelentkezni Kovács Istvánnénál lehet a 06
(30) 393-2694-es telefonszámon.
Határidő június 5.
• Egyházközségi évzáró
Június 16-án, szombaton évzáró
délutánt tartunk a focipályán. Délután 2 órától várjuk a családokat.
Tervezünk foci bajnokságot, tollas
versenyt. A vacsora virsli lesz, üdítőt
és süteményt mindenki hozzon!
• Te Deum
Tanév végi hálaadó szentmise június 17-én, vasárnap 9 órakor lesz
a templomban. Várunk minden kistarcsai diákot a szüleivel erre a
szentmisére!
• Napközis tábor: június 25-29. és július 2-6. között lesz a plébánián.
• A váci egyházmegyei találkozóra –
június 29-30., Piliny – különbuszt
szervezünk. Kérjük figyeljék a hirdetéseket!
• Görbe József atya július 1-jén 10.30kor tartja az ezüstmiséjét.
• Hittantábor időpontja: július 21-27.
Helyszín Pusztafalu lesz.
• Az állandó egyházközségi programok nagy részében nyári szünetet
tartanak. Kérjük, figyeljék a hirdetéseket a megrendezésre kerülő programokról.

NYÁRI ÖLTÖZET
• A szentmisén Jézus vár bennünket, elé megyünk, és Vele
együtt ünnepelünk. Az iránta való szeretetünket, illetve
nem szeretetünket fejezzük ki
azzal, ahogyan öltözködünk.
• Megjelenésünk tehát legyen méltó. A férfiaknak
hosszú nadrág, cipő vagy
szandál, és ing. Nőknek illő
hosszúságú szoknya, ruha, a vállat
takaró, illendő kivágású és hosszú
derekú blúz, szandál vagy cipő.

• Nem méltó sem nőknek, sem férfiaknak, és gyermekeknek sem a
strandpapucs, az ujjatlan
póló, a rövidnadrág
vagy sort, a kivágott
vagy a derekat nem takaró blúz, a túl rövid szoknya.
• Misére készüléskor, ha
csak egy percre is figyelünk a Szentlélekre, biztosan megtaláljuk a módját, hogy hogyan öltözködjünk elegánsan, divatosan és alkalomhoz illően. Figyelmeztessük egymást szeretettel.

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai József c. apát; Felelős kiadó: Görbe József plébános
Főszerkesztő: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; 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

