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NAPKÖZIS TÁBOR
A PLÉBÁNIÁN

HITTANTÁBOR
PUSZTAFALUN

Az iskola végeztével két teljes hétre
megnyitotta kapuit a plébánia.
Idén is volt napközis tábor, de a
nagy érdeklődésre való tekintettel két
csoportra osztottuk a jelentkezőket,
hogy mindenki kényelmesen elférjen
és a gyerekek is jól érezzék magukat.
Ebben az évben Mózes története köré épült a heti téma. A kivonulást és a
hozzá kapcsolódó eseményeket elevenítettük fel a gyerekekkel. A nagyobbak elbábozták az ovisoknak a 10 csapás történetét, sütöttünk pászkát, építettünk sátrat, de helyet kapott rengeteg kézműves foglalkozás is. Csináltunk békákat, készítettünk mécseseket
és számtalan szebbnél szebb dolog készült az egyszerű háztartási kellékekből (befőttesüveg, papírzsebkendő). A
szorgalmasak jutalmat kaptak. A tábor
ideje alatt matricákat lehetett gyűjteni
a jó feladatokért, jócselekedetekért.

Az idén Pusztafalu volt a kistarcsai hittanos gyerekek táborának a helyszíne.

A héten kétszer voltunk az uszodában, ahol kicsit lehűtöttük magunkat a
kánikulai melegben. A víztől kellemesen el is fáradt mindenki, így délután
jó volt pihenni. Szerdán kirándulni
mentünk Gödöllőre a kastélyparkba.
Folytatás a 2. oldalon >>>
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BÉRMÁLKOZÓK
LELKIGYAKORLATA
A nyár végéhez közeledve, lelkigyakorlaton vettünk részt Máriabesnyőn.
Két busszal indultunk a hosszú útra, Nagyon szép időszakban, Nagybol90 gyerek és 9 felnőtt. Mezőkövesd dogasszony ünnepén lehettünk éppen
volt az első úti cél, itt mindenki meg- itt. Ilyenkor számtalan hívő látogatója
tudhatta, ki lesz a csoportvezetője és van a kegyhelynek, hogy tiszteletüket
kik lesznek a csoporttársai. Ez az ese- tegyék a Szűzanya előtt. Lelkiekben
mény mindig a táborozás első legizgal- töltődhettünk, készülhettünk az előtmasabb kérdése (aztán az, hogy kivel tünk álló bérmálkozás kegyelmére,
leszek egy szobában). Az idén változ- drága Édesanyánk közreműködő szetattunk a régi koncepción és a csoport- retetét kérve.
beosztás új formáját vezettük be. Négy,
Megismerhettük egymást közelebbnagyokból álló csapat mellé négy, kicsi ről a kis és nagycsoportos beszélgetétestvércsapatot hoztunk létre. Az ötlet seken és a szabadidőnkben. Lelki kénagyon jónak bizonyult, mert jól külön szülésünk mellett tudatosult bennünk,
lehetett választani a különböző felada- hogy együtt töltött időnk egyik fontos
toknál a korosztályokat és a kicsik több lényege, hogy egy közösséget alkoszerephez jutottak, a nagyok nem vé- tunk és, hogy barátokra találjunk egygeztek el helyettük mindent. A testvér- másban. Az előadások fő témája a Lécsapatok egymást segítve versenyeztek lek volt. Az elhangzott legszebb gona többi testvércsapattal.
dolatok: „A Lélek nem más, mint IsMezőkövesd nagyon szép kisváros, tennek az az ajándéka, aki által manépi hagyományait nem csak régi tár- gunkba tudjuk fogadni a másikat – Isgyaival őrzi, hanem az ott élő emberek ten – ember – és az egész világ. A lészívében is elevenen él. Volt alkal- lek egy kérdés bennünk, ki vagyok én?
munk ezt megtapasztalni, amikor a Az vagyok én, akit az Isten szeret! AdKisjankó Bori emlékházban az „íróasz- dig, amíg egymagunk vagyunk, addig
szony” leszármazottja, egy lelkes titkok vagyunk, de amint megtaláljuk
énektanárnő tartott nekünk ismertetőt. egymást, akkor tudjuk megmutatni önA gyönyörű matyó rózsákat mi is ki- magunkat.
varrtuk a keszkenőkön a „projektnapon” és hazavittük emlékbe.
Folytatás a 3. oldalon >>>
Folytatás a 2. oldalon >>>
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Nyári események

Napközis tábor a plébánián, folytatás az első
oldalról.
Aznap az első izgalmas túránk a HÉV-pótló
busz volt. Érdekes volt 80 gyereket felvarázsolni egyetlen buszra a többi utas mellé, de
megbirkóztunk a feladattal. A kastély előtti
parkban megreggeliztünk, utána pedig indulhatott a nagy rókavadászat. A színes kis háromszögeket mindenki óriási lelkesedéssel kutatta
a gyönyörű parkban, mint a kis hangyák, úgy
lepték el a gyerekek a terepet. A bokorban, a
mamutfenyőn, a virágok között mindenütt „kutatócsoportok” dolgoztak. A vadászat után pihentünk még egy kicsit, majd átsétáltunk az
Erzsébet-parki fagyizóba. Jólesett a hűsítő
édesség a fáradságos munka után.
A tábor második hetén olyannyira betört a
nyár, hogy a gyerekek vizes flakonokból locsolták egymást az udvaron. Egyszer-egyszer – amíg a kút
bírta szuflával- még a locsolórendszert is bekapcsoltuk. Pillanatok alatt stranddá változott az udvar, de a meleget csak
így lehetett túlélni.
Mind a két héten meglepetés is várta a gyerekeket: trambulin és ugráló vár.
Utolsó nap akadályversenyt rendeztünk. Kicsik és nagyok, fiúk és lányok gőzerővel végezték a feladatokat és
gyűjtötték a pontokat.
Bérmálkozók lelkigyakorlata, folytatás
az első oldalról.
A tested megfeszülhet, ha a lelked
nem dolgozik benned, a tested sem érhet el semmit. A lélek növekedést teremt, az pedig közösséget. Akkor tud
növekedni, ha megismeri az útját. A
lélek azt keresi, akiben megtalálhatja
önmagát. Ezt a titkot kutatjuk. A világ
a titok által mozgatott valóság.”
Az atya tudatosította bennünk, hogy
az előttünk lévő felnőtt életünket, határok nélkül nehezen tudnánk helyesen
vezetni, hogy ezek a határok nem akadályozzák, hanem segítik utunkat és
egyben összefogják életünk apró részeit. Minden apró részletnek az életünkben megvan a helye, ami egymásra épülve egyre feljebb és feljebb emel
minket és mutatja a helyes irányt.
Másodnap estéjén az ünnepi vigília
szentmisén, és a gyertyás körmeneten
egymást átkarolva kapcsolódtunk be a
Nagyboldogasszony-bazilika főbúcsújának ünnepi liturgiájába. A hitben és
felebaráti összetartozásban gyertyákkal kezünkben haladtunk a tömeggel.
Este részt vettünk a keresztúton és

A tábort egy közös szentmisével zártuk, ahol a héten
megtanult dalokat énekeltük, majd képnézegetés és jutalomosztás volt a plébánián. Végül egy hatalmas tortával búcsúztattuk az egész hetet.
És ne feledkezzünk meg azokról sem, akik végigdolgozták a két hetet. 17 olyan önkéntes segédkezett, akik idejüket
és energiájukat nem sajnálva, hatalmas lelkesedéssel és szeretettel foglalkoztak a gyerekekkel. Köszönjük nekik az önzetlen és fáradságos munkát!
Cs.K.B.

zsolozsmán. Megcsodáltuk éjjel az augusztusi csillaghullást, amire nagyon
alkalmas volt Máriabesnyő, hisz a város fényei messzebb voltak tőlünk, és
tisztán láthattuk az égboltot. Jó néha
az égre tekintenünk.

Harmadnap már kissé fáradtan, de
élményekkel tele mentünk az ünnepi,
püspöki szentmisére. A nagy tömeg
részvétele jelezte, hogy sokan bízunk
és hiszünk a Szűzanya gondoskodó
szeretetében.
Kép és szöveg: Dunai Anita

Hittantábor Pusztafalun
folytatás az első oldalról
Utunkat Miskolc felé folytattuk, bejártuk ezt a várost is, feladatlappal a
kezünkben. Megkerestük Mancs, a
mentőkutya szobrát, sokáig törtük a fejünket azon, hogy kik laknak a színház
épületén (fecskefészkekkel volt tele).
Megkóstoltuk a miskolci cukrászda fagyiját, szerencsére tudtak 200 gombóc
fagyit kimérni nekünk. Kellőképpen elfáradva szálltunk fel a buszra és még
egy órai utazással megérkeztünk Pusztafalura az Öregbence vendégházba.
Nem kis feladat volt a gyerekek
szétosztása a szobákba, hogy mindenki
a barátjával lehessen és a fiúk-lányok,
kicsik-nagyok külön kerüljenek.
Kissé hűvös volt az idő, előkerültek
estére a pulcsik, kabátok.
Másnap korán kellett kelni, mert a
patak áradása miatt el kellett hagyni a
falut, Füzérre kellett sietni, mert az
magasabban fekszik és ott vár minket
a busz. Még a kicsiknek is sikerült 15
perc alatt összekapni magukat és elindultunk a hegyen át Füzérre. Az emelkedőn felfelé kaptatva a nagyoknak
kezdett derengeni, hogy vasárnap van
és egyébként sem stimmel valami az
árvízzel kapcsolatban. Amikor láthatóvá vált a templom tornya, akkor már
tudták, hogy a szentmise miatt kellett
ilyen korán túrázniuk jó egy órát.
Pusztafalun református templom
van, így kénytelenek voltunk a füzéri,
reggel 8 órai misére átmenni. Hazafelé
esőben bandukoltunk és eldöntöttük,
hogy a délutáni foci helyett más programot iktatunk be.
Táborunk mottója: Hegyek a Bibliában. Minden nap egy bibliai hegyet
kellett meghódítani a csapatoknak,
megbeszélni az ezzel kapcsolatos
evangéliumi üzenetet.
Az első nap témája az Ararát hegye
volt, ahol Noé bárkája megfeneklett.
Mi is az özönvíz gondolatával ébredtünk (árad a patak), majd részünk volt
az esőzésben (szerencsére nem negyven napig). Elkészítették a csapatok
Noé bárkáját, alapos tervezéssel, természetesen fából. Hozzá állatok készültek mindenféle anyag felhasználásával (a plébánián megtekinthetők az
alkotások). Noé történetében elállt az
eső, kisütött a nap, nálunk is délutánra
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szép idő lett, így elkezdődhetett a falu
végén a foci. Este fergetegesre sikeredett az „Egy perc és nyersz” vetélkedőnk, melyet a tábor területén lévő
pajtában tudtunk megtartani. Kényelmesen elfértünk benne közel százan,
és büszkék voltunk a kicsi lányainkra,
akik ügyesebbnek bizonyultak a
nagyfiúknál.
Hétfő a kirándulás napja volt, Pintér András tanár úr vezetésével megmásztuk a Kormos Bába hegyet, Ilike
néni kiélhette a gomba gyűjtő szenvedélyét az ösvényről le-letérve. (A környékben élők fontos bevételi forrása a
szárított gomba, eső után rengeteg volt
belőle.) Késő délután értünk haza, várt

ránk még a bibliai Kármel-hegyének a
megmászása. Este Patakparti-Party-t
tartottunk. Lehetett fodrászhoz menni,
testfestést rendelni, party-fotót készíttetni, beülni a teaházba egy sütire és
teára, a kaszinóban kártyázni és a pajtában zumbázni.
Kedden megérkezett a táborba József atya, az egyik csapatot ő „vezette
föl a Sínai-hegyre”, megbeszélték,
hogy melyik a legnehezebb parancsolat
és hogy elég-e az üdvösséghez, ha csak
a törvényeket tarjuk be. Az egész nap
versenyekkel és kézműves foglalkozásokkal telt, mindenki kedvére választhatott. Volt gyöngyfűzés, kőmozaik készítés, fafestés, agyagozás, hímzés,
pingpong és tollas verseny, íjászkodás,
petpalackból ékszerkészítés. Elkészültek agyagból az aranyborjúk, melyeket
az esti áhítat során Mózeshez hasonlóan porrá zúztunk, bizonyítva, hogy
nem vagyunk bálványimádók.
Szerdán reggel a táborozók egy része biciklire pattant és elkerekezett a

szlovák oldalon lévő Izra tóhoz. Nagyon lelkesen tértek vissza az útról,
nem árulva el milyen kemény terep vár
a következő csapatra. Sokszor tolni
voltunk kénytelenek a bicikliket, mert
olyan meredek volt az út, ráadásul a
szlovák oldalon útépítés folyt, jól beleragadtunk a sárba. Viszont a tóhoz érve
elfeledtük a nehézségeket és gyönyörködtünk a szép látványban. A harmadik
csapatot József atya is elkísérte. A nagyoknak nem volt nehéz a túra, még
egy fürdőzést is beiktattak és időben
hamarabb megjárták, mint az előző
csapatok. Napközben sor került a Golgota hegyének meghódítására, átbeszéltük milyen az, amikor kigúnyolják
az embert. Elkészültek Jézus keresztútjának a stációi. A feladat különlegessége
az volt, hogy újra
hasznosítható anyagokból kellett megalkotni. Este András
bácsi jóvoltából karaoke verseny vette
kezdetét, óriási sikerrel, még a legkisebbek is énekelték a slágereket. A nap zárásaként keresztutat jártunk az elkészített stáció képek előtt.
Csütörtökön megrendeztük a foci
bajnokság döntőjét, ahol József atya
volt a bíró. Ebéd előtt a pajtában tábori
szentmisét tartottunk. Az együttlétünknek talán a legmeghittebb alkalma volt
ez, amikor együtt imádkozva és énekelve hálát adtunk Istenünknek. Atya a
prédikációjában megtanított minket
arra, hogy Isten országát úgy tudjuk
építeni, ha a kerítéseinket mindig egy
kicsit kijjebb toljuk és beengedjük a
másik embert a határainkon belülre.
Ne zárjunk ki senkit az életünkből,
próbáljunk kis lépésekkel nyitni a másik ember felé. Napi témánk Mória hegye volt, ez a történet Ábrahámon keresztül megmutatta, hogy az engedelmesség nem könnyű feladat, de Isten
előtt nagy érték.
Este a tábori élet fénypontja, a csapatok előadása következett. Minden
csapatnak egy-egy napi történetet kellett feldolgozni úgy, hogy abban az
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egész testvércsapat (24 gyerek) szerepeljen. Könnyesre kacagtuk magunkat
a gyerekek leleményességén. Még a
tábor területén lévő szekeret is betolták a színre, hogy Noé bárkáját élethűen megtudják formálni.
A tábortűz körül sokan sütötték a
szalonnájukat és gyönyörködtek a csillagos égboltban, ilyen sok és fényes
csillagot Kistarcsán nem látni.
Pénteken reggel nekiláttunk a pakolásnak, mindenki megkapta az egyen
pólóját és kiderült, hogy melyik testvércsapat lett a legeredményesebb, kik
gyűjtötték a legtöbb fabatkát (tábori motiváló pénz). Kezdetét vette a fabatka
vásár. Mit lehet kapni egy ilyen vásárban? Olyan dolgokat, amire egy kisgyerek és persze nagy gyerek vágyhat (voltak 18 évesnél idősebbek is). A plüss állatoktól kezdve a buborékfújóig, ékszerek, játékok, könyvek, beváltható fagyi
kuponok, hajdíszek, édességek stb. Ezeket a dolgokat a helyi vállalkozók támogatásából és az adventi vásáron össze-

Tábor
gyűlt pénzből tudtuk megvenni a gyerekeknek.
Köszönjük Dolhai János, Kalmár István, Perenyei és Györgyi virágüzlet,
Bujdosó család, Méhes
Pál, Karcsi és Miklós zöldséges, Lacsny család, Barabás család, Legindi család támogatását.
Dél körül tudtunk elindulni Sátoraljaújhelyre a
Kalandparkba. Itt található
az országban a leghosszabb libegő és
bobpálya. A nagyobbak kipróbálhatták
ügyességüket a kalandpályán is. Kellőképpen elfáradva ültünk fel a buszra
és most már csak Kistarcsán álltunk
meg, ahol a szülők türelmetlenül vártak, hiszen sötétben, este 9 órára érkeztünk a templom elé.
Tartalmas hetet tölthettünk együtt,
nagyon sokan dolgoztak ezért. Köszönöm a táborvezetők munkáját és azt,
hogy ennyire együttműködők voltak.
Vassné Bíró Ildikó, Mátyás Ilona,
Szentirmai Borika, Pintér András, Méhes Anita, Méhes Krisztina, Dohány
Máté, Szerdahelyi Soma voltak az idei
vezetők. Külön köszönöm Hutter
Anettnek, hogy szép énekével segítette
az Áhítatokat.
Ez volt a kilencedik hittanos tábor,
jövőre jubilálunk. Szeretnénk összegyűjteni egy napra a régi táborvezetőket és a volt táborosokat az ünneplésre. A részletekről majd később írunk.
Kép és szöveg: Méhes Zsuzsa

KÖSZÖNTSÉTEK
EGYMÁST
Kisiskolás korom boldog nyarait
nagymamámnál töltöttem egy dunántúli faluban. Amikor a veteményes kertben dolgozgattunk, gyakran előfordult, hogy a kerítésen túlról rikkantás hallatszott:
– Dicsértessék!
– Mindörökké! – válaszolt nagymamám, de mire fájós derekát kiegyenesítette, a mezítlábas fiúcska
már az utca végén kergette a vaskarikát. (Ma már nem sokan emlékezhetnek rá, hogy akkortájt nem
távirányítós autóval játszottak a fiúk, hanem egy vaskarikát egy vasdarabbal irányítva futkároztak.)
– Ki volt ez? – kérdeztem, reménykedve abban, hogy egy új játszótársra lelek.
– Nem ismerem.
Városi gyerek létemre nekem kicsit furcsa volt, hogy az idegenek
sem mennek el egymás mellett köszönés nélkül. Ugyanakkor megsejtettem valamit az összetartozás
biztonságérzetéből. Éppen úgy,
mint vasárnaponként, amikor leülök a padba, és:
– Dicsértessék a Jézus Krisztus!
– Mindörökké! – kapom a választ.
Sz. Lászlóné

Történelem
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TOMORI PÁL ÉRSEK ÉS HADVEZÉR
1475 körül született, az Abaúj megyei (Észak-Magyarország) Tomorban. 1526 augusztus 29-én halt meg a
mohácsi csatában. Gondos nevelésben
részesült. Ezt igazolja, hogy nagyon
szépen írt, és jól beszélt latinul. Hajlama a katonai pálya felé vonzotta. Így
került Bornemissza János pozsonyi
gróf udvarába, ahol gyakorlott hadnaggyá érett. 26 éves korában az erdélyi sóbányák kamarása (intéző, királyi
kincstárnok, az uralkodó közelében
szolgáló nemes ember). Pár év múlva
Fogaras várának kapitánya. Fogaras,
Erdély egyik legbiztonságosabb síkföldi vára, az Olt folyó bal partján.
Sokoldalú tevékenységével, igazságosságával, a közösségben szereplő
életével, tekintélyt és köztiszteletet vívott ki magának. Mint katonaember,
hírnévről, és gazdagságról álmodott.
Azonban a gyakori mellőzések miatt
már szerényebb elképzelései voltak,
többek között a családalapítás. Előbb
egy hajadonnak, majd egy gazdag özvegynek kérte meg a kezét. Mindkét
alkalommal meghiúsult a házasság a
menyasszonyok hirtelen halála miatt.
Tomori ebben Isten üzenetét látta, jelként fogadta a történteket. Hátat fordított eddigi életének, és 45 évesen a ferences szerzeteseknél jelentkezett.
Újoncéveit az újlaki kolostorban
töltötte, ahol Kapisztrán Szent János
holttestét őrizték. Újlak a mai Horvátország keleti területén van. Kapisztrán
Szent János a nándorfehérvári diadal –
1456. július 22. – egyik hőse volt.
Holttestét a mohácsi csata után a török
elvitte, valószínű megsemmisítette.
Még holtában is gyűlölte a szent életű
ferences papot, aki részese volt a török
szégyenteljes vereségének. Tomori az
újoncévei után Esztergomba került,
ahol teológiát tanult. Közben a török
elfoglalta Nándorfehérvárt, amitől
nem csak a király rémült meg, de Európa is felszisszent.
Ekkor a rendek (felsőbb társadalmi osztály) arra kérték a királyt, hogy
a kalocsai érsekséget adományozza
Tomorinak és tegye meg a délvidék
főkapitányának. A ferences szerzetes
Tomori, mind a kérésnek, mind a fe-

nyegetésnek ellenállt. Ekkor a pápa –
VII. Kelemen – felmentette az összes
szerzetesi fogadalma alól, és felszólította, hogy engedelmeskedjék. Tomori
a legócskább ruhában, bajsejtelmek
között távozott a szerzetes közösségből. Fél év múlva 1523-ban megütközött a török basával és fényes győzelmet aratott. Sok keresztény rabot kiszabadított, és nagy zsákmányt szerzett.

Tomori Pál szobra Kalocsán
(Füredy Richárd alkotása – 1928)

Budán azt hitték, hogy a töröknek
ezzel egyszer s mindenkor vége. A tehetetlen király fellélegzett, hiszen
kincstára kongott az ürességtől, az esztergomi érsek pedig kegyelem-kenyéren élt. A királyt II. (Jagelló) Lajost
kétéves korában koronázták meg.
Gyámjai nem sokat törődtek vele. A
tehetséges királyi gyermeket korán
hozzászoktatták a léha élethez. A főurak pedig tovább űzték önző és egymás ellen acsarkodó játékaikat. Ez a
szégyenteljes nemtörődömség három
éven át tartott. E versengésnek csak a
török látta hasznát. II. Szulejmán szultán 1521-ben elfoglalta Nándorfehérvárt, majd Sabácot, Belgrádtól 65 kmre nyugatra, a Száva folyó jobb part-

ján, majd Zimonyt, Belgrádtól 5 km-re
északnyugatra a Duna jobb partján.
Tomori többször megjelent az udvarban, de se a királytól, se a nagyuraktól
nem kapott segítséget. Támogatást
csak a pápai küldöttől és a pápától kapott. 1526 tavaszán Pétervárad (ma
Szerbia, Újvidék mellett) is elesett, így
megnyílt az út Szulejmán előtt. A magyar nagyurak még mindig vonakodtak harcba szállni. Végül a király az
egész had főparancsnokának Tomorit
tette meg.
A védekezésre, seregek felállítására, háborúra való felkészülésre a magyar főurak közül senki sem gondolt.
A gyermekkirálynak fogalma sincs,
hogy a nemzet érdeke mit kíván. De
ha fogalma lenne, szava nincs 18-19
évesen. Messze a török sereg elé kellene menni, hogy a háború ne a magyar
földön folyjék. Erre senki nem gondol,
és senki nem ad pénzt.
Ilyen előzmények után indult el
Lajos király, gyenge, kis 20 ezres sereggel a török ellen. Mohácsnál találkozni kellett volna Szapolyai (Zápolya) János seregével. A sereg azonban
nem érkezett meg (?!) csak az elvesztett csata után. II. Szulejmán szultán
serege 80 ezer emberből állt. A mohácsi csatamezőn találkozott a két sereg
augusztus 29-én. A magyar sereget elsöpörte a túlerő. Tomori is ott lelte halálát, a hősi küzdelemben. Az érsekhadvezér az első sorban esett el, vitézül küzdve. Levágott fejét dárdára
szúrva másnap diadalmasan hordták
körül az ellenséges táborban. Később a
szultán sátora elé tűzték. II. Lajos király menekülés közben a megáradt
Csele patakba fulladt.
Tomori Pál csupán a Gondviselés
eszközének tartotta magát. A sorozatos
megaláztatások miatt a lelki önbizalom is hiányzott belőle. Nemes jelleme
és tragikus sorsa tiszteletet és részvétet
érdemel. A pápa parancsára szerzetes
engedelmességgel indul a parancs teljesítésére. A szívek vizsgálója a jóságos Isten, hisszük, hogy igazságot
szolgáltatott neki.
Kanizsai Dorottya a mohácsi csata
után férjét Perényi Ferenc nádort (Ma-
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gyarországon a király után a legmagasabb közjogi méltóság) kereste az elesettek között. Saját pénzén 400 jobbágyot (földesúrnak alávetett, önálló gazdasággal rendelkező földműves) fogadott és a környék papjaival együtt közös sírba helyeztette az elesett hősöket,
megadva ezzel a végtisztességet nekik.
Szulejmán szultán mohácsi győzelme után bevonult Budára, de nem
szállta meg, a török elvonult az országból, és csak 15 év után jött vissza. Ez a
15 év újra csak trónviszályokkal, hatalmi harcokkal telt el. Pedig ezen idő
alatt lehetett volna sereget szervezni.
Messze a határon erős védvonalat építeni várak sorozatából. A szultán 1529ben 200 ezres seregével átvonult Magyarországon. Bécset megostromolta,
sikertelenül. 1532-ben sem tudta Bécset elfoglalni. Budát 1541-ben foglalta el. Ezzel, elkezdődött a 145 évig tartó török uralom, mely alatt pusztult az
ország, pusztult a magyarság.

Emlékezzünk… 1526. augusztus
29. a csatavesztés napja. Megtörtént,
mert az ország urai harácsoltak, nem
törődtek a néppel, nem volt összetartás. Így lett nemzeti létünk nagy temetője Mohács. Az egykor létezett Földvár falu mellett zajlott le az ütközet. A
sereg nagy része, 14 ezer harcos esett
el. A csatamező tömegsírjait feltárták.
1976 óta látogatható e megrendítő
hely, ahol kopjafák és különféle szoboralkotások emlékeztetnek sorsunkra
és figyelmeztetnek arra, hogy a felelőtlen vezetők, a nagyurak tönkretették
országukat és az általuk kiszolgáltatott
helyzetben élő embereket.
Somlai József ny. plébános
Minden hónap elsőpéntekén 24 órás
szentségimádást tartunk
templomunkban, melyre szeretettel
hívunk és várunk mindenkit!

Egészségtudomány

A MEDDŐSÉGKEZELÉS EGYHÁZILAG
ELFOGADOTT, TERMÉSZETES MÓDSZERE
Nemcsak a fogamzásgátlásnak, hanem a meddőség kezelésének is van
mellékhatásoktól mentes,
természetes módszere –
csak jóval kevesebben ismerik és alkalmazzák,
mint a lombikprogramot.
Dr. Thomas Hilgers amerikai katolikus szülész,
nőgyógyász és sebész, az
emberi termékenységet kutató VI. Pál
Intézet alapítója felidézi, hogyan kezdett nőgyógyászati problémákra az
egyház tanításával összhangban álló
megoldásokat keresni.
A hatvanas évek végén sokan azt
várták, hogy az egyház meg fogja változtatni korábbi szigorú álláspontját a
fogamzásgátlás kérdésében – írja Hilgers A NaPro technológia forradalma: a női ciklus erejének felhasználása című könyvében, megvallva, hogy
akkoriban ő maga is így vélekedett.
1968. július 25-én VI. Pál Humanae
Vitae kezdetű enciklikájával vetett véget a vitának, amelyben ismételten állást foglalt az emberi élet értéke mellett, a fogamzásgátlással szemben. A
döntést – részben a média lejárató
kampánya miatt – sokan még egyházi
körökben is haraggal, csalódottan fogadták. Hilgers viszont nekiállt, hogy
elolvassa az enciklikát, ami mind
egyéni életében, mind szakmai pályafutásában sorsdöntő lett.
Az 1970-es évektől a nyolcvanas
évek közepéig Hilgers és munkatársai
az egyház által jóváhagyott, termékenységgel kapcsolatos kezelési módszerek és a természetes családtervezés
kutatásával foglalkoztak. Kidolgozták
a természetes családtervezés Creighton Modell rendszerét.
Az elmúlt 30–35 év kutatásai alapján, a Creighton Modell továbbfejlesztésével hozták létre a NaPro természetes foganást elősegítő technológiát
(Natural Procreative Technology),
amely jóval több, mint pusztán a női
ciklus alapján működő természetes
családtervezési módszer kiterjesztése.
A NaPro Technológia teljes körű női
egészségtudomány. Homlokegyenest

ellentétes a mesterséges,
foganást előidéző vagy
gátló technikákkal. Nemcsak a termékenységgel
foglalkozik, hanem számos más tünetet orvosol
(pl. szülés utáni depreszszió,
petefészekciszták,
endometriózis, menstruációs zavarok stb.). Képes
a – sokszor mesterséges
fogamzásgátlók által előidézett – koraszülések megelőzésére.
Az orvos szerint a szexuális forradalom, a mesterséges fogamzásgátlás és a
lombikprogram elterjedése óta minden
azt harsogja, hogy a szexuális szabadosságnak nincsenek áldozatai. Pedig
éppen az elmúlt évtizedekben egy másfajta „fejlődésnek” is tanúi vagyunk –
csakhogy erről a média nem szeret beszélni. Elhallgatják, hogy éppen az elmúlt 45–50 évben ugrásszerűen nőtt a
művi abortuszok, a házasságon kívüli
születések, a nemi- és daganatos betegségek, a fizikai zaklatások, a válások, a
tizenéves korban elkövetett öngyilkosságok, a drogfogyasztók, a koraszülések és az újszülöttkori halálozások száma; és mélyen hallgatnak a könnyedén
felírt fogamzásgátló tabletta kockázatnövelő hatásairól (tüdőembólia, vérrögképződés, szívbetegségek, emlőrák,
méhnyakrák stb.).
Hilgers és csapata a nyolcvanas
évek elején kezdett orvosokat képezni
a NaPro technológia alkalmazására,
eleinte csekély érdeklődés mellett.
1991-ben kiadott orvosi kézikönyvük
azonban megnövelte az érdeklődést. A
korábbi egy-kettő helyett négy-öt, később tíz, majd harminc orvos jelentkezett évente meghirdetett egyhetes szemináriumukra. Idén áprilisban kilencvenen vettek részt. Ma 230 központjuk
működik a világ különböző pontjain,
Japánban, Szingapúrban, Ausztráliában, Afrikában, Mexikóban, Európában. „Sose gondoltam volna, hogy
egyszer ez lesz belőle; s ez nagy
öröm.”
MK
Egy 15 perces, kapcsolódó videó:
http://www.youtube.com/watch?
v=LYibP31OvNM

Ki(s)olvasó
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OSVÁT ERZSÉBET:
SZEPTEMBER ELSEJE
Szeptember elseje
elérkezett végre.
Örömöt csillant az
elsősök szemébe.
Még alig pitymallik,
ők már talpon vannak,
nehezen várják, hogy
útnak induljanak.
Kis táskájuk fénylik,
vadonatúj, tiszta.
Benne ábécéskönyv,
tolltartó és irka.
Üres lett a fészek.
kirepült a madár.
A sok kicsi elsős
már iskolába jár.

2. REJTVÉNY
Minden angyal egyforma? Ahogy az emberek, ők is különböznek egymástól,
még ha ez első ránézésre nem is nyilvánvaló. Nézd csak meg ezt a két
angyalt! Elsőre ők is egyformának tűnnek, de ha jobban megfigyeled,
mindjárt kiderül, hogy több különbség is van közöttük. Egészen pontosan öt.
Próbáld megtalálni mindet és csak akkor kérd felnőtt segítségét, ha egyedül
nem boldogulsz!

1. REJTVÉNY
Indulj el a csillaggal jelölt résztől és
kösd össze a betűket!
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TANULSÁGOS
TÖRTÉNET
Menetrend a mennyország felé
Állandóan érvényben van.
Mindenki számára csak ez az egy
menetrend érvényes.
Indulás: bármikor
Érkezés: ahogyan az Úr akarja
Jegyek ára: ELSŐOSZTÁLY: ártatlanság és vértanúság
Másodosztály: bűnbánat és bizalom
Istenben
Fapados: engesztelés, megnyugvás
Fontos tudnivalók:
1. menettérti jegy nincsen
2. nem kéjutazás
3. gyermek utazása ingyenes, ha
anyjuk, az Egyház tartja ölben őket
4. fölösleges csomagot ne vigyünk
Elegendő a jótettek kötege, különben fennáll a veszély, hogy lekéssük a
vonatot.

Az oldalt összeállította: Csonkáné Kisréti Boglárka hitoktató
1. rejtvény megfejtése: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia.

Program ajánló

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 szeptemberben 9-én
és 23-án 11.30-kor lesz mise

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

15–18
10–12
10–12
15–17

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a
plébánián van a program, T (templom)
• Hétfő: 10–12 Baba–mama klub
18.40–19.15 bibliaóra (T)
• Kedd: 15 órától engesztelő imaóra (T)
• Szerdán 17 órára a kisiskolásokat,
18 órára a felsősöket várjuk a plébániai hittanra, akik iskolájukban
nem tudnak hittant tanulni.
az esti szentmise után rózsafüzér közös imádkozása (T)
• Csütörtök: 17.30 szentségimádás (T)
az esti szentmise után rózsafüzér közös imádkozása (T) A hónap 2. csütörtökén 20.15-től a MÉCS családközösség összejövetele.
• Péntek: elsőpénteken egésznapos
szentségimádás. 16–18 ifjúsági klub;
17–18 bérmálkozási oktatás. 17 órától volt bérmálkozók ifjúsági hittanja. 19–20 felnőtt hittan kéthetente
• Szombat: 10–12 oratórium
17 órától középiskolások klubja
17 órától rózsafüzér közös imádkozása (T)
• Vasárnap: 18.00–19.30 a Vivace Kórus próbája.

ESEMÉNYEK
• Veni Sancte: tanév elején Szentlélek
hívó szentmise szeptember 16-án,
vasárnap 9 órakor lesz a kistarcsai
templomban.
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A KISTARCSAI PLÉBÁNIA HONLAPJÁNAK
QR KÓDJA
A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód (tulajdonképpen pontkód), amit a
japán Denso-Wave cég fejlesztett ki
1994-ben. Nevét az angol Quick Response (=gyors válasz) rövidítéséből
kapta,
egyszerre utalva a
gyors visszafejtési sebességre, és a felhasználó által
igényelt gyors
reakcióra.
Sokfelé népszerű számos plakáton,
hirdetésen szerepel és a legtöbb mobiltelefon is képes értelmezni.
Miként tegyük QR-kód olvasóvá a
mobiltelefonunkat? Először is „okos”
mobiltelefonra van szükségünk,
amely rendelkezik valamilyen formában (mobilinternet vagy wifi) interneteléréssel. Ha ez az első lépés teljesül akkor a telefon szoftverét adó cég
– telefonra is feltelepített – piacát kell
felkeresni. [Android: Google Play;
Symbian: Market] Belépve az online
piacra, a kereső segítségével keressünk egy programot (jelen esetben
Red Laser), amely képes olvasni ezt a
sok, négyzetbe zárt, fekete pontot.
• Szeptember 10-én, 19 óra: Simándy
emlék koncert a templomban.
• Egyházközségi évnyitó szeptember
22-én, szombaton 10 órától. Helyszín: Lengyel Kert – Szabadidő és
Sport Klub (Kistarcsa, Határ út 21.)
A tavalyi évhez hasonlóan idén is
megrendezésre kerül a közös egyházközségi évnyitó a csömöri, kistarcsai és nagytarcsai testvérek szervezésében.
• Szeptember 29. szombat délelőtt
Nagytarcsai templom – lelki nap
• Szeptember 29-én, szombaton, Vácott a 18 órai szentmise keretében

Vagyis a keresőbe írjuk például azt,
hogy: „QR code” vagy „QR kód olvasó” vagy „Qr code reader”. A kereső gombot megnyomva/ érintve megkapjuk a keresésünk eredményét .
Mivel mi most a Red Laser programot keressük, így lefele görgetve
megkeressük a programot. Nekünk
elég az ingyenes verzió is! Ha megtaláltuk a programot, rákattintva előjön
a bemutató képernyő, amiben röviden
leírják, és pár kép és videó segítségével gyors áttekintést adnak a kiválasztott alkalmazásról. Nyomjunk a „Telepítés” gombra, mellyel telepítési szándékunkat közöljük az internetes rendszerrel. A következő lépésünk pedig a
feltételek elfogadása és a készülékre
való feltelepítés. Ezek után a készülékünk automatikusan elvégzi a kijelölt
művelet. Ha a telepítés befejeződött
egy lapot kapunk a képernyőnkre.
Koppintsunk a „Megnyitás”-ra, ezáltal elindítjuk a programot.
Jelen esetben a főképernyőn megjelenik a program bal alsó sarkában a
„Scan” gombocska, mellyel a mobiltelefon kameráját aktiválva alkalmasak leszünk QR-kódok olvasására és
azok hivatkozásainak megnyitására.
három kistarcsai édesapát is akolitussá avat Beer Miklós püspök atya
a székesegyházban. Imádkozzunk
értük!
Az akolitusavatásra buszt szeretnénk
indítani 16.30-kor, jelentkezni lehet
a sekrestyében.
• Bérmálás: szeptember 30.
• Templomunk búcsúünnepe október
7-én vasárnap lesz.
• Október 6-án Nagymarosi Ifjúsági
Találkozó. Buszt indítunk, jelentkezés 1000,-Ft befizetésével a sekrestyében és a hitoktatóknál. Szülőket
is hívunk erre az alkalomra.

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

