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LELKINAP NAGYTARCSÁN
A kistarcsai római katolikus plébánia fíliájaként a nagytarcsai katolikusok rendszeres lelki ellátásban részesülnek a kéthetenként megtartott
szentmisék és a szentségek kiszolgáltatása által.
Nagy segítség ebben a munkában
Somlai József atya szolgálata, mert a
kis nyáj nyugalmazott lelkipásztoraként ezt a feladatot Ő látja el.
Nagytarcsai katolikusként megszokhattuk a vallási kisebbségi lét egyszerűségét, csendességét, mely a vasárnapok és ünnepeink megtartásában is
megnyilvánul. A néhány fős, családias
kis közösség külsőségeiben is másként
ünnepel, mint egy több száz fős egyházközség.
A Nagytarcsára költöző új családok
között több katolikus is van, akik – ha
komolyan veszik hitüket – visszajárnak régi, megszokott plébániájukra,
vagy jobb esetben már itt, helyben
megtalálták a kapcsolódási pontot a
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helyi egyházzal. Erre az egyik legalkalmasabb lehetőség az iskolai hitoktatás. Ebből ered az a tény is, hogy a
2012/13. tanévi hittanra beíratott
nagytarcsai katolikus gyerekek közül
Az első és legfontosabb feladat az
14-en lesznek elsőáldozók jövőre,
akiknek az elsőáldozási szentmiséje volt, hogy a nomád táborhely adottsáreményeink szerint itt, Nagytarcsán, a gaival bíró templomkertet alkalmassá
tegyük legalább ötven ember vendéBosco Szent János templomban lesz.
Ezen felbuzdulva Görbe József atya gül látására. (Nincs víz, WC, és a
a hitoktatókkal megbeszélve indítvá- templomon kívül nincs fedett hely.)
nyozta, hogy szervezzünk lelki napot
külön a nagytarcsai katolikusoknak.
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Bízva abban, hogy a 14 leendő elsőáldozó gyermek családját, és velük máDecember 1-jén, szombaton 10-16
sokat is bevonhatunk a helyi közös- óráig a kistarcsai plébánia közösségi
ségbe, a megszokott liturgikus alkal- termében adventi koszorúkészítés lesz
makon kívül is együtt lehessünk, mely az elmúlt évekhez hasonlóan.
jó alkalmat adhat közösségünk megerősödésére.
Megkezdődött a szervezés. Plébános atya javaslatára a nagytarcsai búcsú előtti szombatra, szeptember 29ére került az esemény időpontja.

Sátor a nagytarcsai templom kertjében

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket
és szüleiket, hogy elkészítsék saját ünnepi koszorújukat.
A hozzávalókat megvásároljuk,
amelynek költsége 1200,- Ft. A gyertya színét előre lehet kérni.
A részvételi szándékot a hitoktatóknál, valamint a sekrestyében mise után
november 24-ig lehet jelezni, a pénz
befizetésével. A koszorúkat az esti 6os szentmise keretében a plébános atya
megáldja.
Hitoktatók
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Zenekarunk szolgálata

Ezt sikerült áthidalnunk, majd összeállt a program is: délelőtt előadás a felnőtteknek, a gyerekeknek kötetlen játék, foci, 12-kor szentmise, majd ebéd.
Előadónak Szegedi László tápiósülyi plébános atyát hívtuk meg.
A lelki nap kora reggelén Hutter
Pál és Kisréti József közreműködésével rövid idő alatt a kis templom kertjében kinőtt egy 50 m2-es sátor, melyet padokkal, asztalokkal rendeztünk
be. Néhány nappal korábban hátul a
kertben elhelyeztünk egy mobil WC-t.
A sekrestye mellett állítottuk fel az
üstházat a szükséges felszereléssel
együtt, amit Gerzsai János és családja biztosított. A víz kannákban érkezett. Ahhoz, hogy az ebéd időben elkészüljön, az üstben hamarosan rotyogni kezdett a gulyásleves alapanyaga. A főzést két hitoktatónk –
Mátyás Ilonka és Méhes Pálné Zsuzsi
– felügyelte. Az időközben érkező
asszonyok finom süteményeket hoztak magukkal, amiket a sekrestyében
tudtunk elraktározni.
A terveknek megfelelően a kicsiket
kézműves foglalkozással és arcfestéssel örvendeztették meg a velük foglal-

kozók. A nagyobbak Balik Levente jóvoltából gyakorolhatták a foci- és lábrugdosást a műfüves focipályán.
Elkezdődött az előadás, melyet jelenlétével megtisztelt Somlai atya és
Görbe atya is. Így igen ritka élményben volt részünk: a kis templomban az
előadóval együtt három pap volt köztünk egyszerre. Az előadás témája: Isten Országának építése volt. Rendhagyó gondolatokat hallhattunk.
Az előadás utáni rövid szünetben
beszélgetésre, vagy gyónásra volt lehetőség. A játékból, fociból visszatérő
gyerekeken kívül is egyre többen érkeztek, így 12-kor a hívekkel teli
templomban kezdődött el a szentmise;
ünnepélyességét emelte kis templomunk meghittsége. Felemelő érzés
volt ezzel a közösséggel részt venni
Jézusunk áldozatában.
Az ünnepi szentmise után mindenkinek jólesett az elkészült finom ebéd.
Egy kicsit szűkösen ugyan, de végül
is mindenki talált magának helyet a
terített asztalnál, … vagy a sekrestye
lépcsőjén.
Az ebédet lezáró finom sütemények
egész sora az egyházközség asszonyai-

nak keze munkáját dicsérte. Természetesen a csömöri plébánia jóízű miseborát is kortyolgathattuk ebéd közben.
Jó volt végignézni a jókedvűen beszélgető ötven-hatvan fős társaságon,
mely az évszázados múltú kicsiny közösség növekedésének lehet a csírája.
Még az ebéd során plébános atya kérdésére közfelkiáltással döntöttük el,
hogy ezt a rendezvényt jövőre is megtartjuk valószínűleg korábbi időpontban.
Végezetül köszönet illeti azokat,
akik a lelki nap megvalósítását önzetlenül támogatták!
– Szluka István péksége (Sercli Bt.)
– Hutter Pál (sátorkölcsönzés, építés)
– Kisréti József (sátorépítés)
– Méhes Pál (felszerelés szállítás)
– Balik Levente, illetve a Grundért
Sport Kft. (focipálya használat)
– Gerzsai János (főzőfelszerelés)
– valamint azok, akik a legkisebb
süteménnyel, vagy kétkezi segítséggel
részesei voltak a készülődésnek
– és mindazok, akik szívükön hordozzák ezt a kis közösséget.
Farkas István

DICSÉRJÉTEK FUVOLÁVAL ÉS GITÁRRAL! (ZSOLT 150,4)
Bizonyára sokan hallottátok már
templomi ifjúsági zenekarunkat valamely szentmisén játszani. Egy rövid
nyári szünetet követően szeptembertől
újra próbálunk és készülünk a rendszeres szolgálatra. Mostantól minden hónap második szombatján, az esti 6-os
misén találkozhattok velünk.
Zenekarunk jelenleg hat gitárosból,
három ütőhangszeresből, két fuvolistából és egy hegedűsből áll. A szentmiséken a Vivace kórus lelkes énekesei
segítenek, hogy valóban betöltsük a
templomot énekünkkel, zenénkkel.
Szeretnénk az általunk játszott könynyűzenei alapokon nyugvó gitáros dalokkal lendületes, fiatalos formában dicsőíteni az Urat és érthetőbbé tenni, jobban megélni a szentmise misztériumát.
Arra vágyunk, hogy a velünk ünneplő, szentmisén résztvevő hívek ne
egy koncertnek tekintsék a gitáros miséket, hanem velünk együtt énekeljenek, bátran kapcsolódjanak be dalainkba. Ebben segít az énekszövegek

kivetítése. Igyekszünk minden alkalommal már korábban játszott dalokat
is énekelni.
Hívjuk azokat, akik örömmel csatlakoznának hozzánk. Keresünk állandó zongoristát, de bármilyen hangszeren játszó fiatalt szívesen látunk magunk között!

Találkozhattok velünk a következő
szolgálat során, november 10-én este
6 órakor, de addig is utolérhetőek vagyunk Kisréti Bogin keresztül. Várjuk
észrevételeiteket, visszajelzéseiteket!

A zenekar néhány tagja

Goreczky Katalin

Egyedülállók lelkinapja
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GYÁSZUKAT AKKOR ÖRÖMRE FORDÍTOM (JER 31,13)
2012. október 13-án a plébániánkon
megrendezték az első lelkinapot özvegyek, egyedülállók és elváltak számára. A program előadással kezdődött,
melyet Kármán János atya tartott. Az
előadás fénypontja az volt, amikor az
atya elővette a gitárját és együtt, vidáman énekeltünk. Ezt követően kis csoportokat alkotva osztottuk meg egymással örömeinket és bánatainkat. Elhatároztuk, hogy a jövőben rendszeresen találkozunk. A nap végén egy tanulságos filmet néztünk meg, amely
mindenkit meghatott.
Ezúton szeretném megköszönni a
résztvevő hívek nevében József atyának, és a segítőknek, hogy megszervezték nekünk ezt a szép napot.
N. K.
* * *
Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszavezetem, a sebesültet bekötözgetem, a gyengét megerősítem...
(Ez 34,16)
Vendég előadónak Kármán
János atyát hívtuk meg, aki
élethelyzeténél fogva a leghitelesebben tudta elmondani
ezeknek az élethelyzeteknek
a nehézségeit. 31 év házasság
után özvegyen maradt két
gyermekével és ekkor döntött
úgy, hogy az Isten szolgálatának szenteli életét és kérte a
püspök atyát, hogy diakónusként szentelje pappá.
A találkozó céljaként két
dolgot tűztünk ki:
• meghallgatni mindenkit
a történetéről, az érzéseiről,
• megtapasztalni Jézus közelségét,
jelenlétét és részesülni a közösségélményben.
A kiscsoportos beszélgetések, melyek
az ebéd után voltak, e gondolatok köré
igazodtak és lelkigondozók segítették.
II János Pál pápa így fogalmaz az
elváltakkal kapcsolatban:
A Szinódussal együtt sürgetve buzdítjuk a pásztorokat, és az egész hívő
közösséget, hogy támogassák az elváltakat: gondoskodásukkal és szeretetükkel óvják meg őket az Egyháztól való
elszakadás érzésétől, hiszen megkeresz-

telt emberek, részesei lehetnek az Egyház életének és részt is kell benne venniük. Ezért buzdítsák őket arra, hogy
hallgassák Isten igéjét, vegyenek részt a
Szentmisén, imádkozzanak állhatatosan, gyakorolják a szeretet cselekedeteit, működjenek együtt az igazságosság
megvalósításáért, a gyermekeket a keresztény hitben neveljék, éljen bennük
a bűnbánat lelkülete és rendszeresen
tartsanak bűnbánatot, hogy így napról
napra kiesdjék Isten kegyelmét.
Nekünk keresztény testvéreknek is
ilyen lelkülettel kell feléjük fordulnunk.
A nap második felében, Magányos
vadász a szív című filmet néztük meg
és elgondolkodva a történeten, megfogalmaztuk magunkban, hogy én mit is
tudok a környezetemben tenni.
Bálint Brigitta a nap lelki vezetője
útravalóul a következő gondolatot
adta: Addig törődjünk egymással,
amíg élünk, ne a sírnál állva fejezzük
ki a másiknak a szeretetünket.

lenik akár csak egy kis szentjánosbogár, akkor kiderül a sötétségről, hogy
semmi hatalma nincsen. Mert – ahogy
egy régi, ókori teológus mondta – a sötétség csak akkor mutathatja azt hamisan nekünk, hogy van hatalma a fény
fölött, s hogy harcol ellene, és le is
győzi, ha minden fénytől messze, távoli
az a sötétség. Akkor hatalmasnak tűnik.
De mihelyt nekiveselkedik a sötétség,
hogy például egy kis gyertyát megtámadjon, hogy én ezt most eloltom,
ahogy közeledik a gyertyához – ő maga
is fénnyé változik, és egyáltalán nem is
sötét már. Így mutatja meg a sötétség,
hogy ő valójában egy nagy semmi. A
fény pedig az élet. A fény maga Isten!
A fény maga a jóság! Nem az evilági
fény, hanem a jóságnak, a szeretetnek,
az igazságnak, a szépségnek az a csodálatos fénye, amire minden emberi
szív nagyon-nagyon vágyakozik.
Bálint Brigitta lelkinap terveiből
összeállította: Méhes Zsuzsa

ADVENTI VÁSÁR

A lelkinap résztvevői

Nemeshegyi Péter atya egyszerűen
fogalmaz a gondokkal, bajokkal a sötétséggel kapcsolatban: Legyen számunkra egy mécses, az Isten Igéje,
amely vezet bennünket, és megvilágítja
a mi úton járásunkat: minden emberi
élet úton járás, és ehhez kell a fény. És
aki a fényben jár, nem téved el. Milyen
jó az, ha ég egy kis mécses. Az éjszaka
bizony, néha ijesztő. Mikor nincsen se
hold, se csillagok, és nagyon sűrű sötét
az éj. Ilyenkor az ember megijed. Azt
hiszi, hogy ennek a sötétségnek óriási
hatalma van, és ki tudja mit fog ez ellenem elkövetni. De ha csak egy kicsikis mécsest meggyújtunk, vagy megje-

A tavalyi évhez hasonlóan a plébánián péntek délutánonként készítjük a vásárra szánt ajándékokat. A befolyó
pénzt karitatív célra fordítjuk Az ajándékokat a Csigaház előtti vásáron és az
adventi lelkigyakorlat alkalmával a
templom előtt lehet majd megvásárolni.
Az elmúlt hetekben hajdíszeket és kitűzőket készítettünk, üvegeket festettünk és mécsestartókat fűztünk gyöngyből. Szívesen várjuk a segítő kezeket,
gyerekeket és szülőket egyaránt!
November 9-én szaloncukor varrás
anyagból, lekváros üvegek díszítése.
November 16-án mézeskalács sütés
és díszítés.
November 23-án békebeli szaloncukor csomagolás.
Várjuk a lekvárral megtöltött üvegeket a táboros szülőktől! (Azoktól, akik
a plébániáról üres üvegeket vittek el a
nyáron.)
Aki támogatná a kezdeményezésünket saját készítésű vásárfiával, hozza le
valamelyik pénteken délután 4 és 6 óra
között a plébániára.
M. Zs.
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Te r e m t é s v é d e l e m

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 november 11-én és
25-én 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
• Kedd: 15 órától engesztelő imaóra (T)
A hónap 2. keddjén 20.15-től a MÉCS
családközösség összejövetele.
• Szerdán 17 órára várjuk a plébániai
hittanra azokat, akik iskolájukban
nem tudnak hittant tanulni.
18.40-19.15 bibliaóra (T)
• Csütörtök: 17.30 szentségimádás (T)
• Péntek: elsőpénteken egésznapos
szentségimádás; 17 ifjúsági hittan
19-20 felnőtt hittan kéthetente
• Szombat: 10-12 oratórium
A hónap 2. szombatján filmklub a volt
bérmálkozóknak és felnőtt fiataloknak
17 órától rózsafüzér közös imádkozása (T); a hónap második szombatján 18 órától gitáros mise (T)
• Vasárnap: 18-19.30 a Vivace Kórus
próbája.

ESEMÉNYEK
• November 10-én, szombaton 18 órától
felsős évfolyam mise,
• november 17-én, szombaton 18 órától
alsós évfolyam mise,
• november 17-én 18 órától filmklub a
volt bérmálkozóknak,
• december 1-jén adventi koszorú kötés a plébánián, 10-16 óra között folyamatosan jöhetnek, akik megrendelik előre az alapanyagokat.

MENTSÜK A MENTHETŐT!
A Teremtés könyve szerint először a
tengerek népesülnek be, aztán jelenik meg
a szárazföld élővilága és csak utánuk az
ember, amikor Isten már összes létfeltételeit megalkotta. Legkorszerűbb tudományos szakkönyveinkben is ugyanezt a sorrendet találjuk. Honnan tudták ezt azok,
akik az Ószövetséget könyvekbe foglalták,
ha nem isteni sugalmazásból merítették?
És hozzáteszik: Isten azért rendezte ezt
így, mert így látta jónak, vagyis irántunk
való szeretetből.
„Szaporodjatok, töltsétek be a Földet és
vonjátok uralmatok alá!” – olvassuk. Hát
ezt az egy parancsot az emberiség tényleg
teljesítette. Minden látható élőlényt legyőzött, látszólag még a természet erőit is,
csak önmagát nem tudta legyőzni, megrészegülve a hatalomtól. Azt képzelte, hogy
úrrá lett a természet erőin, anélkül, hogy
tisztában lett volna annak mibenlétével.
Hány ismeretlen állat- és növényfajt, népet, olvasatlan könyvtárakat semmisített
meg a „homo sapiens” különböző ideológiák mámorában! Az iskolában azt tanultuk, hogy nincs messze az idő, amikor
visszafordítják a Jeges-tengerbe ömlő nagy
folyókat, hogy velük öntözzék a Szovjetunió déli tájait, mert a nagy Sztálin úgy
látja jónak. Szerencsére erre már nem került sor, de olyan eltitkolt „kísérleti” atomrobbantásra igen, amellyel hatalmas területet tettek pokollá, hogy Csernobilról már
ne is beszéljünk.
Assisi Szent Ferenc a természet felfedezéséből kisarjadt reneszánsz világszemlélet előhírnökeként Naphimnuszában ablakot tár a természet szépségére és egyben a
Teremtő iránti hála csodálatos sorait fogalmazza meg.
Ellentmondásos a természethez a racionalista kor deizmusának viszonya. Voltaire
„Menjünk és műveljük kertjeinket” konklúziója már az Istentől elszakadóban lévő,
magára maradó ember sovány vigasztalása. „Ó természet, ó dicső természet!” – Petőfi a másik véglet, ő meg egyenesen isteníti a természetet.
A folyamat végállomása a természettől
és Istentől egyaránt elszakadt ember, aki
szomszédjai felé bezárult, de saját egyéni-

sége sem különösebben foglalkoztatja, inkább a média rabja. Teljesen beszorult a
maga világába, tipikus lelőhelye a városias települések, főleg megalopoliszok rengetege. Tőle nem várható az a belső megújulás, ami nélkül esélyünk sincs a környezettudatos társadalom kibontakozására. De ma már falvainkban is sok, a házak
körüli gaztenger és lebetonozott telek,
ahol semmi nem nő, ahol pedig nemrég
családokat fenntartó kis gazdaságok voltak, miközben mai tulajdonosaik esetleg
munkanélküli segélyen, talán kocsmákban
tengetik életüket.
Ebbe a világba kívülről kell bevinni
egy lelki forradalmat, amely az egyetlen
elképzelhető kiutat jelentheti az ökológiai válságból az evangélium fényénél:
mint keresztényeknek (a hit évében különösen) rá kell döbbennünk, hogy az örök
élet szempontjából kell szemlélnünk ezt
a világot is, ahol a keresztségben újjászülettünk, de „még nem nyilvánvaló, hogy
mivé leszünk”.
Hiszen – ugyancsak Szent Pál szavai
szerint – nem élhetünk úgy, mint a pogányok, akiknek nincs reménysége. Ne engedjünk az „úgyis mindegy” pesszimizmusnak, mert annak sem mostani, sem azt
követő életünkről nincs mondanivalója.
Nyissuk ki szemünket a természetre, de
úgy, ahogy Szent Ferenc és tanítványai,
fölismerve, hogy a maga módján minden
teremtmény Istent dicsőíti. Az ő tökéletessége iránti sóvárgást olvashatjuk ki a természet könyvéből, amely csúcspontját
bennünk, emberekben érte el. Az emberhez szelídített természet a maga hangszereivel elkísér bennünket, ha nem tesszük
tönkre, a maga nyelvén szólít, és jó lenne,
ha unokáink életében sem némulna el!
A magunkra szabadított gonosz erőket
pedig csak a jó szándékú emberek világméretű összefogásával, imádsággal és jó
cselekedetekkel fékezhetjük meg, legyenek azok természetiek vagy természetfölöttiek. „Istennél semmi sem lehetetlen.”
Akkor hát mentsük a menthetőt – írom,
miközben magam is elmentem a számítógépen ezeket sorokat.
Dr. Szám László
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