
Az Istennek tetsző gyakorlat isteni
eredetű. Amikor Istenről beszélünk,
akkor a Szentháromságra gondolunk.
Ha tehát a böjt Istentől való, akkor
szentháromságos karaktere van. Isten
Fia, Jézus Krisztus soha nem tett sem-
mi olyat, ami nem az Atyából indult ki,
és a Szentlélekben nem az Atyához tért
vissza. Jézus böjtölt, de vajon a böj-
tölése is a Szentháromságra utal?
Krisztus böjtölése – lemondása, kiüre-
sedése – nem az eltávolodásban, nem
az önsanyargatásban, és nem a magára
maradásban (önmagában állásban), ha-
nem az irgalmasságban, a mindenki fe-
lé kiáradó szeretetben találja föl magát.

Mit olvashatunk ki az Istennek tet-
sző böjti gyakorlatból? Azt, hogy le-
mondás nélkül nem ismerhetjük meg
Isten gondolatait. Kisarkítva, hogy le
kell mondani a világról.

A lemondás magányossá tesz, vagy
közösséget teremt? A helyes válaszhoz
vegyük szemügyre a karizmákat. A
karizmák isteni ajándékok, és arra
szolgálnak, hogy az egyes ember
Krisztus testének, az egyháznak a javára
legyen. A kérdés az, hogy a karizma-
tikus ajándék föltételezi-e a lemondást?
Vagy, ami ingyenes ajándék, azért nem
kell tennem semmit?

A böjt lényege elszakíthatatlan Isten
gondolataitól. A böjtölésben éppen azt
tudhatjuk meg, hogy Isten mit gondol a
másikról: a betegről, az éhezőről, az
árváról stb. Mivel pedig ezt nem puszta
információnak szánja, ezért kegyelmi,
karizmatikus ajándékokat is ad, hogy
segítségükre lehessünk. A böjt célja
tehát, hogy Krisztus közössége, az
egyház élettel (irgalommal) teljen meg.

A köznapokra leegyszerűsítve ez azt
jelenti, hogy nem az böjtöl jól, aki
csupán a saját életét vizsgálgatva dönti
el, hogy miről is fog lemondani. A
helyes böjt az, amikor a másikra – de
nemcsak az éhezőre, a börtönben
sínylődőre stb., hanem kifejezetten a
környezetemre, családomra – gondolok.
Az olyan böjt, ami a körülöttem élőknek
megterhelő, sőt kifejezetten őket terheli
meg, az nem Istennek tetsző böjt.
Ellenkezőleg, arról kell lemondanom,
azt kell elutasítanom, ami az én éle-
temből a többiek terhére van. Egy család
akkor böjtöl jól, ha ilyenkor minden
zajtalanabbul „működik”. Krisztus

szenvedésének méltó megünneplésére
nem lehet másként készülni, mint
egymás terheit hordozva, miközben
saját koloncainkat (bűneinket) pedig
Istenre, a Megváltónkra helyezzük.

A böjt lényegének összefoglalása
akár ez is lehetne: egyre többet
„kitakarni” Krisztusból – vagy még
pontosabban, a Szentháromság életéből,
a szeretetből.

Görbe Józsefplébános
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MÁRIA ÚTJA
A GOLGOTÁRA

A keresztút, a fájdalmak útja. Ami-
óta ember az ember, mindig volt, je-
lenleg is van, és amíg világ világ ma-
rad, mindig lesz fájdalmak útja.

A fájdalmak útját végigjárta az ár-
tatlan, a bűnös, a gyerek, az ifjú, az
öreg, a szegény a gazdag, a tudatlan és
a tudós. Az ember természete tiltako-
zik, hogy keresse a szenvedések, a fáj-
dalmak útját, és mégis tömegében jár-
ták ezt az utat, talán a maguk hibájá-
ból, vagy mások gonoszsága miatt. A
szentek és a vértanúk is járták a
fájdalmak útját. Keresztelő Szent

János, miután Jézus útját előkészítette,
az irigység és a gyűlölet számára is
elhozta életének fájdalmas befejezését.
A Boldogságos Szűzanya kimondta:
legyen meg a Te akaratod, és ezzel
rálépett az öröm, a boldogság útjára,
mint híres kiemelt személy, de ennek
ellenére ő sem kerülhette el a fájdal-
mak útját. A mi Urunk, Jézus Krisztus

földi küldetésének befejező szakaszán
rálépett, rá kellett lépnie, a szenvedés a
fájdalom útjára. Nem tiltakozott, tudta,
hogy ezzel koronázza meg földi kül-
detésének útját. A megváltó halálig

Porból lettél. . .



járta a fájdalmak útját. E személyek
fájdalom útjait látva, a gondolkodó
ember belátja: minden embernek
többé-kevésbé a fájdalmak útját kell
járnia.

Nézzük a legtökéletesebb teremt-
ménynek, a Szűzanyának életét. Ho-
gyan haladt a fájdalmak útján? Ha
nem is mindegyik útról, de egy pár
fájdalmas útjáról gondolkozzunk el,
mielőtt a Golgota útjára elindult volna.

Menekülés Egyiptomba. Heródes
félelme, hatalmának megtartása gyer-
mekgyilkossághoz vezeti őt. Szent Jó-
zsef az álmában kapott isteni sugallat
után a Gyermekkel és Szűzanyával
menekül. A fájdalmak útján mennek
idegen országba, a bizonytalan
jövőbe. A legkisebb tiltako-
zás, zúgolódás nélkül vállal-
ja ezt az utat.

Látja Szent Fia életét,
amikor ellene szegülnek, el-
lenségei ártani akarnak neki.
Fájdalmas szívvel veszi tu-
domásul, hogy sokan nem
akarják Fia tanítását elfo-
gadni, sőt Isten választott né-
pe – legalábbis a vezetők –
keményen ellenáll, szembe-
szegül. Szűzanya sokszor kí-
sérte Jézust tanító útján.
Nemcsak az örömet, de a fáj-
dalmakat is vinnie kellett.

Sokan nem akarnak hinni
Jézusnak, nem akarják el-
fogadni az isteni küldöttet.
Ez a hitetlenség a fájdalmak
időszakát adja Szűzanyának.
Az ellenfelek hitetlensége,
közömbössége végül is a ke-
reszthalál felé sodorják Jézust.
Ezzel elkezdődött Szűzanya számára a
visszafordíthatatlan út, a legfájdalma-
sabb út.

Szent János – a hűséges – apostollal
és egy pár szent asszonnyal mennek a
Golgotára vezető úton. Szűzanya ott van
Jézus közelében, mint máskor is har-
minchárom éven keresztül. Némán,
könnyezve, fájdalmas szeretettel megy
Jézus után a fájdalmak csúcsára, a
Golgotára. A jeruzsálemi templomban
elhangzott Simeon jövendölése, melyet
a negyven napos Jézust kezében tartva,
Szűzanyának mondott, most beteljesedik:
a fájdalmak tőre járja át szívedet. Még

van lehetőség, hogy meneküljön e jöven-
dölés beteljesedésétől. Még vissza-
fordulhatna, hogy ne lássa Szent Fiát
vérezve, megalázva, keresztre feszítve.

De nem teszi. Ha ott lehetett, amikor
ünnepelték, akkor ott marad akkor is,
amikor szenvednie kell vele együtt.
Marad és megy Jézussal a fájdalmak
útján, a szenvedések hegyére. Némán,
jóleső érzéssel veszi tudomásul Cirenei
Simon segítését a kereszthordozásban.
Látja Veronika segítő jó szándékát, és a
jeruzsálemi asszonyok aggódó együtt-
érzését. Ezek a cselekedetek egy pár
pillanatig pici kis örömet adhatnak a
FájdalmakAnyjának. Mindezek ellenére
érzi a keserűséget, a fájdalmat, melyek

fokozódnak, a gyűlölködő emberek lát-
tán. Érzi, hogy az igazságtalanul kimon-
dott halálos ítélet egyre közelebb kerül
Jézushoz. Szűzanya egyedül kapta a
Jóistentől, a legnagyobb ajándékot, mint
ember, de ezzel együtt a mérhetetlen
nagy szenvedést is. Nem vonja felelős-
ségre Istent. Nincsenek lelkében a miért
kérdések. Tudomásul veszi a megmásít-
hatatlant. Isten akarata szerint járja éle-
tének további útját. Szenvedve, suttogva
kimondja: „Legyen meg a Te akaratod!”

Ott áll a fájdalmak útján, majd sod-
ródik tovább a tömeggel, míg felér a
Golgotára. Ide kellett neki jönni, Isten
öröktől fogva elgondolt terve szerint.
Isten akaratát teljesítette alázatos, fájdal-
mas lelkülettel. Áll a gyötrött Isten anyja.
Áll, mert a Jézust szerető asszonyok
elkísérték, és támogatják, a szenvedés
terhét egy kicsit ők is viselik. Ott áll kö-
zelében Szent János a legfiatalabb apos-
tol, aki megbízást kap a kereszten függő
Jézustól, legyen gondozója Szűzanyának.

Jézus élete beteljesedett, elérkezett a
halál, de ezzel, együtt a megváltás, az
örök élet lehetősége. Szűzanya fájdal-
makkal teli útját végigjárta, a fájdalmak
tőrét elfogadta. A Golgota hegye nem

kímélte édesanyai lelkét. Jézus
„beteljesedett” szava után a tö-
meg nem nyugszik meg, hanem
félelemmel menekül. Szűzanya,
és kísérete marad. Tudomásul
veszik, hogy a Szent Testet sza-
bad tisztességesen eltemetni. Ott
vannak a gyászmenetben.

Valószínű Szűzanya végig
gondolhatta Szent Fiának há-
rom évig tartó küzdelmes tanító
útját. Benne nem omlott össze,
amit Jézus három év alatt felé-
pített. Hiszi és érzi, hogy mind-
ketten küldetésüket Isten aka-
rata szerint teljesítették.

A fájdalmak útja nagypén-
teken befejeződött. Csend bo-
rult a Golgotára. Jézus aposto-
lai, tanítványai, a lázadó és a
nem lázadó választott nép fiai,
készültek a nagy sabbath-ra,
(héber, latin szó – szombat) a
fáraó hatalma alól való sza-

badulásra. Szűzanya kivel tölt-
hette ezt az estét? Erről Szent János
apostol sem ír. Feltételezhetjük, hogy
szent asszonyokkal. Csendben, gyász-
ban, könnyezve. Lelkületében sokszor
elhangozhatott e mondat: Legyen meg a
Te akaratod! Jézus életében és Szűz-
anya életében is beteljesedett a nagy ál-
dozatvállalás a világért, értünk embe-
rekért, a mi üdvösségünkért.

Szűzanya! Hála és köszönet a gol-
gotai útért.

Somlai Józsefnyugdíjas plébános

(fotó: Lauer)
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Michelangelo: Pieta

Róma, Szent Péter-bazilika



Egy nagyon jó hangulatú délutánt töl-
töttünk a plébánián. Délután három órától
az ovisokat és a náluk kisebbeket vártuk Ica

néni meséjével: „Főzzél-főzzél fazekacska!”
Majd jelmezes bemutatkozás követke-

zett. A mesélést Bogi néni folytatta a gye-
rekek bevonásával. Volt zene tánc, játék. A
nagyobbak 5 órától farsangoltak. Ők csa-
patokban vetélkedtek és kipróbálták ügyes-
ségüket. Sok finom süteményt ehettek a
gondos anyukák és nagymamák jóvoltából.

Hitoktatók (Fotó: Méhes)

FARSANG A PLÉBÁNIÁN

KARITÁSZ HÁROMPERC – BÁL UTÁN

Már jócskán benne járunk a nagy-
böjtben, de gondolatainkban még
gyakran előtűnnek a még oly közeli
báli szezon egy-egy estéjének emlé-
kei. Nem bűn ez, hisz a húsvéti felké-
szülésnek nem célja, hogy kitöröljön,
elfeledtessen mindent, ami a várako-
zás negyven napja előtt történt. Éppen
ellenkezőleg; ilyenkor hamvazószerda
még oly eleven üzenetével a lelkünk-
ben, gyakran megállunk gondolataink-
ban, és épp ezen bevillanó
képek segítségével pró-
bálunk választ találni ön-
magunk rövid, de mégis
oly nehéz kérdéseire. Ki
vagyok? Merre tartok?
Mi a fontos számomra?
Mit várok, mit adok?

Február első szombat-
jának estéjén egyházköz-
ségünk a harmadik alka-
lommal megrendezett jó-
tékonysági farsangi bál-
jával ünnepelt. Valódi
ünnep volt ez, nem csak
egy jó buli! Ünnepe volt a
Krisztus melletti tanúságté-

telnek: Amit a legkisebbek közül egy-

nek tesztek, nekem teszitek, az egyház-
hoz, a közösséghez való tartozás érté-
kének, és a segítő szeretetnek.

Olyan értékek ezek, amelyek ott
vannak mindenki szívében, aki azon
az estén részt vett vendégként, segítő-
ként, fellépőként, vagy támogatóként.
Hiszem, hogy ezekre az értékekre tá-
maszkodva könnyebben választ tu-
dunk adni kérdéseinkre, így találva

meg a lényegi átmenetet a harsány far-
sangból a csendes nagyböjtbe.

A nagyhét közeledtével a keresz-
tény hívőben felerősödik a vágy a Jé-
zussal való közösségvállalásra. Mi is
ott akarunk lenni a keresztúton, és óh,
bárcsak mi lehetnénk a Cirenei Simon
helyében és vihetnénk a Megváltó ke-
resztjét, enyhítve ezzel szenvedését.
De testvérek, vegyük észre, hogy ez
nem maradhat egy soha be nem telje-

sülő vágy, hiszen mi ma-
gunk vagyunk Simon!
Menjünk oda a legkiseb-
bek közül egyhez, vegyük
át keresztjét és vigyük,
hiszen az az Ő keresztje!
A karitatív munka egy út,
amit követve eljuthatunk
Krisztushoz. Ismerjük ezt
fel, és járjunk együtt –
minél többen – ezen az
úton, hogy találkozhas-
sunk Vele!

Lengyel Dávid

(Fotó: Méhes)
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Kedves Uramöcsém!
Előző levelemben felemlítettem,

hogy a nacafalvi plébánosom a hirte-
len vérmérséklet iskolapéldája volt.
Állandóan fölöslegesen őrölte erejét,
fölösleges cselekedetekben. Ellensé-
get vélt mindenfelé, de védenceket is
keresett. Miután főpásztoromtól a lát-
szólagos büntetést megkaptam, miután
a jegyző társaival ellenem szegődött,
főnököm mellém állott. Délben és este
végighallgattam a községháza elleni
kirohanásait. Közbe-közbe udvarias-
ságból hümmögtem egyet-egyet, amit
ő zajos helyeslésnek és az együttérzés
bizonyításának tulajdonított. Az ellen-
ségeskedés segédi feladatához azon-
ban sehogyan sem volt ínyem és azon
törtem a fejemet, miként fordíthatnám
plébánosom érdeklődését a lelkipász-
tori munka, termést hozóbb tájai felé.

Segítségemre sietett egy katolikus
újság a Havi Közlöny, melyben érde-
kes cikket olvastam. Az élet szikláin
megkopott emlékezetem nem őrizte
meg ugyan írójának a nevét, de annyit
közölhetek, hogy a faluszéli keresztek,
meg a templomtéri szobrok elmara-
dottságát kifogásolta. Ezeknek művé-
szibb alkotásokkal való kicserélésére
biztatta a papokat. Elolvasása után
szerény magam is nagy elhatározásra
ébredtem.

A nacafalvi templom háta mögött
egy kis dombocskán állott Nepomuki

Szent Jánosnak a szobra. Annak idején
állították még föl, amikor az ezerhét-
százas évek végén cseh katonák voltak
beszállásolva falunkban. Plébánosom-
tól megtudtam, hogy a plébánia év-
könyve szerint véres helyi neveze-
tessége is van annak a szobornak. Az
akkori plébános feljegyezte, hogy a

szobor felszentelésének napján a cseh
katonák agyonütöttek egy falubeli le-
gényt, mivel ő kétségbe merte vonni
Nepomuki cseh nemzetiségét, állítván,
hogy ha igaz volna, nem lehetett volna
szent. A falubeli legények viszonzásul
négy cseh legényt bicskáztak le, holt-
testeiket kiterígetvén a szobor elé.
Plébánosom igen nagy tisztelettel vette
körül a jeles vértanút, Nepomuki Szent
Jánost, mert – az ő szavait idézem, és
ne engem vonjon érettük felelősségre
Uramöcsém, – „cseh és kanonok létére
mégis szentté lett.”

Hát ehhez a szoborhoz fűződik az
én első egyházművészeti új ításom em-
léke. Abban az időben mészkőből fa-
ragta ki valaki, aki talán jobban érthe-
tett a trombita billentyűinek illegeté-
séhez, mint a szobrászathoz. Munkájá-
ból csak a törzse maradt meg káplán-
koromra, de az is ijesztően hatott.
Csípőjétől a talpáig kisebb volt, mint
derekától a nyakáig. Kezeit, pedig
szörnyű nagyságúra véste a faragó. De
ez még csak hagyján. A feje még ennél
is ijesztőbb volt. A már említett le-
gényvirtuskodás után a helybeli had-
vezetőség által ráncba szedett fiatalság
tehetetlen dühében a Nepomuki szob-
ron állott bosszút. Letörték a fejét és
ellopták. A plébánia évkönyve szerint
egy ideig csonkán éktelenkedett a szo-
bor, amíg a helybeli fazekas másikat
formált a letört fej helyébe. A mészkő-
törzs nyaka táján lyukat véstek, ebbe
fapöcköt szorítottak és ennek kiálló ré-
szére húzták az agyagművész alkotá-
sát. Igaz, hogy már a második télen
szétszívta a fagy, de a szóban forgó
fazekas család egyéni kiváltságának
tartotta, hogy minden harmadik évben
új fejet készítsen Szent Jánosnak.

Nacafalvai káplánkodásom
második hónapjában ép időszerűvé
vált a fejcsere. Ragyás-Csúri Bence, a
fazekas család trónörököse remekbe
készítette. Jó szívvel cselekedett. Nem
spórolt az agyaggal, mert akkorára
formálta, hogy valamicskével na-
gyobbra sikerült a szobor törzsénél is.
A korongon először egy gömböt kere-
kített. A körmével és bicskával szemet
és szájat karcolt bele, orrot, pedig a
kancsók füle módjára ragasztott reá,

aztán szakállat fröcskölt hígabb
agyagból és huszárbajuszt is pödö-
rintett hozzá. Sőt még birétumot
(temetésen használható papi sapka) is
formált a tetejébe, amennyiben ilyen-
nek lehet nevezni azt a gúla alakút,
amely toronysisak módjára meredt ki a
fejgolyóból. Az arcot a köcsögök sárga
mázával vonta be, szemöldökét, sza-
kállát és bajuszát fekete, birétumát,
pedig zöld festékkel ékesítette. Szép
mázosra kiégette műalkotását és egy
szombaton este a szobortörzsre pec-
kelte. Elhatároztam, hogy nem fogom
tűrni ezt a szörnyű alkotást, hanem
áhítatgerjesztő műalkotást állítok
helyébe.
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A kistarcsai Nepomuki szobor
csak illusztráció



Vasárnap este elmondottam terve-
met a plébánosomnak. Ellenezte. Mi-
dőn azonban meghallotta, hogy az új
szoborhoz közadakozás útján akarom
előteremteni a költségeket, tudni sem
akart az egészről. Jövedelme elleni
merényletnek minősítette szándéko-
mat, mert hívei ismeretében, biztosra
vette, hogy aki a szoborra fog adni,
emberöltőre mentesnek érzi majd ma-
gát a párbér szolgáltatás (egyházköz-
ségi hozzájárulás, adó) alól. Plébáno-
som beleegyezése nélkül le kellett
tennem egyházművészeti tervemről.
Szájamat azonban nem foghatta be a
főnököm.

Estefelé beállított a plébániára
Ragyás-Csuri Bence, a Nepomuki fe-
jeket szállító fazekas család legidő-
sebbje. Épp én is ott tartózkodtam.
Tiltakozott ellene, hogy én a szószék-
ről lepocskondiáztam az ő alkotását.
Plébánosom csitította, hogy legyen
nyugodt, ő nincs a Nepomuki szobor
ellen. Megmondta a jegyző úr is előbb
a körben, folytatta a fazekas, hogy
garázdaság, amit a káplán úr csinál.
Annyit mondok, hogy jaj , a káplán-
nak, ha hozzá mer nyúlni ahhoz a
szoborhoz! Plébánosom, mintha meg-
csípték volna, midőn ezeket hallotta.
Élénken kérdezte: Ki mondta azt,
hogy jaj , a káplán úrnak? Én is mon-
dom, meg a jegyző úr is mondotta,
hangzott a válasz. Plébánosom ki-
egyenesedett. Széchenyi beszélhetett
olyatén kép, amikor az Akadémiát ala-
pította, mint ahogy ő kijelentette:
Káplán úr! A Szent János szobor he-
lyére újat állítunk. Az összes költsé-
geket én viselem. Te pedig Bence
mondd meg a jegyzőnek, hogy a köz-
ségházán parancsoljon, de a templom
körül én vagyok az úr!

Ezzel a nacafalvai egyházművészet
reformja elhatároztatott és megkez-
dődött az a küzdelem, amelyre még
ma is keservesen és bánattal gondol
kedves Unokaöcsémnek, azóta lehig-
gadt testvére Krisztusban: az öreg plé-
bános.

Dr. Czapik Gyula egri érsek

írása alapján összeállította

Somlai Józsefny. plébános.

(Fotó: Lauer)

Február 11 -én ünnepeltük a Bete-
gek Világnapját, a Szűzanya lourdesi
jelenése emlékére. Ebből az alkalom-
ból a kórházban szép ünnepi szentmise
volt, aminek keretében az atya ki is
szolgáltatta a betegek szentségét, majd
a kórtermekben lévő betegeket is fel-
kereste, hogy őket is meggyóntassa,
megáldoztassa és a betegek szentsé-
gében részesítse azokat, akik ezt előre
kérték.

Jó érzés volt megtapasztalni, hogy a
kórházban milyen sokan – köztük fia-
talok is – éltek a betegek szentségének
a lehetőségével. Öröm volt azt is látni,
hogy az önkéntes beteglátogatók ezen a

napon is milyen készségesen jöttek és
segítették a betegeket, hogy el tudjanak
jutni a szentmisére.

Ennek kapcsán szeretném kérni a
kedves testvéreket, hogy ha rokonuk,
ismerősük, hozzátartozójuk, bekerül a
kistarcsai kórházba, akkor bizalommal
jelezzék felém. Az információs pult
melletti hosszú folyósó elején van a
„Kórházlelkészi szolgálat” postaládája,
abba kérem, dobjanak be egy kis lapot a

következőkkel: Beteg neve, melyik
osztályon fekszik, melyik szobában
találom. Szívesen látogatom én is
őket. Mindig megható, amikor a
szentmisére hívogatás napján isme-
rős szempárral találkozom. Éppen
ezért fogalmazódott meg bennem
az, hogy kérjem a testvéreket, vál-
lal-junk felelősséget egymásért, mi,
akik egy közösségnek vagyunk a
tagjai! Haladjunk együtt azon az
úton, amit a Jóisten szánt nekünk,

mert így könnyebbek lesznek a
terheink és nagyobb lesz az örömünk
már itt a földön is.

Bálint Brigitta lelkigondozó

BETEG VOLTAM ÉS
MEGLÁTOGATTATOK (Mt 25,36)

LELKI ADOMÁNYVONAL

Már megszokottá vált, hogy ünne-
pek környékén megszaporodnak a kü-
lönböző jótékonysági felhívások,
gyerekek és öregek, szegények, betegek
és egyéb rászorulók javára. Szerencsé-
re eredménye is van ezeknek a felhívá-
soknak, és talán remélhetjük, hogy nem
csak múló divat a névvel vagy név nél-
küli adományozási hullám. Mert azon
túl, hogy sok rászoruló embernek segít-
hetünk, mást is mutatnak az eredmé-
nyes gyűjtések. Azt, hogy ebben a
gyanakvó világban, amikor a híradások
csalók és szélhámosok rémtetteivel
vannak tele, amikor lépten-nyomon ar-
ra figyelmeztetnek bennünket, hogy
nem lehetünk elég óvatosak, még ha
egy pohár vízért csengetnek is be hoz-
zánk, amikor nem hiszünk már médi-
umnak, politikusnak, akkor még
tudjunk bizalommal adakozni.

Hívő ember napja végeztével át-
gondolja mi történt vele aznap, mit tett
jól vagy rosszul, köszönetet mond, és
imádkozik családtagjaiért. Ez a né-
hány perc megnyugvással tölthet el,
még akkor is, ha egy-egy fárasztó nap
után néha rutinszerűvé válik. Egy
ilyen este támadt valami furcsa hiány-
érzetem, ami egyre gyakrabban
visszatért. Arra gondoltam, a világon
éppen abban a pillanatban hány sze-
gény ember szenved, van veszélyben,
egyszóval rászorul arra, hogy imád-
kozzon érte valaki. Ettől kezdve min-
den este elmondok egy imát a
„valakiért”, valahol a világon, és hi-
szem, hogy ez az adományom célba ér.
Nem adok fel hirdetést ilyen ima-ado-
mány gyűjtésére, csak elmeséltem.

Sz. Lászlóné
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Képünk csak illusztráció



Amint azt tapasztalhatták, gitáros
zenekarunk rendszeres időközönként
szolgál a szombat esti miséken, me-
lyek jellemzően valamely évfolyam-
miséhez kapcsolódnak, de kaptunk
már meghívást a csömöri közösségtől
is, melynek nagy lelkesedéssel tettünk
eleget. Örömmel tapasztaltuk, hogy
ezen alkalmak során egyre többen és
többen vannak a testvérek, így leg-
utóbb már teljesen megtelt a templom
a baba-mama klub és óvodások misé-
jén. Törekszünk tehetségünkhöz mér-
ten minél színvonalasabban zenélni,
egyre tökéletesíteni az összhangot és
technikai dolgokat, így például jelen-
leg a hangosítás kihívásaival próbá-
lunk megküzdeni, ami nem egyszerű
feladat az adottságok figyelembe véte-
lével. Kapunk sok észrevételt is, me-
lyeket ezúton is köszönünk! Sajnos
nem egyszer egymásnak teljesen el-
lentmondó véleményeket kellene

összhangba hoznunk, és megfelelnünk
ezeknek, mely nem kis kihívás elé állít
bennünket, hiszen szolgálni szeret-
nénk, és zenénk által a híveket is köze-
lebb segíteni a spirituális találkozás-
hoz Istennel. Célunk nem a fellépés
hanem a könnyűzene adta lehetősége-
ket kihasználva énekelve imádkozni és
ebbe bevonni azokat, akiket hozzánk
hasonlóan ez a fajta zene visz köze-
lebb Istenhez és teszi a szentmisén va-
ló részvételünket bensőségesebbé, mé-
lyebben átélhetővé. Sajnos az a ta-
pasztalatom, hogy kevesen énekelnek
velünk a hívek a miséken, inkább csak
passzívan hallgatják azt.

Apáink, nagyapáink sokszor éne-
keltek és a nóták, népdalok segítségé-
vel kiénekelték a lelkük mélyéből
mindazt, ami bújuk-bajuk, boldogsá-
guk volt, ezáltal is gyógyult, oldódott
mindaz, ami „odabent” volt.

Tették mindezt a saját nyelvükön.
Közben eltelt néhány évtized, megvál-
tozott a zenei ízlés is és a mai fiatalok
általában kevésbé érzik magukhoz kö-
zel a templomokban a népéneket és a
gregoriánt, hiába képviselnek összeha-
sonlíthatatlanul magasabb zenei érté-
ket, mint a gitáros énekek. Hiszem,
hogy nekünk is szükségünk van erre a
fajta „kiénekelésre” és Isten felé for-
dulásra, de a magunk nyelvén!

Ezért ezúton bíztatok mindenkit,
aki ezt a zenei stílust magáénak érzi,
bátran énekeljen, mert ezáltal nem
csak magának tesz jót, de a többieket
is segíti bekapcsolódni az énekfolyam-
ba, mely minden jelenlévőt magával
ragadhat, megtapasztalva a feloldódást
a közösség keltette, körülölelő erő-
térben, melyben maga Isten van jelen!
Énekeljünk együtt legközelebb!

GrófGábor

A KÖNNYŰZENE NYELVÉN (IS)

KATEKUMENÁTUS KONFERENCIA

A Hit Évében különlegesen
is fontos, hogy újra átéljük saját
hitünk szépségét és újra Krisz-
tus mellett tudjunk dönteni az
Egyházban. Amikor a márciusi,
közös rekollekciónkon a Zsina-
tunk meghirdetésekor mondtam,
most megismétlem: a mi nemze-
dékünk kapta azt az ajándékot
Istentől, hogy – évszázadok óta
először – felnőtt megtérőkkel ta-
lálkozhat Európában. Amegvál-
tozott körülmények és követel-
mények között az Egyháznak
önmagát szórakoztató, zárt tár-
saságból missziós lelkületű, nyi-
tott közösséggé kell válnia; szol-
gáltatóintézményből szolgáló kö-
zösséggé; kőépület helyett élő
kövekből álló templommá. Ezért
is örülök annak, hogy Egyház-
megyénkben harmadik alkalom-
mal hirdetjük meg a Katekume-
nátus Konferenciát március
11 -től – 12-ig.

Szándékom, hogy azok a kö-
zösségek, ahol már élő a kateku-

menátus intézménye merjenek
tanulni és megerősödni az
Egyház hitében, ahol pedig
még nem tudták vagy merték
elkezdeni, azok segítséget és
bátorítást kapjanak. A márciusi
konferenciának a Plébánia,

mint befogadó közösség címet
adtuk. Jelezve ezzel, hogy a hit
átadásának feladata az egész
közösséget érinti, hiszen az
akkor tud erősödni és Krisztus
szándéka szerint növekedni, ha
abban a teljes közösség részt
vesz. A konferencia célja, hogy
segítséget adjon a befogadó
közösségek megteremtéséhez,
és az ott történő hit átadást se-
gítse.

Jelentkezni a Mater Salva-
toris Lelkigyakorlatos Házban
lehet. 2100 Gödöllő-Mária-
besnyő, Kapucinusok tere 3.
Tel: (28) 420-176, (28) 510-
740
Web:www.matersalvatoris.hu
E-mail: matersal@invitel.hu
Dr. Beer Miklós váci püspök
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Réges-régen, sok száz esztendővel
ennek előtte, volt a Mátra hegy tetején
egy kereszt, híre-pora sincs ma. Élt
ezen a vidéken egy gazdag, hatalmas
földesúr, aki mindig erre járt vadászni.
Egyszer vadászat közben éppen a ke-
reszt mellé vetődött, s a kalapját sem
billentette meg. Leült a kereszt alá, s
mondta az embereinek, hogy üljenek
le azok is. Itt mindjárt elészednek
ételt-italt, esznek-isznak, vígan van-
nak. Egyszer csak elfogy a bor, egy
csepp nem sok, annyi sem volt. Na, víz
az volt elég, de az nem kellett a
vadászoknak. A feszületnek fordul a
földesúr, s azt mondja:

– No, te Isten fia, ha igaz, hogy a
kánai menyegzőn a vizet borrá változ-
tattad, változtasd borrá ezt a vizet is!
Megrémültek a vadászok erre az isten-
telen beszédre, s mondották a földes-
úrnak: – Uram, ne gúnyold az Isten
fiát! De hiába beszéltek, hiába intették,
a földesúr felkapott egy serleget, ame-

lyik tele volt csordulásig vízzel, s rá-
loccsantotta a keresztre.

– Ezt változtasd át borrá, látod-e,
ezt! Abban a szempillantásban ért oda
három vándor. Mind a háromnak korsó
volt a kezében, s egy-egy darab kenyér.
A korsóban bor volt. Mondta a leg-
öregebb vándor:

– Térj Istenedhez, te gőgös ember!
Szörnyű haragra lobbant a földesúr,
rárohant az öreg vándorra, kiragadta
kezéből a kenyeret, s ím, halljatok
csodát, a kenyér egyszeriben kővé vál-
tozott. Akkor kivette a vándor kezéből
a korsót, a szájához emelte, s ím a bor
abban a szempillantásban forró-meleg
vérré változott. A földesúr a rémülettől
földre rogyott, és szörnyet halt. Ekkor
a három vándor kiásta a keresztet a
földből, s angyaloknak képében, ra-
gyogó fényesség közt a kereszttel fel-
szállottak az égbe.

Benedek Elek gyűjtése

A KERESZT

Keresd meg és húzd ki a megadott
szavakat a táblázatból (balról jobbra és
fentről lefelé haladva) és megtudod,
melyik ünnepre készülünk!

HOLLÓ, TEVE, RIGO, EB,
CET, RÁK, PÓK, LÓ, HAL

REJTVÉNY

SZÍNEZŐ

A Kisolvasót összeállította:

Csonkáné Kisréti Boglárka



Ezen a nyáron ismét lehetőségünk
nyílik a plébánia szervezésében hittan-
tábor megrendezésére. Nagy szeretet-
tel várjuk 8 éves kortól azokat a gyere-
keket, akik szívesen töltenének egy
hetet kis közösségünkkel.

A tábor helyszíne Tata lesz.

Vár rád egy kalandos nyár Tatán, a
„vizek városában”. A szállás az Öreg-
tó partjától 300 méterre gyönyörű
természeti környezetben fekszik,
háromhektáros parkban. Tata egyike
Magyarország műemlékekben és
természeti értékekben leggazdagabb
városainak. A tatai vár, amely a
középkori királyok egyik kedvelt
pihenőhelye volt, az ország egyetlen
Vizi váraként a XIV. század óta őrzi e
tájat. (www.oregtohotel.hu)

Az utazás autóbusszal történik,
naponta 3 étkezést biztosítanak a szál-
láshelyen részünkre. A részvételi díj
tartalmazza az utazást, szállást, étke-
zést, valamint a programok költségeit.

Hittantábor időpontja:
július 13-19.

Tehát szombat reggel indulunk és
péntek este érkezünk vissza.

A tábor költsége: 24.000 Ft/fő
Két részletben kérjük befizetni!
Jelentkezési határidő és 1 . részlet

befizetése március 10.
2. részlet befizetési határideje:

június 30.
Azoknak a gyermekeknek a jelent-

kezését várjuk, akik valamilyen
módon részt vesznek az egyházközség
életében. Az alap a rendszeres hittan és
szentmise látogatás. Aki az egyház-
község programjain is részt vesz, az a
jelentkezésnél előnyt élvez.

Ha gyermekük szeretne részt venni
a táborban, akkor jelentkezési lapot
kell kérni a sekrestyében, a hitok-
tatóktól, valamint letölthető a plébánia
honlapjáról. Az előleget a hitoktatók-
nál lehet a jelentkezési lappal leadni.

Szeretnénk, ha anyagi okok miatt
senki sem maradna le a táborozásból,
ezért ha ilyen irányú segítséget szeret-
ne kérni, keressen meg személyesen,
hogy segíteni tudjunk.

A táborozással kapcsolatban szíve-
sen állok a szülők rendelkezésére a
+36 (70) 225-3060 telefonszámon,
vagy a mehes.zsuzsanna@gmail.com
e-mail címen.

Méhes Zsuzsa táborvezető

HITTANOS TÁBOR 201 3

8 H i t t a n o s t á b o r

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai Józsefc. apát; Felelős kiadó: Görbe Józsefplébános

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 400 példányban
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 1 3. Telefon: 06 (30) 640-1 359

Web: http://kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 8.00
kedd: 7.00
szerda: 1 8.00
csütörtök: 1 8.00
péntek: 7.00 nagyböjtben 18.00
szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30
Nagytarcsán március 10-én, 24-én
és 31 -én lesz szentmise 11 .30-tól.

IRODAI ÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
hétfő: 1 5–18
szerda: 1 0–12
csütörtök: 10–12
péntek: 1 5–17

ESEMÉNYEK
* Nagyböjt péntekjein 17.1 5-től ke-
resztutat járunk a templomban.
* Március 7-9. nagyböjti lelkigyakor-
lat a 18 órás szentmisék keretében
Tamási Józsefkartali plébános vezeté-
sével
* Március 15-én 19 óra fáklyás ke-
resztút a csömöri Kálvárián.
* Március 18-án hétfőn Szentlélek
szeminárium kezdődik (kb. 1 8 órától)
a plébánián, az esti fél hatos szentmise
után és 10 héten át tart. Vezeti Kármán
János atya.
* Március 19-én egész napos szentségi-
mádás a templomban.
* Nagycsütörtök: 1 8 órakor szentmi-
se az utolsó vacsora emlékére.
* Nagypéntek: 8 órakor keresztút, 1 8
órakor szertartás.
* Nagyszombat: reggel 8 órakor szent-
ségkitétel, egész nap lehet látogatni a
szentsírt. 20 órakor kezdődik a szer-
tartás a végén körmenet.
* Húsvétvasárnap ünnepi miserend.
* Húsvéthétfőn 7.30; 1 8.00.
* Az isteni irgalmasság ünnepére e-
gyénileg kilenceddel készülünk. A
kilencedet nagypénteken kezdjük, és
lehetőleg mindennap délután három
órakor, az irgalmasság órájában az ir-
galmasság rózsafüzérével együtt
imádkozzuk. Az imádság szövege a
padok mögötti asztalról elvihető.
* Május 11 . Élő Rózsafüzér Zarándoklat.

Arejtvénymegfejtése:húsvét

ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T(templom)

* Hétfő: 1 0-12 Baba-mama klub
* Kedd: 1 5 órától engesztelő imaóra (T)
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től a MÉCS
családközösség összejövetele.
* Szerdán 17 órára várjuk a plébániai
hittanra azokat, akik iskolájukban nem
tudnak hittant tanulni.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (T)
* Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T)

* Péntek: elsőpénteken egésznapos
szentségimádás; 1 7 ifjúsági hittan
19-20 felnőtt hittan kéthetente
* Szombat: 1 0-12 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: 1 8-19.30 a Vivace Kórus
próbája.




