
A föltámadás titka a találkozás. A
mennyországban Krisztussal összeérünk.

A Föltámadott meg akar mutatkoz-
ni. Bennünk. A kicsinyekben, és az ő
életük semminek látszó dolgaiban. Át-
alakítja az élet minden területét.

A templomban végbemenő áldozat
kihozza belőlünk a legnagyobb jót: az
önzetlen, áldozatos szeretetet. De mit
jelent a legnagyobb jó irányába elmoz-
dulni? A halál felé fordulva élni. Mert
az önzetlen szeretet önfeláldozó. A
legnagyobb jó tehát kibontja belőlünk a
halált. És megjeleníti előttünk a temetőt.

Noha a „temető ugyanúgy az em-
beri világhoz tartozik, mint az otthon,
a műhely és a templom”, mégis min-
dent, az egész életet kérdőre vonja. „A
temető a gazdálkodás, az otthonra le-
lés, a gyökeret eresztés vereségét, a
földhöz kötődés fiaskóját hirdeti…
Nem itt van az otthon, nem itt eresz-
tünk gyökeret… A temető földje a tel-
jesületlen ígéret földje. Az ilyen föl-
dön csak útjelzők nőnek”.

A temető is csak útjelző? Vagy a te-
mető éppen az a hely, ahol: „Nyoma
vész az embernek?” Ha a temető ilyen
hely, akkor minek sírhelyeket készíte-
ni? Ahol lehetetlen kapcsolatot terem-
teni, mert a másik nyomtalanul eltű-
nik, ott mi értelme úgy tenni, mintha
mégis csak megmaradna valami köte-
lék? Ha mindezek ellenére mégis hatá-
rozottan érezzük, hogy valami folytán
az embert megilleti a sírhely és a
temető, akkor ez nyilvánvalóan fölfed
valami lényegest, valamit, ami az em-
berségünkhöz tartozik. Hogy mi lesz
itt világossá? Az, hogy az ember
„öröklésre képes lény”. Az öröklés
pedig a „kölcsönösség egyik formája.”

A temetőben tehát valami titkos kin-
cset mégiscsak megöröklünk. Olyan

kincsről van itt szó, amely az emberi
közösségek – család, község (falu),
nemzet – fönnmaradásának záloga. Ez
a fölbecsülhetetlen érték pedig nem
más, mint az, ami a temető csendjét
megtörheti: a sírás és az imádság.

A sírás és az imádság a kölcsönös-
ség legmélyebb rétegeiből törnek föl.

A sírás a szív fájdalmából, az em-
berek közötti szeretetből. Az ima pe-
dig az Isten felé forduló ember hitéből.

Ezek valódi „örök”-ségek, melye-
ket csak úgy lehet átvenni, ha a szí-
vünkből sírunk, és egész lényünkből
(lelkünkből) imádkozunk.

Az Emberfia, amikor újra eljön,
vajon talál-e hitet a földön? Talál-e
boldog otthont, amelyik kiüresedve
Isten felé fordul? Talál-e templomo-
kat, amelyekben az emberek kibontva
lelküket Istennek és az embereknek
kínálják önmagukat? Talál-e temető-
ket, ahol az emberek sírva és imád-
kozva átadják és átveszik legnagyobb
örökségüket: a Föltámadottba és az
örök életbe vetett hitüket?

Görbe Józsefplébános
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AZ ÉLET REMÉNYE: A FÖLTÁMADÁS

HÁZASPÁR TALÁLKOZÓ
Az idei házaspár találkozó április

1 3-án, szombaton kerül megrendezés-
re. A program délelőtt 9 órakor kez-
dődik és az este 6 órási gitáros szent-
misével zárul. Ebédet és igény esetén
gyermek felügyeletet biztosítunk.
Délelőtt Adam Wolowicz lengyel ver-
bita atya fog előadást tartani, délután
pedig egy házassággal kapcsolatos
mozifilmet fogunk megnézni, majd
beszélgetünk róla és a levonható
tanulságokról.

Jelentkezni a hazaspar. kistarcsa@
gmail. com címre írt e-mail-ben, vagy
az újságban található jelentkezési
lapon lehet. A jelentkezési határidő:
április 7. A részvétel ingyenes.

ZARÁNDOKLAT
Szlovákiába, a Sasvári Fájdalmas

Szűzanya-bazilikába hirdetünk zarán-
doklatot május vagy június hónapban,
szeretnénk útba ejteni a Máriavölgyi-
kápolnát és bejárni a híres keresztutat.
Szüleink, nagyszüleink több alkalom-
mal keresték fel mindkét kegyhelyet.
Szeptember október hónapban tervez-
zük a kassai Szent Erzsébet-székes-
egyház és a város megtekintését. Kér-
jük a híveket, a jelentkezők, a szlovák
önkormányzati képviselőknél jelezzék
utazási szándékukat. Az indulás idő-
pontját a jelentkezések alapján fogjuk
megbeszélni, a jelentkezők létszámát
figyelembe véve rendeljük meg az
autóbuszt.

Kistarcsai Szlovák
Nemzetiségi Önkományzat



Az Úr Jézusnak ellenségei voltak.
Ő azonban nem viszonozta az ellensé-
ges hangulatot. Akik ellene voltak,
azokat is szerette volna más gondolko-
dásra, más életre vezetni. Hányszor
akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy
a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de
nem akartátok (Mt 24,37). A hibáikba,
téves gondolkodásukba, életmódjukba
süllyedt emberek mindig ellenséget
láttak Jézusban. Nem véletlen alakult
ki ez a vélemény: megátalkodott ez a
nép. Addig nem is nyugodtak, míg el-
lenségüket keresztre nem feszítették.
Úgy gondolták, csak így tudunk meg-
nyugodni.

És az egész kíváncsi tömeg, mely
összeverődött, a történtek láttán mellét
verve szétoszlott (Lk 23,48). A bűntu-
dat jelével, mellüket verve, távoztak, a
Golgotáról. Bánkódtak, mit tettünk.
Sötétség támadt (Lk 23,44), a nap el-
sötétedett (Lk 23,45), a föld megren-
dült (Mt 27,51 ). Íme, a külső jelek,
melyek félelemmel töltötték el az em-
bereket.

A tömeg együtt erős, kegyetlenül
követel, bátor, megfélemlít és kierő-
szakolja a jogtalan ítéletet. Ezt tette a
tömeg nagypéntek délelőtt. Nem
tágítottak Pilátus palotája előtt. Köve-
telték Barabás szabadulását, és Jézus
halálát. Nem elégedtek meg az ostoro-
zással. A tömeg szinte kényszerhely-
zetbe hozta Pilátust, mondja ki a
halálos ítéletet, adja ki nekik Jézust. A
folyamatos erőszak eredménye: Pilá-
tus nem akarja kényelmes helytartói
megbízatását veszélyeztetni, enged a
tömeg követelésének, lemond Jézus-
ról. A tömeg megnyugodott? Nem! Vi-
szik Jézust a kínzások felé: tövisko-
szorú, arcul ütik, kigúnyolják, kereszt,
keresztút, szögek, végül a megváltói
halál. A tömeg a római százados sza-
vai után: ez az ember valóban Isten
Fia volt (Mk 16,39) mellét verve, fut-
va távozik, menekül. Ha a tömeg szét-
fut, már nincs ereje, hatalma, nem tud
erőszakos lenni, nem tud követelni.
Futottak haza. Otthonukban megnyu-
godtak? Egyik evangélista sem írja. A
tömeghatás megszűnt, nem gondoltak
arra, hogy mit erőszakoltak ki. Miután
a halált kierőszakolták, készültek a

szombatok-szombatjára (Egyiptomból
való szabadulás évfordulója) a leg-
nagyobb ünnepükre. A halál kikövete-
lése után tudtak ünnepelni? Megnyu-
godtak? Ők tudják.

Pilátus pedig Arimateai Józsefnek
ajándékozta a holttestet (Mk 15,45).
Pilátusnak eszébe jutott a nehéz nap
délelőttje. Hogy az élet hozott-e szá-
mára még egy ilyen pénteket, nem tud-
juk. Az est csendjében gondolt-e a
kiabáló tömeg délelőtti keresztre véle,
keresztre véle (Jn 19,6) mondatára? És
ő erre egy „embert” halálra adott. Ilyen
igazságérzete, lelkülete volt a pogány
helytartónak. Próbálja megnyugtatni
magát. Meg akartam menteni Jézust.
Megostoroztattam, felajánlottam Bara-
bás halálát Jézus helyett. Meghallgat-
tam feleségem aggódó üzenetét. Ne
legyen közöd annak az embernek dol-
gához. Az éj jel álmomban sokat szen-
vedtem miatta. (Mt 27,1 9). Ezeket a
megtörténteket nem lehet semmibe
venni, nem lehet elfelejteni. Visszajöt-
tek gondolataimban. Hogy bánkódott-e
a „zsidók királyának” tartott „ember”
halála miatt? Ezt kutassák azok, akik
egy pogány ember lelkületével tudnak
foglalkozni. Megnyugodott-e Jézus ha-
lála, temetése után? Annyiban talán
igen, hogy nem kellett szembenézni a
lázadó tömeggel, nem kellett ítéletet
tartani, és neki ez már nyugalmat je-
lentett.

Heródes királyhoz eljutott Jézus ha-
lálának híre, és temetése. Az a Jézus
halt meg, aki Heródes kérdésére nem
válaszolt. Jézus nem tartotta méltónak,
hogy a bűnös, királyhoz szóljon. Heró-
des félreállítottnak érezte magát a meg-
alázott Jézussal szemben. Jézus nem
értékelte Keresztelő Szent János gyil-
kosát. Pedig Heródes csodát várt Jézus-
tól. Sokat hallott a csodatevő Jézusról.
Íme, most itt áll előtte, várta, hogy
megmutatja csodatevő hatalmát. Sokat
faggatta, de nem méltatta feleletre (Lk
32,9). Jézus nemhogy csodát nem tett,
de válaszra sem méltatta Heródest.
Sértve, megbántva érzi magát. Jézus te-
kintetétől nem tud szabadulni. De mi-
után meghallotta Jézus halálát, nyugal-
mat erőltet magára. Megnyugodott-e?
Nehéz erre igen választ adni. Megnyu-

godhatott-e az, akinek nem jelentett
semmit Keresztelő János halála?

A főpapok és a nép vénei Kaifás
főpap palotájában összegyűltek, és ta-
nácsot tartottak, hogyan tudnák Jézust
csellel elfogni, és megölni (Mt 26,3-
4). A tanácskozás sikerült. A nép veze-
tői vádolták Jézust. Pilátus elé állítot-
ták őt. Majd megelégedetten veszik
tudomásul a halálos ítéletet. Jézus el-
indul a kereszttel a Golgotára. A nép
vénei közül vannak, akik követik.
Örömmel nézik vádaskodásuk ered-
ményét. Sikerült a kellemetlen prófé-
tát, a nép tanítóját, a szegényeket, a
bűnösöket védelmező Jézust, Pilátus-
sal halálra ítéltetni. Sok bajunk volt
vele, nem tudtunk megegyezni. Neki
más gondolata, szándéka volt. Ő a bű-
nös nép oldalán állott, nem tartotta
meg a mózesi törvényeket, szombaton
is gyógyított. Okosabb volt, mint mi.
Nem tudtuk szaván fogni, nem tudtuk
vádolni. A főpapok hamis bizonyíté-
kokat kerestek Jézus ellen, de nem ta-
láltak (Mt 26,59-60). A zsidó papság
és a nép vezetői mindig vereséget
szenvedtek Jézussal szemben. Nagy-
péntek délután három óra kárpótolta
őket a sorozatos vereség miatt. Most
már nem kell tartani tőle, most már
megnyugodhatunk. Ők egyáltalán nem
gondoltak húsvét hajnalára. Vagy talán
mégis? Elmentek Pilátushoz és mond-
ták: Uram, emlékszünk rá, hogy az a
csaló még életében azt állította, hogy:
Harmadnapra föltámadok. Rendeld hát
el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt
(Mt 27,63-64). A választott nép főpap-
jai, vezetői csak rövid ideig tudtak
megnyugodni, mert a biztonsági intéz-
kedések ellenére bekövetkezett a har-
madnapi feltámadás.

Csend borult a szörnyűségekkel teli
péntek után Jeruzsálem városára. A
nyugalom napja következett. Jézus el-
lenségei megnyugodtak, de csak egy
rövid ideig, szűk három napig. Azóta
sem tudnak megnyugodni a Felfeszí-
tett ellenségei, folyton támadják az
egyházat, a köztünk élő Jézust. Mindig
támadják, de megnyugodni sohasem
fognak.

Somlai Józsefnyugdíjas plébános

2 H ú s vé t m i s z t é r i u m a

A KERESZTREFESZÍTETT ELLENSÉGEI „MEGNYUGODTAK”?



Kedves Uramöcsém!
Múlt levelemet ott hagytam abba, hogy

plébánosom elhatározta az új és méltóbb
Nepomuki szobor beszerzését éspedig tel-
jesen az ő költségére. Egyházművészeti
új ítási munkám ily szerencsés alátámasztá-
sán fölötte megörültem. A boldogult Czo-
bor Béla közvetítésével meg is rendeltük a
szobrot, melynek leszállítását egy hónap
múltára ígérte a mester. Ez alatt azonban
megindult és veszedelmesen fölfejlődött a
jegyző ellenakciója.

A fazekas első útja ugyanis a község-
háza volt, ahol elmondta a plébánosom
művészmecénási (mecénás-anyagilag tá-
mogató) bőkezűségét a jegyzőnek. Még
aznap este megtárgyalták az ügyet a kaszi-
nóban és a kántor, valamint a lódoktor za-
jos helyeslésével kitervezték, hogy a
község régi „műemlékét” nem engedik. A
jegyző még azon a héten átment a szolga-
bíróhoz, hogy jelentést tegyen a plébános
„merényletéről”, de ez elintette. Megma-
gyarázta neki, hogy a szobor a templom te-
rületén áll és ott ők nem parancsolnak. A
falu pennája (penna, régi írótoll, lúdtoll, li-
batoll, - pennaíró, falu, város jegyzője, ír-
noka) azonban nem engedett. Valóban ör-
dögi eszközhöz folyamodott.

Bizonyára ismeri Uramöcsém azt a régi
anekdotát, amelyik elmondja, hogy miként
veszejtett össze az ördög egy galambsze-
retetben élő házaspárt. Tíz ördög is meg-
próbálkozott már, hogy szétzavarja őket,
de hiába. A tizenegyedik pokollakó erre
fölbérelt egy öregasszonyt. Ami a tíz ör-
dögnek nem sikerült, ez két nap alatt nyél-
be ütötte. Reggel az asszonynak pletyká-
zott, délben a férjnek dugott rágalomtaplót
(rágalom - becsületsértő, hazug állítás, tap-
ló - régen tűzgyújtásra használt gyúlékony
anyag) a fülébe, este már verekedtek, más-
nap reggel a menyecske hazament az any-
jához, este meg úgy dobták ki a bújában
elkeseredett, soha nem italozó férjet a
kocsmából.

Mondom, ilyen ördögi eszközhöz fo-
lyamodott a jegyző. Fölbiztatta a fazekast,
hogy mondja el a plébános szándékát Kati

néninek, az olvasóasszonyok elnöknőjé-
nek. Egyéb sem kellett! Egy hét múlva már
az egész falu lázongott. Mindenki tudott
valami kedves emléket, ami a szent János
szoborhoz fűzte és a plébánosban ezeknek
a kegyetlen lerombolóját látta. A követke-
ző héten virággal díszítették a szobrot. A
harmadik vasárnap pedig Kati néni a litá-
nia után pótájtatosságot tartott a Nepomuki
szobor előtt. A jegyző tehát alkalmas lyuk-
ból indította meg a vihart. De ez még nem
volt minden. Följelentést szerkesztett a fő-
pásztorhoz és azt a Kati néni Nacafalva
írástudóival aláíratta. Ebben a plébánoso-
mat a történelmi emlékek pusztítójának,
engem pedig plébánosom bujtogató rossz
szellemének festettek le.

Így múlt el a hónap és megérkezett a
szobor. A mester is vele jött és beszállításá-
ról ő gondoskodott, a vasútállomás közsé-
gében. Nagyklinken szerezvén fuvarost.
Szerencse volt, mert Nacafalván nem akadt
volna lovas-gazda, aki a beszállítást vállal-
ta volna. A szobrot ládástul a régi Nepo-
muki Szent János szobra mellé tették le.
Néhány perc alatt ott volt körülötte a falu
valamennyi gyereke. Félóra múlva pedig
Kati néni vezetése mellett megjelent az
egész Olvasó-társulat és ájtatosságba kez-
dett. Énekeltek, az olvasót imádkozták.
Mögöttük a legények helyezkedtek el ka-
pával és kocsi lőccsel fölfegyverkezve. A
jegyző pedig kiállott a községháza elé.

Ez alatt mi a plébánián haditanácsot tar-
tottunk. A kőfaragó indítványára elhatároz-
tuk, hogy a szoborcsere munkáját majd
holdvilágnál hajtjuk végre. Így is lett. Est-
harangszóra hazaszéledtek híveink. Mi pe-
dig hárman: a kőfaragó, plébánosom és
jómagam csendben nekiálltunk a munká-
nak. Előbb a régi Nepomuki szobrot emel-
tük le és a Szent Mihály lovára (temetésnél
a koporsót erre tették, majd kiálló négy rúd-
ját megfogva vitték a sírhelyhez a halottat.)
téve, nagy keservesen becipeltük a torony-
lépcső alá. Utána száz üggyel-baj jal fölállí-
tottuk a régi talapzatra az új műremeket. Éj-
fél is elmúlt, mire végeztünk. De még ekkor
sem térhettünk nyugovóra, mert plébáno-
som benedikálta (megáldotta) még az új
emlékművet. Amidőn ezzel is készen volt,
odaállt a szobor elé és kiegyenesítve hosszú
sovány hátát, diadalmasan nézett a holdvi-
lágtól gyéren megvilágított községháza felé.

Csöndben telt az idő vasárnapig. Ekkor
azonban nem várt komplikáció ütött be.
Nagymisére harangoztak, jött is a nép, mint
rendesen, de a templomba senki sem ment
be. Plébánosom tartotta a nagymisét, de egy
szál lélek sem ült a padokban. Sőt még mi-
nistráns gyerek sem akadt. A kántor zúgatta

az orgonát, a sekrestyés ministrált, én meg
elmentem megnézni, mi van a templom
előtt. Hát bizony Uramöcsém, ott volt az
egész község. Kihozták a régi Nepomuki
szobrot a toronylépcső alól, körülállották,
és Kati néni vezérlete mellett rákezdtek a
„bemegyek a szent templomodba” énekbe.
Plébánosom pulykavörösen hallgatta a
szentmise után jelentésemet. Előbb a népáj-
tatosságon szereplő személyek régebbi bű-
neit mondta el, majd végül Kati néni
jellemzését folytatta, menyecske korának
emlékeit hánytorgatva. Végül pedig az asz-
tal közepére csapván, kimondta az ítéletet:
majd adok én nektek toronysipkájú Nepo-
muki szobrot. Litánia alatt megismétlődött
a délelőtti furcsa ájtatosság. Egy lélek se
jött be a templomba, de azért a litániát vé-
gigénekelték a szobor előtt. Végeztével
hangos énekszóval visszavitték a torony-
lépcső alá.

Este egy falatot sem evett a plébánosom.
Nekem sem ízlett a vacsora. Vártam a to-
vábbi haditervet. Plébánosom kifejtette előt-
tem, hogy addig nem lesz nyugalom, amíg a
régi szobrot látja a nép. El kellett tüntetni
valamerre. De hová? A plébániára nem hoz-
hatjuk, mert a szolganépség kifecsegné és
erőszakkal megkaparintanák. Bizarr ötletem
támadt: ássuk el a plébánia kertben! Plébá-
nosom szeme felcsillant: Pompás gondolat!
Ássuk el a plébánia keretben! A tervbe be-
avattuk a plébános nővérét is. Hármasban
számtalanszor megpihenve átcipeltük a sok
bajnak a tárgyát. Ásót, kapát kerítettünk, re-
verendánkat a szögekre, illetve az egyik
gyümölcsfára akasztva inguj jban hozzáfog-
tunk a régi Nepomuki szobor elföldeléséhez.
Késő éjszaka lettünk vele készen és halálra
fáradva, derekunkat fájlalva, tértünk nyugo-
vóra. A sok izgalomtól és a meg nem szokott
földmunkától valóságos betegnek éreztem
magamat. Lázas álomra hunytam le szeme-
met. Egész éjszaka hánytam a földet a Ne-
pomuki szoborra, de a kezében lévő keresz-
tet nem tudtam betemetni.

Bizony keserves napra ébredt másnap
kedves Uramöcsémnek tisztelő barátja az
öreg plébános.

Dr. Czapik Gyula egri érsek írása alapján
összeállította Somlai Józsefny. plébános
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T(templom)

4 G o n d o l a t - o l v a s ó

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 7.30 Szeminárium alatt
kedd: 7.00
szerda: 1 8.00
csütörtök: 1 8.00
péntek: 7.00
szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30
Nagytarcsán április 1 4-én és 28-án
lesz szentmise 11 .30-tól.

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

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

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 450 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

• Hétfő: 1 0-12 Baba–mama klub
• Kedd: 1 5 órától engesztelő imaóra (T)
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től aMÉCS
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)
18-19.30 a Vivace Kórus próbája.

• Péntek: 1 7 ifjúsági hittan;
19-20 felnőtt hittan kéthetente
elsőpénteken egésznapos szentségimá-
dás (T – fűtési idényben a plébánián);
• 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)

Amikor egy anya áldozatot hoz a
gyermekéért, az mindenki szemében
tiszteletre méltó. Amikor valaki a saját
élete árán ment meg másokat, arra
hősként tekintünk. Tiszteljük az él-
sportolókat is és elfogadjuk, hogy az
életük tele van lemondással és áldo-
zattal. Még a fogyókúra érdekében ho-
zott áldozatokat is természetesnek
vesszük.

Amikor viszont megtudjuk egy
asszonyról, hogy évek óta tűri a férje
kegyetlen viselkedését, arról vajon mit
gondolunk? Hogy nem normális?
Hogy „én már rég elváltam volna”?
Vagy megpróbáljuk benne meglátni az
önként vállalt áldozat hősiességét?

Kereszténységünk legalapvetőbb
pillére Krisztus keresztáldozata,
amely most a húsvéti időben kivált-
képp előtérbe kerül. Ennek fényében
gondoljuk át, hogy amikor egy testvé-
rünk a házastársával való együttélést a
saját keresztjének tekinti, és ezzel a
tudattal viseli a lelki és talán néha testi
bántalmazásokat is, akkor őt ne néz-
zük ezért bolondnak. Ne lebeszélni
akarjuk a kereszthordozásról, hanem
megértő szívvel forduljunk felé és in-
kább imáinkkal is támogassuk őt.

Isten nem egyforma utat jelölt ki
mindenkinek. Nem is adott minden-
kinek ugyanannyi erőt a szenvedések
elviseléséhez. De aki tudatosan fel-
vállalja a saját keresztjét, és az sem
tántorítja el, hogy a mai világ egy-
folytában azt sulykolja belénk, hogy
a saját karrierünk, a saját érdekeink
érvényesítése a legfontosabb életcél,
az feltétlenül tiszteletet érdemel.
Mert Isten szemében ez a legcseké-
lyebb mértékben sem butaság, hanem
örök életet érő áldozat.

Csicsiri Ferenc

BUTASÁG VAGY ÁLDOZAT?

ESEMÉNYEK
• Március 18-án hétfőn Szentlélek
szeminárium kezdődött (1 8 órától) a
plébánián, az esti fél hatos szentmise
után és 10 héten át tart. Vezeti
Kármán János atya. Imádkozzunk a
Szentlélek kiáradásáért!
• Nagycsütörtök: 1 8 órakor szentmise
az utolsó vacsora emlékére.
• Nagypéntek: 8 órakor keresztút, 1 8
órakor szertartás.
• Nagyszombat: reggel 8 órakor szent-
ségkitétel, egész nap lehet látogatni a
szentsírt. 19 órakor kezdődik a szertartás
a végén körmenet.
• Húsvétvasárnap ünnepi miserend.
• Húsvéthétfőn 7.30; 1 8.00.
• Az isteni irgalmasság ünnepére e-
gyénileg kilenceddel készülünk. A ki-
lencedet nagypénteken kezdjük, és le-
hetőleg mindennap délután három órakor,
az irgalmasság órájában az irgalmasság
rózsafüzérével együtt imádkozzuk. Az
imádság szövege a padok mögötti
asztalról elvihető.
• Május 11 . Élő Rózsafüzér Zarándoklat.
• Július 1 3-19. napközistábor a plébánián.

Jorge Mario Bergoglio –
Ferenc néven – az új pápa. Az
első latin-amerikai és az első
jezsuita pápa. Tömegközleke-
déssel jár, palota helyett egy a-
partmanban lakik, síkra száll a
szegényekért. Sokoldalú: jó

szakács, szereti az operát, a gö-
rög műveltség barátja, Shakes-
peare és Dosztojevszkij a ked-
venc írója. Jól úszik. A kevés
szavú ember megszólalásainak
súlya van. Karácsony és húsvét
idején felkeresi a kórházakat.

HABEMUS PAPAM! – VAN PÁPÁNK!

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
A kistarcsai templomunk tetőzete fel-

újításra szorul, mely munkálatok a szen-
tély beázása miatt halaszthatatlanná
váltak. Ezért a hónapok 2. vasárnapjai-
nak perselybevételét a templom felújí-
tására fordítjuk. Kérjük a hívek nagylelkű
adományait! Egyéni befizetésnél szám-
laszám: 65100242-11068659 Kistarcsa-
i-Nagytarcsai Római Katolikus Egyház-
községért Alapítvány, Pátria Takarék-
szövetkezet. közlemény: Templomfelújítás




