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SZERETETVENDÉGSÉG
Az immáron hagyománnyá vált

idősek agapéját tartotta egyházközsé-
günk január 18-án. Szorgos kezek ko-
ra reggeltől készülődtek a vendégek
fogadására. Finom tyúkhúsleves és
töltött káposzta fortyogott az üstök-
ben. Dél körül érkeztek az első ven-
dégek, mire felszolgálták a finom
étkeket már 120-an voltunk. A jó han-
gulatot a hívek és Kohajda Tamás

biztosította, néhányan táncra is per-
dültek, nótáztak. Külön köszönetet
kell mondanunk a sok segítségért

azoknak, akik reggeltől zöldséget pu-
coltak, töltötték a gombócokat, mo-
sogattak és még számtalan más
segítséget nyújtottak. Külön köszönet
Méhes Pálnak, Kohajda Tamásnak és
Hutter Pálnak.
Nagyon jó volt látni és érezni a

vendégek örömét. Sokan jelezték,
mennyire szeretik és várják ezeket a
közösséget formáló összejöveteleket.
Jövőre Veletek és még többen

ugyanitt.
Korbély E. (Fotók: Lauer) Korábban a templomi hirdetésben

hallhatták, hogy Manninger Katica

vezetésével gyerekszkóla indult Kis-
tarcsán. Katica a gödöllői Premontrei
Szent Norbert Gimnázium egyházze-
nész növendéke, sok szeretettel hívja
és várja a 7-1 5 éves gyerekeket a
szkólába.
A próbák folyamán megismerked-

nek a szentmise állandó, és változó
részeivel, melyeket később a szentmi-
séken is énekelnek, segítve a híveket.
A próbák szerdánként 16.30-tól –

17.15-ig tartanak, a plébánia alsó
szintjén.
Mindenkit vár sok szeretettel:

Manninger Katica

(Fotó: Orbán Domonkos)

SZKÓLA

Premontrei gyermekszkóla

Teltház a plébánián

Főszakácsok

Konyhatündérek

Sütihegyek
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KENYÉR
Amikor még a budapesti üzletek

cégtábláin is mindenütt magyarul volt
kiírva, hogy melyikben mit lehet kap-
ni, a házunkkal szemben volt egy pék-
ség (a háború előtt Marcsán volt a
tulajdonos, de még akkor is mindenki
ezen a néven ismerte). Reggelente
kettős sorban várakoztak az emberek,
akik a végére kerültek, már gyakran
hoppon maradtak. Szállóigévé vált:
„Lacházáig állnak.” Amikor az egye-
temi Közegészségtani Intézetbe kerül-
tem, azt tanítottuk és az állt a Higiéne
tankönyvében, hogy a kenyér alapvető
élelmiszer, néptáplálkozási kincs.

Már akkor sokat beszéltek arról,
hogy a kenyér árában (3 Ft 60 fillér
volt eleinte! ) állami támogatás van, de
rengeteg kenyér „megy a kukába”, így
az igen tisztelt állami támogatás nagy
részét kidobják. Pedig régen a magyar
ember életnek nevezte a búzát (Ady:
„Mért fáj neked az égő élet? / Nincs
benne részed soha.”) és kenyér vélet-
lenül sem kerülhetett a szemétbe!
Őseink keresztet rajzoltak rá, mielőtt
megszegték volna és a karácsonyfa alá
is tették (Jézuska kenyere).
Mára a helyzet hihetetlen mérték-

ben megváltozott. Biztos, hogy nagyon
sokan hétszámra sem vesznek kenye-
ret, helyette mindenféle édes süte-
ményből, legjobb esetben kifliből,
zsemléből „fedezik szénhidrát-szük-
ségletüket.” Nem beszélve a cukorkák-
ról, energiaitalokról és hasonlókról.
Ezekben rengeteg adalékanyagot fo-
gyasztanak, ami persze a kenyérre is
érvényes, de az már nem is hasonlít az
egykori pékségek kenyerére. Az ada-
lékanyagokra nem szervezetünknek,
hanem a kereskedőknek van szüksége,
hogy árujuk tartósan eladható legyen.
(Valaha sokat beszéltek „felhasználó-
barát” termékekről, azóta mindinkább

piacbarát lett minden, a vevő meg fo-
gyasztó, ami azt jelenti: nem kell vele
törődni, haszontalan ember, az úgyis
csak fogyaszt.) Az egykori kenyér ízé-
ről, illatáról beszélni lehet, de a mosta-
ni fiataloknak fogalma sincs róla,
milyen is lehetett. Ki áll sorba a mosta-
ni morzsalékony, ízetlen, keletlen vagy
sületlen, másnapra biztosan száraz ke-
nyérért, tisztelet a kivételnek? Sokat
hallunk teljes kiőrlésű kenyérről (ami
akkor volt), tényleg sokkal egészsége-
sebb, hiszen a búza héjában nagyon
sok a B vitamin, de fehér színe miatt
eleve gyanús az ilyen néven mostaná-
ban árult készítmény, a külső kiőrölt
réteget talán állattakarmányozásra
használják (helyette egyesek malátát
kevernek a kenyérhez, talán azért,
hogy azt higgyék, az olyan).
Persze a kenyérsütés hőtermeléssel

jár, nyáron a pékek különösen nehezen
kapnak inast, segédet. A liszt sem olyan,
mint kellene (de miért kell külföldi ga-
bonából sütni, ha nálunk is megterem?).
Én azóta sem tudok magamban napi-

rendre térni afölött, hogy egyik legalap-
vetőbb élelmiszerünket úgy látszik,
végérvényesen elvesztettük.
A keményítőt a szervezet lassabban

bontja le, mint a cukrot, így vércukor-
szint-emelő hatása kisebb és elhúzódó.
Az ősember csak gyümölcsben evett
cukrot, ami később is sokáig ritka cse-
mege volt. Ma viszont hatalmas mér-
tékben nő a cukorbetegek száma az
egész „fejlett” világban…
Urunk Jézus Krisztus arra érdeme-

sítette a kenyeret, hogy saját testévé,
az Élet kenyerévé alakította át.
Ezt semmilyen más élelmiszerrel

nem tette. A bizánci rítusú kereszté-
nyek a szentáldozáshoz most is borba
mártott kenyérdarabot használnak,
ami mostanra nálunk, a latin szertar-
tásban ostyává változott. Ez már más
kérdés, hiszen itt már nem az anyagi
megjelenés, hanem a misztikus tarta-
lom a lényeg.
Ahogy Jókai mondta: „Ami gyé-

mánt volt, gyémánt maradt.”
Szám László dr.

Február ugyan a farsang ideje a mu-
latságé, bálozásé. Azonban a felszaba-
dult vidámság alatt se feledkezzünk
meg arról, hogy a pazarlás, a pocsékolás
bűn. Sajtóinformációk szerint Magyar-
országon fejenként, évente 39 kg élel-
miszert dobunk a szemétbe. Március
5-én kezdődik a nagyböjt, addig is gon-
dolkozzunk el a mindennapi kenyérről.
A háztartásunkban felgyűlő élelmiszer-

fölösleg fő oka, hogy tervezetlenül túl-
vásároljuk magunkat, és nem esszük
meg időben a rövid szavatosságú étele-
ket, vagy a rossz tárolás miatt ezek
tönkremennek. Szintén hibáztatható a
kényelmes internetes vásárlás és a
nagyáruházak olyan akciós ajánlatai,
amikor a termék akkor lesz olcsóbb, ha
többet vásárolunk belőle, vagy a lejárat
napján vesszük meg. (a szerk. )
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Miért készült a Direktórium alap-
ján létrehozott iCal naptár?
Több helyről is jött kérés, mi len-

ne, ha a Püspöki Konferencia által hi-
vatalosan kiadott Direktórium valami-
lyen formában elérhető lenne bárki
számára elektronikus formában. Ko-
rábban a szentek ünnepeit már feldol-
goztam naptár formájában a katoli-
kus.hu oldal számára, * ahol a két
1 -es értékét változtatva bármely hó-
nap/nap megkereshető.
2013 elején elkészültem a Google

naptárra ültetett Direktórium első vál-
tozatával, mellyel kapcsolatban sok
pozitív visszajelzést kaptam, nem
csak papoktól, de világi személyektől
is. Ebből tájékozódhatnak, hogy egy
adott napon mely szentnek milyen ün-

nepe van, vagy vasárnap milyen
szentírási részeket olvasnak a misén,
vagy éppen milyen célú gyűjtés lesz a
templomban. A szentekről egy-egy fél
oldalas rövid ismertető is olvasható
valamint egy link – Diós István atya
által írt kétkötetes Szentek életéből – a
szentet bemutató oldalra.
Bízom benne, hogy a 2014-es fris-

sítést is lelkünk javára tudjuk használ-
ni. Kérdésével forduljon hozzánk bi-
zalommal a naptar@katolikus.hu
e-mail címre írt üzenetével.
A Római Katolikus naptárt megta-

lálja az alábbi linken: iCal linkje: **
HTML linkje honlapon való be-

ágyazáshoz: ***

Kép és szöveg: Lauer Tamás

KATOLIKUS NAPTÁR

SZENT SKOLASZTIKA
Szent Skolasztika a nyugati szerze-

tesség alapítójának, Szent Benedek-

nek volt az ikertestvére. Fiatalon az
Úr szolgálatára adta magát. Eleinte
otthon élt, majd testvére példájára
kolostorba kívánkozott. Benedek Pi-
ombariolában egy kis zárdát épített
számára, de ez rövidesen kicsinek bi-
zonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és
fáradhatatlanul tevékenykedett az ir-
galmasság cselekedeteinek gyakorlá-
sában. Szerette a magányt, még
testvérével is évente csak egyszer ta-
lálkozott.

Nagy Szent Gergely pápa elbeszé-
léséből magunk elé képzelhetjük, ho-
gyan játszódott le az utolsó találkozás
Skolasztika és Benedek között. Sko-
lasztikát halálsejtelmek töltötték el,
de Benedeknek nem szólt róluk. Csak
könyörögve kérte: Ne távozz el tőlem,

ha beáll az éjszaka. Beszélgessünk

hajnalhasadásig a mennyei örömök-

ről! Benedek elcsodálkozott: Hogyan

beszélhetsz így, nővérem? Teljesség-

gel lehetetlen, hogy az éjszakát a ko-

lostoron kívül töltsem!

Skolasztika nem válaszolt. Úgysem
tudta volna bátyját rávenni, hogy ne
tartsa meg a regulát. Ezért Istenhez
fordult könyörgő imádságával. Arcát
tenyerébe rejtette, fejét az asztalra haj-
totta. Amikor ismét föltekintett, az ég
elsötétült. Felhőszakadásszerű eső zú-
dult alá, mennydörgések reszkettették

meg a levegőt; senki sem kockáztat-
hatta meg, hogy kimerészkedjék az
ítéletidőbe.
Benedek méltatlankodva ugrott fel:

Nővérem, mit műveltél? Skolasztika
mosolyogva vonta vissza a helyére:
Látod, amikor téged kértelek, nem

hallgattál meg. Most Istenhez imád-

koztam, és ő rögtön meghallgatott.

Most meg tudod tenni! Ezzel a ked-
veskedéssel szemben Benedek ugyan-
olyan tehetetlen volt, mint a
villámlással és az esővel szemben.
Maradt tehát, és így hosszúra nyúlt a
búcsúzás. Három nap múlva Benedek
megtudta, hogy nővére örökre haza-
tért. Néhány testvér elhozta holttestét
Montecassinóba. Ott abba a sziklasír-
ba temették, amelyet Benedek magá-
nak készíttetett.
Skolasztika az imádság és a lelki

beszélgetés embere, aki Istenhez akart
közelebb kerülni testvére segítségével.
Ha figyelünk egymásra, megláthatjuk
Isten akaratát a másik, a hozzánk kö-
zelálló szükségében.

Katolikus naptár

A cikkben szereplő hivatkozások linkje:
* http://uj .katolikus.hu/szentek.php?h=1&n=1
** https://www.google.com/calendar/ical/katolikus.hu%40gmail.com/public/basic.ics
*** https://www.google.com/calendar/embed?src=katolikus.hu%40gmail. com&ctz=Europe/Budapest

A kép forrása: katolikus.hu
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ÖREG PLÉBÁNOS LEVELEI (1 4. RÉSZ)
Dr. Czapik Gyula egri érsek írásából összeállította Somlai Józsefny. plébános

Kedves Uramöcsém!
Előző levelemet elérzékenyedett

sorokkal szakítám félbe. Ma is elpiru-
lok bizony, ha arra a jelenetre gondo-
lok, midőn Péterfia káplántestvérem
testvéri figyelmeztetésben részesített.
Világosan megmondta, hogy erkölcsi
lej tőre csúsztam, fölnyitotta szeme-
met, hogy lássam, mi van annak a lej-
tőnek végén. És mindezt nagy őszin-
tesége mellett akkora szeretettel és
szavaiból kiérezhető jóakarattal csele-
kedte, hogy lehetetlen volt előle sze-
memet és szívemet elzárnom. Na-
gyon, de nagyon megszégyelltem ma-
gamat akkoron a nagyrecskei káplán-
szobában. Szégyenkedésemet észre-
vette Péterfia kollégám is és ilyen bé-
késebb szavakkal folytatta az ügyem
megkezdett „rendbe hozását”.

No de testvér, azért ne búsuljunk!
Ha a hibát észrevettük és kijavítjuk,
rendbe hoztuk a dolgot. Ne gondolja
testvér, hogy én magára követ vetek
gyarlóságáért. Tudom én azt, hogy a
papnak nehéz a sora, mert ő sokakat
taszít, noszogat és kérlel a jó útra, de
ővele az elítélő kritikán kívül jóakara-
túan alig foglalkozik valaki. Magával,
testvér, most nem így történt. Kikerü-
lünk valahogy ebből a hibából. Ígérje
meg hát, testvér, hogy ezután az esté-
ket együtt fogjuk tölteni, délelőtt, pe-
dig tájára se megy annak a rosszem-
lékű „Kispipá”-nak.
Péterfia káplántestvéremnek szavai

bensőségesek voltak, mert ő maga is
megilletődött, nagy szégyenem láttára,
de életem nagy fordulatát hozta létre.
Kedves Uramöcsém, megvallom Ön-
nek, azóta nem voltam én korcsmában
társkeresés céljából. Azóta sem néztem
én a pohárnak fenekére anélkül, hogy
tisztán ne láttam volna, mi van ott.

Bizony mindezt egy szeretetteljes
testvéri figyelmeztetésnek köszönhet-
tem. Most így öreg fővel, elgondolom,
hány fiatal oltártestvér életiránya ha-
ladna jobban az ég felé és vinné maga
után hívei százait és ezreit, ha an-
nakidején, valaki testvéri szeretettel
figyelmeztette volna. Hosszú életuta-
mon számtalanszor eszembe jutott an-
nak a nagy, behemót embernek a sza-
va. A pap, ha kikerül a papnevelő inté-
zetből igen sokszor nevelő nélkül ma-
rad. A plébános mellé küldi őt a püs-
pök és odaköti, mint jó kertész a
gyenge fát az öreg karó mellé. A karó
néha görcsös, és a fiatal fa is görcsös
lehet. Máskor a plébános gondos
pásztora ugyan az ő ezer és ezer hívő-
jének, de az ő pásztortársára ügyelni
elfelejt. Sok jó plébánost ismertem,
aki az elveszett báránya után ment, de
káplánja tilosba vivő útját észre sem
vette. Találkoztam nem egy olyannal
is, aki észrevette ugyan, zsörtölődött
is miatta, meg bánkódott is jobb órái-
ban, de azt az elvet vallotta, hogy nem
gyerekkel van dolga, hát intézze maga
lelkiismeretesen a sorsát.
Bizony, bizony, kedves Uramö-

csém, a jóakaró és nem eldobó testvéri
figyelmeztetésre nagy szüksége volna
sok-sok paptestvérnek. De hát vissza-
térek életem további eseményeihez.
Úgy történt tovább a dolog, hogy

Péterfia káplántestvérem beváltotta
délelőtti ígéretét és este pipájával és
dohányszitájával együtt jelent meg az
ebédlőben. A két kis gyermek egyene-
sen hozzája szaladt és bizalmas szere-
tettel kezdték nézni a szokatlan szer-
számokat. Pistának a dohányszita tet-
szett nagyon és rögvest ki is nevezte
dobnak, de Péterfia káplántestvérem
ilyetén alkalmazásába nem ment bele,
hanem elhelyezte pipájával együtt az
ebédlőkredenc tetejére. Könnyen
megtehette, mert nemcsak szélesség-
ben volt terjedelmes alakja, hanem
hosszúságát is ennek arányában enge-
délyezte a mindeneket fönntartó és
nevelő Úristen.
A vacsora a legjobb hangulatban

telt el. A társalgásban részt vett az
egész család és Péterfia kollegám a

legúribb ügyetlenséggel érdeklődött
úgy a konyhai események, mint a gaz-
daságban történtek felől. Vacsora vé-
geztével aztán a kettőnknek kiutalt
borporcióból megmaradt három ujj-
nyival Péterfia testvérünk az apátúr
sógora mellé telepedett és levevén szi-
táját a kredenc tetejétől, a pipájának
gondos megtöltésébe kezdett. Az apát-
úr első pillantásra meghökkenéssel
nézte Péterfia furcsának látszó letele-
pedését, de nem szólt és az asztalnál
maradt. A beszélgetés a napi esemé-
nyek megvitatásával kezdődött, régi
történetek, viccek elbeszélésével foly-
tatódott, végül pedig, akár hiszi Uram-
öcsém, akár nem, azzal végződött,
hogy az apátúr saját káplánkorának él-
ményeiből mondott el néhány történe-
tet, amelyeket Péterfia kollégám ér-
deklődő kérdésekkel és gyönyörködő
közbeszólásokkal jutalmazott.

Ettől kezdve a nagyrecskei plébá-
nia lakói nem oszlottak két nagytá-
borra. Az apátúr családja és a két
káplán nem néztek egymásra vasvilla-
szemekkel, hanem, ha egész nap kü-
lön-külön dolgoztak is, de az ebédlő-
ben egy nagy egymást szerető és egy-
másnak legkisebb ügyei iránt is ér-
deklődő családdá simult össze.
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A plébánia együttesében már csak
egy idegen rész maradt még Pintes

Gergő, kántor és irodaigazgató uram
személyben. Péterfia kollegám agya-
fúrt találékonysága azonban az ő szí-
véhez is megtalálta az utat.
Az apátúr lelkének merész ostrom-

mal való bevétele után következő hé-
ten egyik délben Péterfia kollegám
papírosba takart két flaskóval tért ha-
za. Föltámadt bennem régi lecsúszá-
som keserű emléke, másrészt pedig a
fiatalember gúnya kezdett bennem
ágaskodni, rácsaptam tehát kollegám-
ra: no, testvér, hát most énnekem kell
majd magát rendbe hozni. Hogy-
hogy? Érdeklődött meghökkenve és
kissé elpirulva társam. Hát úgy, hogy,
úgy látszik, az alkoholizmus csuszam-
lós útjára kezd lépni. Ne is tagadja! Itt
a bizonyíték, és kihúztam zsebéből a
gondosan becsomagolt üvegeket. De-
hogy, testvér ezek nem bizonyítékok!
A szeretetnek a horgai ezek csupán,
amelyeket majd Pintes Gergő urambá-
tyámra vetünk ki.
Úgy látszik nem valami értelmes

lehetett elbámult ábrázatom, mert Pé-
terfia hangosan fölkacagott és sarkon
fordulva ott hagyott. Nem sokára
azonban a történetekből megismerhet-
tem a káplántársam haditervét és él-
vezhettem győzelmét. Egy félóra múl-
va ugyanis bekocogott az ajtómon
Péterfia és csak annyit mondott, hogy:
gyerünk a plébánia irodájába.
Nem tudtam, mi a szándéka, mert

hiszen a plébánia irodájába mi napon-
ta csak kétszer jelentünk meg: az el-
igazítások átvételekor. De hát Pérter-
fia kollegámtól az utóbbi időben annyi
rendkívüli dolgot láttam, hogy egy
újabb rendkívüliségre lévén elkészül-
ve szó nélkül követtem.
Péterfia kocogás nélkül fölnyitotta

az iroda ajtaját és bedörgött a küszöb-
ről. No, kántor uram, most már igazán
elismerem, hogy kelmed többet ért a
pincemesterséghez, mint a püspökség
uradalmának valamennyi borpancso-
lója. Pintes Gergő uram zavartan és e
szavakat láthatólag nem értve bámult
kollegámra, aki azonban folytatta. Jöj-
jön csak kedves kántor uram, kóstolja
meg azt a kotyvalékot, amelyet drága
pénzen vettem a csemegeboltban. Pin-
tes Gergő nem azért volt kántor, hogy
hiányozzék onnét, ahol kóstolásról

van szó, és ilyesmire adódik lehető-
ség. Felugrott a helyéről és pipáját,
miként a pastoralista (püspök pásztor-
bot vivője) sanctus után a pásztorbotot
a stallumra, gondosan lefektetvén az
íróasztalára, dörgő hangon föladta a
kérdést: hol van az a kóstolnivaló?
Két perc múlva Péterfia Pál szobá-

jában voltunk mind a hárman és ke-
zünkben egy-egy kis pohárral álltunk
körül két fölbontott hét decis flaskát,
amelynek vignettáján aranyos betűk-
kel állott: „X püspökség pincészete.”
Alatta, pedig cikornyásan kirajzolva:
„Édes furmint.” Péterfia vitte a szót:
hát ebből látszik, hogy mit jelent a bo-
roknak a kezelése. Drága pénzért vet-
tem ezt a két flaskát, mert megáhítot-
tam a vignetta után. De szeretném le-
harapni a fejemet, hogy így kidobtam
a pénzemet! Mi ez a lőre ahhoz a bor-
hoz képest, amit mi iszunk az asztal-
nál. Annak a bornak van zamatja,
egyéni íze, csillogása, ami ebből a
drága löttyből mind hiányzik. Hiába
no, a borkezeléshez is érteni kell. Bi-
zony nagy tudomány az, hagyta hely-
ben Péterfia szavait Pintes Gergő
uram. Föl is tettem magamban, foly-
tatta Péterfia ügyesen kiszámított di-
cséretét, hogy kitanulom a pincemes-
terséget kigyelmednél, kántor uram.
Pintes Gergő másodikat töltött a lőré-
nek minősített folyadékból és mosoly-
gósan egyezett bele: lehet róla szó.
De nem szaporítom a szót, kedves

Uramöcsém, hanem csak a végét mon-
dom el. Tíz perc múlva Pintes Gergő
uram, dohányt kóstolandó, áthozta a
plébánia irodájából pipáját Péterfia
kollegám szobájába és fél óra múlva
barátságos kézfogással hagyta el a
kápláni szoba küszöbét e szavakkal:
Szervusz öcsém! Péterfia pedig utána
kiáltott: Viszontlátásra, kedves Gergő
bátyám! Vagyis a kimért hivatalosság
és „eligazítás” viszonyának helyébe
egy kis figyelem és megbecsülő udva-
riasság árán a barátságos szeretet lépett
a plébánia irodaigazgatója és a káplán-
szobák lakói közé is. És mindezt Pé-
terfia testvérünknek tudatos és buzgó
lélekostroma hozta létre.
Igaz, hogy a nagyrecskei plébánia

boldog napsütésére aztán a nézetelté-
rés felhője is ráborult, de erről majd
máskor ír kedves Uramöcsémnek ba-
rátja: az öreg plébános.

HUMOR

Szüreti futkosó

Fakanál báb

Jellemző
Kopogtatnak a mennyország kapuján.
Szent Péter kikiált:
– Na, mi az?
– Nem mi az, hanem ki az, fiacskám –
hallatszik kintről.
Szent Péter morgolódik:
– Már megint egy tanárnő!

***
Szórakozott

– Most, hogy megvizsgáltam, receptet
szeretnék írni önnek, de nem találom
a tollamat – mondja az orvos a beteg-
nek.
– Nem csoda, doktor úr, tíz perccel
ezelőtt a hónom alá dugta.

***
Tehenek

Pistike egy szép virágos mező mellett
sétál, amikor meglátja a szomszéd
bácsit:
– Feri bátyám! Hogy legelnek ma a
tehenek?
– A fehérek jól.
– És a barnák?
– Azok is.
– És mennyi tejet adnak?
– A fehérek sokat.
– És a barnák?
– Azok is.
– De mondja már Feri bácsi, miért
mondja először a fehéreket és csak
utána a barnákat?
– Mert a fehérek az enyémek.
– És a barnák?
– Azok is.
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Szűz Mária és Szent József, az
összeírásra érkeztek Betlehembe. A
kisváros túl népes lett. Az összeírás
után elcsendesedett az élet. Akiknek
oda kellett jönni, siettek haza ottho-
nukba. Szűzanya nem indulhatott a
csecsemő Jézus miatt. A barlangistál-
lót, ahol a Szent Gyermek született el-
hagyhatták, mert már találtak házban
is helyet. Ezt Szent Máté igazolja. A
betlehemi bölcsek bementek a házba,
és megtalálták a gyermeket anyjával,
Máriával. Leborultak és hódoltak neki
(Mt 2,11 ).
Az ünneplés, a vendégeskedés

után, a bölcsek távozása után, Heró-

des meg akarja öletni a „zsidók kirá-
lyát”. Szent József álmában figyel-
meztetést kap: Kelj föl, fogd a gyer-
meket, és anyját, menekülj Egyiptom-
ba! (Mt 2,1 3). Az álom többször for-
dul elő a Máté féle gyermektörténe-
lemben. József természetfeletti figyel-
meztetést lát benne, tehát vinnie kell a
Gyermeket és anyját. Egyiptom is a
Római Birodalom tartománya volt.
Heródes királysága alatt sok kegyet-
lenség történt Zsidó országban, ezért
sok ember elhagyta az országot. Így
hát senki sem csodálkozott azon, hogy
Szűzanya és Szent József elhagyták az
országot. Az emberi gonoszság Isten
terveit keresztezhette, de nem tudta
megakadályozni.

Szűzanya útja Egyiptomba úgy lát-
szik, mint a magányosok, az egyedül
maradottak keserves útja. Úgy látszik
nincs segítés, és menni kell. Az álom-
ban való figyelmeztetés után minden
úgy történik, hogy biztosan meg tud-
nak érkezni Egyiptomba. A mindenha-
tó Isten láthatatlan keze, mint védőer-
nyő, oltalmat adott. Szűzanya indul,
vállalja a megterhelő utat, nem zúgo-
lódik, gondja van a Gyermekre, védi,
oltalmazza az úton.
Hogy hogyan tehették meg az utat,

szamárháton ülhetett Szűzanya, a ki-
csinyke Jézussal együtt, azt nem tud-
juk. Erről Máté nem ír, csak a lé-
nyegre törekszik. József álmában
figyelmeztetést kapott: ő felkelt s még
akkor éjszaka fogta a gyermeket és
anyját, és elmenekült Egyiptomba (Mt
2,14).
Az írók, a szűk, kevés szentírási

szöveget kiszínezik szép történetek-
kel, legendákkal. Szerepel az engedet-
len csacsi, majd az engedelmes csacsi.
Menekülés közben megpihennek a ko-
vácsműhely előtt, ahol a kovács készí-
ti a vasszegeket azoknak, akik a ke-
resztre feszítés büntetését kapják.
Szűzanya útjában látható főszerep-

lő József, akinek hangját nem halljuk,
csendben teljesíti a parancsot. Ő, aki a
hit alapján vállalta Isten akaratának
végrehajtását. Ő nem csodálkozik,

nem kérdez, nem áll elő igényekkel,
hanem teszi kötelességét, küldetését.
Ő a hit embere, aki az isteni Gondvi-
selés útját járja, mint Isten kezében
eszköz.
Az evangélista arról nem ír, nem

számol be, hogy milyen körülmények
között éltek Egyiptomban. Hogyan
fogadták őket, mint idegenek? A többi
zsidó menekültekkel együtt talán őket
is sajnálták. Tudott-e ott dolgozni
Szent József, akadt-e munkája? Nél-
külözés volt-e az életük? Ezek nem
voltak lényeges kérdések. Az írók, a
legenda szerkesztők képzelete sok
mindet kitalálhatott. Nem baj , foglal-
kozzanak azzal, ami szép, rendkívüli.
Az egyiptomi száműzetés befejező-
dött, és ők visszajöhettek.
Míg a Szent Család biztonságban

volt, addig Heródes látta, hogy a böl-
csek kijátszották, haragra lobbant, és
Betlehemben meg a környékén, min-
den fiúgyermeket megöletett, kétéves
korig, a bölcsektől megtudott időnek
megfelelően (Mt 2,16).
A Gyermek életben maradt, mert

Szűzanya, és Szent József, Isten aka-
ratának engedelmeskedtek és Egyip-
tomba menekültek. Idegen földön
voltak, de hitték, hogy ott is velük van
az Isten.

Somlai Józsefnyugdíjas plébános

MÁRIA ÚTJA EGYIPTOMBA

Molnár C. Pál (1894–1981): Menekülés Egyiptomba (1929)
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Egy hittanuló megkérdezte
az apáttól:
– Mi a legfontosabb fölté-

tele a jó imádságnak?
– Minden bizonnyal a sze-

retet lelkülete – válaszolta az
apát. – Aki bűnhöz tapadt lé-
lekkel vagy gyűlölettel a szí-
vében imádkozik, olyan, mint
aki válogatott, ízletes ételt
szennyes tálon kínál. Olyan,
mint aki bűzös száj jal beszél.
– Atyám – kérdezte tovább

a diák –, nagyon szórakozott
vagyok imádkozás közben.
Hogyan lehet megszabadulni a
csapongó gondolatoktól?
– A szórakoztató gondola-

tok olyanok, mint a madarak.
Nem tudod megakadályozni,
hogy háztetődre ne szálljanak,
de azt igen, hogy ott fészket is
rakjanak. A rossz gondolatok
pedig olyanok, mint a dara-
zsak. Ha nyugton maradsz,
maguktól távoznak, de minél
jobban hadakozol ellenük, an-
nál inkább gyötörnek.. .

Az oldalt összeállította: Lauer Angelika

AZ IMÁDSÁG
ISKOLÁJA
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Hogy hívják a gyerekeket? Rakd ki a nevüket a betűkből és írd melléjük!

REJTVÉNY

Képrejtvények
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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

Változások lesznek, kérjük
figyeljék a hirdetéseket!

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

SEGÍTŐ ÚTMUTATÁS A CSALÁDBAN VALÓ
NEVELÉSHEZ

ESEMÉNYEK
• Február 3-án, 1 6 órától a rózsafüzér
társulat éves összejövetele a plébánián
• Február 7-én pénteken gitáros szent-
mise 18 órától a temlomban, utána egy
órás dicsőítés a plébánián.
• Február 8-án lesz a karitász bál a
Csigaházban. A belépőjegyek, amelyek
tartalmazzák a vacsorát is, 3500 forin-
tos áron, illetve belépésre nem jogosító
támogató jegyek 500 forintos áron vá-
sárolhatók a sekrestyében, valamint
irodai időben a plébánián.
• Február 9-én, vasárnap a nagymisén
imádkozunk az alkoholfüggőségtől
való szabadulásért, Fazekas György
atya vezetésével.
• Február 15-én szombaton gyermek-
farsang lesz 16 órától a plébánián.
• Március 5-én hamvazószerdán
szentmise 7 és 18 órakor lesz.
• Elindult a plébánia Youtube csator-
nája. Elérhető a http://www.youtube.
com/user/KistarcsaPlebania linken.

A sokféle nehézség között, ame-
lyekkel a szülők a mai világban talál-
koznak – a különböző kultúrákat figye-
lembe véve – bizonyára ott van az a
nem könnyű feladat is, hogy a gyerme-
keket megfelelően fel tudják készíteni
a felnőttkorra, amelyhez lényegileg
hozzátartozik a szexualitás igazi jelen-
tőségéről való őszinte beszéd is. Ennek
a nehéz feladatnak, amely nem teljesen
új , több oka is lehet.
Bár a régebbi időkben a család

nem adott semmilyen igazi nemi ne-
velést, az általános képzést mégis át-
hatotta az alapértékek tisztelete, és ez
alkalmassá tette a családot arra, hogy
tárgyilagos módon védje és őrizze
ezeket az alapértékeket. Amióta azon-
ban a hagyományos minták a társada-
lom nagyobb része számára egyre
inkább elvesztik jelentőségüket, a fej-
lett országokban éppúgy, mint a pe-
remterületeken, a fiatalok hiába ke-
resnek egyértelmű és gyakorlati tájé-
koztatást, a szülők pedig gyakran nem
tudnak nekik helyes válaszokat adni.
Súlyosbítja ezt az újfajta helyzetet,
hogy ma elhomályosítják az emberről
szóló igazságokat, mégpedig többek

közt a nemiség lealacsonyítására tö-
rekvő irányzat révén.
Így fejlődött ki egy olyan kultúra,

amelyben a társadalom és a tömegtá-
jékoztató eszközök a szemlélőnek
legtöbbször személytelen, felszínes,
gyakran pesszimista felvilágosítást
adnak, ami ezenkívül a gyermekek és
fiatalok eltérő műveltségi és fejlődési
szintjét sem veszi figyelembe. Mind-
ez a személyes kibontakozás eltorzult
felfogásán alapul, és olyan környe-
zetben történik, amelynek már nincs
fogalma az élet, az emberi szeretet és
a család alapértékeiről.
Végül pedig az iskola, amely fel-

ajánlja, hogy szexuális felvilágosító
programokat készít, és gyakran átve-
szi ebben a kérdésben a család szere-
pét, kizárólag felvilágosítani akar, és
ezáltal olykor szabályosan félreneveli
a lelkiismeretet. A szülők viszont szá-
mos esetben lemondanak róla – a té-
ma nehézsége és hiányzó képzettsé-
gük miatt –, hogy ellássák feladatukat
ezen a téren, vagy pedig egyetértenek
azzal, hogy a feladatot másnak en-
gedjék át.
A teljes szöveg itt olvasható el:

http://uj .katolikus.hu/konyvtar.php?h=437

• Hétfő: 1 0-12, Baba–mama klub;
1 8.30-tólMária Légió imaestje
• Kedden 15 órától engesztelő imaóra (T)
1 5-17 katekézis 1 . és 4. osztály.
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től aMÉCS
1. csoportjának összejövetele.
A hónap 3. keddjén 20.30-tól aMÉCS
2. csoportjának összejövetele.
• Szerdán 15-17 katekézis 2. és 3.
osztály. 1 7 órára várjuk a plébániai
hittanra azokat, akik iskolájukban
nem tudnak hittant tanulni.
1 6.30-17.1 5 szkóla próba.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (T)

• Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T);
1 8-19.30 a Vivace Kórus próbája.
• Péntek: 14-16 katekézis felső tago-
zat; 1 7 ifjúsági hittan; 19-20 felnőtt
hittan kéthetente;

elsőpénteken egésznapos szentségimá
dás (T– fűtési idényben a plébánián);

• Szombat: 1 0-12 oratórium
17 órától rózsafüzér közös imádkozása (T);
18 órától a hónap 2. szombatján gitáros
mise (T)

19 órától a hónap 2. szombatján
filmklub a volt bérmálkozóknak és
felnőtt fiataloknak.

1 +1% FELAJÁNLÁS
Az idei esztendőben is rendelkezhe-

tünk jövedelemadónk két százalékáról.
1%-át az egyházaknak, másik 1%-át pe-
dig civil szervezeteknek ajánlhatjuk fel.
Kérjük, támogassa aMagyar Katolikus
Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-
ával! Egyházunk technikai száma: 0011
A másik 1%-kal kérjük támogassa

egyházközségi alapítványunkat, mely-
nek neve: Kistarcsai-Nagytarcsai Ró-
mai Katolikus Egyházközségért Ala-
pítvány. Adószáma: 18270284–1–13.
Kitöltött nyomtatvány letölthető a

plébánia honlapjáról.

Megfejtések–nevek:Előd,Judit,
Kornél,Márton.Képrejtvény:

hegyező,körző,vonalzó




