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Idei lelkigyakorlatunkon Hugyecz
János atya gyakran idézte Ferenc pápa
legutóbbi apostoli buzdítását, melyet
szívből ajánlunk, mivel még kapható a
Szent István társulat jóvoltából.
Az evangélium öröme kezdetű

megnyilatkozásnak magyar nyelvű ki-
adását a pápa szavaival mutatjuk be:
Az evangélium öröme betölti

azok szívét és egész életét, akik talál-
koznak Jézussal. Akik engedik, hogy
üdvözítse őket, azok megszabadul-
nak a bűntől, a szomorúságtól, a bel-
ső ürességtől és az elszigetelődéstől.
Jézus Krisztussal mindig megszületik
és új jászületik az öröm. Ebben a buz-
dításban a keresztény hívekhez sze-
retnék fordulni, hogy meghívjam
őket egy olyan új evangelizáló kor-
szakra, amelyet ez az öröm jellemez,
és irányt mutassak az Egyház útjának
a következő évekre. Meghívok min-
den keresztényt – éljen bárhol és bár-
milyen helyzetben –, hogy még ma
újítsa meg személyes találkozását Jé-
zus Krisztussal, vagy legalábbis
döntsön úgy: engedi, hogy ő talál-
kozzon vele, hogy mindennap szünet
nélkül keresi őt. Nincs olyan ok, ami-
ért valaki azt gondolhatná, hogy ez a
meghívás nem neki szól, mert „senki
nincs kizárva abból az örömből, me-
lyet az Úr hozott”. Aki kockáztat, azt
az Úr nem csapja be, és ha valaki
csak egy apró lépést tesz is Jézus fe-
lé, felfedezi, hogy ő már tárt karok-
kal várja érkezését.
Úgy határoztam, hogy itt javaso-

lok néhány olyan irányt, amelyek az
egész Egyházban bátoríthatják és se-
gíthetik tájékozódásában a lelkesedés-
sel és dinamizmussal teljes új
evangelizációs korszakot. Ennek alap-
ján úgy döntöttem, hogy a következő
kérdésekkel foglalkozom bővebben:

- A misszióra kilépő Egyház reformja
- A lelkipásztorkodás résztvevőinek
kísértései
- Az Isten evangelizáló népe összes-
ségeként felfogott Egyház
- A homília és annak előkészítése
- A szegények társadalmi befogadása
- A béke és a társadalmi párbeszéd
- A missziós elköteleződés lelki moti-
vációi

Aki azt várja, hogy ezután egy rész-
letes cselekvési terv, vagy valamiféle
strukturális átalakítási program kerül
kifejtésre, csalódni fog. A pápa számá-
ra nem az jelenti a nagy feladatot, hogy
„konzerv-megoldásokat” szállítson a
helyi egyházak számára, sokkal inkább
az, hogy felszítsa a tüzet, a lelkesedést
bennük, hogy útnak indítsa őket. Épp
ezért kiindulópontja a folyton megúju-
ló és önmagát közlő, továbbadó hitbeli
öröm központiságának a kiemelése.
Mint írja, „vannak keresztények, akik-
nek látszólag nagyböjti stílusuk van,
húsvét nélkül” (nr. 6).

AZ EVANGÉLIUM ÖRÖME

Ferenc pápa tisztában van vele,
hogy nem lehet minden élethelyzetben
felhőtlenül örülni, vannak nehéz pil-
lanatok is. Ám ha szünet nélkül ezekre
hivatkozunk, hogy kimagyarázzuk,
miért nincs bennünk öröm, rossz úton
járunk. „A kísértés gyakran mentege-
tőzés vagy kifogás formájában jelent-
kezik, mintha számtalan feltételnek
kellene teljesülnie ahhoz, hogy az
öröm lehetséges legyen” (nr. 7). De
aki valóban találkozott az élő Istennel,
annak még milyen plusz forrásra, fel-
tételre van szüksége ahhoz, hogy el-
kezdjen örülni? Mit adhat a minden-
napi élet, az emberi valóság, amit ne
tudna megadni maga Isten?

Olvasó lámpa

Minden kedves
Olvasónknak

kegyelmekben
gazdag húsvéti

ünnepeket
kívánunk!
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Május 17-én immár nyolcadik al-
kalommal, 5 helyszínről, 9 irányban
indul el a fővárost körülölelő gyalogos
zarándoklat. A zarándoklat fő célja kö-
zös ima hazánkért, fővárosunkért, sa-
ját lakóhelyünkért, egyházközségün-
kért, családunkért.
Ferenc pápa apostoli buzdítását

megfogadva, az idei évben is keljünk
útra és kérjük Mennyei Édesanyánk
közbenjárását!
Az 1 . szakasz útvonala:
Máriabesnyő Nagyboldogasszony-

bazilika, Gödöllő premontrei kápolna,
Gödöllő Szentháromság-templom, Er-
zsébet-park, Tölgyes, Szent Jakab
parkfalu, Mogyoród Szent László kilá-
tó kápolna.

Itt a zarándok csoport két ágra szét-
válik: Mogyoród Szent Mihály főan-
gyal templom, Fót Szeplőtelen Fogan-
tatás-templom és Szilasliget Szent
László-kápolna – Kerepes Szent Anna-
templom irányába induló csoportra.

A zarándoklat reggel 8 órakor indul
Máriabesnyőről.
Csatlakozási pontok: a fent említett

útvonalon bárhol lehetséges.
A zarándoklat lezárása este 7 óra:

püspöki szentmise Fóton a Szeplőtelen
Fogantatás-templomban és Kerepesen
a Szent Anna-templomban.
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége

szerint – ha nem is az egész útvonalon
– vegyen részt a zarándoklaton.
A zarándoklat tanúságtétel, le-

gyünk sokan tegyünk tanúságot!

Hatházyné Juhász Erzsébet

az első szakasz koordinátora

Tel. : +36 (20) 365-4175

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
új , ingyenes szolgáltatása a WebNővér
internetes portál.
Kórházból frissen hazakerült, továb-

bi ápolásra szoruló hozzátartozó. Beteg
gyermek, vagy fogyatékkal élő rokon,
ismerős. Idős, tartós gondozást igénylő
szülő, testvér, vagy akár szomszéd.
Valószínű, hogy mindannyiunk éle-

tében előfordult már, vagy elő fog for-
dulni e helyzetek valamelyike. Az is
lehetséges, hogy mi leszünk majd azok,
akiknek segítőként helyt kell állnunk el-
esett embertársunk mellett.
Napjainkban egyre bővül a szemé-

lyes gondoskodást igénylők köre. Ez
részben a jól ismert demográfiai folya-
matoknak köszönhető, de más okai is
vannak. Többek között a mind rö-
videbb kórházi tartózkodást prefe-
ráló irányelvek, valamint az az
egyre szélesebb körben elfogadott
tény, mely szerint az idős vagy be-
teg ember jól-létét, felépülését,
méltóságát leginkább otthoni kör-
nyezetben kell és lehet biztosítani.
A szociális és egészségügyi ellá-

tórendszer lehetőségeihez mérten
mindent megtesz a látókörébe kerü-
lők segítése és ellátása érdekében,
mégis óriási szerep hárul az úgyne-
vezett laikus (vagy informális) segí-
tőkre az otthoni ápolás és gondozás
terén – legyenek azok rokonok, ba-
rátok, szomszédok vagy önkéntesek.

Segíteni, jól segíteni azonban nem is
olyan könnyű. Sokszor előképzettség,
tapasztalat, rutin nélkül. Úgy, hogy mi-
közben a beteg állapota javul, a gondozó
testi-lelki egészsége is épen marad.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

(MMSZ) hazánk egyik legnagyobb civil
szervezeteként számos, időseket, betege-
ket és fogyatékosokat ellátó intézményt
és szolgáltatást tart fenn. Ezen intézmé-
nyesült ellátások mellett az MMSZ fo-
lyamatosan törekszik a szociális inno-
vációra az ápolásra, gondozásra szorulók
segítése terén. Jó példa erre az általa le-
bonyolított Idősbarát Lakásprogram,
vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás rendszerének bevezetése is.

A legújabb kezdeményezés e téren, a
2013 őszén elindított WebNővér, amely
egy mindenki által elérhető internetes
portál. Az oldal megalkotásakor azt tar-
tották szem előtt, hogy milyen támoga-
tásra, információra van elsősorban
szüksége a laikus segítőnek. Többségük
nem képzett ápoló, ezért számukra az
egyszerű ápolási feladatok is nehézséget
jelenthetnek. Ezek megtanulásában se-
gítenek az oldalon található rövid, köz-
érthető oktatófilmek. Az idős, beteg
embert gondozó gyakran nem tudja, mi-
lyen külső segítséget vonhat be, mire jo-
gosult az ápolt vagy ő maga, milyen
támogatást igényelhet és honnan. Ezért a
weboldalon megkereshetők a közelben
működő szociális és egészségügyi szol-

gáltatók és elérhetőségeik, egyúttal
megismerhető a szolgáltatások
igénybevételi módja is.
A rokonát, ismerősét gondozó

ember sokszor magára marad, nem
kap lelki, mentális támogatást meg-
terhelő feladatához. Ezen kíván
enyhíteni a WebNővér lelki feltöl-
tődést kínáló rovata.
Mindezek mellett fontos, hogy

az oldalt felkereső segítők szakértő
eligazítást kapjanak, ha elbizonyta-
lanodnak feladataik végzése során.
Ezt szolgálják a gondozási és jogi
tanácsadás menüpontok levelező
felületei.

forrás: www.webnover. hu

WEBNŐVÉR
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Szent Adalbert püspök és vértanú. Elő-
kelő családból származott, és a keresztség-
ben a Woytech nevet kapta. Magdeburgban
nevelkedett. 982-ben Ditmár prágai püspök
szentelte pappá, és nem sokkal később utó-
da lett a püspöki székben. Szigorú élet-
módjáért és hajlíthatatlan jelleméért nem
sokáig tűrték. 989-ben Rómába ment, majd
992-ben visszatért Magyarországon ke-
resztül a prágai püspöki székébe. Mivel az
ellenségeskedés nem szűnt meg, 994-ben
Magyarországra jött, és egy esztendős itt-
tartózkodása alatt keresztelte és bérmálta
meg Vajkot, első királyunkat: Szent Istvánt.
A pápa parancsára 996-ban megpróbált
visszatérni Prágába, de mivel ott nem fo-
gadták be, előbb Lengyelországban térített,
majd Poroszországba ment, ahol 997. ápri-
lis 23-án vértanúságot szenvedett.

A HÓNAP SZENTJE

Március 9-én, a gyermekmisén mutatkozott be
a kistarcsai szkóla. A gyerekekkel a Kyrie, Gradu-
ale, Sanctus, Agnus Dei tételeket korálták. Az Int-
roitus-t, Traktus-t, Communio-t Manninger Katica
– a szkóla vezetője – három osztálytársával éne-
kelte, így látták a gyerekek is, mit tanultak Gödöl-
lőn. A gyerekek hozzáállása nagyon biztató,
rendkívül figyelmesek voltak. A szolgálatot köve-
tően csupa pozitív visszajelzést kaptak, aminek
hihetetlenül örültek. A próbákat természetesen
folytatják tovább szerdánként fél 5-kor, ahová
még mindig lehet csatlakozni. A múlt héten már
15-en jöttek (idáig ez volt a maximum). A szolgá-
latban szeretnék a kétheti rendszerességet megtar-
tani, remélhetőleg sikerülni fog! (Szerk. )

SZKÓLA PREMIER

Máskor sem könnyű elviselni a
téli napok szürkeségét, idén meg
különösen rossz hírek érkeznek a
világ más tájairól, szörnyű hideg-
ről, hóviharokról, árvizekről, ala-
posan föladva a leckét azoknak,
akik még mindig nem hisznek az
éghajlatváltozásban. Ha meg kipat-
tannak a megduzzadt rügyek, elég
egy hirtelen fagy, hogy oda legyen
a gyümölcstermés… De különösen
azért, mert az ember világosságban
élő lény. Jó, jó, el lehet ütni az időt
tévénél meg lámpafénynél, de an-
nak hatására nem terme-
lődik a bőrünkben D-vi-
tamin és az emberi lé-
lekben valami, ami nél-
kül nincs természetes
élet.
Még inkább így van

ez a nagybetűs Világos-
sággal, hiszen sokan át-
vészeltek hosszú börtön-
éveket (gondoljunk csak
Somlai apát úr legutóbbi
írására, az 1945 utáni ül-
döztetésekre), csak azért, mert a vi-
lág Világosságát ott sem
nélkülözték. Mivel az belülről vilá-
gít. Persze sokan és sokféle vilá-
gosságot kínáltak már nekünk,
hogy el ne feledkezzünk Luciferről,
aki már nevében hordozza azt (a la-
tin szótárban lux = fény, fero, ferre,
tuli, latum = vinni), amiből köszön-

jük szépen nem kérünk. Pedig fo-
lyamatosan és lépten-nyomon kí-
nálják, a közmédia meg kereske-
delmi média és hadd ne soroljam…
No meg itt vannak a hamis próféták
és áldozataik, akik házról-házra
járnak és a közeli világvégét majd
rögtön utána a földi paradicsomot
jósolják.
A mi lámpásunk azonban az

Evangélium. Ne feledkezzünk meg
róla, mert nem arra való, hogy „a vé-
ka alá tegyük”, hanem inkább testi-
lelki lakóhelyünk legmagasabb pont-

jára, hogy onnan világítson.
A lámpás… Gárdonyi

Géza lámpása is az, a tanítóé,
aki küldetésének tekintette,
hogy szétoszlassa hazájában
a szellemi sötétséget. „Ha
majd a szellem napvilága ra-
gyog be minden ház abla-
kán..” No, attól meg azóta is
nagyon messze vagyunk.
Gyakrabban találkozunk a
szemfényvesztés bohócaival.
Pedig a tudomány igazán

nem topog egy helyben, de ki viszi
el csodálatos eredményeit oda, ahol
legtöbbet használ és ki fékezi meg
azok kezét, akik legtöbbet ártanak
vele?
Van-e olyan foglalkozás, ahol ne

adódna alkalom oszlatni a lelki és
szellemi sötétséget?

Szám László dr.

VILÁGOSSÁG

A kistarcsai szkóla

Szent Adalbert
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ÖREG PLÉBÁNOS LEVELEI (1 6. RÉSZ)
Dr. Czapik Gyula egri érsek írásából összeállította Somlai Józsefny. plébános

Kedves Uramöcsém!
Pintes Gergő kántor uram igen-igen

szívére vette Péterfia káplán kollegám által
történt múlt levelemben elmondott meg-
szólását. Az eseményt követő napon átku-
tatta a plébánia könyvtárának porlepett
könyveit, és kikereste Káldy György
szentírásfordításának század elej i kiadását.
Maga elé tette a hatalmas könyvet, és el-
kezdte elejétől olvasni: Kezdetben terem-
tette Isten az eget és a földet. Egész nap
fölötte görnyedt és az ügyes-bajos dolgok-
kal kopogtató híveket igen röviden, és
morgó stílusban intézte el. Máskor percnyi
pontossággal fejezte be a hivatalos órákat,
melynek idejét az iroda ajtaján levő hirdet-
mény jelezte a hívők-
nek, de azon a napon és
másnap is, késő estig
ottmaradt az irodában és
forgatta a Szentírást.

A harmadik estefelé
nem állhattam meg,
hogy be ne menjek hoz-
zá és megkérdezzem:
Kedves Gergő bátyám!
Fölötte épülök rajta,
hogy az Úr szavának
milyen kegyes olvasó-
jává vált kegyelmed.
Orra hegyére csúsztatott
szemüvege fölött vas-
villa-szemekkel pillan-
tott rám és pincemély,
érdes basszusán morogta a feleletet: Még a
Szentlélek is kedves annak a kövér semmi-
rekellő gazfickónak! Nem értettem szavai-
nak jelentését és szelíden megkérdeztem
tőle: Hogy-hogy? Valamit keres urambá-
tyám a Szentírásban? Talán segítségére le-
hetek? Öcsém sem tudhat többet, mint a
Biblia mond. Másodszor olvastam minden
egyes versszakát, és nem találok alkalmas
helyet. Indulattól reszkető kézzel vett föl
az asztaláról egy papírdarabot és aztán on-
nét magyarázott tovább. Íme, itt van. Kiír-
tam. Mindössze három helyen beszél a
Szentírás a „kövérség”-ről. A 16. zsoltár 4.
versében, a 76. zsoltár 16. versében és vé-
gül Mikeás prófétánál van róla szó a 6. fe-
jezet 7. versében, de ezek nem illenek ide.
Dühösen csapkodta öklével a Szentírást, és
fogait csikorgatva mormogta, aztán pedig
erősen kiabálta: Nem illenek! Nem illenek!
Fölötte értelmetlenül néztem rá és megkér-
deztem, kire nem illenek. Hát arra a szél-
lel bélelt, háj jal födött kövér semmirekellő
gazfickóra. Még ő meri az isteni Üdvözítő
szavait megszentségtelenítve, gúny tárgyá-
vá tenni az énekkaromat.

Most már megértettem, hogy miről
van szó és kiről. Pintes uram hasonlatot
keresett a Szentírásban, amellyel vissza-
vághat Péterfia káplántársamnak, aki a
kórus fölötti festett feszületnek fölírását:
Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tud-
ják, mit cselekszenek. A kántorra és rok-
kanthangú énekkarának tevékenységére
merte alkalmazni. Azt akartam éppen
ajánlani, a haragvó kórus vezetőjének,
hogy ne a kövérségére keressen hasonla-
tot, hanem a zsoltár e szavaival „körülvet-
tek a gonosz kutyák”, midőn Gergő
bátyám indulattól reszketve becsapta a
Szentírást, szemüvegét az asztalra vágta
és minden tagjában reszketve fölállott.

Könnyek csillogtak sze-
mében. Szólni akartam
még valamit, de csak az
ajka remegett. Fejébe
csapta kalapját és kiro-
hanván az irodából, ma-
gamra hagyott. Bemen-
tem káplántársamhoz és
elmondtam neki a tör-
ténteket. Végighallga-
tott. Könnyek szöktek
az ő szemében is és
közben kialudt pipáját
erősen, szortyogtatta,
többször ismételve
mondta: na, majd rend-
be hozzuk ezt is!

Másnap ebéd után
Pintes Gergő uram amint letette a kanalat,
a plébániára sietett, és nekiült a Szentírás
harmadik átolvasásának. Valami új szót
keresett Péterfia számára. Káplántársam
elmondta az apátúrnak, hogy mennyire
szívére vette Pintes uram a viccet és kérte,
hogy hívja be az ebédlőbe, mert ki akarja
javítani a történteket. Az apáturat, akinek
Pintes uram régi kedvence már, nem kel-
lett sokat biztatni. Elindult érte, sőt sógora
és én magam is csatlakoztunk, küldöttségi
tagokul. Két perc múlna nagy diadallal, és
karonfogva hoztuk az ebédlőbe a neki ke-
seredett kórus vezetőjét.
Káplántársam ott a
közösség előtt kere-
setlen és szeretettől
csendülő szavakkal
kért tőle valamint
énekkarától bocsá-
natot és erre szent
lett a béke.

Péterfia káplán-
társam a következő
javaslattal állt elő:
Hogy pediglen ama

festmény soha többé Gergő bátyánk meg-
szomorítására alkalmat ne adjon, azt in-
dítványozom, hogy tüntessük el onnét. Az
Üdvözítő keresztjének képe amúgy sem a
hívők háta mögé való, hanem az oltár fö-
lébe. Festessünk oda egy másik képet,
amelyen mennybéli karok szépséges an-
gyalai legyenek ábrázolva, és kezükben
tartsanak egy szalagot, amelyen valami
lélekemelő és a mostaninál alkalmasabb
szentírási szöveg legyen. Erre a célra in-
dítsunk gyűjtést, amelyet én ezennel tíz
forinttal megnyitok. Az apátúr, aki szeret-
te öreg szolgatársát, Pintes uramat, azon-
nal ráduplázott Péterfiára. Elfogadom! És
húsz forintot adok hozzá! Magam sem
akartam elmaradni a nemes adakozók és
engesztelők sorából, hanem folytattam
pap társaim megkezdett nagylelkűségét:
öt forintot adok én is, mondottam.

Pintes uram, meghatottam nézett re-
ánk. Majd azután, mintha tűvel szúrták
volna meg, fölugrott ültéből, és mint a ki-
lőtt nyíl, kirohant az ebédlőből. Hallottuk
az iroda ajtajának becsapódását, és ebből
megtudtuk, hogy hová ment. Nem értettük
távozásának okát és már úgy vélekedtünk,
hogy talán a javasolt új fölírással még sú-
lyosabban megsértettük. Utána mentem,
kikémlelendő a helyzetet. Óvatosan nyi-
tottam ki az iroda ajtaját és ott Gergő bá-
tyámat meg is találtam. Egy széken állott
és épp az anyakönyvek állványának tete-
jéről, a fafaragványok által eltakart papír-
skatulyát emelt le. Az asztalra tette és
felnyitotta. Élükre állított ezüst-forinto-
sokkal volt félig a skatulya, melyből Ger-
gő bátyám egy összeget kiszámolt. Nagy
indulatban lehetett még, mert reszketett a
keze és kettőt közülük elgurított. Miután
közös erővel és az irodát takarító szolgáló
hanyagságát észrevéve, az egyik állvány
alól a két forintot előkerítettük és a dobozt
előbbi helyére tettük, visszamentünk a
már-már türelmetlenkedő társaságunkhoz.
Gergő bátyám markából egy csomó forin-
tost borított az asztalra és aztán megható-

Az ezüst huszas
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dottságtól reszkető hangon fordult hoz-
zánk. Nagyon köszönöm jóságukat. Én
sem maradok mögöttük. Huszonöt forin-
tot adok a képre. Az apátúr sógora azon-
ban, aki nem tettes Gergő bátyámnak
múltkori bosszantásában és most sem vett
részt az egyháziaknak meghatódottságá-
ban, viccre fordította dolgot. Micsoda?
Huszonöt forintot tudsz te ilyen könnyen
adni? Panaszkodj csak még egyszer, te
vén sirató, hogy nincsen pénzed. Honnét
ez a vagyon?

A továbbiakban aztán Gergő bátyám
kivallotta a könyvállvány tetejére alapított
kincstárának eredetét. Az apátúr az iroda
vezetéséért naponta egy flaskó bort adott
neki és egyszer mindenkorra átengedte
számára azt az összeget, amit a hívek a
megszabott stólán felül itt-ott fizettek.
Gergő bátyám házának hatalmassága előtt
az utóbbi jövedelmi forrásról, lelkiisme-
retében családfői jogaira támaszkodva
sohasem számolt be, hanem azokat egy-
másra kuporgatta. Évek során át csinos
összeget rakosgatott így össze. Azt is be-
vallotta, hogy miseszándékokra szánta ezt
a kis pénzt, mert hiszen tapasztaltból tud-
ja, hogy az egyház szolgáit a rokonság és
utódjai az Isten irgalmasságára bízzák,
mihelyt rákaparta koporsójára a földet a
sírásó. E vallomás után aztán úgy látszik
Gergő bátyámnak kegyes meghatódottsá-
ga is lelohadt és a helyzet állására, vala-
mint a jövő lehetséges alakulására
ráeszmélvén, megrémülve fölkiáltott:
Uram, Atyám! Mit tettem? Mi lesz, ha
mindezt megtudja az asszony? Alig tud-
tuk visszatartani kitörni vágyó neveté-
sünket. De ügyeltünk magunkra, nehogy
még jobban megbántsuk a jó öreget. Pé-
terfia megnyugtatta, hogy kincstárának
létezését mindannyian a legszigorúbb ti-
toktartásba vesszük és nagylelkű adomá-
nyát is „névtelen jótevő” címén fogjuk
elkönyvelni.

Pintes uram megnyugodott, Péterfia
pedig a tervbe vett freskó részletkérdése-
ire nézve tett ajánlatokat. Gergő bátyám
egy ideig szorgalmasan részt vett a ter-
vezgetésben, de aztán elcsendesedett.
Észrevehetően elgondolkodott valamin.
Végre kibökte, min? Én, pedig föl nem
megyek addig a kórusra, amíg az a kelle-
metlenül emlékezetes felírás ott van.
Igyekeztünk meggyőzni javaslatának nem
éppen épületes voltáról, de ő megkötötte
magát. Itt is Péterfia találta meg a kive-
zető utat. Holnap lekaparjuk onnét a föl-
iratot, ajánlotta. Az apátúr engedelmével
másnap meg is történt ez a részleges kép-
rombolás, melynek további fejleményei-
ről majd legközelebb ír kedves Uram-
öcsémnek: az öreg plébános

Szüreti futkosó

Fakanál báb

MESZLÉNYI-DOMBORMŰ KISTARCSÁN
A 2009-ben boldoggá avatott

Meszlényi Zoltán püspök az egykori
Kistarcsai Internálótáborban szenve-
dett vértanúhalált.
Az 1892. január 2-án hatvani neme-

si családba született fiú fiatalon kitűnt
tehetségével. A kitűnő érettségit köve-
tően Rómában tanult. Több nyelven
beszélt, és már 20 évesen a filozófia
doktora lett. Teológiai doktorátust is
szerzett, és 23 évesen pappá szentelték.
Több helyen is szolgált, míg 46

éves korában püspökké szentelték.
Szeretett dolgozni,

a munka számára isteni
parancs volt. Sokat tett
az árván maradt gyere-
kekért. Élete során je-
lentős egyházjogi te-
vékenységet is végzett,
több könyvet írt, me-
lyek közül legfonto-
sabb a Házassági köte-
léki perek az egyházi
bíráskodásban című
munkája, amely máig
nélkülözhetetlen a
szentszéki bíráskodás
gyakorlatában.
1 950-ben az eszter-

gomi Káptalan érseki
helynökké választotta.
Mivel Mindszenty Józseférseket letar-
tóztatták, a főegyházmegye ügyeit az
érseki helynök intézte. A hatalom saját
jelöltjét szerette volna látni ezen a
poszton, ezért – bár nem tudtak vádat
felhozni ellene – 1950. június 29-én le-
tartóztatták, és Kistarcsára internálták.
A zárkájában uralkodó áldatlan álla-

potok és az embertelen bánásmód kö-
vetkeztében 1951 . március 4-én elhunyt.
Sírját a Rákoskeresztúri Újközte-

metőben egy temetőőr gondozta.
1 966-ban kiemelték a holttest marad-
ványait, és minden feltűnést kerülve
az esztergomi bazilika kriptájában te-
mették el.
2004-ben kezdődött el boldoggá

avatási eljárása.
A boldoggá avatási szertartásra

2009. október 31 -én, ünnepi szentmise
keretében került sor az esztergomi ba-
zilikában.

XVI. Benedek pápa március 4-ét, a
vértanú püspök halálának napját jelöl-
te meg boldog Meszlényi Zoltán ün-
nepéül.
A Kistarcsai Kulturális Egyesület

már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy
emléket állít Meszlényi Zoltánnak.
Mivel akkoriban indult az európai
uniós pályázat keretében megvalósuló
kerámia és mozaikkészítő tanfolyam,
egy kerámiadombormű ötlete merült
fel, amit a tábor emlékfalára képzel-
tünk el. Az avatás időpontját is kitűz-

tük, de a Képző- és
Iparművészeti Lekto-
rátus szakértői bizott-
sága finomítást java-
solt az alkotáson.
A püspök portréját

ábrázoló dombormű-
vet Szabó Kata kera-
mikus készítette.
Az avatás idő-

pontját 2014. március
2-ára tűztük ki.
A Vivace kórus ál-

tal iniciált, Meszlényi
Zoltán személyiségé-
hez méltó ünnepségen
az egyik felolvasott
szöveg megidézte az
egykori gyűjtőfoghá-

zak és internálótáborok borzalmas kö-
rülményeit. Egy Pilinszky verset
követően kísérhettük végig a mártír
püspök életútját. Keserves népdalok
után tartotta meg beszédét Solymosi
Sándor polgármester.
Az alkotás leleplezését követően

Görbe Józsefplébános úr kitért arra is,
mily nagy dolog, hogy Kistarcsának
szentje is van. Ezt követte Beer Miklós
váci megyéspüspök úr áldása.
A műsort a Vivace kórus által elő-

adott két darab zárta, de utána még el-
helyezte koszorúját az emlékfalon a
néhai püspök unokaöccse és unokahúga.
Ez a kerámiadombormű Kistarcsa

talán legforgalmasabb helyén került
elhelyezésre. Ha arra járunk, jusson
eszünkbe és emlékezzünk egy rendkí-
vüli emberre, akit nem tudtak megtör-
ni, ezért halálra kínozták.

Kereszti Ferenc
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A térdre kényszerített egyház
1951 nyarától az egyházat a kom-

munista párt térdre kényszerítette. A
párt az Egyházügyi Hivatalon keresz-
tül követelt, parancsolt az egyháznak.
Több egyházmegye püspöke börtön-
ben volt. Így sok egyházmegyét nem a
püspök, hanem a püspöki helynök,
vagyis békepap irányított. A püspöki
körlevelekben szerepelt a békekölcsön
jegyzése, a mezőgazdasági betakarí-
tás, (a magyar gazda ezt tudta) a téesz-
szervezés, a beszolgáltatás, a fásítási
mozgalom. Tragikomikum volt a csa-
nádi püspök nevében megjelent pász-
torlevél, mely ócskavas gyűjtésre
biztatott. Íme, a „bajuszos” püspök
erőszaka. Megalázó évek az egyház
életében. 1 951 júliusától a kommunis-
ta kormány hozzájárulása kellett a
püspökök, főpapok, rendfőnökök ki-
nevezéséhez. Ekkor már Czapik Gyula
egri érsek volt a püspöki kar elnöke,
mert Mindszenty bíboros és Grősz ér-
sek is börtönben voltak. 1 954-ben új-
jáalakult a Hazafias Népfront, ahol
Czapik érsek is beszédet mondott.
Biztatta a papságot a Népfrontban való
munkára.

1 955 áprilisában a „felszabadulás”
tizedik évfordulóján a püspöki kar
körlevelében elismerte az ország veze-
tőinek munkáját, és buzdították a hí-
veket a szavazásra, mert akkor már
nem volt választás, mert a választáso-
kon mindig vereséget szenvedett a

baloldal. Most már csak a Hazafias
Népfrontra lehetett szavazni.
1 955. június 23-án dr. Czapik Gyu-

la érsek, Helsinkiben a békemozgalom
világtalálkozóján, nagyhatású latin
beszédet mondott. E beszédben töb-
bek között elismerte a magyar kor-
mány érdemeit. Ma már ezek az
események feledésbe merültek. Ekkor
már a kommunisták irányították az
egyház vezetőit, nekik, pedig hangoz-
tatni kellett a baloldal magasabbren-
dűségét. Válaszként a kommunisták a
pápát, és a Vatikánt az „imperialisták
szekértolójának” nevezték. Erősödött
a vallásos emberek mellőzése, megfé-
lemlítése, elbocsátása, alacsonyabb
munkakörbe helyezése. A katonai
szolgálat az istentelenség és a kom-
munizmus iskolája volt. Egyetemre,
főiskolára csak azok kerülhettek, akik
jó kommunisták voltak.
1 949 szeptemberétől az általános

iskolákban és a nem egyházi gimnázi-
umokban azok tanulhattak hittant, aki-
ket beírattak. 1 949-ben 80% beírat-
kozás volt, 1 951 -ben már csak 24%,
Budapesten, pedig csak 1 ,8%. Az ak-
namunka tönkre tette az ifjúságot.
Visszaesett a papnevelés. Az ország te-
rületén csak öt papnevelő intézet lehe-
tett. 1 948-ban 1000 kispap tanult,
1 954-ben már csak 525. A pusztító
munka kevés volt, ezért a kommunis-
ták további „felvilágosítást” követe-
lek, és a marxista tanítás erősítését.
A Nagy Imre korszak rövid ideig

tartott, 1 953 júliusától – 1954 áprilisá-
ig. A kommunista diktatúra változat-
lan, de a párton belül hatalmi harcok
vannak. Nagy Imre a vallási ügyekben
engedékenyebb volt. Két otthont nyit-
hattak a nyugdíjas papoknak. 1 947 óta
most engedtek hittankönyveket kiadni.
A helyi tanácsnál nem kellett jelenteni
a keresztelteket, az elsőáldozókat, a
bérmálkozókat, a házasultak adatait. A
Rákosi-féle pártvezetés újra hatalomra
kerül. Így az egyház elleni harc megint
erősödött.

Isten népe
A megkeresztelteknek ebben az

időben is helyt kellett állni. Kegyetlen
volt az üldözés, az elnyomás, a börtön,

az internálás, és mégis élt a magyar
katolikus egyház. A papság sanyarú
körülmények között is helyt állt, a
gyakori áthelyezések és börtön mellett
is. A hívek között volt a „dac-keresz-
ténység”, és a nagy hitehagyások. Lét-
számban megfogyatkozott, de hitében
hegyeket mozgató krisztushűségben
élt a hívők közössége, ebben az em-
bertelen világban. Az erős nyomás el-
lenére megmaradtak a megismert úton,
jártak szentmisére, erőt merítettek az
imádságból. Minden nehézség ellenére
gyermekeiket hittanra taníttatták, tehát
keresztény katolikus életet éltek. A
családokban megmaradt a keresztény
élet. A „kisded nyáj” tevékenykedett.
Az eltiltott szerzetes papok hittancso-
portokat szerveztek. A „földalatti” hit-
élet nagyvárosokban működött. Ezért
sok egyházi és világi személy is bör-
tönbe került.
1 956 áprilisában meghalt Czapik

Gyula érsek, a budapesti Széher-úti
kórházban, mely valamikor Szent Fe-
renc kórház volt. Az Egyházügyi Hi-
vatal vezetői itt meglátogatták a
halálát érző érseket, aki keményen
megmondta nekik: hazudtatok, be-
csaptatok, becstelenek voltatok, félre
vezettetek, majd kérte a jelenlévő pa-
poktól a betegek szentségét, és meg-
halt. A halálos ágyán vette tudomásul,
hogy a kommunista emberrel nem le-
het tárgyalni, az adott szót a barbár
eszmék eltapossák.
A kommunista párt nehéz helyzet-

be került. Mindszenty, Grősz börtön-
ben, Pétery, Badalik püspökök házi
őrizetben. Kötelezték a Püspöki Kart,
kérjenek amnesztiát (nem rehabilitáci-
ót) az érseknek. 1 956. május 11 -én
szabadult a börtönből, három társával
együtt. Grősz érsek megbocsátott
azoknak a személyeknek, akik peres
tárgyalása alkalmából elítélték. Köte-
lezték őt a Czapik-féle vonal tovább
vitelére. Nehezen tudott világosan lát-
ni, a hazai társadalompolitikai körül-
mények közepette.
De aztán jött 1 956. október 23.

Somlai Józsefnyugdíjas plébános

A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE
1 945-1 956 KÖZÖTT (3. RÉSZ)
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Legnagyobb egyházi ünnepünket húsvétot ünnepeljük a hónapban. Mely esemény kapcsolódik
ehhez Jézus életéből? Megtudhatod a rejtvényből, ha beírod a megfejtéseket a sorokba!

REJTVÉNY

Az oldalt összeállította: Lauer Angelika

Jézus nevelőapja

Erre feszítették Jézust

Jézus halálának helye héberül (Koponyahely)

Háromszor tagadta meg Jézust

Jézus árulója

Segített Jézusnak a kereszthordozásban

Jézus helyett őt engedték szabadon

Jézus oldalát ezzel döfte át a katona

Ennyi kereszt állt a Golgotán

A szeretett tanítvány, ott állt a kereszt alatt

Hagyományos locsolóvers
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.
Rózsavíztől, majd meglátod, szép és ügyes leszel,
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel?

***
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nőne.
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros tolással!

***
Nem tagadom, lusta ember vagyok, De a virágot
kedvelem akár a nagyok. / De virágok közül csak
egy fajtát ismerek, Mely ezt mondja:
Évi egy locsolást igényelek! Itt van már az idő, nem
késlekedhetem, / S ha szabad, máris intézkedem.

***
Vicces locsolóvers

Ferrarival érkeztem, harminc métert fékeztem,
Laci vagyok szép, és laza, locsoljak, vagy húzzak haza?

***
Kisróka az erdőben, Meglocsolta nyuszikát,
Nyuszika meg örömében, Lehúzta a zokniját.
Eléd állok lábvizemmel, Nem bírom a locsogást,
Fogadd tőlem szeretettel, Az idei locsolást!

LOCSOLÓ VERSEK
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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

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 8.00
kedd: 7.00
szerda: 1 8.00
csütörtök: 1 8.00
péntek: 1 8.00
szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30
Nagytarcsán április 6-án és 20-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

NAPKÖZIS-TÁBOR

Arejtvénymegfejtése:

feltámadás

• Hétfő: 1 0-12, Baba–mama klub;
1 8.30-tól Mária Légió imaestje
• Kedden 15 órától engesztelő imaóra (T)
1 5-17 katekézis 1 . és 4. osztály.
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től a MÉCS
1. 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
18.40-19.1 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 bérmálkozásra készülők hit-
tanja. A hónap 2. szombatján filmklub
a már bérmálkozottaknak.
• Vasárnap kéthetente a szkóla éneke-
sek szolgálnak a 9-es diákmisén.1 +1% FELAJÁNLÁS

AMagyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

Egyházközségi alapítványunk neve:
Kistarcsai-Nagytarcsai Római Kato-
likus Egyházközségért Alapítvány.
Adószáma: 1 8270284–1–13.

Ezen a nyáron ismét lehetőségünk
nyílik a plébánia szervezésében napközi
otthonos hittantábor megrendezésére.
Nagy szeretettel várjuk 6 éves kortól azo-
kat a gyerekeket, akik szívesen töltenének
egy hetet kis közösségünkben.
A tábor ideje alatt kirándulással, usz-

odázással és sok-sok játékprogrammal
szeretnénk kellemessé tenni a nyári szü-
netet.

1. Hittantábor időpontja: június 23-27-ig
2. Hittantábor időpontja: július 7-11-ig
Helyszín: Kistarcsai Római Katolikus Plébánia
A napi programok 8-17 óra között lesznek, teljes ellátással.
A tábor előzetes költsége: 6.000,-Ft/fő/hét
Jelentkezési határidő és a tábor költségének befizetési határideje: május 23.
Előleg: 2.000,-Ft
Maximális létszám 2x 50 fő, a jelentkezések sorrendjében.
Ha gyermekük szeretne részt venni a táborban, akkor jelentkezési lapot lehet

kérni a sekrestyében és a hitoktatóktól. Szeretnénk, ha anyagi okok miatt senki
sem maradna ki a táborozásból, ezért ha ilyen irányú segítséget szeretne kérni,
keressen meg személyesen, hogy segíteni tudjunk.
A táborozással kapcsolatban szülői értekezletet tartunk május 23-án 19 órakor

a plébánia közösségi termében, ekkor ismertetjük a tábor pontos programját is.
1. tábor vezetője: Méhes Zsuzsa +36 (70) 225-3060
2. tábor vezetője: Mátyás Ilona +36 (20) 576-7872
A táborozással kapcsolatban szívesen állunk a szülők rendelkezésére a fenti

telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címeken:
mehes. zsuzsanna@gmail. com vagy matyiek@freemail. hu

ESEMÉNYEK
• 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. 20 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 lehe-
tőleg mindennap délután három órakor,
az irgalmasság órájában az irgalmasság
rózsafüzérével együtt imádkozzuk. Az
imádság szövege a padok mögötti
asztalról elvihető.
• Május 17. Élő rózsafüzér zarándoklat.
• A nagyböjti lelkigyakorlat videói meg-
tekinthetők a plébánia videócsatornáján:
youtube.com/user/KistarcsaPlebania

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
Februárban 181 .000,-Ft,
márciusban 197.000,-Ft

gyűlt össze perselygyűjtésünk során.
Hálásan köszönjük!




