
már egyik lábát a másik mellé tenni,
mégis megy, gyóntat, misézik, kiszol-
gáltatja a betegek szentségét. Szükség
van rá, mert Isten akaratát kell teljesí-
tenie. Nincs is már saját célja, vagy ha
van, akkor annak meg kell egyeznie
Isten akaratával. Ilyen egyszerű ez.

Azt kívánom József atyának, hogy
Isten áldása kísérje földi zarándokútja
hátralevő idejében, és árassza rá bősé-
ges kegyelmét.

S.E.
Fotó: Tanács Dávid
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GYÉMÁNTMISE
Somlai József atya júliusi gyé-

mántmiséje két nagy apostol, Péter és
Pál apostol ünnepére esett. Méltó idő-
pont a papság ünneplésére.

A templom megtelt a friss virágok
illatával, és a bejárat előtt is székeket
helyeztek el azoknak az ünneplő hí-
vőknek, akiknek a templom belsejé-
ben már nem jutott hely.

Miután Somlai József atya fogadta
az esperes, az egyházközség, a hit-
tanos gyerekek, a polgármester,
az elsőáldozók, a Mária Légió és
a Vivace kórus köszöntéseit, ő
maga hozzánk, hívőkhöz fordult.

Ezt a szentmisét szüleiért, élő
és halott hozzátartozóiért és ér-
tünk, hívekért tartotta. József
atya nagy szerénységgel több-
ször is hangsúlyozta, hogy amit
ő papként tett, azt nem magának
köszönheti, minden, amit kapott
ill. adott, az Isten kegyelméből
fakadt, ezért Őt illeti köszönet,
Őt magasztaljuk. És hol van az
ember? A pap, az ember csak
szolgálatot teljesít, szinte ha-
szontalan. „Köszönöm Istenem,
hogy hatvan évig haszontalanul
szolgálhattalak!” fejezte ki háláját
a Mindenhatónak.
Görbe József atya a papi szolgála-

tot a háztartásban található evőeszkö-
zökhöz hasonlította. A papi szolgálat
hosszúságát ezüstben, aranyban ill.
gyémántban „mérik”. Az otthonunk-
ban fellelhető ezüstkanálra, késre, vil-
lára büszkék vagyunk, szépen
megtörölgetjük, fényesítgetjük. Ha
van egy arany tálunk, na, arra már
jobban odafigyelünk. Viszont egy
gyémánt… Az már valami. A gyé-
mántban jelen van a szénatomok sza-
bályos elrendeződése, letisztultsága.
Hatvan év az emberiség történetében

egy röpke pillanat, míg egy ember
életében már igen sok idő. Hatvan év
már elég ahhoz, hogy ember és Isten
kapcsolata ilyen letisztult, ilyen ki-
kristályosodott legyen. József atyának
megadatott ez a hosszú időszak.

A papság egy nagy titok, Jézus
Krisztus alapította, egy olyan szent-
ség, amit nem kell feltétlenül megér-
tenünk, csak be kell fogadnunk, mint

az Eucharisztiát. Egy különleges hi-
vatás és küldetés.

Életcélunk, hogy szentté váljunk. A
papság feladata, hogy ebben segítsen
minket és a szentségeket nekünk, hí-
vőknek kiszolgáltassa.

Biztosan mindenki megtapasztalta
már, hogy jobb adni, mint kapni, hi-
szen ilyenkor valami belső öröm tölti
be a szívünket, lelkünket. József atyát
is ez vezérli, ez élteti, ez a belső öröm,
hogy adni tudjon. Idős korban sokszor
vannak az embernek olyan egyéni, sa-
ját céljai, amelyek együtt járnak ezzel
az időszakkal. József atya alig tudja
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SZENTJÁNOSBOGÁR TÁBOR
2014. június 29-től július 4-ig Kis-

tarcsa adott otthont a Szentjánosbogár
tábor kb. 1 20 tagjának.

Rendhagyó módon vasárnap este 6-
kor kezdődött a szentmise, amikor ki-
hirdették, melyik gyerek melyik család-
hoz kerül. A templom ajtaja tárva-nyit-
va állt, mindenfelé „Lelki napok – Kis-
tarcsa” feliratú pólós, rövidnadrágos
gyerekek sokasága, némelyik mezítláb.
Bent a padsorok megteltek fiatalokkal,
egész más hangulat fogadott, mint
egyéb alkalmakkor, zsivaj , zsongás-
bongás, élet. Vidámságuk, elevenségük
szinte felrázta az egész templomot, át-
ragadt rám is ez a jókedv, és örömteli
szívvel foglaltam helyet közöttük. Jé-
zus szavai jutottak eszembe: „élet le-
gyen bennetek, és bőséggel”.

Mellettem az egyik csoport vezető-
je foglalt helyet, pólója hátán Sík Sán-
dor verssorait olvashattam:
„ Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik Arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.”

A zenekar próbált, vezetőjük han-
gosan, mosolyogva kiáltotta be, me-
lyik oldalon található az énekeskönyv-
ben a soron következő dal. Majd meg-
jelent „Ati Tiszi” is, Kutas Attila dom-
bóvári plébános, aki nagyon jól ért a
gyerekek nyelvén. Az ő tolmácsolásá-
ban a gyerekek számára nem volt töb-
bé kérdés, mit miért teszünk a szent-
misén, mindent rendkívül egyszerűen,
példákkal alátámasztva elmagyarázott.

Nylon zacskójából elővette a futócipő-
jét, az egyiknek az orrát felénk, a má-
sikat a tabernákulum felé fordította.
Ezzel jelezte ennek a hétnek a felada-
tát: egy lépéssel ke-
rüljünk közelebb a
másik emberhez,
egy lépéssel pedig
Istenhez.

Ami számomra
az első pillanattól
olyan vonzó volt,
hogy minden a he-
lyén volt. Igazi gye-
rekek ültek a padok-
ban, akik tele voltak
energiával, derűvel,
játékos kedvvel. Vi-
szont amikor kellett,
tudtak fegyelmezet-
tek is lenni, szépen
énekelni az énekeskönyvből, és tudtak
áhítattal Isten felé fordulni és együtt
imádkozni.

A keddi ünnepi szentmisén bemu-
tatkozott néhány csapatvezető, és
megszólalt pár táborozó is, akik már
régebb óta szentjánosbogarak. Egyi-

kük Huszár Domon-
kos volt, a táborve-
zető. Elmesélte, mi-
lyen meglepetésként
érte, mikor telefo-
non felkérték erre a
megtisztelő feladat-
ra. Fogalma sem
volt, hogy fog tudni
megbirkózni vele.
Viszont ami eleinte
egy magas hegynek
látszott, az szépen,
lassan egyre fogyott,
mert sorjában vették
le válláról a terhet,
és végül annyi segít-

séget kapott, hogy a hegy teljesen ella-
posodott. Isten gondviselése ez.
Amikor a Szentlélek meghív valamire,
meg is ad hozzá minden eszközt és se-
gítséget, nem hagy magadra.

A vezetők közt volt egy ragyogó
szemű, örökké mosolygó lány is, aki
Székelyföldről, Tusnád fürdőről érke-
zett hozzánk, ahol Böjte Csaba mellett
teljesít szolgálatot. Magával hozott

egy másik lányt is, akit nem kellett egy
percig sem biztatni, elég volt a meghí-
vó lány személye, hogy bizalommal
csatlakozzon a táborhoz.

A csütörtöki napon a gyerekek mű-
sort állítottak össze, amire minket,
szállásadókat is meghívtak. Először
Kistarcsáról nézhettünk meg egy kb. 10
perces rövidfilmet, majd jöttek az
egyes csoportok műsorai. A csoportok-
nak vicces fantázianeve volt, pl. Bringa
Csigák, Boksz Borzok, Kosaras Kecs-
kék, Kenu Emu, Fűben Heverők vagy
Naplementében Vágtatók. Készítettek
csapatzászlót és csatakiáltást is. A ka-
maszok számára plusz kihívás volt,
hogy előadásukba valahogy bele kellett
építeni a következő szavakat: „hajbatú-
rós, zoknifoltozó és patrac”. Nagyon
tetszett, mikor Ati Tiszinek hajnövesztő
szert kértek a kívánság kútnál. Nagyon
vidám, szórakoztató volt ez a délután,
és ami a legjobban megérintett, az a
gyerekek egymás iránt érzett szeretete.
Minden csapat nagy-nagy tapsot kapott
a többiektől, és utána felhangzott a ki-
áltás „Hmmmm – ez igen!”. Ezen a
délutánon egymásnak, egymásért éltek.

Csütörtökön este a Búcsú téren tá-
bortűzre gyülekezett a tábor és a szál-
lásadók. A „galimpiai” lángot Ati Tiszi
futócipőjét viselve, futva hozta. Körbe-
álltuk a tüzet, és a csapatvezetők előre
megtervezett forgatókönyv szerint ve-
zették le a műsort. Tréfás, vidám dalo-
kat, mondókákat énekeltek, és bevon-
ták nem csak a táborlakó gyerekeket,
hanem a felnőtteket, sőt Görbe atyát is.
A gyerekek többsége azonnal felismer-
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te, mi fog következni, ezért izgalom-
mal és örömmel várták a folytatást.
Jólesett, hogy megmozgattak minket,
mert a tűztől kicsit távolabb elég csípős
volt a levegő. Nagyon tetszett az eső-
dal, amikor tenyerünk összedörzsölésé-
től kezdve eljutottunk a hangos tapsig
és dobogásig, ezzel utánozva a csen-
des, majd heves esőzést.

Másnap ezt megismételtük a misén
is, mert a zenekar vezetője szerint ez
olyan közös tevékenység volt, amihez
valóban szükség volt mindenki együt-
tes fellépésére, és ami szinte szimfóni-
ává varázsolta ezt az egyszerű hang-
versenyt.

A tábortűz zárásaként egy nagy meg-
lepetés várt mindenkire. A Dolhai csa-
lád 200 db óriási lekváros fánkkal
vendégelte meg az egész társaságot, va-
lamint a polgármester úr is hozott a gye-
rekeknek édes és sós aprósüteményt.

A záró szentmisén Ati Tiszi öröm-
mel állapította meg, hogy „Tudtunk
együtt beszélgetni, egymást megis-
merni, együtt játszani, és tudtunk
együtt imádkozni is.” Azt mondta, le-
het, hogy a tábor egy hétre kicsit fel-
bolygatta a város életét, de ebből is
láthatjuk, milyen színes az egyház,
nem egy egyforma fazonra szabott va-
lami. Az itt lakó, nem vallásos embe-
rek is megtapasztalhatták, hogy amit
csinálunk, az nem valami furcsa, ha-
nem teljesen emberi, élhető.

Most sem maradt el a vidám, közös
éneklés, az Alleluját úgy énekeltük
együtt, hogy fiúknak és lányoknak ill.
nőknek és férfiaknak felváltva kellett
leülni ill. felállni. És igen, templo-
munk szeretettel ad helyet ennek a kö-

zösségnek is, sza-
bad ilyen zsibongó,
fiatalos lendülettel,
harsogó jókedvvel
Isten országát hir-
detni. Úgy érzem,
szükség van néha
erre a fiatalos len-
dületre, hogy fel-
rázzon minket.
Nagy a mi felelős-
ségünk, hiszen éle-
tünkkel kell meg-
mutatnunk a kere-
ső, nem hívő embe-
reknek Krisztust.
Nem távozhatunk a

szentmiséről olyan elkeseredett, sava-
nyú arccal, mint a körülöttünk lévők
legtöbbje, bennünk kell élnie az evan-
gélium örömének.

A búcsú szentmisén Mátéról, a vá-
mosról hallottunk, akinek az élete
megváltozott, mikor Jézussal találko-
zott. Ilyenkor valami mindig véget ér
és elkezdődik egy új . „De ezért ne szo-
morkodj , örülj az újnak. Eljöttél ide a
táborba, megtapasztaltad, hogy miért
jó élni, ismerkedni, hogy jó játszani.
Közben megismerted a másikat, kide-
rült, ki hogyan képes venni az akadá-
lyokat, kinek milyen a tűrőképessége,
kire milyen mértékben lehet számítani.
Új élményekkel, más emberként térsz
haza.”

Az ószövetségi olvasmány arra ta-
nított, hogy nem mehetsz el az útszéli
szegény, elesett mellett. Jézus eljött,
megtanított, hogyan kell szeretni.”
Ezekkel a szavakkal vezette be Ati Ti-
szi a Miatyánkot. És az ima után rend-
hagyó módon történt egymás
köszöntése. A plébános atya azt kérte a
gyerekektől, hogy akinek
az elmúlt héten valaki
örömöt okozott, kedves
volt hozzá, vagy bármifé-
le segítséget nyújtott neki,
és úgy érzi, ezért hála il-
leti, nyugodtan menjen
most oda hozzá és mond-
jon köszönetet. Ha pedig
valakit megbántottál,
most menj oda, és kérj tő-
le bocsánatot. Ez egy ki-
csit zajossá fogja most
tenni a templomot, de

nem baj . Ami ebből lett, az valami
csodálatos dolog volt. Arra emlékezte-
tett, mikor az őskeresztény időkben
arról ismerték meg a keresztényeket,
hogy azt mondták, „nézzétek, mennyi-
re szeretik egymást”. A gyerekek sor-
ban mentek egyik társuktól a másikig,
lehunyt szemmel, arcukon könnyekkel
ölelték egymást, kezet fogtak, sze-
mükből sugárzott a megbocsátás, a
hála öröme. Legalább 10-1 5 percig
tartott ez a szeretetközösség. Az atya
próbálta őket szelíden a helyükre te-
relgetni, csendesen ismételve az „ahol
szeretet, ott Isten” szavakat. Végül kö-
zépen maradt egy mag, a gyerekek
kört alkotva átkarolták egymást, még
visszafutottak hozzájuk a padokból
páran, beléjük kapaszkodtak, egysze-
rűen nem akarták elengedni egymást.

Ati Tiszi köszönetet mondott Kis-
tarcsa lakóinak, akik olyan nagy sze-
retettel befogadták őket. Külön köszö-
netet mondott a polgármester úrnak,
aki bármikor bármiben azonnal segít-
ségükre sietett. Megköszönte Csicsiri
Krisztának, aki oroszlánrészt vállalt a
tábor szervezési feladataiban, Görbe
atyának és az egész plébániának, hogy
rendelkezésükre bocsátották a templo-
mot és a kedvükért nem bontották le a
plébánia udvarán felállított sátrat, ami
megvédte a gyerekeket az erős napsü-
téstől. Megköszönték, hogy a tábor
csoportvezetői használhatták az uszo-
dai zuhanyzókat. Azt mondták, ilyen
jó még sehol nem volt a tábor, Isten
áldása volt a tevékenységükön.

Milyen szép ez, idejön egy csapat
gyerek, összekovácsolja a város lakos-
ságát és rögtön egy közösség épül!

Simon Erika az egyik szállásadó
Fotó: Csicsiri Ferenc
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11 . HITTANOS TÁBOR
Az idei hittanos táborunk helyszíne

talán az eddigi legszebb volt. Aki már
járt Szigligeten, az bizonyára egyet ért
velünk! A gyönyörű nádtetős házak,
régi keskeny utcák, a körülölelő tanú
hegyek és a mindig más színű „ma-
gyar tenger”, a Balaton legszebb falu-
jává teszi.

Az étkezések a gesztenyefák alatt
voltak, ahonnan meseszép volt a kilá-
tás. Egy ebéd alkalmával még szivár-
ványt is láttunk!

Szombaton két busszal indultunk
Veszprémbe, ahol az Állatkertet és a
Gizella gyűjteményt néztük meg, majd
a város legfinomabb fagyiját kóstoltuk
meg a rekkenő hőségben.

Mindenki izgatottan várta, hogy
megérkezzünk a szálláshelyünkre és
végre kiderüljön, kivel lesz egy szobá-
ban egy hétig.

Vasárnap reggel szentmisére indul-
tunk és rögtön kapott mindenki ízelítőt
a ránk váró túrákból. Minden legalább
fél óra sétára volt és ezt hegynek fel és
le kellett megtenni.

A táborunk témája a boldogság volt,
és ezt öt oldalról közelítettük meg:

Boldog a te szíved?
Jézus kiket mond boldognak?
Boldogságteremtő művészet
Mi az igazi öröm?
Jót tenni jó?
A gyerekeket az előző évekhez ha-

sonlóan csoportokba osztottuk, 4 na-
gyokból álló csapat volt és 4 kicsikből.
Az idei csoportvezetők a kicsiknél: Bí-
ró Ildikó, Méhes Krisztina, Vass Vero-
nika, Szerdahelyi Soma, a nagyoknál:
Mátyás Ilona, Szentirmai Borika, Mé-
hes Anita, Dohány Máté. Minden nap
volt egy olyan alkalom, amikor a gye-
rekek a vezetőikkel a fenti témákat át-
beszélték, elmélyítették, játékos fela-
datokat oldottak meg.

A nap többi részében kirándultunk,
fürödtünk, kézműves foglalkozáson,
foci bajnokságon, pingpongon lehetett
részt venni.

Igyekeztünk a kamaszoknak külön
programokat szervezni, az esti falu fel-
fedezéstől a Lelki estig, melyen lehe-
tőségük volt önmagukkal és a
vezetőkkel beszélgetni.

Az elmúlt években a hely adottsá-
gaihoz igazodva rendeztünk Patakpar-
ti- partit, Tóparti- partit és az idén
Varázslatos tengerpartot. A vezetők
boszorkányoknak öltözve különböző
próbák elé állították a gyerekeket. Ki-
próbálhatták az óriás buborékfújást,
kísérletezhettek, bájitalt ihattak. Ica
néni „jósdájánál” hosszú sorállás volt
és nagy meglepődés, hogy mi mindent
tud rólam ez a boszorka! Az est zárá-
saként máglyán „elégettük” a tábor
egyik rosszcsontját és a vezetők ba-
nyatáncot táncoltak a seprűjükkel. El-
mondtuk, hogy a keresztény emberek
nem hisznek az ilyen hókusz-póku-
szokban, hiszen látták, bárki képes a
hiszékeny gyerekeket különböző trük-
kökkel becsapni.

József atya velünk töltött 3 napot,
része volt játékainknak, beszélgetése-
inknek, fürdőzéseinknek. Több gyer-
mek meggyónt nála és a közös szent-
misénk is maradandó emlék lett,
hiszen ilyenkor olyan láthatatlan sze-
retet kötelék köt össze bennünket tá-
borozókat, amit többé nem old el
semmi. Készítettünk emlékfüzetet,

amibe mindenki írhatott a másiknak.
Olyan szép, személyes gondolatokat
kapott mindenki, hogy ezt olvasgatva
átélhetjük újra a boldogság pillanatait.

Az utolsó estén a csapatok a közös
produkciójukkal megmutatták, hogy
milyen jó közösségben lenni, együtt
készülni, egy dologért áldozatot hozni,
bátran megmutatni miben vagyok a
legjobb és ezt kihozni a félősebbekből
is. Minden csapat jelesre vizsgázott és
vastapsot kapott a közönségtől.

Nem maradt el a bátorság próba
sem, mert e nélkül nem tábor a tábor!

Hazafelé megálltunk Tihanyban és
megnéztük a Levendulaházat, kiosz-
tottuk az okleveleket és elköltöttük a
maradék zsebpénzt. Este fáradtan, de
sok-sok közösségélménnyel gazda-
godva értünk haza a templom elé.

Köszönjük a sok szülői támogatást,
a finom sütiket, cukorkákat, atyának a
dinnyét!

A nagyok közül Méhes Dóri, Szer-
dahelyi Bence, Baran Zsolt és Kohaj-
da Levente kisvezetőként segítette a
tábori munkát.

Köszönöm minden vezetőnek,
hogy a szabadidejéből évről évre a hit-
tanos gyerekeknek is juttat egy hetet!

kép és szöveg: Méhes Zsuzsa
táborvezető

„Azok a boldogok, akik Isten
szavát hallgatják, és megtartják azt.”

(Lk 11 ,28)



N yá r i b e s z á m o l ó 5



6 G o n d o l a t - o l v a s ó

ÉLD AZ IGÉT!

„Mert mindenki, aki hallgatja e
szavaimat és tettekre váltja azokat,
hasonló az okos emberhez, aki a
házát sziklára építette.” (Mt 7,24)
A keresztény élet folytonos krisz-
tuskövetés. Nem elégedhetsz meg
csupán azzal, hogy hallottad már
Jézus szavait, tanítását. A Mester
egy ennél sokkal bensőségesebb
kapcsolatra hív: Éld az Igét! Erre
hív Jézus, hogy tetteiddel vidd
véghez amit elmondott neked, a
gyakorlati életed része legyen az,
amire tanítása által meghívott.

Jézus meghívott, de a döntés a
tiéd: Akarod-e ezt az új életet élni
Vele? A Mester számít rád, bízik
benned és Ő ad erőt és segítséget,
ahhoz, hogy életed valóban szünte-

len krisztuskövetés legyen. Néhány
gondolatot írok ezért neked, ami
segíthet téged is a tevékeny ke-
resztény életben. Minden vasárnap
egy-egy evangéliumi részlettel hív
meg téged is Jézus, hogy kövesd
őt, ezért a vasárnapi evangéliumok
adják a vezérfonalat az Ige tettekre
váltásához.

Minden hétre néhány ötletet
adok, ami segíthet tettekre váltani
Jézus tanítását. Ezekből csak egyet
vagy kettőt válassz ki! Amit kivá-
lasztottál, azt kezd el gyakorolni!
Eleinte nehéz lehet, de nem kell
rögtön tökéletesnek lenned. Jézus
követése egy út, egy folyamat,
ezért légy türelemmel magadhoz.

KiD

MINDEN MEGTÖRTÉNHET?

Szent István király nem úgy szeret-
te volna látni országa sorsát, ahogy az
halála után alakult. Ő mindent megtett,
ami lehetséges volt, hogy egy pogány
népből keresztény nemzetet faragjon.
Nyugati szomszédaink az első alkal-
mat megragadták, hogy a félelmetes
magyarokra, akik – ez is történelmi
tény – az Atlanti-óceánig végigrabol-
ták Európát, döntő vereséget mérjenek,
de Árpád vezér seregeikre megsemmi-
sítő csapást mért. Két dolog nyilvánva-
ló: – A kalandozó életmódot tovább
nem lehetett folytatni. Ő egy új európai
országot teremtett. – 38 év alatt ezt
csak megalapozni lehetett, befejezni
nem. Szent Lászlóig tartott és IV. Bélá-
nak mindent elölről kellett kezdeni. És
ez még csak a történet eleje, miközben

végig belső viszályok emésztették erő-
inket. Isten azonban görbe vonalakkal
is egyenesen ír. 1 686-ban megint egy
majdnem kipusztított nemzetet kellett
föltámasztani. Aztán ismét csak a füg-
getlenség látszatát nyertük el. Szabad-
ságharcainkat leverték. Két totális dik-
tatúra után újabb elvesztegetett idő,
sok-sok elveszett remény és megbol-
dogult honfitárs, akik nem érték meg
hazájuk fölvirágzását.

Hullámhegyek és többnyire hul-
lámvölgyek – az volt a világ sorsa is és
egyéni életünk sem formálódik más-
képp. Tehát itt minden megtörténhet?
Elég végignézni a tévéhíradót és kevés
kétségünk marad a választ illetően.
Elég utalni napjaink iraki, szíriai és
egyiptomi keresztényüldözéseire,

hogy témánknál maradjunk, amit a
nagyhatalmak karba tett kézzel végig-
néztek.

Valóban úgy látszik, minden meg-
történhet ezen a világon (bár sok min-
den van, ami nem történik tőlünk füg-
getlenül). Egy dolog azonban nem:
Isten nem vonja vissza életünk végső
értelmére vonatkozó ígéretét.

Miért imádkozunk? Hogy adjon
időt a bűnbánatra és a jó cselekvésére,
és erős hitet.

Mert csak ebből a hitből születhet
megújuló ország, Európa és emberiség
és csak ezzel a hittel lehet és érdemes
elviselni az életet.

Szám László dr.

Örömmel kezdjük meg heti elmélkedés rovatunkat Kiss Dávid 5. éves
kispapunk „ tollából”. Dávid minden héten az evangéliumból kiindulva
fejti ki gondolatait. Utána gyakorlati feladatokkal segít elmélyíteni az ol-
vasottakat, amit egész héten, hónapban gyakorolhatunk. Mostani szá-
munkban kivehető mellékletben található az egész havi elmélkedés.
Terjedelmi korlátaink miatt azonban a későbbiekben csak egy heti elmél-
kedést közlünk az Olvasó hasábjain, de a többi hét elolvasható a plébánia
honlapjáról, igény esetén e-mailben, vagy nyomtatott formában is ter-
jeszteni fogjuk.

A Gödöllői Görögkatolikus Egy-
házközség szeretettel meghívja Önt és
kedves családját a Szent Keresztről el-
nevezett templom felszentelésére, me-
lyet Kocsis Fülöp hajdúdorogi me-
gyéspüspök végez.
Helyszín: Gödöllő, Kazinczy krt. 24.
Időpont: 2014. szeptember 1 3.
szombat 10 óra

TEMPLOM-
SZENTELÉS
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TÖBBET ÉSSZEL, MINT ERŐVEL
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Élt egyszer egy öregember meg egy
öregasszony. Volt egy bakkecskéjük meg
egy kosuk. A bakkecske meg a kos jó ba-
rátságban voltak: ahova a bakkecske ment,
oda ment a kos is. Ha a bakkecske a vete-
ményeskertbe ment káposztát lopni, a kos
követte. Ha pedig a virágoskertbe füvet le-
gelni, a kos oda is utána ment.

– Azt mondom én neked, asszony -
szólt az ember a feleségéhez –, hajtsuk el a
háztól ezt a kecskét meg a kost, mert sem a
veteményeskert, sem a virágoskert nem
marad meg tőlük.

– Hordjátok el magatokat, ne lássalak
benneteket többé az udvaromon! – kiáltott
a gazda a két jó barátra.

Amint a bakkecske meg a kos meghal-
lották ezt, tarisznyát varrtak maguknak, és
elindultak világgá.

Mennek, mennek, mendegélnek, hát
egyszer csak egy farkaskoponyát találnak
a mező közepén. A kos erős volt, de igen
félénk, a bakkecske viszont bátor, de igen
gyenge.

– Emeld fel a farkaskoponyát, kos ba-
rátom, te vagy az erősebb – szólt a bak-
kecske.

– Vedd fel inkább te, te vagy a bátrabb!
Addig vitatkoztak, amíg aztán közös

erővel fel nem emelték, és bedobták a ta-
risznyába.

Tovább mennek, mendegélnek, hát
Látják: tűz lángol az egyik mezőn.

– Menjünk mi is oda, ott töltsük az éj-
szakát, hogy a farkasok fel ne faljanak.

Odamennek a tűzhöz. A tűz körül há-
rom farkas ült, kását főztek.

Mit tehetett a két jó barát, jó estét kí-
vánt a farkasoknak.

– Jó estét, jó estét! – örültek meg a far-
kasok.

– Még nem fő a kásánk, de most már
hús is lesz hozzá belőletek!

Megijedt a bakkecske, a kos is igen
megrémült. Eszébe jut a bakkecskének a
farkaskoponya.

– Vedd csak elő, kos barátom, azt a far-
kaskoponyát!

A kos benyúlt a tarisznyába, és kivette
a koponyát.

– Nem ezt, hanem a nagyobbikat! –
mondja a bakkecske.

A bárány megint kihúzza ugyanazt.
– Van ott még nagyobb is, azt add ide!
Megrémültek a farkasok, azon kezdték

törni a fejüket, hogyan szökhetnének meg
innen: ,,Mert ez olyan két jószág, hogy a fe-
jünket veszi, lám csak, egyre-másra húzzák
elő a tarisznyából a farkaskoponyákat!”

Megszólal az egyik farkas:
– Úgy látom, nagyszerű társaságunk

lesz a vacsorához, a kása is szépen fő már,
de fel kellene még önteni egy kis vízzel.
Elszaladok vízért a kútra.

Azzal fogta magát, és mát szaladt is.
Közben gondolja magában:

,,Süllyedjen a pokol fenekére a társasá-
gotok!” Várja a másik két farkas, mikor tér
vissza a társuk, de közben ők is azon gon-
dolkoznak, miként illanhatnának el innen.

– Elment az a gézengúz, aztán bizonyá-
ra leült valahol, a kását meg nincs mivel
felönteni. Török egy vesszőt, megyek,
visszakergetem.

Ezzel szedte is a lábát, többé vissza se
tért.

A harmadik farkas tovább üldögélt
nagy rémülten.

– Utánuk megyek már, megnézem, mi
történt velük!

Már szaladt is, örült, hogy elmenekülhet.
Ekkor azt mondja a bakkecske a kosnak:
– Na, komám, most már kapjuk be

egykettőre ezt a kását, aztán szedjük mi is
a lábunkat!

Hamarosan bekapkodták, aztán, uccu,
neki, vesd el magad!

Az első farkas ezalatt így gondolkodott:
,,Hát nem szégyen három farkasnak

megijedni egy bakkecskétől meg egy kos-
tól? Menjünk csak vissza, faljuk fel a bi-
tangokat! ”

Mire a farkasok visszatértek, a két jó
barát már kiürítette az üstöt, kereket ol-
dott, és felmászott egy magas tölgyfára.
Törik a fejüket a farkasok, hol találhatnák
meg a bakkecskét meg a kost. Elindultak a
nyomukban, és megtalálták őket a tölgy-
fán. A bátor bakkecske felmászott egészen
a tölgyfa tetejére, a kos pedig, mivel fé-
lénkebb volt, lej jebb maradt.

– Te vagy az idősebb – mondja a két fi-
atalabb farkas az öregnek –, te mondd meg,
hogyan hozzuk le onnan az ebadtákat.

Hanyatt feküdt az öreg farkas a fa alatt,
és elkezdett varázsolni. A kos remegve ült
az ágon, de félelmében elvesztette egyen-
súlyát, és ráesett a farkasra. A bátor bak-
kecske nem sokáig gondolkozott, elkiál-
totta magát:

– Hozd csak fel ide azt az öreg farkast,
majd én ellátom a baját!

Felpattantak erre a farkasok, nekiira-
modtak, hogy csak úgy porzott utánuk az út.

A bakkecske is lemászott a nagy fáról,
elmentek a mezőre, kalibát építettek, és
még ma is ott élnek, ha meg nem haltak.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T(templom)

• 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 aMÉCS
családközösség 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
18-19.30 a Vivace Kórus próbája.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (T)
• Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T);

• 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.

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 8.00
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 szeptember 14-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

ESEMÉNYEK
• Egyházközségi évnyitó szeptember
1 3-án szombaton, a Deres lovasud-
varban (Kohajda-lovastanya).
• Veni Sancte szeptember 14-én, va-
sárnap 9 órakor a templomban.
• Szeptember 15-én 19 órai kezdettel
Simándy József emlékhangverseny
templomunkban. Közreműködik a
Vivace együttes, templomunk kórusa.
• A gödöllői görögkatolikus egyházköz-
ség templomszenetlési ünnepe szep-
tember 1 3-án, szombaton 10 órakor
kezdődik Gödöllőn Kazinczy krt. 24.
• Szeptember 21 -től kezdve minden
hónap 1 . és 3. vasárnapján 18 órakor
görögkatolikus Szent Liturgia lesz
templomban.
• Állandó programjaink szervezés
alatt állnak, de azért leközöljük a ta-
valyi évben tartott rendszeres progra-
mokat. Részvétel előtt érdemes
érdeklődni a szervezőknél.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
Júniusban 226.000,-Ft; júliusban

185.000,-Ft; augusztusban
138.000,-Ft gyűlt össze persely-

gyűjtésünk során.
Hálásan köszönjük!

Egyéni befizetés esetén a szám-
laszám: 65100242-11068659
Kistarcsai-Nagytarcsai Római

Katolikus Egyházközségért Alapít-
vány, Pátria Takarékszövetkezet. A
közlemény rovatba kérjük írák be:
Templomfelújítás

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

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 350 példányban
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 1 3. Telefon: 06 (30) 640-1 359; 06 (28) 740-377

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

SZENT KOZMA ÉS DAMJÁN VÉRTANÚK
Szent Kozma és Damján iker-

testvérek, arab orvosok voltak a ha-
gyomány szerint. Diokletiánusz
alatt szenvedtek vértanúságot. Lizi-
ás prefektus elsőnek az „apostol in-
gyen-orvosokat” vetette kínvalla-
tásra, ámde eredménytelenül.

Állhatatosságuk miatt megkö-
tözve a tengerbe vettette őket,
azonban a köteleik feloldódtak, és

sértetlenül jöttek ki a partra. Ezután
máglyára állíttatta őket, azonban a
lángnyelvek kikerülték a két vérta-
nút. Oszlophoz kötözték ezután a
két embert de a nyílzápor sem tett
kárt bennük. Megpróbáltatásaiknak
a lefejezésük vetett véget 303-ban.

A hagyomány szerint a szíriai
Cirruszban (Kürhosz) volt a sírjuk,
tiszteletükre itt bazilikát is emeltek.
Konstantinápolyban is épült temp-
lomuk, ugyanis I. Jusztinián csá-
szár a testvérpár közbenjárására
halálos betegségéből kigyógyult.

Tiszteletük a 6. században elju-
tott Rómába. Ekkor IV. Félix pápa
(más forrás szerint Szimmachusz
pápa) a Fórumon templomot épít-
tetett nekik szentelve. Ezek után az
egész Egyházban elterjedt tisztele-
tük. Nevük bekerült a szentmise
kánonjába is. Az orvosok, patiku-
sok és orvosegyetemek védőszent-
jei. Életútjukról bővebben a
Szentek élete című kötetben olvas-
hatnak: http://www.katolikus.hu/
szentek/0926.html




