
Ezzel szemben nagyon is lehetséges,
hogy a hívő ember a halálakor boldog-
ságot sugározzon. Sőt, lehetetlen, hogy
például egy vértanú, közvetlenül a hitét
megpecsételő halála előtt boldogtalan-
nak érezze magát.
A hit és a boldogtalan halál összefér-

hetetlenek. Ha viszont a halál sem vehet
erőt a boldogságon, akkor még a sír mé-
lyéből is fölszivárog valami megmagya-
rázhatatlan, ami nem jóérzés, hanem
nógatás arra, hogy menjünk, és boldog-
nak hirdessük mindazokat (a vértanúkat
és szenteket), akik Istent befogadva éle-
tüket adták a világnak. A boldogság ösz-
tönző erő, ami képessé teszi az embert
arra, hogy az idő és a világ végéig ta-
núskodjon arról, hogy kinek hitt.
Ezzel szemben a hitetlen ember

„forgolódó középpont”. Önmaga körül
forog, de úgy, hogy hol ettől, hol attól
fordul el. Azonban az „elfordulásukból
nem adódik ki semmilyen út”. Ezért
nem is érezhet semmiféle „nyugodt sür-
getést”, legfeljebb lázas kapkodást,
aminek a vége minduntalan csak célta-
lan kiüresedés.
A boldogság olyan „ölelés”, amiből

nem marad ki senki és semmi. A boldog
ember a Teremtő „anyja”, a valóság „kö-
zéppontja”, akiben maga az Úr az, aki
mindent és mindenkit átölel. Tehát nem-
csak dajkálhatjuk Isten gyermekét, de
testet is adhatunk neki, hogy bennünk és
általunk magához vonja a mindenséget.

Görbe Józsefplébános

(Az idézetek Végh Attila írásából valók)

20
14

.o
kt
ób

er
-X

III
.é
vf
.8

.s
z.

Tartalom:
Bogártábor kulisszatitkai . . . . . . . . . . . . . . . 2
Templomszentelés Gödöllőn .. . . . . . . . 4
Szent liturgia Kistarcsán .. . . . . . . . . . . . . . . 4
A Balaton körül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Éld az Igét! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Béke a Földön .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gondolkozzunk! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ki(s)olvasó.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Napközis tábor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

BOLDOGSÁG
Az öröm nélkülözhetetlen, hiánya

beteggé tesz. Az öröm érleli, erővel tölti
föl az életet, de nem tudja azt „egésszé”
tenni. Következésképp az öröm (az uj-
jongás) lényeges „rész”, de képtelen be-
teljesíteni az életet. Ez élesen rávilágít
arra, hogy az élet teljessége nem lehet
olyan, amiben az öröm „elvetél”. De
akkor mi lehet az élet teljessége, és ho-
gyan lehet arra eljutni?
Isten ezt a kérdést Fiának megteste-

sülése által válaszolta meg. Csakhogy
mindezt titok fedi. Hisz még a Szűz is,
akiben az élet teljessége megfogant, ér-
tetlenkedve kérdezi Isten angyalától:
Hogyan válik ez valóra? (Lk 1 ,34) A
válasz csupán ennyi: Isten műve ez. Ne-
ki semmi sem lehetetlen.
Ha valóban szeretnénk az élet teljes-

ségének titkához közelebb férkőzni, ak-
kor tegyük föl világosan a kérdést: a
saját életünkben mi az, ami Isten műve?
Ki adhat erre választ? Csak Isten. De
hogyan tehetjük föl neki ezt a személyes
kérdésünket? És ő hogyan válaszol erre?
Úgy, ahogyan azt Szűz Máriának tette.
Csak neki adott választ minderre, de
amit neki mondott, azt üzeni nekünk is.
Mária, mint valami eleven „kérdést”,

úgy hordozta méhében az élet titkát. Ez
a „kérdés” – Jézus Krisztus – olyan
életrevaló és „egész”-séges, hogy aki-
ben megfogant, azt azonnal sürgeti,
hogy sietve induljon útnak. Ilyen meg-
indultan érkezik meg Mária Erzsébet-
hez, aki a Szűz köszöntését hallva eltelt
a Szentlélekkel. Erzsébet pedig – a
Szentlélektől eltelve – kinyilatkoztat.
Először is leleplezi a titkot: Hogyan le-
het az, hogy Uramnak anyja látogat el

hozzám? (Lk 1 ,43) Hogyan lehet az,
hogy Isten, a világot teremtő „közép-
pont” benned hozzám közeledik? E kér-
dések világossá teszik: Mária a világ
„középpontjává” lett, mert méhében
hordozza a világot teremtő Istent. Ő az,
aki „hitt annak beteljesedésében, amit

az Úr mondott neki.” Mária hite gyü-
mölcsöt termő. A hit gyümölcse pedig
Isten alkotása: maga a boldogság. Egy-
szóval „Boldog, aki hitt”. Mindenki
boldoggá lesz, aki hisz, mert a hit és a
boldogság Isten műve.

Isten Anyjában – Szűz Máriában –
érthetjük meg, hogy a hit lényegében
befogadás. A Teremtőt, vagyis az Életet,
más szóval az „élet világosságát” kell
befogadnunk. Ez a befogadás „anyává”,
és amint az előbb láttuk, a teremtés
„középpontjává” tesz minket. Erre Jézus
világosan utal is, amikor azt állítja,
hogy mindenki, aki hisz benne, és meg-
tartja tanítását, az az ő testvére, sőt az ő
anyja. (Lk 8,21 ) Aki ilyen kapcsolatba
kerül Istennel, az boldognak tudja ma-
gát. A boldogság nem ujjongó, nem ki-
törni vágyó öröm, hanem az
„egész”-ség megtapasztalása. A boldog-
ság arról árulkodik, hogy nem hiányzik
semmi, mindenünk megvan, amire
szükségünk van. És mégis, éppen a bol-
dogság az, amiről el lehet mondani: ez
az „élet nyugodt sürgetése”.
Bármilyen mélyen hívő életet is éljen

valaki, az azért mégiscsak elképzelhe-
tetlen, hogy a halálos ágyán uj jongjon.

M.S. mester:
Mária és Erzsébet találkozása
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A SZENTJÁNOSBOGÁR TÁBOR KULISSZATITKAI
Már sokan hallottak, olvastak róla,

hogy Kistarcsa volt idén nyáron az
egyik helyszíne a Szentjánosbogár
Közösség gyermektáborának. Többen
feltették a kérdést, hogyan is került
kisvárosunkba ez a program? A kér-
désre a válasz nagyon régre nyúlik.
Családunk a kétezres évek elején

Szigethalmon élt, az ottani plébános
Pollák Laci atya által ismertük meg a
Szív újságot, azon belül pedig a
Szentjánosbogár közösséget, melynek
az újságban saját oldalai voltak,
amellyel a gyerekeket szólították meg.
Ott olvastunk a Bogár tábor lehető-
ségről. Dani fiunk volt először Bogár
táborban 2002-ben, aztán a lányok is,
ahogy elérték az alsó korhatárt, Boga-
rak lettek, „megfertőzték” egymást.
Az elmúlt 12 évben a három gyerme-
künk összesen 20 táborban vett részt
az ország különböző falvaiban, váro-
saiban, volt olyan helyszín, ahol több-
ször is jártak, hol együtt, hol pedig
külön-külön. Olyan is előfordult, hogy
a tábor kezdőnapján 3 helyszínre 3
különböző pályaudvarról indítottuk
őket. Ezekben a táborokban mindig
sok lelki élménnyel, baráttal gazda-
godtak, ahogy ők fogalmazták meg,
„szeretve voltak”. A nyaraink egyik fő
programja lett a Bogár tábor, minden
mást ehhez igazítottunk.
Dominika lányunk lett a családból

vérbeli Bogár, az év folyamán hetente
bogár klubba jár, hogy évközben is át-
éljék kicsiben azokat az élményeket,
amit a nyári együttlét során tapasztal-
nak meg. Ő már két éve „rágta a füle-

met”, lehetne itt nálunk is bogár tá-
bor, milyen jó lenne, ha mint házigaz-
da fogadhatnánk a sok Bogarat, egy
kicsit visszajuttatva abból a sok jóból,
amit mi kaptunk a közösségtől. Elein-
te túl nagy feladatnak gondoltam azt,
hogy elvállaljuk, Kistarcsa legyen az
egyik helyszín, hiszen nagyon sok he-
lyi ember segítségére, összefogására,
nyitott szívére van szükség az egy he-
tes program megvalósulásához. Ráa-
dásul én magam is húzódoztam ekko-
ra feladatot a vállamra venni. De Do-
minika nem adta fel… tavaly novem-
berben küldött egy e-mailt, amit Zó-
lyomi Kata a Szentjánosbogár KHE
koordinátora tett fel a Bogár levelező-
listára, miszerint nincs még elég hely-
szín a nyári gyerek táboroknak. Sokat
gondolkodtunk rajta, át - meg átrágtuk
a családdal, mit hogyan lehetne majd
megszervezni, aztán december elején
az egyik roráté misén érett meg az el-
határozás, úgy érzem akkor ott, a
templomban kaptam elég erőt a fel-
adathoz. Görbe atya is áldását adta a
táborra, így aztán az egyházközség
nevében jelentkeztem a felhívásra,
amit nagy örömmel fogadtak a Bogár
irodában. Januárban már elkezdtük az
előzetes megbeszéléseket, ötletelése-
ket, aztán március végén terepszemlé-
re jött el hozzánk Kata és a leendő
táborvezető, Huszár Domonkos. Vé-
gigjártuk a helyszíneket, a lehetséges
programokat átbeszéltük, elkészítettük
az elintézendők hosszú listáját. Ekkor
ültünk le Görbe atyával és Solymosi
Sándor polgármesterrel megbeszélni a

részleteket. Mind a ketten támogatták
a munkánkat, József atyánk a plébáni-
át és a templomot, Polgármester úr az
önkormányzati tulajdonban levő in-
gatlanokat bocsátotta a tábor rendel-
kezésére térítésmentesen. Így lett a
Főbogarak szállása az iskola tornater-
me, zuhanyozni pedig az uszodába
járhattak át (sajnos a tornatermi zu-
hanyzók használhatatlan állapotban
vannak). Az eső miatt a sportverseny a
régi Forfa iskola tornatermében volt, a
beszélgetések helyszíne a Búcsú tér
lett. Az esőhelyszínre megkaptuk a
Civil-házat, a templom és a plébánia
épületét, valamint az udvarban álló
nagy sátrat, a csütörtöki előadásra pe-
dig a Csigaházat.
A gyerekeket befogadó szállásadók

nagyon hamar összejöttek, sok család
jelentkezett, jó érzés volt megtapasz-
talni, hogy ilyen nyitott szívvel állnak
a tábor mellé az itt élő emberek. Az öt
táborhelyszín közül Kistarcsán jelent-
keztek a legtöbben és a leghamarabb
arra, hogy 5 napra 2-3-4 gyereket a
családjukba fogadjanak. A tábor előtti
családlátogatásokon nagy szeretettel
fogadtak a szállásadók, sokan látásból
ugyan ismerősek voltak a templom-
ból, de jó volt közelebbről is megis-
merkedni. Majdnem mindenkivel
elbeszélgettünk, így aztán a pár per-
cesre tervezett látogatások nem fértek
bele 2-3 estébe, bő két hét alatt sike-
rült majdnem mindenkihez eljutnom.
A keddi, településmegismerő prog-

ramokra is szívesen jelentkeztek a se-
gítők. Az egyik helyszín a Deres
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A kistarcsai szkóla
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Lovas udvar volt, ahol a tulajdonos
Kohajda Péterné Mónika a lovas szer-
számokkal, a lótartással ismertette
meg a gyerekeket. A plébánián Nagy
László József keramikus vezetésével
agyagoztak, valamint a Pannónia
Néptáncegyüttes fiatal táncosai segít-
ségével ismerkedtek a kistarcsai nép-
viselet és néptánc szépségeivel a
táborlakók. A Búcsú téren Solymosi
Sándor és csapata az íjászkodás rejtel-

meibe avatta be a Bogarakat. Ezen a
délutánon kaptuk a rengeteg palacsin-
tát, amit a Mária Légió tagjai sütöttek
a gyerekeknek, emellett minden nap a
helyiek gyümölcsöket, süteményeket
hoztak a táborlakóknak, amit nagy
örömmel fogadtak és fogyasztottak el.
Nagyon jó érzés volt, hogy ilyen

sokan a tábor mellé álltak, nem győz-
tem bezsebelni a sok-sok dicséretet,
kedves köszönő szót, amit a Bogár ve-
zetőktől kapott Kistarcsa.
Természetesen, ahogy egy gyerek-

táborban már csak lenni szokott, itt is
voltak azért nehézségek. Talán az
egyik legnehezebb feladat a gyerekek
és a szállásadók összeboronálása volt.
A Főbogarakkal közösen próbáltuk
meg szombaton délután a kéréseknek
megfelelően kialakítani a beosztást (a
szállásadók megmondhatták, hogy mi-
lyen korú és nemű gyerekeket várnak,
a gyerekek pedig a jelentkezési lapon
megadhatták, hogy kivel akarnak egy
szállásra kerülni), amit aztán a folya-
matos visszamondások miatt újra és
újra át kellett dolgozni. Még a vasárna-
pi tábornyitó szentmise alatt is érkezett

betegség miatti lemondás a tábori rész-
vételről, amikor már nem volt lehető-
ség újabb újraosztásra. A visszajelzé-
sekből mégis úgy érzem, hogy a
Szentlélek segítségével minden szál-
lásadóhoz olyan gyerek került, akinek
a legnagyobb szüksége volt éppen arra
a családi légkörre. Kisebb-nagyobb
balesetek, rosszullétek is „színesítet-
ték” a napokat. Jártunk a Baleseti kór-
házban, a Tűzoltó utcai gyerekklinikán,

meg persze az orvosi ügyeleten is
megfordultunk párszor. De természete-
sen nem ezek a pillanatok égtek bele az
ember emlékezetébe és szívébe! Sok-
kal inkább a közös együttlétek, a reg-
geli imák Ati tiszi elmélkedéseivel, a
szentmisék, különösen a határban meg-
tartott szabadtéri szentmise a szederfa
árnyékában. A nagy túrázás, az aka-

dályversenyre való készület, a hol vic-
ces, hol megható csoportelőadások, a
tábortűz a köré szervezett játékok, a
záró szentmise megható köszönő-kien-
gesztelődő ölelése. Jó volt mindennek
részesévé válni!
Hálás szívvel mondok köszönetet

mindazoknak, akiknek nagylelkűsége,
nyitott szíve és áldozatvállalása nélkül
nem rendezhettük volna meg a Szent-
jánosbogár tábort Kistarcsán. A fen-
tebb felsoroltakon kívül köszönet illeti
az egyik legnagyobb segítőmet, Csaja
Janit, aki a szervezés mellett közvetí-
tő szerepet is vállalt a polgármesteri
hivatal felé; a szállásadókat, akik be-
fogadták a gyerekeket a családjukba; a
sok kistarcsai fiatal segítőt, akik ide-
jüket áldozták a programok lebonyolí-
tásához, és persze a kedves híveket,
akik sok-sok finomsággal halmozták
el a gyerekeket. Családomnak is ha-
talmas köszönet, hogy az egy hét min-
den pillanatában részt vettek, segítet-
tek nekem, mindenben támogattak.
Külön köszönöm Dominikámnak,
hogy kitartó volt és nem adta fel! Nél-
küle biztosan nem lett volna Szentjá-
nosbogár tábor Kistarcsán! Bízom
benne, hogy mindazok, akik csak ki-
csit is bekapcsolódtak a tábor életébe,
élvezték és új élményekkel, barátok-
kal gazdagodtak. Jövő júliusban is
lesz Bogár tábor az ország öt települé-
sén, remélem sok kistarcsai résztve-
vővel!

Csicsiri Kriszta

Fotók: Csicsiri Ferenc
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TEMPLOMSZENTELÉS GÖDÖLLŐN
Kocsis Fülöp püspök atya felszen-

telése által Isten hajlékává lett a Gö-
döllőn felépült görögkatolikus temp-
lom, amely a Szent Kereszt tiszteletére
lett felszentelve. Püspök atya igen
szép ajándékkal ajándékozta meg az
egyházközséget. Rómából, a Vatikán-
ból, hitelesített Szent Kereszt ereklyét
hozott magával. Ezáltal nem csak a
címünnep miatt lett Szent Kereszt
templom, de az oltárba helyezett erek-
lye által is.

A délelőtt 1 0 órakor kezdődött
szertartás kezdetekor Kocsis Fülöp
hajdúdorogi megyéspüspök körbehor-
dozta a templom körül a Szent Ke-
resztből származó ereklyét, amit ké-
sőbb az oltárban helyeztek el.
A templom alapkövetét 2011 no-

vemberében tették le, majd 2013-ra

készült el a szerkezetkész állapot, míg
végül 2014. szeptember 1 3-án sor ke-
rülhetett a felszentelésre.
Isten megsegítette azokat a jó szán-

dékú embereket, akik János atya veze-
tésével elhatározták, hogy templomot
építenek. A földbe helyezett kő csodás
templommá lett – mondta Kocsis Fü-
löp püspök, majd úgy fogalmazott, a
felszentelt templom Isten jelenlétének
helye, de azt a közösségnek kell meg-
töltenie élettel.
A templom építését lelki építkezés

előzte meg – mondta Sivadó János pa-
rókus, aki köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, akik támogatták a templom
létrejöttét. Úgy fogal-
mazott, az elmúlt
években megtapasztal-
ta a csodát. Mindenki
összefogott azért, hogy
Istennek hajlékot
emeljenek: Kocsis Fü-
löp püspök három al-
kalommal összesen 32
millió forinttal támo-
gatta az építkezést, az
Emberi Erőforrások
Minisztériumának pá-
lyázatain 25 millió fo-
rinthoz jutottak, Gödöllő város Önkor-
mányzata ingyenesen adta a telket,

valamint 10 millió forint támogatást
nyújtott, Veresegyház önkormányzata
2 millió a gödöllői HUMAN BioPlaz-
ma Kft. félmillió forint, míg az Ameri-
kai Püspöki Konferencia 9 millió
forinttal támogatta a templom építést.
Mindezek mellett a hívek is hatalmas
áldozatokat hoztak, a fiatal családosok
épp úgy, mint sok idős gyülekezeti tag.
Mint mondta nagyon hosszú lenne fel-
sorolni mindenkit, aki fontosnak tar-
totta, hogy a görögkatolikus gyüleke-
zet gödöllői temploma megépülhes-
sen, de mindenkinek köszönetet mond
a segítségért.

Kép és szöveg: godollo. hu

A szent liturgiák időpontja:
vasárnap 9.30; h, k, cs, p: 1 8 óra

SZENT LITURGIA KISTARCSÁN
Szeptember 1 3-án volt az új görögkatolikus templom szentelése Gödöllőn.

Ezt követően Kistarcsán a hónap első és harmadik vasárnapján 18 órakor tart
szent liturgiát templomunkban, Sivadó János parókus. Az első alkalom
szeptember 21 -én volt. (A fényképek ekkor készültek.) Októberben 5-én és 17-
én lesz még liturgia. Kép és szöveg: Lauer Tamás
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Július 24-én 11 kistarcsai fiatal egy
izgalmas túrára indult, két keréken,
méghozzá a magyar tengernek becézett
Balaton körül. 27-én indultunk haza és
azt hiszem, mindannyiunk nevében el-
mondhatom, hogy rengeteg élménnyel
gazdagodtunk a pár nap során.
Görbe atya vetette fel még a tavalyi

hittanos táborban, hogy az idősebb, ti-
zennyolc éven felüli fiataloknak is le-
hetne szervezni egy tábort, bármi olyan
programot, ahol ők is összegyűlhetnek,
ismerkedhetnek, és értékes perceket
tölthetnek egymással. Így született meg
a biciklitúra ötlete, melynek felvetése
egy társasjátékkal, beszélgetéssel töl-
tött estén osztatlan sikert aratott. Görbe
atya az ötletadáson túl az egyházköz-
ség és a püspökség anyagi támogatását
is biztosította a számunkra, hogy a szű-
kös pénztárcájú egyetemistáknak se je-
lentsen gondot a részvétel.
A közel negyven meghívott kistar-

csai fiatal fele jelzett vissza, hogy érde-
kelné a dolog, így megkezdődött a
szervezés hosszú, olykor igencsak ne-
hézkes folyamata. A legnehezebb talán
az időpont kiválasztása volt, hiszen ne-
héz olyan intervallumot találni, ami ha
nem is mindenkinek, de legalább a
többségnek megfelel. A felmerülő lehe-
tőségek közül végül arra esett a válasz-
tás, amely a legtöbbeknek megfelelt,
így hát a hosszas előkészületek után jú-
lius 24-én biciklire pattanhattunk.
Csütörtökön reggel szálltunk vo-

natra, Méhes Pali bácsi közreműködé-
sével, aki az összes kerékpárt elszál-
lította nekünk a Déli pályaudvarra,
hálás köszönetünk érte! Némi döcögés
után máris Balatonaligán szívhattuk
magunkba a balatoni levegőt. Nem
késlekedtünk sokat, egyből indultunk,
már a legelején sikerült megtalálnunk
a közös hangot, felvéve a megfelelő
tempót az első napra tervezett hatvan
kilométert igencsak hamar megtettük -
önmagunkhoz képest.
Első éjszakánkat Balatonakalin töl-

töttük, méghozzá egy rendkívül barát-
ságos kempingben. A sátorállítás ne-
hézségeit sikeresen, együtt leküz-
döttük, így a nap hátralévő részét
egymás társaságában élvezhettük a
strandon.

Másnap reggel ugyan fájó lábakkal
ismét biciklire ültünk, tekertünk tűző
napsütésben, szélben, esőben, aszfalt-
ról párolgó levegőben, hogy végül fá-
radtan, hetvenhárom kilométerrel a
hátunk mögött pihenjünk meg Bala-
tonberényben. Az itteni szállásunk egy
piarista vendégház kertje volt, a bátor
fiúk szemerkélő esőben is megbirkóz-
tak a sátor felállításával, míg a lányok
inkább a biztonságos garázs menedé-
két választották éjszakai lakhelyük-
nek. A közös vacsora gondolata kellő
motivációt adott, így miután lemostuk
az út sarát, indultunk is volna, ám ter-
vünket meghiúsította egy hirtelen zá-
por, így az eresz alá szorultunk. Ter-
mészetesen így is feltaláltuk magun-
kat, a házhoz rendelt pizza és a vacso-
ra közbeni beszélgetés csodálatos
megkoronázása volt a napnak.

Lelkesedésünk szombat reggel is tö-
retlen volt, újult erővel - noha továbbra
is fájó lábakkal - pattantunk biciklire,
hogy megtegyük a hátralévő körülbelül
hetven kilométert. A déli szakasz sok-
kal könnyebb terepnek bizonyult, mint
az északi vidék, mégis kellőképpen el-
fáradtunk, ám a látnivaló ezúttal is cso-
dálatos volt. Szinte egy emberként
sóhajtottunk fel, amikor eltekertünk a
Zamárdi feliratú tábla mellett, hát még
mikor a kemping bejáratán gurultunk
át! A sátorállítás ezúttal sem volt zök-
kenőmentes, de közös erővel ezt is si-
került megoldanunk. Nem volt hát más

dolgunk, mint leheveredni a parton, él-
vezni a napfényt, majd a vízben alapo-
san összefröcskölni egymást. A parton
töltött este percei rohamtempóban sza-
ladtak el a remek társaság körében, so-
kat beszélgettünk, még többet nevet-
tünk és azt hiszem, bátran kijelenthe-
tem, hogy ezen az estén érződött iga-
zán, hogy a társaság eszméletlen jól
összeszokott a pár nap alatt.
Szomorkásan indult a vasárnap

reggel és nem csak azért, mert eső éb-
resztett minket, hanem azért is, mert
az utolsó naphoz érkeztünk. Ahogyan
azonban az eső elállt, a mi jókedvünk
is megérkezett, kihasználtuk az utolsó
nap lehetőségeit az együttlétre.
A megannyi szép táj és emlék mel-

lett talán a legjobb az volt ebben a pár
napban, hogy felnőttként tekinthettünk
magunkra. Egy csoportnyi húsz év kö-
rüli fiatal vágott neki ennek a túrának
és habár akadtak nehézségek, „valódi”
felnőtt kísérő segítsége nélkül, közö-
sen mindent sikerült leküzdenünk, le-
gyen szó akár egy kilyukadt gumiról,
vagy egy görcsölő combról. Ez a pár
nap teljes mértékben visszahozta a ré-
gi, első hittanos táborok hangulatát, a
társaság nem sokban változott és an-
nak ellenére, hogy az elmúlt években
nem mindenkivel tartottuk a kapcsola-
tot, most mégis sikerült visszacsem-
pészni egy keveset abból, amit igazán
szerettünk azokban a táborokban; a
közös étkezések, az együtt leküzdött
nehézségek és nem utolsó sorban a
felhőtlen hangulat.
Összesen 193 kilométer, több,

mint 10 óra biciklizés, tekeréstől sajgó
lábak, nevetéstől fájó arcizmok és én
bátran kijelenthetem, hogy igen, jövő-
re is ott leszek!

Kép és szöveg: Csicsiri Dorka

A BALATON KÖRÜL
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ÉLD AZ IGÉT!
Évközi 27. vasárnap – Mt 21 ,33-43
A mai evangélium alcíme – Példa-

beszéd a gonosz szőlőművesekről –
nem fejezi ki a példabeszéd igazi tar-
talmát. Ez a történet ugyanis nem a
szőlőművesekről, hanem a végtelenül
türelmes Istenről szól. A szőlősgazda,
a mennyei Atya, aki mindig ad esélyt
a megtérésre és a növekedésre. Folya-
matosan hív téged is arra, hogy kö-
vesd őt és egyre mélyebb kapcsolat
legyen köztetek. Isten nem büntet,
nem áll bosszút. Mivel szabadnak te-
remtett minket, ezért megengedi, hogy
hordozzuk bűneink következményeit,
de mindig hív arra, hogy térjünk
vissza hozzá. Újra és újra megszólít
téged is, ha rossz úton jársz. Soha
nem adja fel, hanem mindig vár rád.
Ezeket a szempontokat szem előtt
tartva, kezdd el tettekre váltani Jézus
szavait!

Feladat – gyakorlat:
Isten türelmes. A héten gyakorold

te is a türelmedet. Nézd meg, hogy hol
vagy türelmetlen (pl. munkahelyen a
munkatársakkal). Imádkozz a türelem
ajándékáért és próbálj türelmes lenni.

Ne kezdj el vitázni vele vagy sürgetni,
hanem fogadd el az ahol, ő tart.
Imádság közben gondold végig az

elmúlt hetet. Nézd meg, hogy van-e
olyan terület, olyan „szőlő”, ahonnan
kizárod Istent. Kérd őt, hogy segítsen
megnyílni.
Határozd el akár naponta többször

is, hogy teret adsz Istennek. Pl. : Töre-
kedj egy-egy bűnt elkerülni vagy öt
perccel több időt szánni az imádságra.
Ez talán kis dolognak tűnik, de a vál-
tozás csak ilyen kis lépésekkel indul el
benned. Tapasztalni fogod, hogyha
közeledsz Istenhez, Ő még inkább kö-
zeledni fog hozzád.
Ha van valaki, akit végleg leírtál

vagy kizártál az életedből, akkor ezzel
lemondtál róla. Isten mindig új lehető-
séget ad neked is. Ha van lehetőséged
tegyél jót valakivel, akit végleg leírtál,
vagy akivel már hosszú ideje nem be-
szélgettél vagy akivel összevesztél.
Legalább imádkozz érte és a kibékülé-
setekért. Az imádság, mint eszköz ar-
ra, hogy szeresd a másikat mindig
rendelkezésedre áll.

KiD

GONDOLKOZZUNK!
Fontolóra véve a legrosszabb em-

beri jellemvonásokat, megállapíthat-
juk, hogy okvetlenül közéjük kell
sorolnunk kettőt. Ezeket csak egy betű
különbözteti meg egymástól: tehetet-
lenség és telhetetlenség. Közös gyöke-
rük az öntörvényű magatartás. A
léleknek ez az állapota (betegsége?)
nem engedi meg, hogy az illető sze-
mély önmagánál fontosabbat, bölcseb-
bet, tehetségesebbet, tapasztaltabbat
ismerjen el, tehát az isteni gondvise-
lésről, a Szentlélekről sem akar tudo-
mást venni. A telhetetlen ember
mindent meg akar szerezni, harácsolá-
sában már az sem érdekli, hogy telje-
sen fölösleges dolgokkal árasztja el
birodalmát és különösen érzéketlen a
többi ember gondja-baja iránt, hiszen
azok csak akadályozzák céltalan elő-
nyomulását. Erre gondolt Ferenc pápa
is, amikor kimondta, hogy az emberi-
ség semmit sem tanult a világháborúk
keserves leckéiből. Az lehet, hogy az
iszlám tanításában nem szerepel az

erőszak alkalmazása, mint e vallás ter-
jesztésének szükséges eszköze, de ha
az utóbbi ezer év történetét nézzük,
egészen mást tapasztalunk. Ugyanak-
kor a középkort követően a nyugati
nagyhatalmak gazdagságát is az indiá-
nok és afrikai népek kirablása, rab-
szolgaságba hurcolása alapozta meg.
Amikor ez is kevés volt, majd össze-
omlottak a gyarmatbirodalmak, egy-
másnak estek és az öldöklésben már
semmit sem számított sem Isten sem
ember, csak a diktátorok akarata, akik
istennek képzelték magukat. Ebből a
betegségből mindmáig nem sikerült a
világpolitikának kigyógyulni.
A katasztrófákhoz azonban a másik

csapás is hozzájárult: a felelősök tehe-
tetlensége. Ha a magukat keresztény-
nek nevező európai uralkodók össze-
fogtak volna, meg tudták volna akadá-
lyozni, hogy Délkelet- és Közép-Euró-
pa török uralom alá kerüljön. Ez olyan
következményekkel járt, ami nemcsak
hazánk függetlenségét törölte el több,

mint 4 évszázadra, hanem kettészakít-
va Európát máig helyrehozhatatlan ká-
rokat okozott, lehetetlenné téve igazán
demokratikus rendszerek kialakulását.
A kettő között hiányzik egy centrális
központ, ami minden hátránya ellenére
a Monarchia lehetett volna.
A kettő természetesen összefügg. A

telhetetlen embertől nem várható szo-
ciális magatartás, segítségnyújtás az
elesetteknek, aki csak a maga érdekeit
tiszteli, az nem is akar tenni mások
jólétéért semmit. Korunk igazi nagy-
hatalma, a telhetetlen kereskedelmi
média is azt sugallja: csak rám hall-
gass, mással ne törődj , majd én meg-
mondom hogy mi a helyes és mi a jó
neked.
Elnézve az áruházláncok reklámjait

az elmúlt önkényuralmi rendszer
egyik 1956 előtti jelmondata jut
eszembe: „A Párt a mi agyunk.” Most
meg a bugyuta szövegek kieszelői a
mi agyunk? Akkor mire való a fejünk?

Szám László dr.

BÉKE A FÖLDÖN
Világunk békéjét fenyegető,

egyre aggasztóbb hírek érkeznek
nap, mint nap a Föld forró pontjai-
ról, (pl. Ukrajna, délnyugat-ázsiai
területek). Az Egyház felelősséget
érez, az emberhez méltó együttélé-
sért, a békéért. II. János Pál pápa
1986 óta, a világ legkülönbözőbb
vallásainak vezetőit több alkalom-
mal összehívta, hogy közösen te-
gyenek, az egész emberiség
ügyéért, a béke megteremtéséért.
A Mária Rádió ezt a hagyo-

mányt követve, a Szent II. János
Pál által kijelölt nyomon kíván ha-
ladni, és az emberek biztonságát,
békevágyát a maga eszközeivel tö-
rekszik megteremteni.
Ezért a Mária Rádió 2014. szep-

tember 21 -től minden reggel 7 órá-
tól békeimát mond a görög katoli-
kus, ortodox, református, evangéli-
kus, baptista, pünkösdi, embertár-
sakkal közösen.
Imádkozzunk közösen mind-

annyiunk békéjéért!
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GYÓGYSZER A
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Ferenc pápa, ha teheti rózsafüzért
osztogat az embereknek. Kicsi
gyógyszeres dobozban az alábbi
használati utasítással:

Misericordia 59 tabletta (szem)
Gyógyszer a lélek számára
A gyógyszer megnevezése:
Misericordia (Irgalmasság)
Összetétel: Minden rózsafüzér

tartalmaz 50 üdvözlégyet, 5 mi-
atyánkot, 5 dicsőséget, 1 Salve Regi-
na-t.

Aktív alkotórészek: Az Isten ke-
gyelme.

Gyógyszertári kategória: Pezs-
dítő hatású megszentelés.

Túladagolás: Nagy dózisban a
következő szimptómák jelentkezhet-
nek: lázas örömkitörés, hirtelen fel-
fakadó dicséret Isten felé, az irgal-
masság és könyörületesség megnyil-
vánulásai.

Kölcsönhatások: Használata le-
hetséges vagy még inkább javasolt,
hogy egyéb imákkal együtt vegyük,
együtt a szentségekkel, különösen az
Eucharisztia mellett.

Javallott adagolás: A túladago-
lást javasoljuk!

Gyógyászati tünetek: Lelki lan-
gyosság esetén nagyon ajánlatos, se-
gíti a megszentelődést, elriasztja a
kísértéseket, elmulasztja a lelkiisme-
ret elnehezülését és savtartalmát, ki-
hozza a lelkeket a tisztítótűzből.

Adagolás: Szájon át alkalmazan-
dó, odaadás és nagyfokú koncentrá-
ció szükségeltetik.
A hatások fokozódhatnak csopor-

tos alkalmazás esetén.
Mellékhatások: Minden nap el-

mondva az agyban folyamatokat in-
díthat el.

Ellenjavallat: Nincsen.
Szavatosság: Semmilyen formá-

ban nem romlandó, minőségét kor-
látlan ideig megőrzi!

Figyelmeztetés: Tartsa a gyógy-
szert mindig a gyermekekhez közel,
könnyen elérhető távolságban!

1 . Gyakran álltunk harcban az izra-
elitákkal. Dávid Saul haragja elől hoz-
zánk menekül, később viszont vissza-
szorítja uralmunkat. Sámson halála
árán szabadítja meg tőlünk népét.
2. A bibliai idők egyik leggyak-

rabban fogyasztott gyümölcse va-
gyok. Orvosságként kelések gyógyí-
tására használtak így gyógyította
meg Izajás Hiszkiját. (2Kir 20,7).
Egyes egyházatyáknál Mária szűzes-
ségét jelképezem.

3. A zsidóság legfőbb törvényhozó
testületeként működtem. Tagjaim a fő-
papok, a vének és az írástudók közül

kerültek ki. Jézus halálra ítélésének
idején Kaifáson kívül hetven tagot
számláltam.
4. Négy hajadon lányom volt. A hét

diakónus közé tartoztam. Kandáké
etiópiai királyné főkincstárnokát meg-
kereszteltem, és a szamaritánusok kö-
zött is térítettem. (ApCsel 8,27)
5. Híressé tett, hogy földemen je-

lent meg három pásztorgyermeknek a
Szűzanya. Évente több, mint négy-
millió ember zarándokol ide. A Szűz-
anya jelenéseiben három dolgot kért,
az egyik a rózsafüzér napi imádkozása
a bűnösök megtéréséért.

REJTVÉNY
Tizennégy és tizennyolc év közöttieknek.

Kiről, vagy miről van szó? Minden válasz F betűvel kezdődik.
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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 5.30-17.30 katekézis 1 . és 2. osztály.
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től a MÉCS
családközösség összejövetele.
• Szerdán 15.30-17.30 katekézis 3. és
4. osztály. 1 7.30-ra várjuk a plébáni-
ai hittanra azokat, akik iskolájukban
nem tudnak hittant tanulni.
1 6-17 szkóla próba
18-19.30 a Vivace Kórus próbája.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (T)

• Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T);
• Péntek: 14.30-16.30 katekézis felső
tagozat; 1 6-1 8 Kerámia szakkör;
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.
• Vasárnap kéthetente a szkóla éneke-
sek szolgálnak a 9-es diákmisén.

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 8.00
kedd: 1 8.00
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
Görögkatolikus szent liturgia:
október 5-én és 19-én 18 órától.
Nagytarcsán október 12-én és
26-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
• Október estéin 17.1 5-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért templo-
munkban. Vasárnap 15 órától. Jöj-
jünk Szűzanyát dicsérni! A
hétköznapi szenmisék emiatt októ-
berben 18 órakor kezdődnek.
• Október 6-án 19.30-kor ifjúsági
hittan (1 8 év felett)
• Október 18-án lesz a szüreti bál
gyerekeknek és az ifjúságnak.
• November 15-én özvegyek,
egyedülállók lelki napja lesz.
• November 29-én adventi
koszorú készítés a plébánián.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
Szeptember hónapban 183.000,-Ft
gyűlt össze perselygyűjtésünk

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 400 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

ISTEN IGÉJE
Ezen a nyáron is két hétig zajos volt

a plébánia, a napközis táborozó gyere-
kektől. A tábor mottója „Isten igéje”
volt. Mindennap egy történet vezetett
rá arra, Isten igéje táplál, éltet, ízesít és
megédesíti életünket. A gödöllői kirán-
dulás mindkét alkalommal elmaradt az
időjárás miatt, de nem unatkoztak a
gyerekek, igazi mozis hangulat volt,
ami mindenkinek tetszett. A második
héten volt trambulin is, aminek nagyon
örültek a gyerekek. Sajnos nem mond-
hatjuk, hogy balesetmentes volt a tábor.
Beigazolódott a mondás, hogy jóból is
megárt a sok, mert két napra hozták a
trambulint, és a második napon baleset
történt az ugrálások alatt. Az egész tá-
bor megkoronázása a táborzáró szent-
mise volt, amit megköszönünk az
atyáknak. A szentmise után vetítés volt

a tábori képekből, ami mindig nagyon
sok mosolyt csal mindenki arcára.
Egy személyes élményt szeretnék

megosztani. Két, nem kistarcsai fiú volt
a táborban, akik üresedés miatt tudtak
eljönni. Édesapjuk reggel, a kocsiban
tanította őket a keresztvetés tudomá-
nyára, mondván, hogy hittanos táborba
jönnek. Nagyon jól érezték magukat,
megtanulták azokat az imákat, amiket
mi mondtunk, és amikor elköszöntek a
tábor végén a gyerekek, csak ez a két
fiú köszönt úgy el, hogy Dicsértessék a
Jézus Krisztus! Hiszem, hogy a Szent-
lélek nem engedi, hogy ezek a gyere-
kek elfelejtsék ezt a hetet. Köszönet
azoknak, akik segítők voltak, akik sza-
badidejüket feláldozták a gyerekek
örömére. Isten fizesse meg!

Mátyás Ilona táborvezető

Arejtvénymegfejtése:
1.filiszteusok,2.füge,3.farizeu-

sok,4.Fülöp,5.Fatima

Fotók: Méhes




