
milyen történettel gazdagodtam a meg-
halt dédnagyapámmal, dédnagyanyám-
mal kapcsolatban. Mióta nekem is
vannak gyermekeim, velük együtt imád-
kozunk és gyújtunk gyertyát. Most már
mi mesélünk nekik a férjemmel azokról,
akiknek a sírjánál járunk.

Az idei évben is megyünk temetőt
látogatni, de most más lesz. Édesapám
elvesztése másképpen láttatja velem az
egész életet. Igazából most érzem azt,
hogy egyszer tényleg vége van valami-
nek itt a földön és ez milyen fájdalom-
mal jár.

Nem is gondoltam, hogy ennyi szál-
lal kapcsolódtunk egymáshoz, minden
apró dolog őt juttatja az eszembe. Szá-
momra ezek az emlékezések azt sugall-
ják, hogy most is itt van velem, velünk
és bennünk tovább él.

Olyan jó azokra a tanításokra gon-
dolni, amit Görbe atya a bibliaórá-

kon mondott, hogy Isten
van mindenben és mi is
Istenben vagyunk. Ez
azt jelenti számomra,
hogy édesapám nem egy
távoli helyen van, ahol
már együtt lehet az Is-
tennel, a szüleivel, test-
véreivel, hanem itt van
velünk is. Ezek a gon-
dolatok hihetetlen meg-

nyugvást jelentenek szá-
momra és egyfajta vágyakozást is

az örök életre.
M.Zs.
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MINDENSZENTEK ÜNNEPE
Az ünnep rövid története:

Mai formájában is több, mint ezer-
éves ünnep, eredetében és jelentésében
pedig visszamegy az első keresztény
századokra.

Minden nép mindenkor tiszteletben
tartotta nagyjait és elődjeit. A hajdani
rómaiaknál az ünneplés és tisztelet leg-
nagyobb foka volt, hogy őseiknek és
hőseiknek isteni és félisteni címeket
adományoztak, akiknek aztán szobrot
emeltek, esetleg szentélyt állítottak fel.
Marcus Agrippa az összes isten tisztele-
tére templomot építtetett Kr. e. 27-ben, s
a felépült szentélyt Pantheonnak nevez-
ték el. Itt mutattak be áldozatot az
összes istenek tiszteletére.

A keresztények természetesen csak
az egy igaz Istent imádták, s távol tar-
tották magukat a bálványimádó szoká-
soktól. Ezért többen életükkel fizettek.
Sok ezren haltak meg hitükért csak Ró-
ma városában, az első századokban. A
vértanúkat az élők hősöknek tartották,
és tisztelték őket. Elsősorban ők voltak
méltók a feltámadt Krisztust, az égi
Bárányt kísérni a mennyei Jeruzsálem-
ben, hiszen ők vértanúhalálukban, vé-
res életáldozatukban lettek Krisztushoz
hasonlóvá. Ünnepük, az összes mártí-
rok ünnepe a húsvéti időszakban volt,
a húsvét utáni pénteken. (Péntek
Jézus szenvedésének és
halálának a napja! ) IV.
Bonifác pápa 610. má-
jus 1 3-án keresztény
templommá szentelte
fel a Pantheont, a ke-
resztény mártírok tisz-
teletére, ,,Sancta Maria
ad Martyres'' címmel.
IV. Gergely pápa (827-
844) helyezte át az ün-
nepet november 1 -jére,
amely lassanként az összes szentek
ünnepévé vált.

A november 2-ai halottak napja jó-
val későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi
apát 998-ban vezette be emléknapként a
Cluny apátság alá tartozó bencés há-
zakban. Hamarosan a bencés renden kí-
vül is megülték, és a 14. század elejétől
a katolikus egyház egésze átvette.

A megemlékezés a halottakról, el-
hunyt szeretteinkről, az értük való köz-
benjárás a purgatórium (tisztítóhely)
katolikus hittételén alapul. Azoknak,
akik Isten kegyelmében hunytak el, de
törlesztendő bűn- és büntetésteher van
még lelkükön, Isten színe előtt meg kell
tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a
hátramaradottaknak, hogy tehetnek va-
lamit elköltözött szeretteikért imával,
vezekléssel, szentmisével. A halottak
napi gyászmisék az örök életről és a
feltámadásról szólnak.

Forrás: www.hittansuli. hu
www.ujszo. com

***
Számomra a halottak napja, gyer-

mekkorom óta egy kedves ünnep. Ilyen-
kor szüleimmel végig jártuk a temetőben
a hozzátartozóink sírját és mindig vala-

Kép: egymagyar.blogspot.hu
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AZ ŐSZ SZÉPSÉGEI ÉS FÁJDALMAI
Elmúlás vagy az új élet előkészítése?

A napsütéses, meleg nyári napok után,
amikor nagy örömmel és vidámsággal
voltunk kint a szabadban, megbetegedések
nélkül, szép fokozatosan beköszöntött
az ősz, a maga kettősségével.

Kinek mit hozott az ősz? Van, aki-
nek a munka elkezdését, van, akinek a
termények begyűjtésének az idejét, a
színkavalkádos természeti képek cso-
dálatát, de bizony olyan is van, akinek
a szomorúság, az elmúlás tényére való
emlékezést hozta meg a borongós idő-
szak. Ahányan vagyunk, annyiféle mó-
don ragadjuk meg és éljük meg ennek
az évszaknak a részleteit és mély-
ségeit. És ez így is van rendjén. Mert
emberek vagyunk, a hangulatokra, ér-
zésekre fogékony lények.

Egy dolgot azonban nem szabad el-
felejtenünk: a Jóisten úgy alkotott meg
minket, hogy képesek legyünk odafi-
gyelni önmagunkra, ugyanakkor képe-
sek legyünk a környezetünk felé jelzé-
seket is adni arról, hogy mi van a szí-
vünkben, lelkünkben. Nem utolsó sor-
ban egy jó szívet is adott nekünk, hogy
észre tudjuk venni, ha valaki a környe-
zetünkben szükséget szenved nemcsak
fizikailag, de lelkileg is.

Miért fontos mindez? Mert, ha fi-
gyelünk önmagunkra és egymásra, ak-
kor nemcsak az ősz szépségeinek tu-
dunk együtt örülni, hanem a szomorú-
ságainkat, céltalanságainkat és beteg-
ségeinket együtt hordozva megtapasz-
talhatjuk, hogy milyen jó, ha az ember
nincsen egyedül. Mert nem jó az em-
bernek egyedül lenni. (Ter 2,1 8)

Mire érdemes figyelnünk az ősz
megérkezésével? Mivel a napsütéses
órák száma egyre csökken, eluralkod-
hatnak rajtunk az alábbi depressziós
tünetek:
• reményvesztettség
• ingerlékenység
• csökkent energiaszint
• szociális elszigetelődés, társas kap-
csolatok elhanyagolása

• aluszékonyság, fokozott alvásigény
• érdeklődési kedv elvesztése az
addig kedvelt dolgok iránt

• étkezési szokások megváltozása,
éhség a szénhidrátokban gazdag
ételek iránt

• súlygyarapodás
• koncentrálási és döntéshozatali
nehézség
Ha a fönti tüneteket észleljük ma-

gunkon vagy egymáson, engedjük a
vészjelzőinket zakatolni, hogy időben
tudjunk védekezni a komolyabb de-
pressziós tünetek ellen.

Az életmódváltás segíthet
Sajnos a mai világnak az alapbeál-

lítódása, hogy ha bármi nehézségünk
adódik, rögtön a gyógyszerekkel és
orvosokkal próbálnak összekapcsolni
bennünket. Igazi probléma csak akkor
van, ha mindeközben nekünk eszünk-
be sem jut, hogy esetleg másként is
lehetne. Lássuk be, a gyors megoldá-
sok nem minden esetben nyújtanak
hosszú távú biztonságot. Nem egyszer
voltam szemtanúja olyan eseménynek,
amikor egy halálesetnél a hozzátar-
tozót perceken belül benyugtatózták,

csak ne sírjon a folyosón. Jaj , csak ne-
hogy valakiben nehéz érzéseket indít-
son el egy síró ember látványa! De hát
mikor sírjunk, ha nem egy közeli hoz-
zátartozónk elvesztésekor? A könny
meg amúgy is könnyíti a lelket. A
Prédikátor könyvében is olvashatjuk,
hogy: „Ideje van a sírásnak és ideje a
nevetésnek.” (Préd 3,4)

Ha a régi természetes gyógyítási
módokat fölfedezzük, lehetséges,
hogy a magunk és egymás orvosai is
lehetünk. És itt nem a gyógyszeres
ellenérzésekről van szó, félreértés ne
essék, pusztán arról, hogy nem min-
denre a legjobb orvosság „a pirula”.
Maria Treben, „Egészség Isten patiká-
jából” c. könyvében például rengeteg
olyan természetes gyógymódról ol-
vashatunk, melyek segítségével az
egészségi állapotunkat visszaállíthat-
juk. A lelki életünk egyensúlyának
visszaállítása érdekében szintén létez-
nek olyan egyszerű módszerek, me-
lyekkel rengeteget javíthatunk a köz-
érzetünkön.

Íme, néhány példa:
• Az ablak előtti fákat, árnyékot

okozó tárgyakat távolítsuk el, melyek
elfogják a fényt és próbáljunk meg
minél közelebb ülni az ablakhoz, hogy
közel legyünk a napfényhez. Mert, ha
szembe fordulunk a nappal, az árnyék
mögénk kerül!

• Minél több időt töltsünk a friss
levegőn, sétáljunk nagyokat, vagy
csak üldögéljünk a padon és szívjuk
magunkba a napfényt! Még a felhős
napokon is sokat segít, ha a termé-
szetes fényen tartózkodunk, különö-
sen az ébredés utáni órákban.

• Tornázzunk, mozogjunk rendsze-
resen! A fizikai aktivitás csökkenti a
stresszt és az ingerlékenységet. Ha
elég fittnek érezzük magunkat, az nö-
veli az önbizalmat, erősíti az énképet,
így a hangulatunkra is jó hatással van.

• Pihenjünk sokat, étkezzünk
egészségesen: a sok zöldség és gyü-
mölcs frissít és a szervezetből kitisz-
títja a méreganyagokat.

• Járjunk társaságba, közösségbe!
Amikor az ember lehangolt, nehezére
eshet mások elviselése, ám próbáljuk
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A kistarcsai szkóla

meg élvezni a többiek társaságát! Tá-
mogatást, vigaszt nyújthatnak, vala-
mint sokat javíthatnak a hangulatun-
kon. Jól emlékszem, gyerekkoromban
a nénik és bácsik órákon keresztül ül-
dögéltek a kerítés előtti padokon és
miközben hosszasan sütötte őket a
nap, jól kibeszélték, megvitatták egy-
mással az élet dolgait. Igazi testi és
lelki gyógyuláson mentek keresztül,
anélkül, hogy észrevették volna. Ak-
koriban ez természetes volt. Ma tuda-
tosan kell megteremtenünk ezeket a
„helyeket”. Érdemes keresnünk ezeket
az alkalmakat! Plébániánkon is elég
sok lehetőség van, érdeklődjünk, ke-
ressük egymás társaságát!

Egyszerűen fogalmazva: legyünk
sokat a napfényben és fedezzük fel az
őszinte kapcsolatainkat, melyekből
gyakran töltekezhetünk, hogy az ősz
örömteli oldalát is megélhessük.

Egy dolgot viszont nem szabad
szem elől tévesztenünk: az ősz ambi-
valenciájában nagyon mélyen benne
rejlik a nagyhét misztériuma is: nin-
csen feltámadás nagypéntek nélkül.
Tehát ebben a szomorkás időszakban

az is erőt adhat, hogy tudjuk, hamaro-
san közeledik az advent, utána pedig a
karácsony. Minden alagút végén ott
van a fény, támogassuk egymást, hogy
mindannyian hinni tudjunk abban,
hogy az ősznek is van értelme.

Gergely Márta, híres írónk, egyik
gondolata jutott eszembe, amit záró
gondolatként szeretnék megosztani:
„Ősz és tél után tavasz következik,
akkor is, ha semmit sem tesz az em-
ber, csak vár…”

Bálint Brigitta lelkigondozó

Fotók: Csicsiri Ferenc

HALOTTAK NAPJÁN

Évek falevelein taposva zarándo-
kolunk elköltözött rokonaink, baráta-
ink földi nyugvóhelyéhez és keressük
arcukat, hangjukat, de már csak ma-
gunkban találjuk.

Nem tudom, hogy igaza van-e
Adynak, amikor azt mondja: „Az Úr
Illésként elviszi mind, / Kiket nagyon
sújt és szeret:” Mert vannak, akiket
épp azért hagy itt, szeretetből.

1 944-ben aludtam drótháló-rácsos
kiságyamban, amikor belőttek az abla-
kon. A golyó átszakította a hálót, a pi-
zsamám könyökét, a másik oldalon
kiment és lyukat vájt a falba. Rajtam
egy karcolás nem sok, annyi sem ma-
radt. A lövedék az ágy alá esett. Apám
a pénztárcájában őrizte 26 éven át. Ha
akkor egy kicsit odébb megy, akkor
nem írnám most ezeket a sorokat. Az-
óta annyi minden történt velem és
egy-két nem mindennapi dolgot ha-
sonlóképp megúsztam. Biztos, hogy
Istennek valamilyen szándéka volt ve-
lem, amit korábban nem ismertem föl
igazán.

Senki sem ismeri terveit, de meg
kell nyugodnunk abban, hogy jobb
így. Nem kápráztat el a túlvilág színes
leírásával, csak annyit mond: „Szem
nem látta, fül nem hallotta” annak
szépségét. Mégis el kell fogadnunk,
hogy ez az ígéret többet ér, mint a mo-
hamedánok hetedik mennyországának
tarka leírása.

Addig is az imádság az egyetlen
űrhajó, amely átrepül azon a messze-
ségen, ami elválaszt tőlük. Várják is,
sóvárognak imádságainkra, mert nem
áthidalhatatlan közöttünk a szakadék,
csak annak, aki a példabeszédbeli gaz-
dag ember sorsára jut, akinek Ábra-
hám mondta: onnan ide és innen oda
nincs átjárás. Épp ezért lehet életmen-
tő a mi könyörgésünk értük. Mert még
ott is, ahol hitünk szerint lehetnek, ha
még nem jutottak el az üdvösségre, ott
is sugárzik rájuk Isten irgalmassága.

Így vagyunk velük továbbra is egy-
ségben és kérhetjük is közbenjárásukat
magunkért.

Szám László dr.

forrás: kepguru.hu
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PLÉBÁNIAI KATEKÉZIS
Az elmúlt tanévben indítottuk útjá-

ra a délutáni „játszós hittant” a plébá-
nián. Kedden és szerdán az alsós
hittanos gyerekek jönnek a plébániára,
pénteken a felsősök.

Nagyon népszerű a gyerekek köré-
ben, hiszen nem kell a napköziben
maradni, együtt lehet lesétálni a temp-
lom mellé. A plébánia udvarán jókat
játszanak, amíg elkészül az uzsonna.
Ilyen finom májkrémes és lekváros
kenyeret nem lehet ám otthon enni!

Már mindenki kívülről fúj ja az ét-
kezési imákat és eszegetés közben
csendben hallgatja az éppen aktuális
szent életének történetét Ica néni fel-
olvasásában. Evés után folytatódik a
játék és akinek kedve van kézműves-
kedhet.

Kati néni minden szerdán a gyere-
kekre áldozza a délutánját és együtt
játszik velük. Tavaly Erzsike is az

unokájával jött és segítette a hitokta-
tók munkáját. Ezeken az alkalmakon
lehetőségük van a gyerekeknek talál-
kozni a plébános atyával is, aki min-
dig benéz hozzájuk.

Nagyon jó alkalom ez a szülőkkel
való találkozásra is, hiszen az iskolá-
ban erre nincs lehetőség. A személyes
beszélgetéseknek köszönhetően több
szülő is tevékenyebben részt vesz a
közösségünk életében. Jó látni, hogy a
szülők milyen jókedvűen üdvözlik
egymást és több idő jut a másik meg-
hallgatására.

A szerdai napon ebben az időben
van a gyerekek Szkóla próbája és mi-
vel sok Szent Imrés gyerek jár énekel-
ni, nekik is egy jó alkalom találkozni a
régi ovis társakkal illetve a nyári tá-
borban szerzett barátokkal.

A pénteki napon, a nagyoknak már
kicsit másképpen működik a foglalko-

zás. Ők önállóan jönnek le és minden
alkalommal valami közös étel, vagy
sütemény készül. Legutóbb lángos il-
lata lengte be a plébániát. Görbe atya
már tudja, hogy minden pénteken va-
lami finomság készül, amiből a két
atya is kap kóstolót.

A gyerekekkel most az ősszel vol-
tunk egy idős néninél diót szedni és
legközelebb takarítani megyünk. Na-
gyon segítőkészek és igazából annak
örülnek, ha valami feladatot kapnak.

A fentebb leírtakból látszik, hogy
jól működnek ezek a plébániai alkal-
mak. Szívesen fogadnánk azonban
még felnőtt segítőket, mert jó lenne a
gyerekekkel kisebb csoportban ját-
szani, beszélgetni, leckében segíteni.

Aki kedvet érez a feladathoz, néz-
zen le hozzánk egy délután!

Méhes Zsuzsa

SZÜRETI MULATTSÁG A PLÉBÁNIÁN
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A Nyitott Templomok Éj-
szakája programhoz kapcso-
lódva mi, nagytarcsaiak egy
ökumenikus programmal is
készültünk. Szeptember 20-
án, szombaton megtelt ér-
deklődővel a nagytarcsai
Bosco Szent János katolikus
templom. Farkas István egy-
háztanácstag sok szeretettel
köszöntötte a megjelenteket,
köztük Rimóczi Sándor Vil-
mos polgármester urat is. A
kistarcsai római katolikus
templom Vivace kórusa és a
Nagytarcsa-Pécel Evangéli-
kus gyülekezet Nap kórusa
közös koncerttel kedveske-

dett a hallgatóknak. Egyház-
történelmi pillanatnak lehet-
tünk tanúi, hiszen evangélikus
testvéreink eddig még nem
léptek fel soha ebben a kato-
likus templomban. Boldogok
voltunk, hogy kinyithattuk a
kaput és együtt, egy szívvel
dicsérhettük az Urat. Sok
evangélikus falubéli most járt
először a katolikus templom-
ban, mely nagy tetszést aratott
nemesen letisztult küllemével.

A közös koncert során
először a Nap Kórus műsorát
hallgathattuk meg. Bálint Ág-
nes karvezető igényes reper-
toárt állított össze, az össze-

szokott kórus a rájuk jellem-
ző profizmussal csodás zenei
élménnyel ajándékozta meg
a hallgatóságot. A második
blokk Kissné Bozó Sarolta
karvezető köszöntőjével in-
dult, aki karizmatikus szen-
vedéllyel dirigálta a darabo-
kat, felemelő hangulatot va-
rázsolva a templomba. Majd
felállt közösen a két kórus, s
a hangok összeforrva imád-
ságként zengtek!

A koncert után megven-
dégeltük a kedves egybe-
gyűlteket, majd kigyúltak a
mécsesek, lobogni kezdtek a

fáklyák, hiszen a program folytatása-
ként fáklyás menet indult a nagytar-
csai evangélikus templomhoz. Így lett
fénnyel teli emberfolyammal össze-
kötve a két templom. „Ti vagytok a
világ világossága.” (Mt 5,1 4-19) volt
az evangéliumi üzenet. Meghatóan
szép látvány és hitvallás volt a sok
gyermek és felnőtt menete.

Ezúton is köszönetet szeretnénk
mondani mindkét kórusnak a csodás
koncertért! Reméljük, lesz folytatása!
Köszönetet szeretnénk mondani min-
den közreműködőnek, aki a szerve-
zésben, vendéglátásban, lebonyolítás-
ban segítségünkre volt!
Kép és szöveg: Rónai Pálné Krisztina

ÖKUMENIKUS KONCERT NAGYTARCSÁN

Bálint Ágnes és Kissné Bozó Sarolta
karnagyok

A Vivace Kórus

A Nap Kórus



6 Ta n ít ó - e g y h á z

PÁPA-MOBIL
Ezen a néven október 1 3-án útjára

indult a Magyar Kurír első magyar
nyelvű, okostelefonokra és táblagé-
pekre letölthető alkalmazása.

A Pápa-mobil elnevezésű appliká-
ció segítséget nyújt Ferenc pápa meg-
nyilatkozásainak gyors és praktikus
elérésére – a Twitter-üzenetektől a
szerdai katekéziseken át egészen a kü-
lönböző alkalmakra írott üzenetekig –,
illetve a Magyar Katolikus Egyház
legfrissebb híreit is az érdeklődők elé
tárja. Az alkalmazás elérhető androi-
dos készülékeken, pár héten belül pe-
dig iOS alatt is hozzáférhetővé válik.

Ferenc pápa személye és megnyi-
latkozásai iránt Magyarországon is
nem szűnő érdeklődés tapasztalható
tavaly márciusban történt megválasz-
tása óta, mind a katolikus hívek, mind
az egyházhoz szorosan nem kötődők
részéről. A mobilalkalmazás megalko-
tásával ennek a nagyfokú érdeklődés-
nek kívánnak megfelelni.

A Pápa-mobil kiindulási alapjául a
külföldön már elterjedt, számos ide-
gen nyelven elérhető alkalmazások
szolgáltak (pl. The Pope App). Aki te-
lepíti az applikációt, hiteles és hivata-
los forrásból folyamatosan nyomon

követheti Ferenc pápa megnyilatkozá-
sait, és értesülhet a Magyar Katolikus
Egyház legfrissebb híreiről is.

Az alkalmazás tulajdonosa és mű-
ködtetője a Magyar Kurír Szerkesztő-
sége. A Magyar Kurír a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia félhiva-
talos hírportálja, mely 2005 óta műkö-
dik a világhálón. Korábban nyomta-
tásban jelent meg, 1911 -ben alapították.

Az alkalmazáson belül külön ro-
vatban jelennek meg a különböző vi-
lágnapok alkalmából kiadott pápai
üzenetek, a Szentatya szokásos szer-
dai általános kihallgatásán elhangzó
katekézisek, a vasárnaponkénti Ange-
lus, illetve – húsvéti időszakban – Re-
gina Coeli imádságok éppúgy, mint a
Szent Márta-házban hétköznap reggel
mondott homíliák. Önálló rovatot kap-
tak a Szentatya más jelentős alkalom-
ból mondott prédikációi, Twitter-üze-
netei, illetve a magánkihallgatásokról
és csoportos audienciákról szóló hír-
adások is. A Ferenc pápával kapcsola-
tos egyéb cikkeket a „További hírek”
rovatban olvashatják a Pápa-mobil
felhasználói.

A Pápa-mobil alkalmazás haszná-
lóihoz a „Hírek/Hírfolyam” rovaton

keresztül a Magyar Katolikus Egyház
legfrissebb hírei is eljutnak.

A Pápa-mobil, amelynek progra-
mozását és grafikai megjelenését az
Ester Communications (www.ester-
com.hu) fejlesztette ki, a Google Play
áruházban már most letölthető, és ha-
marosan az AppleStore-ban is elérhető
lesz okostelefonokra és tabletekre
egyaránt.

Kép és szöveg: Magyar Kurír

ÚTMUTATÓ EGYHÁZI KIFEJEZÉSEK HELYESÍRÁSÁHOZ
Magunk és gyermekeink életében

is tapasztalhatjuk, mennyire nehéz
édesanyanyelvünk és a helyesírásunk.
Egyházunk hosszú évtizedeken ke-
resztül nem volt abban a helyzetben,
hogy foglalkozzék az egyházi kifeje-
zések helyesírásával. 2005-ben azon-
ban megszületett egy kis összefoglaló,
melyben a katolikus írásgyakorlat ak-
tuális problémáit, és a bizonytalan he-
lyesírású szavak írásmódját tisztázó
szójegyzéket állított össze és ebben a
munkában adta közre.

A kommunikáció, különösen a
nyelvi kommunikáció szerepe az em-
beri társadalomban, az elmúlt évszá-
zad során jelentősen megnövekedett.
A Katolikus Egyház a maga hozzáállá-
sát ehhez a változáshoz a II. Vatikáni
Zsinat Inter mirifica határozatában
(1963. december 4.) fogalmazta meg,
az Apostoli Szentszék pedig részint

saját megnyilatkozásaiban, részint kü-
lön erre a célra létrehozott intézmé-
nyeinek tevékenységével különös
gondot fordít a keresztény üzenet hite-
les megszólaltatására és korunk embe-
reihez való eljuttatására. A Magyar
Katolikus Egyház hosszú évtizedekig
sajnos nem volt abban a helyzetben,
hogy a világ és benne a világegyház
változásaival eredményesen számot
vessen, így az egyházi nyelvhasználat

ápolására sem nyílt lehetősége.
Ugyanakkor az elmúlt tizenöt év alatt
ismét kiépült a katolikus köz- és felső-
oktatás rendszere, felvirágzott a kato-
likus szellemű könyvkiadás, írott sajtó
és elektronikus hírközlés, s ezzel
együtt az egyházi nyelvhasználat köre
is kibővült. A tág értelemben vett egy-
házi szaknyelv ma egyre nagyobb
mértékben érintkezik a köznyelvvel,
miközben egymás mellett élnek benne
különféle történeti korokban és hely-
zetekben született, egymástól eltérő
változatok, amelyek – különösen az
írott szövegekben – gyakran okoznak
bizonytalanságot. (részlet a munka
előszavából)

A teljes szógyűjtemény megtalál-
ható a http://uj .katolikus.hu/konyv
tar.php?h=450 linken.

Tanító egyház
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A REST SOKSZOR FÁRAD
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Történt egyszer, még a régi
világban, hogy együtt járt a Földön
az Úr Jézus és Szent Péter. Hát
ahogy mentek, mendegéltek, az Úr
Jézus meglátott az úton egy patkót.
Szólt Szent Péternek:

− Nézzed, te, ott van egy patkó,
vedd csak fel!

− Nem hajladozok én egy vacak
patkóért – felelte Szent Péter.

De az Úr Jézus lehajolt, felvette
úgy, hogy Péter ne lássa. Betette a
tarisznyájába. Ahogy mentek, men-
degéltek, beértek egy városba. Ott a
patkót az Úr Jézus eladta, s vett az
árán egy kiló cseresznyét. De Szent
Péter ezt sem látta.

Elindultak, mentek tovább. Igen-
igen meleg volt, tikkasztó hőség. Az
Úr Jézus ment elöl, s minden máso-
dik-harmadik lépésnél leejtett egy
szem cseresznyét a földre. Szent Pé-
ter meg csak szedte fel egyiket a
másik után. Jólesett neki, mert meg
volt szomjazva, nem restellt száz-
szor is lehajolni érte.

Újságunk 3. oldalának alján talál-
ható egy keresztről és a Hétfájdalmú
Szűzanya szobráról készült fotó.

1 . Hol található jelenleg ez a szobor?
2. Mikor került erre a helyére?
3. Mikor állították eredetileg?
4. Hol állt eredetileg?
5. Mely családok állították?

REJTVÉNYMikor vége lett a cseresznyének,
mondja az Úr Jézus:

− Látod, Péter, a patkóért nem
hajoltál le. Ezt a cseresznyét én a
patkó áráért vettem. Pontosan száz
szem volt egy kilóban, s te mindet
felszedted. Úgy tudd meg, a rest
sokszor fárad.

népi legenda
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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: 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
Görögkatolikus szent liturgia:
november 2-án és 16-án 18 órától.
Nagytarcsán november 9-én és
23-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
• Ifjúsági hittan minden szombaton 19
órakor a leendő bérmálkozóknak.
• November 15-én, 1 0 órától özve-
gyek, egyedülállók lelki napja lesz.
• November 29-én, 14 órától adventi
koszorú készítés a plébánián.
• December 1 -jétől 6 órától kezdőd-
nek a rorate misék, utána agapé.
• December 12-1 3. (péntek-szombat)
adventi lelkigyakorlat a templomban.
• December 14-én, vasárnap karácso-
nyi ünnepség a templomban.
• December 24-én, szerdán 17 órától
pásztorjáték templomunkban.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
Október hónapban 215.000,-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 írják 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

BETLEHEMEZÉS
Idén immár hetedik éve járnak ad-

ventben a kistarcsai hittanosok betle-
hemezni, hogy elvigyék a családok-
hoz Krisztus születésének örömhírét.
A rövid, humoros, énekes játék felele-
veníti a Megváltó születését a pászto-
rok szemszögéből. A tavalyi évben
gyűjtött finomságokat és a pénzösszeg
egy részét maguk a betlehemezők
kapták, a másik feléből pedig társasjá-
tékokat és sakkot vásároltunk a hitta-
nos közösségek számára, valamint a
farsangi műsor költségeihez járultunk
hozzá.

Kérjük, hogy idén is fogadják a
betlehemező gyerekeket olyan nagy
szeretettel, ahogyan az előző években
tették. A betlehemezés menetrendjét
figyeljék a szentmise hirdetésében.

Pintérné Hutter Anett

Arejtvénymegfejtése:
1.kistarcsaitemetőben,

2.1985-ben,3.1883-ban,
4.aRéti-kápolnában,

5.HuszkaésVargacsaládállította.

ADVENTI KOSZORÚ

Ismét lesz lehetőség adventi ko-
szorút kötni a plébánián.

Feliratkozni a sekrestyében le-
het, 2.000,-Ft befizetésével.

Az idei évben szeretnénk fel-
kínálni a koszorúvásárlás lehető-
ségét is.

Az elkészült koszorúk novem-
ber 29-én az esti szentmise előtt
megvásárolhatók a templom előtt
és a szentmisén Görbe atya meg-
áldja a koszorúkat. A megmaradt
koszorúkat a következő napon még
meg lehet venni a szentmisék előtt
és után. A befolyt összegből a ka-
ritászt és a táborozó gyerekeket tá-
mogatjuk.

Hitoktatók




