
A nyári szünet után szeptemberben
újra elkezdtük az apróságokkal a baba-
mama klubot. A társaság nagy része
megmaradt, de sok kisgyerek nyáron
óvodáskorú lett és elbúcsúzott a közös-
ségtől. A visszajelzésekből kiderült,
hogy a babaklub egykori tagjai sokkal
magabiztosabban találták meg a helyü-
ket az új közegben, nem okozott nekik
túl nagy gondot a beszoktatás. Hamar
találtak új barátokat és a közösség sza-
bályait is ügyesen elsajátították.

A „nagyok” helyére új apróságok ér-
keztek. Vannak, akik teljesen újszülött-
ként kerültek hozzánk, vagy követték
testvérüket a társaságban, de olyanok is
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KRISZTUS INGYEN JÖTT KÖZÉNK...
Ne aggódjatok az életetekért. Ti ke-

ressétek először az Isten országát és an-
nak igazságát és mindent megkaptok
hozzá. (Mt 6,25.)

A mai világ egyik legnagyobb gond-
ja, hogy talán nem hiszünk az Isteni
gondviselésben.

Logikus, hogy ha nem az Isten szere-
tetétől várom életem ajándékait, akkor
én kell, hogy magamnak kiharcoljam,
kiügyeskedjem azokat az értékeket, min-
dennapi javakat, amikre szükségem van.

A hívő ember számára az Isteni
gondviselés egy garancia: elég a mának
a maga baja, a holnapi nappal nem kell,
hogy törődjek, mert az Isten jósága gon-
domat viseli.

Ha nem hiszek, akkor magam kell a
magam számára a holnapra, a holnap-
utánra, és a mindennapokra garanciát
biztosítanom. Ilyenkor jön az emberi ön-
zés, kapzsiság, a harácsolás, a gyűjtés
vágya, és itt nincs megállás, sosincs elég.

Krisztus ingyen jött közénk, őt nem
kiérdemeltük, vagy megszereztük, ha-
nem ő önként, szeretetből jött közénk,
adta magát nekünk.

Életem igazi értékei Isten ajándékai.
Minden, amim van, ajándék. Egészsé-
gem, barátaim, hivatásom, világnézetem,
mind-mind ajándék, amit csak köszönni
tudok a Mindenhatónak. Bonthatok vi-
torlát szél nélkül, de nem repülhetek.

A verejtékesen gyöngyöző aranyásó
térdre borulva hálát ad az aranyrögért,
melyet lelt, pedig a munka az övé volt,
de tudja: az érték ajándék, az az Istené.

Az anyagiakkal való viszonyunk
rendezéséhez az első lépés talán az len-
ne, ha élő hittel, hosszan elmélkednénk
Jézus sok-sok szép biztató beszédén:
Nézzétek az ég madarait, és a mezők
virágait, nem vetnek, nem aratnak,
Mennyei Atyám táplálja őket.

Szeretettel azt mondja nekünk: mit
aggodalmaskodtok, hisz egyetlen kö-
nyökkel sem tudjátok meghosszabbítani
az életeteket, sőt egyetlen hajszálatokat
sem tudjátok fehérré vagy feketévé ten-
ni. Keressétek ti Isten országát, és min-
dent megkaptok ráadásként.

Sebeinkre a gondviselésbe vetett hit
gyógyír lehet.

Böjte Csaba testvér

A BABA-MAMA KLUB
HÍREI



2 B a b a -m a m a k l u b h íre i

jöttek, akik hamarosan óvodába mennek
és szeretnének előtte egy barátságos kö-
zegben, anyukájuk biztonságos közelsé-
gében szocializálódni. Sok anyuka elbi-
zonytalanodik a gyermekneveléssel
kapcsolatos, sokszor egymásnak ellent-
mondó információ rengetegében és jól-
esik másokkal megosztani a prob-
lémákat, kérdéseket. Ilyenkor kiderül,
hogy más is van hasonló helyzetben és
mindig lehet egy jó megoldást találni a
nehéz szituációkban. A beszélgetések,
játékok, gyurmázás, mondókázás és
éneklés mellett idén is kínáltunk olyan
programokat, amikor egy bizonyos ba-
bás-mamás témában szakértőt hívtunk
és így próbáltunk hasznos dolgokat be-
építeni a gyermeknevelésbe.

Az első ilyen alkalomra október
1 3-án került sor, amikor Jutasi-Varró

Diána drámapedagógus, a kistarcsai
Simándy József Általános Iskola igaz-
gatónője volt a vendégünk. A bábozás
fontosságáról beszélgettünk, többek
között arról, milyen fejlesztő erő rejlik
a bábozásban, milyen lelki gátakat le-
het a kisgyermekeknél bábozással fel-
oldani, milyen egy jó bábelőadás,
hogyan rendezhetünk otthon is báb-
színházat és hasznos gyakorlati segít-
séget kaptunk ahhoz, hogy egyszerű
sík- vagy kesztyűbábokat házilag is el
tudjunk készíteni.

Ezután Petrovics Katica hozta el a
gitárját, hogy zenei kísérettel énekel-
jünk el néhány egyházi és világi dalt a
kicsiknek. Csörgőkkel, zörgőkkel, do-
bokkal valóban interaktív zenekarrá
vált a babaklub. A dalolás olyan jól si-
került, hogy nem is akartuk abbahagy-
ni, csak a déli harangszó vetett véget a
mulatozásnak. A piciknek annyira tet-
szett, hogy elhatároztuk, adventben is
tartunk még egy ilyen spontán gitáros
éneklést.

November 10-én Bognár Szilvia
népdalénekes jött el hozzánk, aki maga
is három kislány, köztük egy ikerpár
boldog édesanyja. Férjével feldolgozott
népzenét adnak elő sokak örömére.
„Csintekerintő” című gyermekalbumu-
kat már többször bemutatták a kistar-
csai közönségnek. Szilvi ez alkalommal
höcögtetőket, mondókákat, népdalocs-
kákat énekelt nekünk, az egyszerűbbe-
ket meg is tanultuk. Márton naphoz
közeledvén interaktív mesejátékban ját-
szottuk – daloltuk el Szent Márton le-
gendájának részleteit.

Következő vendégünk Salné Len-
gyel Mária, gyógypedagógus-logopédus
volt, akivel a beszédfejlődés legfonto-
sabb mérföldköveiről, problémáiról és
azok megoldásáról beszélgettünk. De-
cember 8-án járt nálunk a Mikulás, ad-
ventben tervezünk még egy közös sü-
tizést, végül pedig egy kevésbé kel-
lemes, de annál inkább fontosabb prog-
ram vár még ránk: szokásunkhoz híven
kitakarítjuk a babaszobát, hogy az újév-
ben tiszta helyiségben tudjunk játszani.

Továbbra is szeretettel várunk min-
den kismamát, nagymamát és babát a
hétfői babaklubba, a plébánia emeleti
klubhelyiségébe, egy kis vidám játék-
ra, éneklésre, kacagásra, vagy komoly
beszélgetésre. A látogatás ezután is in-
gyenes.

kép és szöveg: Pintérné Hutter Anett
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A kistarcsai szkóla

Mindennapi rohanásainkat kell,
hogy egy-egy ünnep megszakítsa.

Feldíszítjük lakásunkat, önmagun-
kat, a látható környezetünket. Vajon a
lelkünk ékesítésére marad-e elég
időnk, tudunk-e időt hagyni magunk-
nak, szeretteinknek?

Az ünnepelt ajándékot kap. Mi az
igazi ajándék? Mi is benne vagyunk,
de belefér-e a megajándékozott?

Az idősek napja sok gondolatot
vetett fel bennem. Farkas Ibolya
pszichológus hölgy előadása indítot-
ta a napunkat. Hiteles, kedves sze-
mélyisége rögtön magával ragadott
bennünket.

Hogyan éljük időskori napjainkat?
Vannak-e céljaink? Milyen lehető-

ségeink vannak, hogy hasznosan éljük
meg az öregséget?

Tehetünk-e a „generációs feszült-
ségek” enyhítéséért?

Az előadás után csoportonként át-
beszéltük a tematikában felvetett kér-
déseket.

Nagy öröm volt számomra, az én
kis csoportommal való beszélgetés.

Csodálatos életbölcsességük, de a
jelenben való kristálytiszta gondolko-
dásuk lenyűgözött. Beszélgetésünk so-
rán sok minden szóba került. Mégis
voltak dolgok, amelyek mindannyiuk-
nak szomorúságot, nehézséget vagy
fájdalmat okozott; azaz hiányát szen-
vedik valaminek. Ez a hiány a családi
körben töltött idő kevéssége.

Keveset lehetnek szeretteikkel:
gyermekeikkel, unokáikkal, déduno-
káikkal. Tudják, hogy a bennünket kö-
rülvevő társadalmi elvárások a mai
fiatalabb generációkat nagymértékben
terhelik, de a szívük mégis, mégis…

Felvetődik a kérdés: mit tehetünk
mi, fiatalok?

Igyekezzünk több időt tartalmasan
együtt tölteni velük. Kérdezzünk, kér-
dezzünk Tőlük, hiszen rajtunk túlmutató
tudás birtokában vannak. Ez a bölcses-
ség lehet segítség mind hitünk megélé-
sében, mind világlátásunk formálásában.

Igaz, hogy Plébániánkon ez a prog-
ram a legbölcsebb korosztálynak szólt,
de nekünk, fiatalabbaknak lelki feltöl-
tődés, igazi ünnep volt.

Köszönöm szépen, hogy részese
lehettem!

Jutasi-Varró Diána

kép: Lauer Tamás

Fotók: Csicsiri Ferenc

NAGYSZÜLŐK, SZÜLŐK, GYERMEKEK

Újév napja a katolikus naptárban
Szűz Máriának, Isten anyjának ünnepe.
Ebből az alkalomból érdemes idézni
Nareki Szt. Gergely imakönyve nyolc-
vanadik könyörgésének bevezető részét:

Annyi reménytelenség, / Borzasztó
kétségbeesés, / Rémítő szörnyűségek
és isteni harag után most / Fájdalomtól
megkínzott lélekkel / Könyörgök hoz-
zád Istenanya, / Emberiség angyala,
ember-formájú kerub, égi királynő, /
Tiszta, mint a levegő, szeplőtelen, mint
a fény, / Homálytalan, mint a magas-
ban a Nap, / Magasztosabb, mint a
szentek szentjének hajléka, melynek

földjét tilos volt megtaposni, / Tiéd az
áldott ígéret, lélegző Éden, / A halha-
tatlan Élet tüzes karddal védett fája, /
Akit a magasságos Atya megerősített
és oltalmaz, / Akit előkészített és ra-
gyogóvá tett a rád szállott Szentlélek
nyugalma, /

Akiben mint tabernákulumban la-
kott megigazulásodra a Fiú, / Az Atya
Egyszülöttje, és a te szülötted, / Szüle-
tése által Fiad és a teremtés által a mi
Urunk, / Folt nélküli tisztaságoddal
együtt szeplőtelen jóság, / Ártatlan
szentségeddel együtt gondoskodó köz-
benjáró!

Fogadd el ezt a fohászt tőlem, aki
megvallak téged, / Neked ajánlom /
Hozzád intézett korábbi himnuszom
szavaival együtt / A nagy Istennek
ajándékozom, mint a sajátodat. / Sződd
bele boldog és tömjénes imádságodba
egy bűnös keserű sóhajait / És egye-
sítsd vele, / Aki az áldás gyümölcsének
életfája vagy, / Hogy mindenkor segít-
séget kapjak tőled és jótetteid által, / És
oltalmat találva tiszta anyaságod fé-
nyében / Fiadnak és Uradnak, Krisz-
tusnak éljek.

Szám László fordítása

IMÁDSÁG ÚJÉV NAPJÁRA
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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-tólMária 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 aMÉCS
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:
január 4-én és 18-án 18 órától.
Nagytarcsán január 1 -jén, 11 -én és
25-én 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.
• Január 17-én látjuk vendégül az idő-
seket a plébánián.
• Január 24-én, szombaton régiós
ifjúsági lelki nap lesz a plébánián
reggel 9-től délután 4 óráig.
• Január 18-25 között ökumenikus
imahét a kistarcsai, nagytarcsai és a
csömöri templomokban. Ekkor csak
reggel lesznek a szentmisék és estén-
ként 18 órától a közös imák.
• Február 14-én karitász bál a Csiga-
házban.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
December hónapban 196.000,-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

TEMPLOMI ZENEKARUNK
Örömünkre szolgál, hogy hónap-

ról-hónapra sokan vesztek részt a kis-
tarcsai templom gitáros szentmiséin.
Mint tudjátok, havonta egyszer, min-
den hónap második szombat estéjén
zenélünk. Azok számára, akik kedve-
lik a gitáros dicsőítő énekeket, szeret-
nénk egy kicsit sűrűbben lehetőséget
nyújtani, hogy templomunkban részt
vehessenek a könnyűzenével kísért
miséken. Arra gondoltunk, hogy átla-
gosan kéthavonta vendég zenekarokat
hívunk templomunkba. Így december
első szombat esti 6-os miséjén a csö-

möri gitáros énekkar szolgált. Febru-
árra is szervezünk vendégzenekart.
Szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklődőt!

Továbbra is lehet csatlakozni a ze-
nekarhoz. Kérjük, a gitáros misék után
jelezzétek személyesen, ha szívesen
beállnátok erősíteni csapatunkat.

Velünk január 10-én és február 7-én
találkozhattok újra a gitáros esti mi-
sén, mely után ismét lehetőségük lesz
a kicsiknek hangszereinket kézbe ven-
ni és kipróbálni!

Goreczky Katalin
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Aki mosogat, az poharat is tör.
Diana Gabaldon

A világon te csak valaki vagy,
de valakinek te vagy a világ.

Johannes Oerding

BÖLCSESSÉGEK




