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AZ ÉLTETŐ SZENTLÉLEK
A Szentlélek titkainak megismerésé-

hez arra van szükség, hogy Jézushoz
hasonlóan engedjük, hogy a Lélek veze-
tésével egyre mélyebben hatoljunk be
az élet misztériumába. A Lélek az, aki
mindeneknek életet ad, és aki megújítja
a föld színét. A Szentlélek meg tud vi-
gasztalni, és képes elvezetni az igazság-
ra és a szabadságra.

Jézus Krisztus, aki a Szentlélekből
és a Szentlélekben élt, arra kapott föl-
szólítást, hogy ő maga, vagyis az egész
élete legyen olyan, amely képes minket
megvigasztalni, és megerősíteni abban,
hogy van igazság, és hogy minden szol-
gaságunk ellenére, ami a bűnből és a
halálból ered, mégis teljes szabadságot
élvezhetünk.

Jézus is rászorult a vigasztalásra,
mert éppen őt terhelte és szomorította el
leginkább az emberek bűne és nyomora.
A Lélek azonban nem úgy vigasztalta
meg őt, hogy valami elemi erővel el-
nyomta benne ezeket a föltörő fájdal-
makat, hanem úgy, hogy megmutatta
neki az ebből kivezető utat: az igazsá-
got. A Lélek vezetésével azt is fölismer-
te, hogy az igazság nem más, mint az,
hogy minden dolog mélyén Istennek, az
Atyának gondoskodó szeretete van je-
len, amely isteni bölcsességgel igazgatja
a dolgokat. Ennek következménye,
hogy Jézus már semmit és senkit nem
zárhatott ki magából. A Lélektől hajtva
szabadon átjárva a mindenséget, igent
mondott mindarra, ami volt, van, és ami
eljövendő.

Jézus átadva magát a Szentléleknek,
mindenben meglátta a teremtés eredeti
formáját, azt, hogy minden Isten életé-
ből – szeretetből – született. De nem
csak tükröződni látta a világban az iste-
ni szeretetet, hanem arra is fölfigyelt,
hogy minden dolog egyben forrásnak is
tekinthető. Mert a Lélektől ösztönözve
minden teremtmény képes arra, hogy
megnyíljon, és elinduljon a szeretetben

kitárulkozó, és beteljesedő szabadság
felé. De csak akkor haladhat ezen az
úton, ha a szeretetben képes lesz fölül-
múlni önmagát.

Jézus szemében a világ a Szentlélek
által formált valóság, amely egyszerre
jeleníti meg Isten szeretetét, de úgy,
hogy eközben fölszólító erővel követeli,
hogy minden a maga tehetsége, Istentől
kapott adottsága szerint gyakorolja a
szeretetet. A világ tehát nem csupán
nyitott a szeretet előtt, hanem a szeretet
nyitja meg az utat arra, hogy a világot
valóban természetnek, vagyis egy egy-
séges és egész valóságnak tekintsük. De
erről azonban csak úgy gondolkodha-
tunk, ahogyan azt Krisztus tanítja: a
szeretet lényege, hogy készek legyünk
föláldozni magunkat a másikért – bará-
tainkért – a világ életéért. A szeretet
„önmagunk meghaladása a másik ember
érdekében” (Pilinszky J.).

A Szentlélek arra törekszik, hogy
megmutassa: a világ úton van, és az a
cél, hogy minden teremtmény elérjen
Istentől rendelt helyére. Vagy más szó-
val, hogy minden elérje önmaga azo-

nosságát. A titok azonban éppen az,
hogy minden dolog csak úgy nyerheti el
önmaga azonosságát, ha elindul a sza-
badság útján.

A teremtésben Isten nem csupán létbe
szólította a világot, hanem ennek az álta-
la teremtett világnak szívébe írta a szere-
tet parancsát. Ezért minden dolog
legbensőbb vágya az, hogy a Lélek ösz-
tönzésére belülről – mint a templom kár-
pitja a jeruzsálemi szentélyben –
széthasadjon, és mint valami forrás
árassza magából Isten jelenlétét. Sajnos,
a bűnben az ember nem csak önmagát,
hanem az egész természetet is alkalmat-
lanná tette arra, hogy ez a mindeneket
széthasító isteni erő – a szeretet – kifejtse
hatását. A bűn következtében elveszítet-
tük a szabadságot, és szolgákká lettünk.

Isten üdvözítő tervének hajnalhasad-
ta azzal kezdődik, hogy ez az isteni erő
Jézus Krisztusban testet öltött. Ez pedig
azt jelenti, hogy Jézus tökéletesen azo-
nos önmagával, mert teljes egészében
fölülmúlta önmagát. Vagyis belülről, a
szívéből, mint valami forrásból az Élet
vize árad, amely elérve bensőnket, min-
ket is képes szabaddá tenni, hogy elér-
hessük igazi helyünket és önmagunk
azonosságát: Isten országában élve az
Atya gyermekei lehetünk.

Görbe Józsefplébános

Anyák napja alkalmából
szeretettel köszöntjük

az édesanyákat és
a nagymamákat!

Pünkösdi lélekáradás: a kistarcsai
templom mennyezet képe
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Kedves Uramöcsém!
Biztosra veszem, hogy nem úgy

gondolta el múltkori levelem befeje-
zése nyomán Tauber Tóbiással, illet-
ve Dicskövi Edömérrel folytatott to-
vábbi beszélgetésemet, mint ahogyan
az megesett. Uramöcsém elképzelte
talán, hogy Vágó-Vit-
nyecskó szerkesztő úr
távozásával Tóbiás
négyszemközt megkér
múltjának titokban tar-
tására. Á dehogy!

Amint magunkra
maradtunk, Tóbiás fel-
ült egyik íróasztal tete-
jére, mellényzsebéből
kihúzta monokliját és
azt eleganciájának nö-
velésére, valamint látá-
si akadályul jobbsze-
mének gödrébe dugta, lábát rárakván
az egyik szék támlájára, megszólalt:
Mondd csak szentatyám, nyafogta
mesterkélt nyegleséggel, lehet tevé-
led okosan beszélni?

Kitört belőlem az indulat: te Tóbi,
szóltam rá, úgy váglak … de nem fe-
jezhettem be erőszakosnak ígérkező
mondatomat, mert közbevágott:
hogy még ő vág engem oldalba? Ez
a reakciós azt hiszi, hogy a közép-
korban élünk! Nem hurcolnál mind-
járt az inkvizíció elé? Papocskám
jegyezd meg magadnak, hogy a kle-
rikális fekete uralomnak vége. De-
reng már a szélsőségesen egyházi
befolyás alatt lévő, főuraktól kizsák-
mányolt, agyonnyomorgatott és el-
maradt országban már az igazi libe-
ralizmus és a nyugati kultúra fénye.
Nektek befellegzett, most mi követ-
kezünk, és hirdetjük a szabadelvűsé-
get. Nyegleségét mintha elfújták vol-
na, úgy szavalta az utóbbi mondato-
kat. Monoklija kicsúszott szemgöd-
réből, lábát leemelte a szék támlájá-
ról, keménykalapját levette fejéről és
szikrázó szemekkel magyarázott.
Zavartan hallgattam.

Igenis tudd meg, folytatta, hogy
itt befellegzett a főúri nagybirtokos-
ságnak, papi zsarnokságnak, ön-

kényuralomnak, erőszakos elnyo-
másnak az ideje. A közélet dobogóira
mi kerülünk, az újkornak, fölvilágo-
sodott és friss erői. Mi, a szabadel-
vűek. Igenis, mi, az eltiport, a lené-
zett, de évszázadok alatt megerősö-
dött csoport, közösség.

Az utóbbi monda-
tokat már valósággal
üvöltötte. Tovább is
folytatta volna a hala-
dó, élenjáró csoportok
térfoglalásáról szóló
kinyilatkoztatását, de
nyílott a „szerkesztő-
ség” ajtaja és Bitte Pál
néptanító úr lépett be
rajta. Szerény aláza-
tossággal köszönt,
szegre akasztotta ka-
lapját és felöltőjét. Az

egyik íróasztal fiókjából kabátkímélő
vendég-uj jat (könyökvédő) vett ki,
azt fölhúzta jobbkarjára, leült az író-
asztal mellé és az ott lévő kéziratok
javításába fogott.

Bitte Pál volt a „Nagyrecsk és Vi-
dék”-nek harmadik és igavonó mun-
katársa. Vitnyecskó-Vágó szerkesztő
úr „páloc”-os hegyi franciával szer-
kesztett cikkeit ő magyarosította.
Azonkívül a napi élettől a lakodalmi
riportig jóformán mindent ő írt a
lapba, ami nem volt politika és vi-
lágnézetű jelentőségű. És mindezért
kapott havonként tizennyolc pengőt.
Nagy pénz volt ez a több gyermekes
népnevelő háztartásába.

Kedves „főmunkatárs” úr, - mert
fizetésemelés helyett ezt a címet
adományozta neki Vágó-Vitnyecskó,
– megjelenése észrevehetően meg-
zavarta, nyugtalanította Tóbiás ér-
zelmi kitörését és abbahagyván
megkezdett témáját, újra felöltötte
gavallér nyegleségét. Mondom Pá-
terkám, – tettette békés társalgását
Edömér főszerkesztő úr, – velünk
sajtótényezőkkel nem tanácsos nék-
tek kikezdeni. Úgy jártok majd, ha
nem lesztek okosak, mint az a szege-
di káplán, akit két hónap előtt kivé-
geztem. Megállott szavában és várta

AZ ÖREG PLÉBÁNOS LEVELEI 2. RÉSZ (1 9. LEVÉL)
Elkészült „ Az öreg plébános

levelei” második rész. Emlékezzünk az

eddigi 18 levélre.

1 . Az öreg plébános, mint fiatal pap,
az első állomáshelyén, az első éjsza-
káján nem aludt semmit, mert Cinikus
Márton elődje lehetetlen állapotba
döntötte, túlbuzgó plébánosa a püs-
pöknek feljelentette.
2. A feljelentés után a püspöki irodá-
ban dolgozik, plébánosa egyedül te-
met, betegekhez jár, misézik.
3 . Letelt a névleges büntetés, vissza-
megy helyére. A sekrestyés elmondja,
plébánosa megbánta a feljelentést.
4. Plébánosa védelmébe veszi.
5. A Nepomuki Szent János szobor
körüli vita.
6. Vasárnap a régi szobor előtt tartott
Kati néni „nagymisét”, a templomban
csak a plébános és a kántor voltak. A
szobrot elássák.
7. A jegyző a püspöknek jelenti a szo-
bor ügyet. Kiszáll az esperes, a titkár-
ral. A szobrot kihantolják, a határban
állítják fel. A nép lecsendesül. Az es-
peres ajánlata: a plébános kérjen más
helyet.
8. A káplán más helyre akar kerülni, a
hatósága nem engedi, mert a plébáno-
sa értékeli. Ekkor vesz egy trombitát.
9. A trombita gyakorlatai miatt a plé-
bános elhelyezteti.
1 0. Az új helyén a kántor parancsolt
az apát plébános helyett.
11 . A plébános tartotta el a 12 tagú ro-
konságát. A káplánoknak az asztal vé-
gén kevés étel jutott.
1 2. Vendéglőbe jár enni, a papi munka
beszűkül.
Az új káplántárs rendet teremt.
1 3. Figyelmeztetést kap a helyes
papi életre.
1 4. Az apát úr, a kántor, a rokonok
megváltoznak.
1 5. Az énekkar és a kóruson lévő
festmény.
16. A festményt lekaparják, másikat
akarnak festeni.
1 7. Úgy gondolják freskót találtak.
A megyei újságba akarják tenni a
felfedezést.
1 8. A világi szerkesztőség és az egy-
ház nem éppen barátságos viszonya.
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a hatást. Nem szóltam rá semmit,
mert csordultig voltam már lelkem-
ben az undorral. Tóbiás ekkor Bitté-
hez fordult. Maga apuskám, ugye
ismeri az esetet? Nagyszerű volt,
ahogy azt a reakcióst lehengereltük.
Ugye öregem? Bitte úr kényszere-
detten helyeselt. Igen, igen hallot-
tam, hogy nagyszerűen kibabrált
vele a szerkesztő úr.

Hát úgy esett meg a dolog, – foly-
tatta tovább Tóbiás - hogy az a fiatal
pap valami ügyből kifolyólag össze-
akaszkodott Békeffi szerkesztővel,
akinek lapjánál dolgoztam akkor
Szegeden. Békeffi kutyakorbáccsal
akarta kioktatni a klerikális uralom
befellegzéséről, de én nem enged-
tem. „Bízd csak rám Vatter”, mond-
tam Békeffinek. Egy hét sem telt
bele kegyetlenül kivégeztem azt a
népbutítót. Két, egymásután elhelye-
zett tízsoros cikkbe került az egész.
Az ottani „Hölgyek Máriakongregá-
ciója” búcsújárást rendezett Szent-
kútra. Megírtam az eseményt szára-
zon és megemlítettem, hogy a búcsú-
járás vezetője X káplán volt. Utána
mindjárt egy másik cikkem követke-
zett, mely arról szólott, hogy a szent-
kúti templompark bokrai között hét-
főn két reverendagombot és három
finom gyöngyház gombot találtak,
amelyek a női szabóságban jártasak
szerint valami női ruhadarabhoz tar-
toztak. Az egész város ezen nevetett.
Látod Páterkám így harcol és győz a
szabad sajtó az egyház és a papság
ellen.

Tóbiás nevetett, Bitte is nevetett.
Én, pedig nem bírtam tovább hall-
gatni a viselt félrelépései, dolgai mi-
att iskolánkból kicsapott osztálytár-
sam pökhendiségét, vettem kalapo-
mat és köszönés nélkül otthagytam a
„szerkesztőséget”. Soha többé nem
tettem be oda a lábamat, és ha talál-
koztam Tóbival, keresztülnéztem
rajta.

Azóta nem egyszer, de százszor is
átgondoltam ezeket az eseményeket.
A „Nagyrecsk és Vidék” szerkesztő-
ség három tagjának magatartása iga-
zolta, az akkori vidéki sajtót. Há-
romféle típus volt képviselve abban.

Az első, a lecsúszott és gyenge
keresztényekből került ki, amelyek
megélhetési forrását képezte a sajtó.
Ez mindenre kapható volt és ezt min-
denki szolgálatába is állította, csak
az egyház és a papság nem. Fölhasz-
nálta az utóbbi hébe-hóba egyéni hi-
úságának legyezgetésére, de a krisz-
tusi igazságok hirdetésére sohasem.

A második csoport a szabadelvű
gondolkodókból került ki. Nem is fé-
lig, hanem csak negyedrészben mű-
velt, nagyhangú, pimasz, és szem-
telen ifjoncokból állt, akik a
„felvilágosodottság”, a „kultúra”, a
„nyugati műveltség” és más fél tucat
jelszavakat, nagyhangú üres szóla-
mokba válogattak. Ezeket más-más
formákban ismételték. Tagadhatatla-
nul gyakorlott, jártas, ügyes, kimű-
velt, kicsiszolt soraikban és arcátlan
merészséggel, erőszakos fellépéssel
mindenkit támadtak, akik nem se-
gédkeztek nekik. Minden vidéki vá-
roskába került közülük egy-kettő és
hamarosan ők diktálták ott a közvé-
leményt és a közélet dallamát min-
denkinek, a főispántól kezdve a susz-
termesterig. Alig szállott szembe ve-
lük valaki. És ha egy-két eszménye-
kért küszködő neki merészkedett, el-
veszett, mert a „klerikalizmus”,
„reakciós” vádját vonta eljárására
önfejére. Az ilyesminek gyanúja, pe-
dig jobban elvonta az illetőtől a köz-
megbecsülést, mintha a váci börtön-
ben ült volna sikkasztásért három
esztendőt. Nem akasztott velük kere-
ket a papság sem, mert többre be-
csülte a nyugalmát. Ha pedig itt-ott
akadt egy heves, vehemens káplán,
aki védelmére kelt a magyar egyház-
nak, az hamarosan csomagolhatott is.
Gondoskodott róla „békeszerető” és
emésztésének nyugalmára gondosan
ügyelő plébánosa.

A harmadik vidéki újságírótípust
végül a törzsmunkát végző keresz-
tény helóták (szolgalelkű, rabszolga-
sorsú emberek) alkották. Két cso-
portra lehetett őket osztani. Az egyik
részük idealistákból, költőkből és
holdkóros személyekből került ki,
akik újságíróskodtak, hogy azután
néha fekete betűvel kinyomtatva lás-

sák egy-egy mesterkéltjüket. A má-
sodik csoportját eme fajtának azok
az éhenkórászok alkották, akiknek
az újságírás mesterségének napszá-
mos részlete némi segítséget hozott a
konyhára. Nyugalmazott és még mű-
ködő néptanítók, megyei, bírósági és
egyéb hivatalnokok voltak ezek. Lé-
lekben konzervatív gondolkodásúak,
de ezt elrejtették a laptulajdonos rab-
tartóik előtt, és lassan-lassan meg-
gyűlöltek mindenkit, aki tűrte annak
a sajtónak uralmát, amelyiket szívük
legmélyén ők maguk utáltak a leg-
jobban.

Ennek a három típusnak, csoport-
nak volt, mint előbb említém, egy-egy
megszemélyesítője: Vágó-Vitnyecs-
kó, Dicskövi-Tauber és Bitte Pál.

Nem én vagyok Uramöcsém az
első, akinek elkeseredett lelkében
felvetődött a kérdés: hogy milyen vi-
lág lenne most, ha ezelőtt negyven
évvel fölismerte volna a papság az
újságírás fontosságát, és ő veszi ke-
zébe azt. Ha a felső papság anyagi
erejével az országos sajtó mögé ál-
lott volna, a vidéki lelkipásztorok,
pedig a helyi újságírást irányították
volna.

Hát bizony Kedves Uramöcsém,
nem üdvös gondolatok ezek. Egy-
részt azért nem ilyenek, mert utána
furcsán áldja az ember Urunk szol-
gálatában elődeink emlékét, más-
részt meg azért mert igazságtalanok
is. Méltánytalanság a régi papságot
gáncsolni olyanért, amiben egyfor-
mán felelős minden keresztény em-
ber. Mert hát valljuk csak be, hogy
az újságírást és a kiadást, főleg a vi-
déki sajtóügyet a maga korszakalko-
tó fontosságában csak egyetlen kis
csoport ismerte fel: a szabadelvűek
kicsi, de erőszakos csoportja.

No, de azon veszem észre maga-
mat, hogy már filozofálok és mora-
lizálok ahelyett, hogy életem ese-
ményeit mondanám el. No, de majd
a következő levelében kipótolja mu-
lasztását Uramöcsémnek fecsegő
paptársa:

az öreg plébános
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HÁZASPÁR TALÁLKOZÓ A PLÉBÁNIÁN
Március 21 -én házaspáros lelki na-

pot tartottunk a plébánián, mely immár
ötödik alkalommal került megrende-
zésre. Az idén 18 házaspár vett részt.

Délelőtt Kovács Lajos, görögkato-
likus atya előadását hallgathattuk a
házasságban, valamint a gyerekneve-
lésben előforduló nehézségek keresz-
tény szempontú kezeléséről, a család
keresztény értékrendjének megtartásá-
ról és hasonló témákról. Közvetlen
előadásmódjával és a saját életéből
vett személyes példáival végig lekö-
tötte a figyelmünket. Közben az atya
felesége, Kati is beszélt az életükről,
őszintén feltárta, hogy időnként nekik
is akadnak problémáik, de Istenbe ka-
paszkodva és szeretettel mindent meg
lehet oldani. A közös ebéd és kávézás
alatt lehetőségünk volt kötetlenül is
beszélgetni egymással is, valamint az
előadó atyával és feleségével.

Ebéd után a „Kegyelem kártyája”
(vagy más néven: „Isten kegyelméből”)
című filmet néztük meg. A film fősze-
replője elveszíti 5 éves kisfiát, akit egy
rendőrök elől menekülő drogdíler gázol
halálra. A férfi, ezután rendőrnek áll,
hogy ő is üldözhesse a bűnözőket. Jó-
pár év elteltével még mindig nem tud
megbékélni a történtekkel, és szívét a
harag és az önvád tölti ki. Emiatt csa-
ládja felé sem tud szeretettel fordulni,
feleségével sokat veszekednek, az idő-
közben kamasszá vált másik fia pedig
rossz társaságba keveredik és maga is
bűnözővé válik. Egy újabb tragédia ár-
nyéka, a végső kétségbeesés, majd egy
váratlan fordulat után végül mindnyá-

jan visszatalálnak Istenhez és a megbo-
csátás ereje megváltoztatja életüket.

A film után körbeültünk és közösen
megbeszéltük a film történéseit, a le-
vonható tanulságokat és hogy kit, mi
érintett meg a legjobban. A legfőbb
mondanivaló talán az Isteni Gondvise-
lés végtelensége és türelme lehet. Az,
hogy semmi sem történik véletlenül az
életünkben, még ha az adott pillanatban
nem is értjük, hogy minek mi a célja.
Hogy akármilyen távol is kerülünk
Mennyei Atyánktól, ő sosem mond le
rólunk és folyamatosan azon „dolgo-
zik”, hogy visszataláljunk hozzá.

Ezen a napon mindannyian renge-
teg lelki élménnyel gazdagodtunk. Jó
volt ebben a körben együtt lenni. Kö-
szönjük szépen minden közreműködő-
nek, hogy lehetővé tették ezt az
alkalmat, és természetesen a Szentlé-
leknek, hogy így összeterelt minket.
Reméljük, jövőre még többen szánnak
időt erre a programra!

Csicsiri Ferenc

A résztvevők néhány gondolata a napról:
***

„Pozitív élményekkel jöttünk haza,
jó volt a beszélgetések által megis-
merni a többieket.”

***
„A film nagyon felkavart, fájdal-

mas volt átélni a főszereplővel történ-
teket, de felemelő érzés volt látni,
hogy Isten mindig küld segítőtársakat,
ahogy azt a saját életemben is megta-
pasztaltam. Csak hinni és bízni kell
benne, Ő soha sem hagy el minket.”

***
„Jó volt megtapasztalni, hogy egy

papcsaládban is vannak hullámvöl-
gyek, így már a mi életünk is kevésbé
tűnik problémásnak, a szeretet és a
humor sok mindenen átlendítheti az
embert! Tetszett az összejött közös-
ség; az egész fiatal házastól, a 30. év-
fordulón is túl levő párig voltunk
együtt, jól tudtunk beszélgetni egy-
mással, tanácsot, ötleteket kaptunk
egymástól.”

***
„Végül örülök, hogy elmentünk a

találkozóra. Eleinte mindenféle kifo-
gást kerestünk, miért is nem érünk rá,
meg kicsit tartottunk tőle, mi is fog
történni. Még soha nem voltunk ilyen
pároknak szóló lelki napon, de olyan
lelkes agitálásban volt részünk a szer-
vezőktől, hogy csak rászántuk magun-
kat. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy
ott lehettünk, jövőre is megyünk, és
erre bíztatunk mindenkit! Egy évben
egy napot mindenki rászánhat erre a
programra!”
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István még egy hosszú pillantást vetett
a kilométerórára, mielőtt a villogó rend-
őrautó előtt lelassított: 1 20 km/h a kitáb-
lázott 90 helyett. Ez már a negyedik ebben
a hónapban, mint oly sokszor máskor is.
Hogy lehet, hogy valakit ennyiszer leme-
szelnek? Megállt. A rendőr kiszállt a kocsi-
jából, és egy mappával a kezében előre jött.
József? József, a templomból? Még csak ez
kellett! István próbált minél jobban elsüly-
lyedni az ülésben. Ez rosszabb, mint a
közelgő büntetés maga. A keresztény rend-
őr épp egy saját közösségéből való gyors-
hajtó embert fogott meg. Egy embert, aki
egy hosszú, fárasztó és zaklatott nap után
sietett hazafelé a munkahelyéről.

Szinte kiugrott az autóból, és ment a
rendőr felé, akivel minden vasárnap
találkozik a gyülekezetben, de eddig még
soha nem látta egyenruhában.

– Hát, szia, József! Örülök, hogy lát-
lak! Milyen érdekes, hogy itt találkozunk!

– Szervusz, István – semmi mosoly.
– Hú, de szigorúnak látszik a Biztos

úr, éppen most kapta el a felebarátját, aki
siet haza a feleségéhez és a gyerekeihez.

– Igen, úgy tűnik: elkapta. – József kissé
zavartan felhúzta a szemöldökét. Jó jel!

– Nagyon húzós és hosszú napom volt
ma. Asszem kissé túlléptem a limitet – de
csak most az egyszer, he-he!

István lefelé sandítva arrébb rúgott
egy kavicsot az aszfalton.

– Az asszony finom vacsorát készített,
már nagyon vár haza. Érted, mire gondolok?

– Tudom, mire gondolsz. És azt is
tudom, hogy már kétes hírnévre tettél
szert a körzetünkben az őrsön.

Aj jaj , nem jól áll a
dolog, itt az ideje takti-
kát váltani.

– Mennyit mértél?
– 115-öt. Volnál szí-

ves visszaülni az autóba?
– Várj egy kicsit!

Amint megláttalak, én
azonnal megnéztem az órát, és épp csak
súrolta a 100-at.

A hazugság kegyesnek, célravezetőnek
tűnt, és „magától” jött.

– Légy szíves, István, ülj be a kocsiba!
István zavartan bemászott a kocsija aj-

taján, és becsapta az ajtót. Bambán bámult
előre a műszerfalra. Eltelt egy perc, kettő.
Lassan, kelletlenül nyúlt az ablaktekerőhöz,
de végül nem tekerte le az ablakot, mert látta,
hogy József ír a mappán. Vissza a műszerfalra.
Miért nem kérte el a jogsimat? Bármi tör-
ténjék is, az tuti, hogy 1 -2 hónapig nem ülök
ennek az embernek még a környékére sem
a templomban vasárnap. Eltelt még 2-3
hosszú perc, majd egy kopogás az ablakon.
István kinézett balra, József volt az, kezében
egy félbehajtott papírdarabbal. A bűnös mint-
egy 3 centire lehajtotta az ablakot, épp csak
annyira, hogy a papír beférjen.

– Köszi! – István nem nagyon tudta
leplezni a gúnyt az arcán és a hangjában.

József szó nélkül ment vissza a rend-
őrautóhoz, István csak nézte a visszapil-
lantóban.

Felemelte a papírt: - Nnna, nézzük,
mennyi! Álljunk csak meg! Ez meg mi?
Tréfa? Nem büntetőcédula, az biztos.

István olvasni kezdett.
„Kedves István! Egyszer volt egy

kislányom, akit 6 évesen elütött egy autó.
Kitalálhatod: egy gyorshajtó. Pénzbírság, 3
hónap a fogházban, és az illető szabad volt;
mehetett haza magához szorítani a kislányait,
mind a hármat. Nekem csak egy volt, és
most várnom kell a mennyországig, amíg
újra megláthatom. Ezerszer próbáltam meg-
bocsátani annak az embernek, és ezerszer
gondoltam, hogy meg is tettem. Lehet, hogy
így van, de újra és újra meg kell tennem.
Most is. Imádkozz értem, és hajts óvatosan:
nekem egy kisfiam maradt! József”

István hátranézett, és látta, hogy a
rendőrautó megfordul, és elindul vissza-
felé az úton. Csak bámult a távolba, amíg
a kocsi eltűnt. Szétesve ült a kocsiban 20
percig, aztán beindította a motort, elin-
dult, és lassan, az Úrhoz bűnbocsánatért
esedezve hajtott hazafelé, hogy aztán ott-
hon percekig szorongassa magához meg-
lepett feleségét és gyerekeit.

Ne ölj ! Ne kockáztass! Esélyt se adj rá!
forrás: Internet

Amikor a Szentlélek lángnyelvek
alakjában leszállt az apostolokra és a ta-
nítványokra, hatalmas tömeg gyűlt egybe.

A jelenet néhány évtizede csodála-
tos oltárképen látható a – ma Budapest
II. kerületéhez tartozó – Remetekertvá-
rosi Szentlélek-templomban, amelynek
családi okokból rendszeres látogatója
vagyok.

Ez a nap új korszakot nyitott az
emberiség történetében. Az akkor is-
mert világ minden népéből jöttek láto-
gatók és szétvitték magukkal a
Szentlélek csodáját: saját szemükkel
látták a fejük fölé ereszkedő lángnyel-
veket és valamennyien saját nyelvü-
kön hallották egymás beszédét. Azóta
sok nép megkeresztelkedett a Szenthá-
romság nevében, közülük többen ré-
gen eltűntek a történelem színpadáról,
például a kaukázusi albánok (aghuá-
nok), mások meg azóta jelentek meg a
világ térképén és új keresztény biro-

dalmakat hoztak létre (gótok, britek,
frankok, keleti és nyugati szlávok és
utódaik), de maga a keresztény tanítás
néhány száz év alatt már Indiáig és
Kelet-Turkesztánig eljutott.

Nálunk magyaroknál csak közel
egy évezred múltán lett államvallás a
kereszténység, bár régészeti leletek bi-
zonyítják, hogy Árpád népe ismerte
Krisztus tanítását és annak hívei is
voltak közöttük. Nagy kérdőjel a hun-
magyar rokonság, amelyet nyelvészeti
bizonyítékok nem támasztanak alá, de
az Árpád-ház valamilyen kapcsolata
Attila nemzetségével nem is zárható
ki. Valamilyen ótörök nép nem sokkal
a honfoglalás előtt biztosan nyomot
hagyott ősi kultúránkon, és azt is tud-
juk, hogy a hunok egy részét is meg-
keresztelték. Erdélyben is, Szent Ist-
ván idején a veszprémvölgyi apácák
körében is a kereszténység keleti ágá-
nak létezéséről vannak adataink.

De „Ég és Föld elmúlnak, s az én
igéim el nem múlnak.” Lehetetlen,
hogy a Szentlélek hatalma éppen szá-
zadunkban ne tudja áttörni a pénz
uralmát és a közöny falait, a kábító-
szerek és kábító eszmék ködét. Még a
népirtások visszatérő kísértetével is
képes megbirkózni (róluk Ferenc pápa
is beszélt az Isteni Irgalmasság vasár-
napján: az örményellenes, náci és
kommunista genocídiumról és a mos-
tani keresztényüldözésekről).

Sőt egyszer az Atya Egyszülöttje
ismét el fog jönni, nem kérdés szá-
munkra. A kérdés, csak az, hogy talál-e
hitet? Rajtunk múlik. A „fölvilágosult
Nyugat” elszokott attól a bátorságtól,
amivel a Kelet vértanúi ma elébe men-
nek kikerülhetetlen sorsuknak. Pedig
ez az igazi szabadság. Mintha Márai
Sándor 56-os versét hallanánk: „Hát
ilyen nagy dolog a szabadság?”

Szám László dr.

SZÁGULDÁS

PÜNKÖSDI GONDOLATOK



Két éve járunk a határban lévő ke-
reszteket rendbe tenni, többségükben
Mária Légiós tagokkal. A családban is
beszélgettünk ezekről a keresztekről.
Valaki kérdezte, hogy voltunk-e annál
a keresztnél, ahol egy Mária szobor is
van. – Mondtam, hogy olyannal nem
találkoztunk.

Tavaly ősszel az egyik Légiós test-
vér említette, hogy tudja merre talál-
ható ez a kereszt. El is mentünk
megnézni, de nagyon rossz állapotban
találtuk. Aznap este a szentmisén kap-

tam egy olyan gondolatot, hogy ezt
rendbe kellene tenni. Ezt az elhatáro-
zásomat más Légiós testvérek is meg-
erősítették.

Az imakérő dobozba beletettük ezt
a szándékot és kértük a jó Istent, adjon
valami megerősítést, ne a mi akara-
tunk legyen, hanem az Úré.

Ennek hatására novemberben el-
kezdtünk mesterek után érdeklődni,
akik a kivitelezésben segíthetnek. De-
cember 8-án jártunk a Hősök terén a
Regnum keresztnél, ahol engesztelő
imádságot tartott Kemenes Gábor atya.
Ekkor vált világossá számunkra, hogy
Kistarcsán is egy fakeresztet kell állíta-
nunk a régi kereszt helyébe. Korábban
ugyanis kőkeresztet szerettünk volna,
mivel azt tartósabbnak gondoltuk.

Március elején elvállaltattuk a ke-
reszt építést nagypénteki határidővel.
A kivitelező néhány nap alatt besze-
rezte az engedélyeket a kistarcsai ön-
kormányzattól, ahol nagyon segítőké-
szek voltak. Az alapozás a Szeretet-
láng hálaadó szentmise napjára esett,
amikor tovább adtuk a hordozható
Szeretetláng-képet.

A korpuszt március 25-én, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepén si-
került beszerezni.

Korábban egy Szűzanya szobor is
állt a kereszt tövében, amely tönkre-
ment. Imádságban arra gondoltunk,
hogy egy Szeretetláng Mária képet
kellene a keresztre tenni, mivel ha-
zánkból indult el ez a mozgalom. Ezt

sikerült is megvalósítani, Magyaror-
szágon először. 2015. március 27-én,
1 3 órakor állították fel a keresztet.

Másnap volt a Mária Légiósok fo-
gadalomtétele és utána együtt men-
tünk ki a kereszthez. Ott találkoztunk
egy kiránduló csoporttal és együtt
imádkoztunk. Nagyon megható volt,
hogy már másnap ennyien felkeresték
és imádkoztak a keresztnél.

A felszentelésre április 25-én került
sor. Fél háromkor a templom elől in-
dult a körmenet a kereszthez. Utána az
agapét Kereszti György és felesége
birtokán tartottuk. Hálásan köszönjük
a hely biztosítását. N.N.

SZERETETLÁNG-KERESZT A HATÁRBAN
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A régi „gyinyiszkai” kereszt
a lebontás előtt.

Az új Szeretelángkereszt megszentelése

Szeretetlángkereszt



Az eredeti 23. zsoltár

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, zöldellő legelőkön
adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem. Felüdítette
lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért.

Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert
te velem vagy, vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem.

Asztalt terítettél számomra azok előtt, akik szorongatnak
engem. Olaj jal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töl-
tötted.

Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden
napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.

TVzsoltár változat

A TV és az Internet az én pásztorom, nincs igényem másra,
kényelmes fotelokban helyet készít nekem. A hittől egyre távo-
labb vezet engem, lelkemet lerombolja, az érzékiség és az erő-
szak ösvényén vezet szerkesztői nevében.

Járjak bár a keresztény felelősség köntösében nem zavar
meg semmi, hiszen a Tv és az Internet velem van. Kábelei és
távcsatornái megvigasztalnak engem. Ellát minden jóval vilá-
gosságom törekvései szerint. Megkeni fejemet humanizmussal,
és törtetéssel az anyagiak felé.

Kívánságaimat színig betölti, garantált lustaság és nemtörő-
dömség fog követni engem életem minden napján.

Én a TV-nézők és internetezők házában lakom időtlen idő-
kön át.

K i ( s ) o l v a s ó 7

REJTVÉNY BÉRMÁLKOZÓKNAK
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Az oldalt összeállította: Lauer Tamás

A megoldásokban segítségedre lehetnek a Szentírásból

az Apostolok Cselekedetei könyv 2. fejezet 1-13. versek.

1 . A legnagyobb kontinens.
2. Ebből a városból is jöttek Jeruzsálembe. (Közel-keleti
terület a Tigris és az Eufrátesz folyók között feküdt.)
3 . Ilyen fénytünemények lobbantak és szálltak az
apostolokra.
4. Innen is jöttek Jeruzsálembe. (A perzsa birodalom
Fekete-tenger mellékén elterülő része.)
5. Innen is jöttek. (Ide menekült a Szent Család Heródes elől.)

6. Ebből a tartományból is jöttek. (Likia és Kilikia közt
elterülő keskeny partvidék.)
7. Erről a szigetről is jöttek. (Görögország legnagyobb
szigete.)
8. Ebből az országból is jöttek. (Kadhafi volt a vezetője
évtizedekig.)
9. Innen is jöttek. (Simon, aki Jézus keresztjét vitte, innen
származott.)
1 0. Húsvét után az 50. nap.

A megfejtés az egyik isteni személy.

ZSOLTÁR „PÁRHUZAM”



Ezen a nyáron ismét lehetőségünk
nyílik a plébánia szervezésében nap-
közi otthonos hittantábor megrende-
zésére. Szeretettel várjuk 6 éves kortól
azokat a gyerekeket, akik szívesen
töltenének egy hetet kis közösségünk-
ben. A tábor ideje alatt kirándulással,
uszodázással és sok-sok játékprog-
rammal szeretnénk kellemessé tenni a
nyári szünetet.

1. Hittantábor ideje: június 29. - július 3. között.
2. Hittantábor ideje: július 6-10. között.
Helyszín: Kistarcsai Római Katolikus Plébánia
A napi programok kezdése: 8 órakor
Napi programok vége: 1 7 órakor
A tábor költsége: 6.500,-Ft/fő/hét, teljes ellátással.
Jelentkezési határidő és a tábor költségének befizetési határideje: június14.
Előleg: 2.000 Ft
Maximális létszám 2x50 fő, a jelentkezések sorrendjében.
Ha gyermekük szeretne részt venni a táborban, akkor a jelentkezési lapot az

előleg befizetésével és az időpont megjelölésével kérjük leadni a sekrestyében,
vagy a hitoktatóknál. Szeretnénk, ha anyagi okok miatt senki sem maradna le a
táborozásból, ezért ha ilyen irányú segítséget szeretne kérni, keressen meg sze-
mélyesen, hogy segíteni tudjunk.

A táborozással kapcsolatban szülői értekezletet tartunk június 14-én 9.45-kor
a plébánia közösségi termében, ekkor ismertetjük a tábor pontos programját is.

1. tábor vezetője: Méhes Zsuzsa +36 (70) 225-3060
2. tábor vezetője: Mátyás Ilona +36 (20) 576-7872
A táborozással kapcsolatban szívesen állunk a szülők rendelkezésére a fenti

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

• Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T);
• Péntek: 14.30-16.30 katekézis felső
tagozat; 1 6-1 8 Kerámia szakkör;
17 hittan elsőáldozásra készülőknek;
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 hittan bérmálkozásra készü-
lőknek.

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:
május 3-án és 17-én 18 órától.
Nagytarcsán május 10-én és
24-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
• Májusi litániák este fél hatkor kez-
dődnek, emiatt csak elsőpénteken lesz
reggel szentmise. A többi napokon köz-
vetlenül a litánia után.
• Május 9. Élő rózsafüzér zarándoklat.
• Véradás lesz május 23-án 13-1 8; a
Simándy JózsefÁltalános Iskolában.
• Gyermekeink elsőáldozása május
31 -én lesz a 9 órás szentmisén.
• Évzáró jún. 6-án, 1 6 órától a focipályán.
• Te Deum június 14-én 9 órakor.
• Rózsafüzér Koszorúk közös miséje
július 4-én, 1 8 órától, utána közös be-
szélgetés, sütögetés a plébánián.
• Napközis táborok:

I. turnus: június 29 - július 3.
II. turnus: július 6-10.

• Hittanos tábor
Tiszafüred július 18-24.

• Családtábor
Balatonlelle július 31 - aug. 2-ig.

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

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

Honlap: kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

NYÁRI HITTANOS NAPKÖZIS TÁBOR

1 +1% FELAJÁNLÁS
Az idei esztendőben is rendelkezhe-

tünk jövedelemadónk két százalékáról.
1%-át az egyházaknak, másik 1%-át pe-
dig civil szervezeteknek ajánlhatjuk fel.
Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus
Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-
ával! Egyházunk technikai száma: 0011

A másik 1%-kal kérjük támogassa
egyházközségi alapítványunkat, mely-
nek neve: Kistarcsai-Nagytarcsai Ró-
mai Katolikus Egyházközségért Ala-
pítvány. Adószáma: 18270284–1–13.

Arejtvénymegfejtése:Szentlélek




