
20
15

.j
ún

iu
s-

XI
V.
év
f.
6.

sz
.

Tartalom:
Az öreg plébános 20. levele . . . . . . . . . . . 2
Megszentelt élet éve – Ferencesek .. 4
Don Bosco Nővérek .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Trianon 95 éve.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Szárazság .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ki(s)olvasó .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Önismereti kurzus a plébánián .. . . . . . . 8
Hírek, események .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

TEMPLOM FELÚJÍTÁS
Gondolom már sokan várták,

hogy hírt kapjanak templomunk
idei felújításának terveiről. Rö-
viden szeretném összefoglalni
a már elvégzett munkákat, és
az előttünk álló feladatokat.
Bizonyára többen ész-

revettétek, hogy a volt
„hittanterembe” új búto-
rok (akasztós, fiókos
szekrények) készültek.
Ennek költsége kereken
500 ezer Ft volt. Ez a
beruházás elkerülhetet-
lennek bizonyult, ugya-
nis már nem volt hova
pakolni. Most már átte-
kinthetően és rendezetten mindennek
meg van a helye.
Volt egy kisebb kiadási tételünk is.

A baldachin textilanyagát kicseréltük,
ami 40 ezer Ft-ba került.
A harangjaink felújítása (fordítás,

bőrözés, programozó szerkezet kicse-
rélése) februárban megtörtént, mely-
nek költsége 190 ezer Ft volt. A
harang vezérlésével kapcsolatban van
még elmaradásunk. Ha majd a temp-
lomot belülről rendbe tettük, erre
visszatérünk.
Sajnos márciusban volt egy „bal-

esetünk” is, csőtörés. Ezért a gerinc-
vezetéktől a WC-blokkig ki kellett
cserélni a csövet, és a templomon kí-
vülre kellett elhelyezni a vízóra aknát.
Ennek költsége tervezéssel együtt 80
ezer Ft volt.
A templom munkálatainak legje-

lentősebb része, természetesen a
templombelső (freskók restaurálása,
falak festése) felújítása lesz. Szerettük
volna ebben az évben ezt is elvégezni,
de a restaurátor – Tarr György – csak
jövőre tudja ezt vállalni. Tavaszi kez-
déssel kb. 3 hónapot vesz igénybe. Az

eredeti vállalkozó, aki a 80-as
évek végén a templomunkat
belülről felújította, 1 0 millió
Ft-ról adott árajánlatot. Ez-
zel szemben az általunk
fölkért művész 4,7 millió
Ft-ért vállalta. (Nem mel-
lékesen, ő újította föl a
kerepesi templomot,
mely sok kistarcsai hí-
vőnek is elnyerte tet-
szését). Mivel a két
árajánlat közül ez
utóbbi annyira „barát-
ságos”, hogy e mellett
kellett dönteni, még
akkor is, ha így egy

évet csúszik a teljes felújítás.
Az idei feladataink a következők:
1 . Június hónapban le kell szed-

nünk a lambériát, le kell vernünk a
vakolatot, hogy a fal egész nyáron
szellőzzön és száradjon.

2. Ezzel egy időben el kell kezde-
nünk a teljes villanyhálózat korszerű-
sítését. Vezetékek cseréje, új lámpa-
testekhez kiállások, új kapcsolótábla.
Mindenhol érintésvédelemmel kell el-
látnunk a teljes hálózatot, ami eddig
nem volt.
3 . A templom világításának meg-

tervezését egy világítástechnikai mér-
nök ingyen fölajánlotta, és meg is
tervezte. A tervek szerint egy középen
elhelyezett csillárral szépül a templo-
munk, aminek látványterve még elfo-
gadásra vár. Ezenkívül új fényvetők,
és más egyéb „újdonságok” kerülnek
elhelyezésre. LED és energiatakarékos
izzók biztosítják majd a fényt, ami be-
ruházás szempontjából nyilvánvalóan
költségesebb, de energiahatékonyabb
és környezetbarát.
A villanyhálózat cseréje, a világí-

tástechnikai berendezések, és az új
csillár értéke még nem tisztázott, de
előzetes számítások szerint az egész
kb. 3-4 millió Ft-ba fog kerülni (ha-
csak a csillárt nem különleges anyag-
ból és kivitelben kérjük).
A nagylelkű adakozásotoknak kö-

szönhetően mindezeknek a terveknek
bátran nekifoghatunk, annak remé-
nyében, hogy a templomunk valóban
egy kis „ékszerdoboz” lesz, ami hívo-
gatóbban vár bennünket Krisztus
Urunkkal való találkozásra.

Görbe Józsefplébános
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Kedves Uramöcsém!
Nem voltam olyan szerencsés a leg-

utóbbi két levelemben, amilyen szeren-
csés volt az egyszerű magyar ferences
szerzetes a déli harangszóval. Ez a jám-
bor Egyed testvér kéregető útjáról egy
este Noé ősapánkat megközelítő állapot-
ban került haza a kolostorba. A szerzetes-
ház rendfőnöke másnapra várta a tarto-
mányfőnök látogatását. Az atyai javító
figyelmeztetést ezért a magasabb elöljá-
rójának hagyva, megparancsolta Egyed
testvérnek, hogy jelentkezzék majd a tar-
tományfőnök előtt és számoljon be arról,
hogy miért hozott a különben kocside-
réknyi búza, tojás, krumpli stb. mellett
jókora részegség mámort is haza.
Másnap aztán megérkezett a tarto-

mányfőnök és Egyed testvér háromne-
gyed tizenkettőkor rettenetes szepegés
között be is állított hozzá. Elmondta,
hogy a legutóbbi kéregető útján elkerült
a szomszéd falu szőlei közé is. Bőbe-
szédűen elmondta, hogy milyen kegyes
szívűek voltak hozzá a szőlős gazdák,
pedig hát szegényeket nagy csapás érte,
mert rettenetesen pusztít szőlőjükben a
filoxéra. A tartományfőnök valamikor,
amikor Gyöngyösön a barátok tanítottak
a gimnáziumban, a természetrajz pro-
fesszora volt, és szakmájából főleg a ki-
sebb rovarok tanát szerette, és tanulmá-
nyozta. Abban az időben írta első cikke-
it Jókai Móric a filoxéráról, mint a ma-
gyar szőlőtermés pestiséről. Az új ro-
vatnak híre fölötte érdekelte a profesz-
szorból lett tartományfőnököt és tövi-
ről-hegyire kikérdezte Egyed testvért
annak alakja, föllépése és pusztítása fe-
lől. Ez kellett csak Egyednek! Hári Já-
nos hiteles történetírónak számított hoz-
zá képest, olyan ékesszóló fantáziával
és részletességgel költötte meg hirtele-
nében a filoxéra alakját és kártevő hatá-
sát. Közben aztán ebédre csöngettek.
Mint a jó szerzetesek, a mondat köze-
pén harapták el a szót és indultak az
ebédlőbe. Egyed testvér örvendett, hogy
a történetek elmondásában nem juthat-
ván el a részegségig, megszabadult a
szóbeli figyelmeztetéstől, és vigyázott
rá, hogy arcának kifejezésével nehogy
elárulja házfőnökének a maga örömét.
Feledésbe is ment az ügy szépen.
Hát úgy gondoltam én is, hogy a

negyven év előtti sajtó ügyeire való
múltkori kitérésemmel elkerülöm Ked-

ves Uramöcsém figyelmeztetését a
nagyrecski kórusfestmény hosszúra nyú-
ló elbeszélése miatt. Ámde csalódtam,
mert Kedves Öcsém fölötte szigorú le-
vélben tudtomra adta, hogy ne szaporít-
sam annyira a szót, hanem izgalmasabb
lüktetéssel vigyem előbbre elbeszélése-
met. Megkísérlem eleget
tenni eme szerkesztői fi-
gyelmeztetésnek, de ne-
hezen hiszem, hogy sike-
rülni fog. Mi, öreg embe-
rek ugyanis nem tudjuk
már elsajátítani a novis-
sima generációnak (leg-
újabb nemzedéknek) ro-
hanó fantáziáját, amelyik
sűrítve gyors egymás-
utánjában adja elő gon-
dolatait. Mi, öregek las-
san jártunk fiatal korunk-
ban és lassan járunk most
is. Az is igaz, hogy azért
mégsem értünk tovább, mint az ifjabb
nemzedék, amelyik bizony ép hajzattal
ér el olyan magasra, amennyire a mi
időnkben csupán szürkülő és ritka szép
haj jal mertünk volna gondolni.
De hát nem akarom magamra vonni

Kedves Uramöcsém újabb szigorú rend-
reutasítását, és ezért folytatom emléke-
zéseim előtárását a nagyrecski kórus
freskójának históriájáról.
Ott hagytam abba, hogy az apátúr a

püspöki irodával és a minisztériummal
történt többszöri levélváltás után meg-
kapta az értesítést, mely szerint három
szakember jön majd megvizsgálni a föl-
fedezett és több százévesnek gondolt
freskót. Plébánosomat mintha kicserél-
ték volna. Lázasan készülődött a pesti
urak fogadására. Többször láttuk meg-
fordulni a helybeli takarékpénztárban és
plébániánkon is ismételten látogatást
tett annak igazgatója. Péterfia káplán-
társammal találgattuk is ennek az okát,
míg végre megtudtuk azt apáturunk só-
gorától. Elkeseredetten panaszkodott az
a jó ember, hogy plébánosunk olyasmi-
re vetemedett, amire előbb álmában
sem mert gondolni: váltóra vett fel
pénzt, hogy ebből fedezze a várt ven-
déglátásnak és az új freskó föltárásának
költségeit.
Abban az időben nagy csomag külföl-

di könyvet hozott a posta a plébániára.
Mi is megismertük a csomagok tartalmát,

az apátúr Péterfiát és jómagamat bízott
meg a vagy tízkilónyi könyvek lapjainak
fölvágásával. (A nyomdában lapívekre
nyomták a szöveget. Hajtogatás után a
lapok, általában a könyv rövid oldalán
egyben voltak. Ezeket kellett „felvágni",
vagyis szétválasztani.) Német nyelvű

műtörténeti dolgozatok
voltak, amelyek a közép-
kori freskókra vonatkoz-
tak. Az apátúr jobb
ügyhöz méltó buzgalom-
mal és egy Péterfiától
kölcsönkért német-ma-
gyar szótár segítségével
neki is, kezdett az egyik
könyv tanulmányozásá-
nak, amivel több napon
keresztül kora reggeltől
késő estéig fogalakozott.
A többi könyvet, pedig a
szalon asztalán helyezte
el. A lelkipásztorkodást

teljesen ránk bízta.
Egy napon aztán megérkezett a sür-

göny, amely másnapra jelentette a pesti
kiküldöttek jövetelét. Apát urunk a ven-
dégágyak fölállítására, sütés-főzésre
adott parancsokat. Pintes Gábor uram a
pince mélyéből pókhálós üvegeket sze-
degetett elő, plébánosom sógora, pedig
fogát szíva átkozta a napot, amelyen a
freskó-ügyet felfedeztük, és váltig erős-
ködött, hogy a műpártolásnak lesz foly-
tatása, és az egész családjuk koldusbotra
jutása a vége. Tudom én azt, hogy mi az
a váltó, egyik hozza a másikat, és hozza
a végrehajtót, szólott keserves fejcsóvá-
lással. Ő ugyanis szakember volt az ef-
féle ügyekben és tapasztalatból beszélt,
lévén, hogy végzett földesúr és végzett
kereskedői minőségben került rokonnak
a plébániára.
A táviratban jelzett napon délfelé

megérkeztek a pestiek. Az apátúr Péter-
fiával együtt ment eléjük az indítóházhoz
az uraságtól kölcsönkért két fogaton. Én
az ebédlőben találkoztam velük.
A bizottság vezetője nagy szakállú,

tisztes ősz férfi volt. Mesterségére nézve
műépítész, aki sok rendbeli állami mun-
kát végzett stíluskísérletezés után kitűnő
állásba került öregségére a minisztérium-
ba. A másik, akkor még egyetlen állami
színházunknak kiérdemesült dramaturg-
ja (színházi szakember) és elég jó nevű
íróember volt. Ő is nyugalmának élvezé-
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sére szegődött be műértőnek az állam-
hoz. A harmadik bodorhajú (göndör ha-
jú), cvikkeres, (szár és keretnélküli
szemüveg) szőke fiatalember, mint ar-
cheológus (régész) jött le, bár később tár-
sainak csipkelődései alapján úgy értet-
tem, hogy inkább esztétikus (szépnem
méltatásában tevékenykedett) volt. Egy-
szóval „szakemberek” voltak a freskó-
ügyben valamennyien.
Kellő mennyiségű és minőségű ap-

petitórium (étvágygerjesztő, rövidital)
bestampedlizése (megivása) után ebéd-
hez ültünk, amelyen Pintes Gergő uram,
mint a freskó-ügyben érdekelt, valamint
a helybeli takarékpénztár igazgatója,
mint az ügy finanszírozásának támasza
is részt vettek. Az ebéd pompás volt és
lefőzhetett volna két kanonoki (székes-
egyházi főpap) beiktatást. Igaz, hogy
zajos családi jelenet előzte meg a fő-
zést, amely az apátúr és nővére között
folyt le.
Plébánosom ugyanis úgy intézkedett,

hogy a rendkívüli vendégek ebédjére, a
nagyrecski lakodalmak híres szakácsnő-
jét, Julcsa nénit szerződtessék, ami ellen
húga pergő nyelvvel és pazarlást, adós-
ság-csinálást, a rokonság koldusbotra jut-
tatását emlegető, nem éppen nővéri
szeretet kifejezésének mondható szavak-
kal tiltakozott. De az apátúr nem engedett.
Az asztalnál az apátúr sógora úgy

ült, mint egy kanonoki kinevezésről le-
maradt személy. Csak néha nézett végig
a poharakat emelgető pestieken és ami-
dőn tekintete a takarékpénztár igazgató-
jára esett, nem állhatta meg, hogy
félhangon oda ne súgja Péterfiának:
Váltót írt alá! Mi lesz ennek a vége? Én
tudom jól, hogy mi az a váltó! Péterfia
kissé maliciózusan (csípősen, gúnyo-
san) válaszolt: Mi közötök hozzá? Nem
a tiéteket költi. Hol van az megírva,
hogy a papnak holta után is el kell tar-
tania minden pereputtyát? Az apátúr só-
gora éles választ kezdett, de már első
mondatában megakadályozta a beszé-
dek meginduló sora.
Elsőnek az apátúr köszöntötte fel

vendégeit. Párhuzamot vont a papság és
a művészek között. A papok a jóságnak
szolgái, a művészek pedig a szépség-
nek. Mindkettő Isten tulajdonsága. A
művészetnek, házban megjelent képvi-
selőire, mint az Úrban szolgatársaira,
ürítette poharát.
Bizony, Uramöcsém, félresiklott be-

széd volt ez. De hát rendesen így törté-

nik, ha a pap a maga hivatásától eltérve
világi eszmekörben akar működni, és
abban világibbnak akar látszani a vilá-
giaknál.
Szavaira az öreg műépítész vála-

szolt. Apáturunkat, mint a lelkek, és Is-
ten titokzatos házának kiváló építészé-
nek nevezte. (Péterfia e szavaknál fész-
kelődni kezdett és valami olyasfélét
emlegetett, hogy ettől az építőmestertől
ugyan összedőlhet az egész egyház.)
Utána történelmi visszapillantás alakjá-
ban elmondta, hogy a lelkek nagy épí-
tői, a kiváló papok egyben az Isten földi
és anyagi templomának is támogatói és
serény munkatársai voltak. II. Gyula
pápától kezdve fölemlítette a műbarát
egyháziaknak hosszú sorát. Ezek közé
helyezte végül az apáturat is, akit lelke-
sen éltetett.
Ebéd utána szalonba vonultunk. Az

apátúr kezdte a szót. Bizony, kérem,
nagy áldás nekünk, papoknak a művé-
szet. Egyszerű híveinkkel való bajlódás
közepette ki vagyunk téve a vidékies-
ségnek. Ettől ment meg minket a művé-
szet alkotásaival való rendszeres foglal-
kozás. Én például legnagyobb örömö-
met lelem és a lelkipásztorkodás nehéz
munkája után (itt Péterfia pimaszul, ki-
hívóan szemtelen, arcátlan módon kö-
högött) felüdülésemet találom ezekben
a könyvekben. Az apátúr felvett a sza-
lonasztalról az előző héten érkező
könyvek közül egyet és a köréje cso-
portosuló minisztériumi uraknak akarta
mutatni. De elsápadt és zavartan köszö-
rülte a torkát. Az urak mosolyogtak, Pé-
terfia kacagott. Amint jobban odanéz-
tem, észrevettem a nevetséges állapotot:
a könyv, amelyet az apátúr a kezében
tartott, föl sem volt vágva.
Említem Kedves Uramöcsémnek,

hogy a könyvek megérkezése után az
apátúr szótár segítségével tanulmányoz-
ta az egyiket, a többit, pedig két cso-
portra osztva, Péterfia kollégámnak és
nekem adta ki fölvágás céljából. Én be-
csületesen el is végeztem a rám bízott
munkát, Péterfia azonban úgy, ahogy
kapta fölvágatlanul visszatette őket a
szalonasztalra. Szemfüles fiatalember
voltam már akkor és gyors elhatározás-
sal kimentettem piruló plébánosomat
kényes helyzetéből. Azt, kérem, apátúr
még nem méltóztatott tanulmányozni.
Tessék emezeket mutatni az uraknak,
szóltam és kezébe adtam egy másik
könyvet, melynek lapjait én vágtam föl.

Plébánosom hálás pillantást vetett rám
és kinyitván a könyvet, magyarázni
kezdett a színházi szakembernek, aki
valószínűleg vele egy fokon állott a
festészet mezején.
A helyzet kellemetlenségének kikü-

szöbölésére Gergő bátyánk adta meg a
lökést. Talán átmehetnénk a templom-
ba, megnézni a freskót, indítványozta.
A göndör hajú, aki a szépnem méltatá-
sában tevékenykedett, azonban mást ja-
vasolt. Észrevette a szalon sarkában a
zöld kártyaasztalt, és fölcsillanó sze-
mekkel hívta oda az urakat. Hohó! Itt
kártyázni is lehet. Ebéd után a legkelle-
mesebb rajzokat a harminckét levelű
képeskönyv nyújtja, mondá önelégülten
nevetve szellemesnek vélt mondatát.
Nem kellett sokat biztatni társaikat.

A pestiek leültek az apátúrral alsózni,
míg a takarék igazgatója, mint óvatos
pénzember, a kibic szerepét vállalta. Mi
pedig, a háziak, Gergő bátyánkkal
együtt, ajánlottuk magunkat és mun-
kánk után mentünk. A folyosón megje-
gyezte még egyszer az apátúr sógora:
Nem jó vége lesz ennek! Elmehetünk
mind koldulni. Váltót írt alá. Péterfia
nem állotta ki, hogy újra ki ne oktassa a
papi rokonok anyagi igényeinek jogo-
sultsága felől, de én ezt már nem hall-
gattam meg, mert Gergő bátyánkkal
temetni indultunk.
A további fejleményeket majd leg-

közelebb írja le Kedves Uramöcsémnek
barátja:

az öreg plébános

Szeptemberben könyv
alakban is megjelenik

Az öreg plébános levelei
sorozat mind a 37 leve-
le. Aki szeretné megvá-
sárolni, kérjük rendelje
meg a sekrestyében
- nevének és telefonszá-
mának megadásával -
és akkor - 1 .500,-Ft-ért
hozzájuthat a teljes mű-
höz. Fizetni majd csak
az átvételkor kell!

(A szerk.)
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A szerzetesek évében a ferences Pió
testvérrel a mátraverebélyi ference-
sekről beszélgettünk.

Mi a közösség/rend hivatása, ka-
rizmája?
Szent Ferenc rendjének karizmája

sokoldalú. Ferenc, regulájában nem
szabta meg, hogy testvérei pontosan
mit is csináljanak. Sokkal inkább a
lelkületet próbálta megfogalmazni: a
testvérek kövessék a mi Urunk Jézus
Krisztus nyomdokait, az
Evangélium szerint. Fontos
szempont még a közösségi
élet, a kicsiny-lét és a sze-
génység.
Rendünk ma Magyaror-

szágon sok mindent tesz a
társadalom érdekében és az
evangelizáció jegyében. Tar-
tományunknak több plébáni-
ája van, nagy lelki élettel.
Sokan (vidékről is) felkere-
sik a testvéreket, hogy szent-
gyónásukat elvégezzék. Ez
különösen is igaz nemzeti

kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szent-
kútra. Jelentős részt vállalunk továbbá
a nevelésben-oktatásban (iskolák, kol-
légiumok), a kulturális örökség meg-
őrzésében és megismertetésében (pl.
látogató-barát kolostor Szegeden), a
testvérek a világi munkatársak közre-
működésével szegényeket, betegeket,
időseket, fogyatékkal élőket, rászoruló
családokat, hajléktalanokat segítenek.

Mióta élnek Magyarországon?
Az első testvérek valószínűleg már

Szent Ferenc életében, de legkésőbb
halála után két évvel, 1 228-ban meg-
érkeztek hazánkba. Gyors elterjedé-
süknek köszönhetően 1233-ban létre-
jött az esztergomi Kusztódia. Azóta
folyamatos a jelenlét. Még a török
idők és a kommunizmus alatt is meg-
maradhattak testvéreink, igaz korláto-
zottan.

Jelenleg hogyan és hol lehet kap-
csolatot találni a közösség tagjaival?
Leginkább kolostorainkban. Össze-

sen 14 közössége van a tartománynak.
Reggeli és esti zsolozsmáink minde-
nütt nyilvánosak.
Részt veszünk a nagyobb ifjúsági

találkozókon is, mint amilyen például
a nagymarosi. Augusztus 14-20. kö-
zött pedig minden évben megszervez-
zük a gyalogos zarándoklatunkat,
amely Esztergomból indul és Szent-

kútra érkezik. További információkat
közösségeinkről a ferencesek.hu web-
oldalon találhatnak.

Milyen nyilvános rendezvényeik
vannak?
A fentebb említett zarándoklaton

kívül nagyobb méretű és kifejezetten
tartományi rendezvényünk nincsen.
Helyi szinten viszont annál több van.
Plébániánkon sok közösségi dolgot
szerveznek a testvérek a hívek részé-
re, ugyanígy iskoláinkban. Évente

egyszer pedig szervezünk
egy nagyobb jótékonysági
koncertet. Érdeklődők részé-
re pedig általában tavasszal
szoktunk tartani egy nyílt
napot, ami jó lehetőség,
hogy bepillantást kaphassa-
nak egy-egy közösségünk
életébe.

Köszönöm a beszélgetést!

L.T. I.
Kép: Ferencesek

Az év mottója:
Vita consecrata in Ecclesia hodie

Evangelium, Prophetia, Spes
Megszentelt élet a mai egyházban

Evangélium, prófécia, remény

Ebből az alkalomból felkerestük a
váci egyházmegyében tevékenykedő
szerzetes közösségeket és érdeklőd-
tünk: Hogyan élnek a 21 . században?
Mi módon kapcsolódnak bele az

egyház életébe? Az érdeklődő hívek,
hogyan ismerhetik meg az szerzetesek
rejtett életét?
A mostani lapszámunkban két kö-

zösséget ismerhetnek meg.
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A szerzetesek évében Kovács Kata-
lin FMA nővérrel a Don Bosco Nővé-
rekről beszélgettünk.

Kérem, mutassa be a Don Bosco
Nővéreket!
Szerzetes közösségünket, a rend-

alapító Bosco Szent Jánosról, legin-
kább Don Bosco Nővérek rendjének
ismeri a világ. Az Ifjúság Atyja és Ta-
nítómestere egy csöppnyi piemonti fa-
lucskában, Mornesében találkozott
néhány lánnyal, akik éppen olyan lel-
külettel nevelték a leányifjúságot, mi-
ként ő végezte áldásos munkáját a
kallódó torinói fiúk között. Mazzarel-
lo Szent Mária Dominika és társai
1 872-ben tették le első fogadalmukat.

Minek a rövidítése az FMA?
Az új női közösségnek, Don Bos-

co, mivel egész életében érezte Mária
anyai gondoskodó szeretetét, hálája
jeleként, a Segítő Szűz Mária Leányai
nevet adta, melynek olasz megfelelő-
jéből – Figlie di Maria Ausiliatrice –
származik a rendünk rövidítése az
FMA.

Valóban a Don Bosco Nővérek a
legnépesebb női rend?
Igen, így van, ugyanis a Föld öt

kontinensén, 95 országban mintegy
13000 szalézi nővér él.

Magyarországon mióta vannak
jelen? Hol lehet találkozni a nővé-
rekkel?
Hazánkba 1937. szeptember 8-án

érkeztek először a szalézi nővérek. Az
1990-es újraindulás óta, Magyarorszá-
gon 3 helyen élünk. Budapesten, Eger-
ben, a Váci Egyházmegyében pedig

Mogyoródon, mely
ház 1992. december
8-án nyílt meg.

Hogyan foglal-
koznak a fiatalok-
kal a mogyoródi
házukban?
A nővérek egyből

elkezdték az Oratóri-
umot, tehát különböző
foglalkozásokra hív-
ták meg a gyerekeket,
fiatalokat. Jelenleg is
tanévközben, heti
rendszerességgel kö-
zel száz gyermeket
várunk a lelkes animátorokkal (önkén-
tes fiatalok) együtt a különböző tevé-
kenységekre: tanulószoba, gitár, foci,
kosárlabda, kreatív csajok klubja, szín-
játszó kör, modern tánc és szombat dél-
után a játékos oratóriumi foglalkozás. A
nyári szünet 1 hónapjában, 200 gyerme-
ket fogadunk napközis tábor jelleggel.
1 993 óta a Boldog Laura Vicuna

Római Katolikus Óvodában Don Bos-
co megelőző pedagógiai módszerét al-
kalmazva 3 csoportban, 70 gyermeket
nevelünk. Don Bosco szándéka szerint
a letelepedés után hamarosan meg-
szerveztük a szalézi munkatársi cso-
portot, jelenleg 26, családban élő
felnőtt imádkozik és tevékenykedik a
fiatalokért a szalézi lelkiség szerint.
Nagyközségünk általános és kö-

zépiskolás gyermekeinek a hitoktatá-
sát a nővérek végzik, azontúl a plébá-
nia liturgikus életébe is aktívan bekap-
csolódunk. A Váci Egyházmegye ifjú-

ság pasztorációs munkájában is tevé-
kenykedünk, lelki napokat tartunk lá-
nyoknak, és a környező iskolákban,
plébániákon, s részt veszünk a „Ková-
szoló”, az Egyházmegyei Ifjúság Ve-
zetőképzőben is.
2009-től a házfőnöknő Costabile

Carolina nővér, aki Beatrice, Marga-
ret és Kati nővérrel együtt azon tevé-
kenykednek, hogy a fiatalok rajtuk
keresztül megtapasztalhassák a Jó
Pásztor szeretetét.

Aki szeretné mélyebben megis-
merni a közösség tevékenységét,
életét hol talál információt?
A legegyszerűbben az internet se-

gítségével: látogasson, a el a
www.donbosconoverek.hu oldalra.
Személyes kapcsolat felvételre pedig
a donbosconoverekhaza@gmail.com
címen keresztül van lehetőség.

Köszönöm a beszélgetést!
L.T. I.

Kép: Don Bosco Nővérek

DON BOSCO NŐVÉREK MOGYORÓDON



Tavaly szemet szúrt, hogy az Olvasó
júniusi számában, egy árva sor sem em-
lékezett meg Trianonról. Ebből kifolyó-
lag kíváncsian vártam, a nemzeti ünne-
peinkkel azonos időben megjelenő szá-
mokat, de sajnos csalódva lapoztam vé-
gig az újságokat. Úgyhogy, most papírt
és tollat vettem a kezembe, hogy kijavít-
sam eddigi figyelmetlenségünket!
Felmerülhet az a kérdés, hogy miért

kell egy ilyen cikknek megjelennie eb-
ben az újságban. Válaszom egyszerű.
Egy egyházi közösségnek, nem csak a
hitéletben, hanem a világi dolgokban is
közösséget kell vállalnia, hisz gondolko-
dásunk alapja, irányítója ugyan az, Jézus
Krisztus! Az előző rendszer diktatórikus
berendezkedésének köszönhetően elég
nagy homály, tabu fedi ezt a témát.

Trianon tényekben: 1920. június 4-
én a francia Versailles-ban aláírt béke-
diktátum gyökerében változtatta meg az
akkori Európa arculatát.
Magyarországtól elcsatolták területé-

nek több mint 71 %-át, lakosságának
64%-át. A nyersanyagok döntő többsége
„külföldre” került, míg a gyártókapacitá-
soknak egy nagyobb hányada a magyar
határokon belül maradt. A történelmi
Magyarország oly híres só-, arany- és
ezüstbányáiból például egy sem, a vasút-
hálózatnak csak 38%-a maradt Magyar-
országon. Az ország közepe és a főváros
környékén koncentrálódó feldolgozóipar
nagy része a csonka hazában maradt,

amit viszont nem tudott volna a gazdaság
kihasználni, így Magyarország behoza-
talra szorult ezzel is erősítve függésünket
a nyugati hatalmaktól. Az erdők terén,
még drasztikusabb az arány. Lombhulla-
tó erdőink, az ország területi veszteségé-
nél valamivel még nagyobb hányadát
veszítettük el, a fenyőerdőknek mind-
össze 2,8%-a maradt az új határokon be-
lül! Gazdasági jelentősége is volt, hiszen
az addigi faexportőr Magyarország emi-
att faimportőrré vált, ezzel szintén erősít-
ve gazdasági függésünk. Noha síkvidé-
keink és szántóföldjeik egy nagy része a
határokon belül maradt, fájdalmas hatás-
sal volt az országra, hogy köztudottan
legjobb minőségű szántóföldjeink – mint
a Bánát, a Bácska déli része és a Csalló-
köz – többnyire a szomszédos országok-
hoz kerültek. Trianonnak évszázados
előzményei vannak és sajnos az okainak
nagy részét a szomszédos, és nyugat eu-
rópai államoknak köszönhetjük, azok-
nak, akik még ma is jelentősen befolyá-
solják hazánk megítélését nemzetközi
viszonylatban. A tragédia másik, és talán
legjelentősebb okozója saját magunk
voltunk. (Pl. az erdélyi főurak a nagyobb
haszon érdekében román parasztokat te-
lepítenek birtokaikra…)
A trianoni döntés után majd kilenc-

ven évvel később, annyi magyar él a

csonka hazában, mint élt akkor a Szent
Korona országaiban. Amíg tehát 6,7 mil-
lióról itt sikerült 1 0 millióra (1 50 száza-
lék) felnőni (még egy világégés, 56-os
forradalom ellenére), az elszakított terü-
leteken inkább fogyás volt a jellemző.
Az elmúlt mintegy három évtizedben az
anyaországban is drasztikus fogyás fi-
gyelhető meg, ráadásul, még erőtelje-
sebb lenne a fogyás, ha nem települtek
volna át sokan, nagymértékben rontva
ezáltal az anyaországiak és a határon túli
magyarok egymás közötti arányát. A de-
mográfiai pusztulás betetőzi a trianoni
csonkítást.
Ha ezen nem kezdünk el minél gyor-

sabban változtatni, és hagyjuk szétverni
hitünket, családjainkat, határon túli test-
véreinket, és nem tudjuk megfékezni, il-
letve visszahívni jól képzett életerős fia-
taljainkat az álcázott, külföldi rabszol-
gaságból, akkor „jó úton járunk” Trianon
eredeti céljának beteljesülése felé! Mert,
hogy ne feledjük, Magyarországot akkor
meg akarták semmisíteni!
Trianon legyen hát a nagy példa,

hogy jobban tartsunk össze, és a figyel-
meztető jel hogy mi történik, ha hibáink-
ból nem tanulunk, és nem Istennek
tetszően él egy nép.
Juhász Gyula soraival fejezem be:
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá!”

Farkas Ete Domonkos
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„Szomjúhozom!” Ez volt a kereszten
szenvedő Krisztus „hét szava” közül az
egyik nagypénteken. Ha valaki, Ő igazán
megtapasztalta a szomjúságot, de csak ke-
serűségben részesült. Hozzánk intézte sza-
vát: azóta is a mi szeretetünkre szomjazik.
De mintha volna más, sokkal konk-

rétabb üzenete is, mintha az egész ter-
mészet át tudná venni ezt a szomjúságot,
az a természet, amely a Szentlélek eljö-
vetelét maga is sóvárogja. . .
Ma is hatalmas embertömegek nélkü-

löznek, nemcsak éheznek, de elegendő
mennyiségű és minőségű ivóvízhez sem
jutnak hozzá (ilyen mennyiségű tenger-
víz megfelelő édesvízzé alakítását máig
sem sikerült megoldani), nem beszélve
arról, hogy az egészséges életmódhoz
szükséges egyéb víz sem áll rendelkezé-
sükre (Miközben a világ gazdagabb ré-
szein például autókat mosnak ivóvíz-
minőségű vízzel! ). A jövőben csak arra
számíthatunk, hogy az éghajlatváltozás
következtében egyre inkább kiterjednek a

sivatagos övezet határai. (Népvándorlá-
sokat, háborúkat jósolnak az ivóvízkész-
letek birtoklásáért! )
Hazánk kedvező helyzete ellenére (itt

folyik át Közép-Európa két nagy folyója)
mezőgazdaságunk már az idén is meg-
sínylette, hogy május első harmadáig
szinte nyomát sem láttuk az áldásos csa-
padéknak. Dolgozhatunk a földjeinken
akármennyit, ha a Mindenható nem hul-
latja ránk az áldásos esőt, mert ilyen érte-
lemben is igaz, hogy minden valódi
ajándék fölülről van. Ezért imádkoznak a

keresztények ősidők óta megfelelő időjá-
rásért, különösen esőért, megemlékezve
Illés prófétáról is, akinek kitartó könyör-
gését végül siker koronázta: egy alig ész-
revehető kis felhőből bőséges áldás
zúdult országára.
Ez az átlátszó színtelen és szagtalan

folyadék csak akkor mutatja meg értékét,
ha hiányzik. Ebből a fölismerésből azon-
ban társadalmunk minden tagjára az a
kötelezettség hárul, hogy tegyünk meg
minden tőlünk telhetőt a vízpazarlás elle-
ni küzdelem népszerűsítésében és ma-
gunk is járjunk elől ebben jó példával.
Mindinkább szükségünk lesz az egyéni
találékonyságra (a csatornavíz hordókba
gyűjtése locsoláshoz, takarékos locsoló
berendezések szerkesztése), de nagy, or-
szágos feladatok is megoldásra várnak
(még művelhető, öntözhető területeink-
nek is csak szégyenletesen kis százalékát
öntözzük ténylegesen, a csatornák sok
helyen elhanyagolt állapotban vannak).

Szám László dr.

SZÁRAZSÁG



Terméktámogatás: Halló! Igen,
miben segíthetek?

Vásárló: Hát, hosszas megfontolás
után úgy döntöttem, installálni fogom
a Szeretetet. Végigvezetne kérem a
folyamaton?

Terméktámogatás: Rendben, szí-
vesen segítek. Készen áll az indulásra?

Vásárló: Hát, nem vagyok egy
műszaki zseni, de azt hiszem készen
állok. Mit kell először tennem?

Terméktámogatás: Első lépésként
nyissa meg a Szívét. Megtalálta a
Szívét?

Vásárló: Igen, de egy csomó más
program is fut jelenleg. Lehet telepíteni
a Szeretetet, miközben ezek futnak?

Terméktámogatás: Milyen más
programok futnak?

Vásárló: Lássuk csak: van Múltbéli
Megbántódás, Alacsony Önértékelés,
Harag és Neheztelés. Ezek futnak éppen.

Terméktámogatás: Nem gond, a
Szeretet fokozatosan törölni fogja a
Múltbéli Megbántódást a jelenleg mű-
ködő rendszeréből. A hosszú távú me-
móriában esetleg megmaradhat, de már
nem fog megzavarni más programokat.
Végül a Szeretet felül fogja írni az
Alacsony Önértékelést a saját fájljai-
val, amit Egészséges Önértékelésnek
hívnak. Viszont a Haragot és a Nehez-
telést teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek
a programok megakadályozzák a Sze-
retet megfelelő installálását. Ki tudja
kapcsolni ezeket?

Vásárló: Nem tudom, hogyan kell
kikapcsolni őket. Meg tudja mondani?

Terméktámogatás: Örömmel. Men-
jen a startmenübe és indítsa el a Meg-
bocsátást. Ezt addig kell ismételnie,
amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki
nem törlődnek.

Vásárló: Rendben, kész! A Szere-
tet automatikusan elkezdte telepíteni
magát. Ez normális?

Terméktámogatás: Igen, de ne fe-
ledje önnek csak az alapprogram van
meg. El kell kezdenie kapcsolódni
más Szívekhez, hogy hozzáférjen a
frissítésekhez.

Vásárló: Hoppá! Máris kaptam
egy hibaüzenetet. Azt mondja: „Hiba
– A program nem fut külső egysége-
ken.” Most mit tegyek?

Terméktámogatás: Ne aggódjon.
Ez azt jelenti, hogy a Szeretet
program Belső Szíveken való futásra
lett tervezve, de az ön Szívén még
nem futott. Kevésbé technikai nyelven
ez csak annyit jelent, hogy önnek
először saját magát kell szeretnie,
mielőtt másokat szerethetne.

Vásárló: Tehát most mit tegyek?
Terméktámogatás: Gördítse le az

Önelfogadás menüt; majd kattintson
az alábbi fájlokra: Megbocsátok Ma-
gamnak 2.0, Hálát adok az Értékei-
mért 1 .5, Tudomásul Veszem a Korlá-
taimat 3.0, Megbánom és meggyónom
a bűneimet 1 .3 .

Vásárló: Rendben, kész.
Terméktámogatás: Most másolja

őket az „Én Szívem” föliratú könyv-
tárba. A rendszer felül fog írni minden

zavaró programot és kijavítja a hibás
programozást. Ezen kívül törölnie kell
a Terjengős Önkritikát az összes
könyvtárból és kiürítenie a Kukát,
hogy biztosan eltávolítsa teljesen, és
soha ne jöhessen újra elő.

Vásárló: Megcsináltam. Hé! A
Szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly
jelent meg a képernyőmön és a Béke
meg az Elégedettség bemásolja magát
minden felé a Szívembe. Valamint az
egész rendszerem melegedni kezdett.
Ez normális?

Terméktámogatás: Sok esetben.
Másoknak eltart egy ideig, de végül
minden helyreáll a megfelelő időben.
A rendszer melegedése normális, és
javítja a Szív működését, ne aggódjon.
Egyébként jó érzés nem?

Vásárló: De, csak szokatlan.
Terméktámogatás: Szóval, a Sze-

retet telepítve és rendesen fut. Még
egy dolog mielőtt letenné. A Szeretet
Ingyenes Program. Figyeljen rá, hogy
továbbítsa azt és a különféle változa-
tait mindenkinek akivel kapcsolatba
kerül. Ők is megosztják majd mások-
kal és visszajuttatnak viszonzásul ön-
höz is új és izgalmas változatokat.

Vásárló: Köszönöm, Istenem!
forrás: Internet
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A SZERETET TELEPÍTÉSE

SZÍNEZŐ
Nyáron könnyebb az egészséges táplálkozás. Éljünk a lehetőséggel!

Az oldalt összeállította: Lauer Tamás



Egy rövid gyufaszállal kezdődött a
plébánián megrendezett önismereti kur-
zus. Három vezetőnk Méhes Anita, La-
pos Rebeka (Rebi) és Szabó Barbara
(Barus) vezényletével kb. tízen jöttünk
össze, hogy ismerkedjünk egymással és
magunkkal is.
A délelőtt 1 0 órától tartó program

rengeteg játékkal, hol rövid és szóra-
koztató, hol hosszabb ideig tartó és el-
gondolkodtató, egymásnak megnyíló
feladatokkal telt. Meglepő volt látni,
hogy egy-egy szituációban, egyszerű
csapatjátékban milyen szerepek ala-
kulnak ki percek alatt. Volt aki csen-
desen, de nagyon tevékeny és szorgos
munkával segítette a csapatot és volt,
aki egyből az irányító szerepét öltötte
magára. Érdekes felismerés, hasznos
tapasztalat volt: tudunk-e csapatban
dolgozni, vezető-irányító típusúak va-
gyunk-e vagy éppen a kompromisszu-
mosabb megoldásokat keressük-e itt a
játékokban és az életben is egyaránt?
Ennek felismeréséhez egy teszt is hoz-

zásegített, meglepő eredménnyel szol-
gálva egy-egy résztvevőnek. A felada-
tok végén mindig megbeszéltük, hogy
ki hogyan érezte magát az adott játék-
ban, szituációban, ki mit szűrt le egy-
mással kapcsolatban és saját magáról.
Az én egyik kedvencem a nap végét
lezáró ún. „festős” feladat volt. Először
nagyon udvariasan, visszafogottan
álltunk neki a munkának, de a végére
aztán gyermeki lelkesedéssel alkottunk.
Igazi „ereszd el a hajamat” élmény volt
a csapat tagjai számára.
Délután 4-ig tartott az „ön-ismerke-

dés”, és azt hiszem bármelyik résztvevő
nevében mondhatom, hogy szinte elre-
pült az együtt töltött idő, maradtunk
volna még játszani, beszélgetni, töltőd-
ni. Nagyon jól éreztük magunkat, sok
élménnyel gazdagodtunk.
Köszönjük Anitának, Rebinek és

Barusnak, hogy részesei lehettünk egy
ilyen önfeledt, de tanulságos napnak!
Várjuk a folytatást!

Cs. K. B.

8 É l e t a p l é b á n i á n

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:
a hónapok 1 . és 3. vasárnapján 18 ó.
Nagytarcsán a hónapok 2. és 4. vasár-
napján 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
• Évzáró június 1 3-án, 1 6 órától a
plébánián, családi vetélkedővel.
• Te Deum június 14-én 9 órakor.
• Június 20-án, 10 órától Beer Mik-
lós váci megyéspüspök diakónussá
szenteli Kiss Dávidot egyházközsé-
günk kispapját.
• Rózsafüzér Koszorúk közös mi-
séje július 4-én, 1 8 órától, utána
közös beszélgetés, sütögetés a plé-
bánián.
• 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.

• Nyáron közösségeink szünetet
tartanak. Kérjük, figyeljék a hirde-
téseket!

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

ÖNISMERETI KURZUS A PLÉBÁNIÁN

NYÁRI ÖLTÖZET
• A szentmisén Jézus vár ben-
nünket, elé megyünk, és Vele
együtt ünnepelünk. Az iránta
való szeretetünket, illetve nem
szeretetünket fejezzük ki azzal,
ahogyan öltözködünk.
• Megjelenésünk tehát legyen
méltó. A férfiaknak hosszú nadrág,
cipő vagy szandál, és ing. Nőknek illő
hosszúságú szoknya, ruha, a vállat ta-
karó, illendő kivágású és hosszú
derekú blúz, szandál vagy cipő.

• Nem méltó sem nőknek, sem
férfiaknak, és gyermekeknek sem a

strandpapucs, az uj jatlan
póló, a rövidnadrág vagy sort,
a kivágott vagy a derekat nem
takaró blúz, a túl rövid
szoknya.
• Misére készüléskor, ha csak
egy percre is figyelünk a

Szentlélekre, biztosan megtaláljuk a
módját, hogy hogyan öltözködjünk
elegánsan, divatosan és alkalomhoz
illően.
Figyelmeztessük egymást szeretettel!

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
Májusban 176.000,-Ft gyűlt össze

perselygyűjtésünk során.
Hálásan köszönjük!

Egyéni befizetés esetén a számla-
szám: 65100242-11068659

Kistarcsai-Nagytarcsai Római
Katolikus Egyházközségért Alapít-
vány, Pátria Takarékszövetkezet.
A közlemény rovatba kérjük írják

be: Templomfelújítás




