
Novemberben az elmúlás gondolatával
foglalkozunk, pontosabban a mindenszen
tek ünnepével és halottak napjával. Min
denek előtt azonban nézzük meg, hogy a
mai világunkban hogyan és miként alakult
ki a Halloween kultusz, mind Ameriká
ban, mind szerte sok országban.

Eredetileg egy ősi kelta pogány kul
tuszhoz kötődő esemény volt, két főbb
ünnepet tartottak az évben, május 31e,
amikor a Napot, mint győzedelmeskedő
visszatérő fényt ünnepelték, amely elnyeli
a sötétséget, és ennek az ellentettje októ
ber 31e, mikor a sötétségé lett a szerep,
ugyanis népi megfigyelésből tudták, hogy
hamarabb sötétedik, hosszabb ideig van
sötét az őszi, téli időben. Ezen a napon,
nem csak az ősi Kelta népcsoport, hanem
a római kultúr világban is a rossz szelle
mek és az ördög elűzésének céljából ritu
ális ceremóniát tartották. Visszatérve a
kelta népcsoport kultuszához, hitviláguk
ban azt képzelték, hogy ilyenkor október
utolsó napján a túlvilág kapuja kinyílik és
az élő ember világába belépnek a rossz és
gonosz szellemek, amiket csak hangosko
dással, ricsajjal lehet elűzni. Ez volt ugya
nis a kelta időszámítás szerint az év utolsó
napja. Ebből eredeztethető a modern kor
Halloween „kultusza”, amikor hangosko
dás, bulizás közepette, a régi népi hiedel
meket felelevenítve szórakozással vegyít
ve a gyermekek boszorkány és egyéb
ijesztő ruhába öltözve mennek végig és
csokit vagy csínyt jelszóval járják végig
Amerika utcáit. Európa szerte pedig a bu
lizások terjedtek el leginkább.

Véglegesen a Kr. u. 8. században lett
november 1je mindenszentek ünnepe,
másnap pedig a halottak napja. Milyen el
gondolás alapján alakult ki?

A templomot, ha jól szemügyre vesz
szük, három részre lehet osztani. A hívek
ahol ülnek az a küzdő földi egyház tagjait
jelképező része a templomnak, ahol imád
kozunk egymásért és elhunytjainkért. A
szentély bejárata az úgynevezett szenvedő
egyház, ez a tisztítótűzben szenvedő lel
keket ábrázolhatja, akik várják üdvössé
gük elnyerését, de még tart az ideig tartó

szenvedés állapota, hogy megtisztuljanak
s utána bejussanak a mennyei örök életre
a boldogító színelátásra, ő értük imádkoz
nak a szentek és a földön élő emberek. S
maga a szentély, ahol a szent cselekmény
történik, a megdicsőült egyházat ábrázolja
a szentek közössége, akik már eljutottak a
boldog színelátásra.

Ennek elgondolásából van először is
mindenszentek ünnepe, hiszen ilyenkor
nem csak a kanonizált szenteket ünnepel
jük, hanem mindazokat akik, – bár nem
kanonizált szentek –, de életüket látva,
példájukon tanulva hisszük és reméljük,
hogy a boldog színelátásban részesültek
és a szentek társaságában vannak. Ezért
helyezte vissza egyházunk régi méltó he
lyére a parancsolt ünnepek közé. Tehát
mindenszentek ünnepe parancsolt, kötele
ző ünnepnap. Ennek estéjén az úgyneve
zett lucernárium végzése halottak napjá
nak előestéje a szenvedő egyházért azon
emberekért imádkozik az egyház, akik
esetleg a megtisztulás állapotában (tisztí
tótűz) vannak. Másnap halottak napján
emlékezünk hívő lélekkel elhunytjainkra,
akik előre mentek, de hittel valljuk, hogy
fel fognak támadni ők is és majd találkoz
hatunk velük az örök boldogságban remé
nyeink szerint.

Az embernek mindig is nehéz volt
szembenéznie az elmúlás, a halál kérdés
körével, tudjuk nagyon jól, hogy az első
bűnbeesés következménye a halál elszen
vedése az embernek, mivel bizonytalanná
lett, hogy földi élete végén hova kerül. Ha
nem lett volna bűnbeesés, azaz nem lázadt
volna fel az ember Isten szeretete ellen,
akkor ugyanolyan halálban lett volna ré
szünk, mint a Boldogságos Szent Szűz
nek, aki elszenderült a másvilágra, meg
dicsőült testben felvétetett a mennybe.
Krisztus azonban eljött és megváltotta az
embert elszenvedve a halál borzalmát és
ez által újból Isten gyermekeként részesí
tett az örök dicsőségben, melynek részesei
leszünk az utolsó napon, mikor mindnyá
jan feltámadunk ki az örök életre, ki pedig
az örök kárhozatra, miként azt a Szentírás
is mondja: Ne csodálkozzatok ezen! Eljön
az óra, amikor a sírokban mindnyájan
meghallják az Isten Fia szavát és előjön
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nek, akik jót tettek azért, hogy feltámadja
nak az életre, akik pedig gonoszat tettek
azért, hogy feltámadjanak a kárhozatra.
(Jn 5,2829)

Ilyenkor maga a természet is jelzi,
hogy itt az ősz, közeleg a tél, leveti ruhá
ját, elszenderül, hogy majd tavasszal is
mét felöltse Isten dicsőségére új ruháját,
meghirdetve az Élet győzött a halálon!

Gyönyörű látvány ez idő tájt a temető.
A sötétben mécsesek világítanak a síro
kon. Hívő lélekkel járjuk végig temetőin
ket és imádkozzunk elhunytjainkért, és ne
feledjük, hogy ilyenkor búcsúnyerés lehe
tősége is van elhunytjaink számára. Aki
gyónását elvégzi és a szentatya szándékára
elimádkozza a Miatyánk, Üdvözlégy, Hi
szekegy imádságot nyolc napon keresztül,
vagy mindenszentek napján déltől halottak
napja éjfélig, november 3ig nyitott temp
lomot vagy kápolnát látogat meg, teljes
búcsút nyerhet elhunyt szerette számára az
egyház által megadott feltételek mellett.

Ne féljünk kihasználni eme kegyelmi
kincseket, amit ilyenkor egyházunk ad,
mert lehet majd nekünk is nagy segítséget
jelenthet, ha valaki gondol ránk és értünk
is imádkozni fog, mikor már nem leszünk
itt e Földtekén, hanem reményeink alap
ján az Úr dicsőségében leszünk öröktől
fogva.

Add, Uram, hogy az emlékezés, me
lyet elhunytjainkért végzünk, imádságunk
legyen meghallgatásra méltó isteni fölsé
ged színe előtt, ebben legyen kegyes köz
benjárónk a mennybe felvett mindenkoron
Boldogságos Szeplőtelen Szent Szűz!

Simon G. Balázs diakónus
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Nagy örömünkre a kistarcsai búcsú
ünnepére kézbe vehették a kedves hívek
Az öreg plébános levelei kötetet. Ennek
kapcsán a könyv ajánlójával köszö
nünk el az Öreg plébánostól. Bízunk
benne, hogy akik megvásárolták öröm
mel forgatják a könyvet. (A szerk.)

Bevezető Somlai József nyugdíjas
plébános ajánlásával.

Talán nem állok messze az igaz
ságtól, ha leírom ezt a mondatot: min
denki szeret levelet kapni, és kíván
csian olvassa.

Tokody Ödön (szentandrási) plé
bános (18441934) levelekkel örven
deztette meg az akkori keresztény tár
sadalmat. Abban az időben még volt
keresztény társadalom, ma csak vallá
sos családok, kisebb keresztény kö
zösségek vannak.

Levelei a Budapesti Szemlében, a
19. század befejező évtizedeitől, a má
sodik világháború befejezéséig jelentek
meg. Egyrészt betekintést enged az
egyház, a plébániák benső életébe,
másrészt pedig az egyházközségekben
szereplő személyek, pap, kántor, sek
restyés az egyházi iskolák tanítói, jó
vagy kevésbé jó, munkához való hozzá
állását írja le. A levelek mennyire vol
tak olvasottak, a társadalom mely
rétegei olvasták, hogyan vélekedtek ró
la, erről nincsenek feljegyzések. A fő
városban megjelenhetett egy vidéki
plébános írása, ez valószínű nem a vé
letlen műve.

Tokody Ödön nagyszerű írói képes
ségekkel rendelkezett, a szellemi alapot
valószínű a családjából hozta magával.
Édesapja, Tokody Bertalan, pénzügymi
niszteri osztálytanácsos volt. Ödön tu
dását egyéni szorgalma, és a gimnázium
nyolc éve tovább vitte, erősítette. Rend
kívüli mondatai a jelzők sorozatát hoz
zák, mígnem az olvasó gyönyörködve
eljut a mondat végén található állítmá
nyig. Az elfogadható enyhe szurkálás
pici kis „odamondogatás” végig kíséri a
leveleket, talán azért is, hogy a civil ol
vasók is elgondolkodva ismerjenek ma
gukra. Lelkipásztor volt, aki nyitott
szemmel járta a papi életútját és gyűj
tötte az életben található megírásra mél
tó történeteket. Sok paptársa életét
megismerte, megírta vagy „megszer
kesztette”, hozzáadott, vagy elvett az
eseményekből. Mint vidéki plébános,
távol a városok zajától, rendelkezett
csendes időszakokkal, így tudott alkot
ni, írni. Leveleit ügyesen szerkeszti, ke
zeli. Az akkori papság, irigylésre méltó
latin tudással (nem latintanár tudással)
rendelkezett, melynek alapja a gimnázi
umi tananyag, később a kispapi évek
voltak. Leveleiben rendszeresen írja az
akkori polgári élet ismert kifejezéseit –
ami ma már sokaknak ismeretlen – és a
latin kifejezéseket, melyeket ügyesen
„beültet” a magyar szövegekbe. Az ak
kori latin érettségizettek valószínű töb
békevésbé megértették, a többiek pe
dig tovább mentek a szövegen. Levele
iben meg kellett oldani a gyakran sze
replő „latin problémát”. Mondanom
sem kell nagyon nehéz volt. Ezeket a
dicséretre méltó szövegeket egyből pa
pírra vetette, vagy mint egy diák fogal
mazási feladatát átnézte, „átfésülte”,
nem tudjuk.

A leveleken keresztül megismerhet
jük az egyházmegye püspöki hivatalát.
Hűen ábrázolja egyegy lelkipásztor tár
sának a „megcsontosodott” életét, avagy
lelkesedését az egyházáért, népéért, ha
zájáért. Bepillantást enged egyegy plé
bánia benső életébe, ahol a nagy létszá
mú rokonság feléli a plébánia jövedel
mét. Megismerhető a nagyhatalommal
rendelkező kántor, az irodaigazgató, aki
uralkodik a káplánok felett. Akkor nem
volt gyilkos politika, de a választások

alkalmával a gerinces papok nemet
mondtak a vagyonban, méltóságban fe
lettük állóknak, mert nem akarták népü
ket kiszolgáltatni a hatalmat gyakorlók
nak. A pap és a hívek „harca” akkor is
volt, az úgynevezett „szentasszonyok”
hadművelete, különös ájtatosságai, sok
álmatlan éjszakát, keserűséget adtak a
papságnak. Az olvasónak rendkívüli új
donság lesz, amikor megtudja, hogy az
akkori vidéki helyeken roppant kevés
létszámú kereskedő csoport, éjszaka
idején „betört” a plébániára és magának
menedéket erőszakolt ki. Befogadást
nyertek. Minden diák szereti nagyító alá
állítani tanárait, e diákbetegség alól a
kispapok sem kivételek. Elgondolkod
tató amint a papszentelés után az osztály
legjobb tanulója az egyházmegye leg
gyöngébb községbe kerül, majd harcol
az őt ért méltatlanság miatt. A levelek a
mai olvasót egy más társadalmi életbe
vezetik. Az író kifinomult szellemi ké
pességével állítja az olvasó elé az egy
házközség, a papok, és a hívek életét.

A leveleket nem javítottam – erre
méltatlan vagyok –, hiszen az írója jól
megírta. Átdolgoztam azokat a része
ket, melyek idegen szavakat, kifejezé
seket tartalmaztak. Bizakodom, hogy
az olvasók érdekesnek tartják a múltat,
bele élik magukat az akkori életbe, és
nem csodálkoznak a megtörténteken.

Hiszem, hogy az Öreg Plébános az
örök életből mosolyogva nézi a jelen
olvasóit.

AZ ÖREG PLÉBÁNOS LEVELEI



Az Olvasó hasábjain évek óta hírt
adunk a nyári karitász táborról, mely
ben kistarcsai fiatalok ingyenesen
vesznek részt és melynek egyik vezető
je templomunk kántora, Tomecz Ró
bert. Munkáját idén a karitász is
kitüntetéssel jutalmazta. Erről beszél
gettünk:

Hol és mikor kerültél kapcsolat
ba a karitásszal?

A karitász munkáját 2001ben is
mertem meg, amikor barátommal –
akinek az édesanyja az egyházmegyei
karitásznál dolgozott – néha mi is se
gítséget nyújtottunk rászoruló ember
társainknak.

Milyen feladatokat végzel benne
azóta?

2003ban bekapcsolódtam a Váci
Egyházmegyei Karitász nyári gyer
mektáborának szervezésébe. Ekkor
már 9 éve minden évben megrende
zésre került a tábor. Először Diósjenő,
majd 2007től Drégelypalánk adott
otthont táborunknak. Minden nyáron
kb. 35 fő 813 év közötti gyermekek
vesznek részt a táborban, akiknek
nincs anyagi lehetőségük nyaralásra.
Megpróbáljuk a résztvevő gyermeke
ket egy héten keresztül sok, szép, tar
talmas programmal elhalmozni, mint
pl. a Drégelyvár meghódítása, nomád
tábor, strandolás, múzeumlátogatás,
villanyvasutazás, kézműveskedés, lo

vaskocsikázás, ismerkedés az állattar
tással és biogazdálkodással. Mindezek
mellett természetesen fontosnak tar
tom, hogy sok szép dalt is megtanulja
nak a gyerekek, valamint szentmisén
is részt szoktunk venni.

Miként értesültél róla, hogy idén
a te munkádat is elismerik?

Az egyházmegyei karitász igazga
tója értesített, hogy Jobbágy Gergő
barátommal együtt a tábor szervezésé
ért elismerésben részesülünk. Rajtunk
kívül egy fóti önkéntes munkatársun
kat részesítették még elismerésben.

Mire gondoltál ekkor, milyen ér
zések voltak benned?

Váratlanul ért ez a megtiszteltetés,
nem számítottam rá, köszönöm a dön
téshozóknak, hogy rám is gondoltak.

Milyen terveid vannak a karitász
munkával kapcsolatban?

Mindenképpen szeretném folytatni a
jövőben is ezt a munkát, már elképzel
ni sem tudnám a nyarat a karitász tábor
nélkül. Szeretném, ha a résztvevő gye
rekek életre szóló élményeket szerezné
nek. Több fiatal, segítőként rendszeresen
visszajár hozzánk. Sokat imádkozom,
hogy még sokáig lehetőségünk nyíljon
gyermekeket táboroztatni.

Lauer Tamás
Fotó: Thaler Tamás
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CARITAS HUNGARICA DÍJ
Caritas Hungarica díjat kapott To

mecz Róbert kistarcsai kántor.
Idén 39 önkéntes részesült az elis

merésben, amelyet október 10én,
szombaton adott át Spányi Antal püs
pök, a Katolikus Karitász elnöke és
Écsy Gábor, a segélyszervezet igazga
tója a Magyar Szentek templomában
Budapesten.

A Katolikus Karitász a Caritas
Hungarica díjjal ismeri el azon önkén
tesek munkáját, akik hosszú évek óta
áldozatosan szolgálják rászoruló, ma
gányos, beteg embertársainkat.

A hálaadó szentmisét követően ad
ták át egyházmegyénként az elismeré
seket, amelyet azok a plébániai ön
kéntes karitászmunkatársak kapnak,
akik a legtöbbet tettek karitatív tevé
kenységben a rászorultakért: mint pél

dául az idősek, betegek, családok,
gyermekek, a társadalom peremére
sodródottak támogatása.

A Caritas Hungarica Díj célja biz
tosítani a karitász önkénteseket arról,
hogy az egyház értékeli a rászorulók
nak nyújtott karitatív munkájukat. En
nek jeléül külön kitüntetéssel jutal
mazza azokat az önkénteseket, akik
ezen a téren a Krisztus szeretetének
kimagasló fokát érték el.

A díj emellett a karitatív tevékeny
ségre kívánja buzdítani a híveket Ár
pádházi Szent Erzsébet példája nyo
mán; és példaképül állítani mások elé
azokat a köztünk élő híveket, akik
Krisztus szeretetével önzetlenül segí
tenek a rászorulókon.

Az ünnepség végén a díjazottak
nevében Halász Antalné, a Kaposvári

Egyházmegyei Karitász egyik kitünte
tettje mondott köszönetet. Így fogal
mazott: Ez az elismerés azt jelenti,
hogy figyelnek ránk, számon tartanak
minket, és értékelik a munkánkat. Ez
az értékelés új erőt és lendületet ad
nekünk az elesettek támogatásában.
Köszönetet mondok minden karitász
tagnak, az ő munkájuk nélkül nem lé
tezne egyetlen karitászcsoport sem.
Hiszen ők szállítják az információkat,
osztják a ruhákat, készítik a csomago
kat, gyűjtik az élelmiszert, ápolják a
betegeket, gondozzák az időseket, és ki
tudja, mennyi mindent tesznek, amit a
helyzet megkíván. De köszönet illeti a
jószívű adakozókat is, akiknek adomá
nyai nélkül nem lenne lehetséges a
Karitász embersegítő munkája.

Katolikus Karitász/Magyar Kurír
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EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT – PANNONHALMÁN
Augusztus 15én 47en

indultunk útnak Csömörről
és Kistarcsáról autóbusszal.
A légkondicionálás hűvösé
ből fél tízkor szálltunk ki a
bazilika főbejáratánál.
Szentmisével kezdtük a na
pot, hiszen Nagyboldog
asszony ünnepe volt. A misét
bemutató bencések között
örömmel fedeztük föl Bese
Gergő atyát, aki lelkesen,
vidáman üdvözölt bennünket
a szentmise után. Alig néz
tünk körbe a bástyáról, máris
várt minket egy kedves, fiatal
idegenvezető. Végigvezetett a Szent
Mártonszékesegyház három hajós, 50
m hosszú épületén, melyet 1224ben
szenteltek fel. Mátyás uralkodása ide
jén készült a szentély csillagboltoza
tos mennyezete, s a Szent Benedek
kápolna. 1486ban ő építtette át a
román stílusú kerengőt gótikussá, ami
nem csupán a mindennapi közlekedés
helyszíne, hanem az elmélkedés és
imádság színtere is.

Sétánk az apátsági könyvtár bemu
tatásával folytatódott. A kétemeletnyi
magasságú nagyterem könyvszekré
nyekkel fedett falai mellett korinthoszi
oszlopok tartják a körbefutó erkélyt. A
legharmonikusabb térhatású épülete
ink közé tartozik ez a nagyvonalú ele
ganciával megtervezett könyvtár. A
könyvek száma 400 ezer körül lehet.
Itt őrzik Szent István 1001es keltezé
sű pannonhalmi kiváltságlevelét, vala
mint a tihanyi apátság alapítólevelét

is. Az 1055ben keletkezett oklevél a
latin szövegben található magyar sza
vak révén a legrégebbi magyar nyelvű
írásos emlékünk is egyben.

A látnivalók megtekintése után fo
gyasztottuk el otthonról hozott elemó
zsiánkat. Ezután foglaltuk el szállá
sunkat a Szent Jakab házban, mely az
apátság közelében, a Cseidervölgy
ben négy épületből áll. Sofőrünk a
keskeny, kanyargós, 1,5 km hosszú
úton bravúros ügyességgel vezette bu
szunkat, így egyszer sem kellett gya
log megtennünk az apátsághoz vezető
meredek, 600 m hosszú utat.

Délután Nádai Fidél atya várt ben
nünket a kollégium mozitermében,
ahol a bencések történetét, minden
napjait mesélte el zarándok csopor
tunknak – a szerzetesek éve kapcsán.
Még most sem volt szabadidőnk, mert
máris vacsorához gyülekeztünk szállá
sunk ebédlőjében, majd este Fidél atya
kis motorján ismét meglátogatott ben

nünket egy esti beszélgetésre.
A városka központjában

modern kovácsoltvas keresztút
áll. Ez este ki is van világítva.
25en énekelve gyalogoltunk
oda, s a Szűzanya keresztútját
imádkoztuk el.

Vasárnap a reggeli után a 10
órai nagymisén vettünk részt.
Egy rövid imával búcsúztunk el
a Szűzanyától, s énekelve vo
nultunk ki a templomból.

Szabadidőnket sétával, né
zelődéssel töltöttük. Közösen

néztük meg a millenniumi em
lékművet és Szent István nem iga

zán megnyerő bronzszobrát, majd a
Boldogasszonykápolnát. Ez az önálló
dombon álló kápolna egyben a bencé
sek temetkezési helye is, itt van elte
metve Mécs László pap költőnk is. A
nézelődést az ebédünk szakította meg,
majd indulásig mindenki szabadon
tölthette az időt. A sok lehetőség közül
kiki kedve szerint válogathatott: az
arborétum és gyógynövénykert láto
gatása, kisvonatozás, kolostori termé
kek vásárlása, a Magyar Világörök
ségek utcája, levendula lepárló,
biomassza fűtőmű vagy a Szent Mór
kilátó megtekintése között.

Öt órakor szálltunk buszra, s „Ál
dásoddal megyünk, megyünk innen
el...” énekeltük, majd a litániát és a
rózsafüzért imádkozva, lelkiekben
feltöltődve érkeztünk haza.

Tiszai Jutka
Fotó: Tiszai Árpád
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DIAKÓNUS AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓBAN
Idén a huszadik alkalommal rendezték

meg, ITT – Imádság, Tanulás, Találkozás
címmel, a magyarországi állandó diakó
nusok, házastársaik, a diakonátusra ké
szülők és az iránt érdeklődők lelki és
tanulmányi összejövetelét a leányfalui
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban,
október 8–10én. Az idei tanulmányi na
pokon rekordszámú, több mint kilencven
diakónus, növendék, érdeklődő és házas
társ gyűlt össze.

Az összejövetel kezdetén Molnár Fe
renc, a Kalocsai Szent István Diakonátusi
Kör alapítója számolt be a zsinat által újra
bevezetett, hazánkban a nyolcvanas évek
legvége óta működő intézményről. Mint el
mondta: mostanáig 140 állandó diakónust
szenteltek hazánkban. Közülük tizennégyen
már az örök hazában vannak; egy laikus
státusba került, hármat pedig (megözve
gyülvén) kérésükre áldozópappá szenteltek.

Az idei alkalom témája – Diakónus az
új evangelizációban – már címében egy
fajta összefoglalását adta a II. Vatikáni
Zsinat, az Egyházat lélekben megújító
szándékának. Ez a szándék örvendetesen
látszik teljesülni a magyarországi diako
nátus ügyének utóbbi években tapasztalt
előremozdulásában: a váci után immár az
Esztergombudapesti egyházmegyében is
indult intézményes diakónusképzés, s bár
még nem mindenütt, de egyre több helyen
igénylik is az Egyház felszentelt szerpap
jainak sajátos szolgálatát.

A diakónus az új evangelizáció igazi
megvalósítója lehet, hiszen az utcától
egészen az oltárig képes elvezetni a
Krisztus örömhírét korábban még nem
hallott keresőket, de az Egyháztól valami
ért eltávolodott keresztényeket is. – Egy
mondatban így foglalható össze a csütör
tök esti nyitó előadás, amelyet újszerű
módon a szentendrei Alpha közösség ze
nekarának tüzes, Szentlélekhívó dicsőíté
se kezdett és fejezett be. Kunszabó Zoltán,
a budapesti Tömő utcai lelkészségen mű
ködő Alpha Kurzus egyik vezetője elő
adásában elmondta: ő maga előbb volt
„evangelizátor”, s csak utána lett diakó
nus. Egy csoportképen szemléltette, ho
gyan növekszik akár egyetlen meghívás
nyomán hatalmas, önmagában is „műkö
dő”, és a Jóhírt mindenfelé tovább adó
keresztény közösséggé az addig önma
gukban küszködő emberek csoportja. En
nek szilárd alapja csak az lehet, aki igazán
Krisztushoz tartozik és nem fél tanúságot
tenni Róla. Nem lerohanja az embereket,
hanem „úgy él, úgy cselekszik, hogy kér
dezzenek tőle”, amire válaszul már hitele

sen tudja megnevezni a felismert jó
forrását, Jézus Krisztust. Ne féljünk Jé
zusról beszélni – az ő igéit továbbadni,
mert ezek az igék teremtő erővel bírnak –
buzdított Kunszabó Zoltán; aki az új
evangelizáció mintájának az Apostolok
Cselekedeteit ajánlotta, a mai korra vonat
kozó útmutatást pedig Szent II. János Pál
Redemptoris missio kezdetű enciklikájá
ban és a zsinat Ad Gentes dokumentumá
ban találta meg.

– Az új evangelizáció a názáreti zsina
gógában kezdődött, amikor Jézus fölolvas
ta Izaiás jövendölését: „Az Úr Lelke van
rajtam, ő kent föl engem, hogy örömhírt
vigyek a szegényeknek…” S végül hozzá
tette: „Ma beteljesedett az Írás, amit az
imént hallottatok.” – Erről már a találkozó
lelkigyakorlatos részének idén felkért elő
adója, Dr. Udvardi György pécsi megyés
püspök beszélt péntek délelőtt. Jézus
szavaiból is látszik: nem mi vállalkozunk
az Evangélium hirdetésére: Isten a meghí
vó, Isten az elküldő, és Ő cselekszik ben
nünk – figyelmeztetett a püspök. A mi
örömünknek Jézus Krisztus az oka, akinek
meghívásával meg vagyunk bélyegezve –
idézte Ferenc pápát. Jézus Szenvedélyének
kell bennünk is lobognia, ahogy Isten
szenvedélyesen és szenvedőn szereti az
embert, úgy kell nekünk is szeretni ember
társainkat, és vigaszt nyújtani nekik a
szenvedéseikben, ápolni a sebeiket – mert
azok Jézus sebei. A jó misszionárius arra
vágyik, hogy az örömhír meghallója bol
dog legyen. Nem rettenhet vissza érdekte
lenségtől, ellenségességtől, szegénységtől,
reménytelenségtől – ezeket Jézus mind
megtapasztalta, mégis folytatta és befejezte
a művét. Az új evangelizáció egyháza nem
a „leíró egyház” – mi miért és hogyan
rossz… – hanem Krisztus kezdeményező,
„bevonódó”, kísérő, gyümölcsöző, és nem
utolsó sorban ünneplő Egyháza – fejtegette
előadásában Udvardy György püspök.

A péntek délután műhelymunkával telt
Leányfalun. A növendékek Tomka Ferenc
atya előadását hallgatták, a felszenteltek és
házastársaik az új evangelizáció missziós
formáiból kaptak ízelítőt. A Szent András
Evangelizációs Iskolát Gyuris Gellért, az
Alpha Kurzust Füzes Ádám atya, Guba Im
re és felesége, Judit mutatta be. A Szentlé
lek szemináriumról Dr. Szathmári László
beszélt, a Cursillóról Vágner Mihály váci
diakónusbörtönlelkész; a katekumenátus
ról pedig Kató Csaba és Ágota. Az előadá
sok után a résztvevők, az általuk kiválasz
tott csoportban folytathatták az ismerkedést
a módszerekkel. A munka végeztével Füze
s Ádám atya, a találkozó papi vezetője,
bűnbánati liturgiát vezetett, felkészülendő a
kiengesztelődés szentségére, amelyben ő
maga, Blanckenstein György plébános,
Marton Zsolt, a Központi Szeminárium
rektora, valamint Szilágyi János görög ka
tolikus atya, a lelkigyakorlatos ház igazga
tója segítségével részesülhettek a gyónni
vágyók. Este pedig a hagyományos ismer
kedés, játék, agapé segített kipihenni a fe
szített tanulás fáradalmait.

Szombaton délelőtt az egyházmegyék
képviselői számoltak be az otthoni életről.
Az asszonyoknak Molnár Ferenc tartott
előadást a diakonátus újkori megújításá
nak gyökereiről, a diakónusi lelkiségről és
identitásról. Ezután a résztvevők megosz
tották a friss tapasztalataikat, s végül a
Füzes Ádám és Szilágyi János által kon
celebrált szentmisével ért véget a találko
zó. A szentmise szolgáló diakónusa ha
gyományosan a legfrissebben szentelt di
akónus volt; idén a kaposvári egyházme
gyés Udvardy Márton, aki az egyik legel
sőként fölszentelt magyar állandó diakó
nus, néhai Udvardy István fia – és immár
örököse a szolgálatban is.

Magyar Bertalan állandó diakónus
vaciegyhazmegye.hu

Fotó: Lauer Tamás
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A tanévkezdéshez, illetve záráshoz
kötődően a kistarcsai és nagytarcsai kö
zösségünk évek óta megrendezi az egy
házközségi évnyitót, valamint évzárót.
Szeptember 12én is megtartottuk – most
már hagyományosnak mondható – évnyi
tónkat a kistarcsai Deres lovas udvarban.

Az időjárás nem kedvezett az előké
születeknek, mert a programot megelőző
héten folyamatosan esett az eső. Sőt, még
aznap reggel is felhős, csepergős idő volt.
Így a 9 órára meghirdetett kezdés idején
is nagyobb eséllyel lehetett volna fogadni
arra, hogy a tavalyihoz hasonlóan ezt az
évnyitót is elmossa az időjárás. 10 óra
után azonban minden megváltozott! A
felhők megritkultak és mögülük egyszer
csak kikandikált a nap. Ez biztatás volt
mindannyiunk számára. A lovas tanyán
ekkorra már beindult a „nagyüzem”.
Egyre többen érkeztek az egészen kicsi
kisbabás családoktól kezdve az idősekig.
Görbe József atya, mint egy jó családfő,
fogadta és üdvözölte a frissen érkezőket.

A program már elkezdődött gyereklo
vaglással, közben lassan kialakultak az
asztaltársaságok is. Ebédre nagyon finom
gulyáslevest tálaltak fel, majd a családok
által hozott sütemények egészítették ki a
gasztronómiai élményt. Közvetlenül ebéd
után lovasbemutató vette kezdetét, amely
csinos kosztümben lányok dámalovaglását
és csikósruhás fiúk, férfiak ügyességi lo
vasbemutatóját jelentette fantasztikus ke
csességgel és ügyességgel.

Ezt követően igen népszerű lovas ko
csikázás indult, melyre a jelenlévők apra
janagyja „benevezett”. Ezzel párhuza
mosan a focit kedvelők is nagyobb sebes
ségre kapcsolhattak, és birtokba vehették
a homokos focipályát.

E nyüzsgő, zajos kavalkád közepette is
a találkozó jó alkalmat adott a tartalmas,
jó beszélgetéseknek azokkal, akikkel va
sárnaponként templom után csak futólag
üdvözöljük egymást.

Most, a cikk írásakor is jó visszagon
dolni erre az alkalomra, mert tartalmas,
erőt adó, összetartozást erősítő találkozó
volt.

Köszönjük az évnyitó helyszínét ren
delkezésünkre bocsátó Kohajda Péter
nek és családjának ezt a nemes gesztust!
Köszönjük a szervezőknek és minden
segítőnek, akik a programot összeállítot
ták, gondoskodtak az ebédről, és a ven
déglátáshoz szükséges minden fontos
dologról!

Farkas István, Fotó: LT

ARS SACRA – NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉVNYITÓ

Az országos rendezvénysorozat kere
tén belül, mely szeptember 1927. között
zajlott szerte az országban, Nagytarcsa is
kivette részét helyi programok szervezé
sével. Ennek aktív résztvevője volt a
nagytarcsai katolikus közösség is.

Az idei ünnepségsorozat mottója:
Szentek legyetek (1Pét 1,16). Ennek je
gyében született meg a gondolat, hogy eb
ben az évben a templomunkban tartandó
esemény középpontjában a templom név
adója, Bosco Szent János személye álljon.
Ezért egy életrajzáról szóló előadással ter
veztük megemlékezni róla. Az előadás
megtartását a Premontrei szerzetesrend
gödöllői házában élő fiatal Frigyes testvér
vállalta el.

A szeptember 19én (szombat), este 6
órakor kezdődött alkalom házigazdája Si
mon Gáspár Balázs diakónus testvér volt,
akit Beer Miklós püspök atya idén szentelt
diakónussá, és helyezte gyakorlatra Kis
tarcsára.

Az előadásban Frigyes testvér
(Kistarcsán születtet Orbán Csaba
szerk.) igen részletesen beavatta
hallgatóságát Bosco Szent János
életébe, aki 1815ben született, és
később katolikus papként Torinó
ban összegyűjtötte a nyomorult
körülmények között életüket ten
gető csavargó fiúkat. Előbb a fel
ügyelete alatt értelmes napi prog

ramokat szervezett nekik, majd évtizedek
alatt kialakította azt az oktatásiképzési
rendszert, melynek keretében szakmát
adott a felnövő gyerekek kezébe, hogy
felnőttként önálló életet tudjanak kezdeni.
Később a hatékonyabb munka érdekében
szerzetesrendet alapított Szalézi rend né
ven. Az általa végzett áldozatos és sikeres
munkát jelzi, hogy halála évében, 1888
ban már 250 nevelőházban 130.000 nö
vendéke volt.

1990ben 1597 házban 17.191 szalézi
szerzetes foglalkozott a fiúneveléssel
szerte a világon. Időközben Szalézi női
szerzetesrend is alakult, melyben 1990
ben 1505 házban 17.090 szerzetesnő fog
lalkozott lányneveléssel. Kalandos élete a
jó célokért való fáradhatatlan, örökös küz
dést testesítette meg, sokszor szó szerint
az életére törő ellenséges támadások kö
zepette is. (Részletes életrajza az interne
ten megtalálható.)

Frigyes testvér ragyogó előadása szin
te kézzelfoghatóvá tette Bosco Szent Já
nos alakját. Az előadáshoz kapcsolódóan,
annak méltó lezárásaként – némi közös
gyakorlással bevezetve – együtt vesperást
énekeltünk Balázs diakónusunk közremű
ködésével.

E megrendítően szép, valóban lélek
emelő alkalom után áldással hagyhattuk el
a templomot, hogy kint a szabad térben
szépen megterített asztalokon agapéval
zárjuk le templomunk aznapi programját.
Ekkorra már jócskán ránk sötétedett, de
egy jó reflektorral sikerült megoldani a
kinti világítást.

A résztvevők mécseseket, fáklyákat
gyújtottak, hogy ily módon fáklyás felvo
nulással menjenek át a következő hely
színre, az evangélikus templomban
tartandó orgona koncertre.

Ezúton is hálásan köszönjük Frigyes
testvérnek a rendhagyó előadást, Balázs

diakónus testvérünknek a segítő köz
reműködést, és mindenki segítségét,
mely akár szervezésben, akár a
templom díszítésében, süteményké
szítésben, a technika kezelésben,
vagy a templom körüli vendéglátás
ban nyilvánult meg!

Farkas István
Fotó: Rónainé Krisztina



A Hunyadi László olyan ballada,
amelyben a főhőst feldolgozzák.

Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy
belefulladt a Rodostóba.

Arany János velszi bárdokkal súj
tott le a Habsburgházra.

Ádám evett a tiltott fa gyümölcsé
ből, ezért büntetésül feleségül kellett
vennie Évát.

Egyiptom őslakói a múmiák.
A harangvirág a bimbambuszok

családjába tartozik.
A lovag a földesúr edzett változata.

Többféle kerek számot ismerünk,
de a legkerekebb szám a nulla.

Az emberiség nem győz hálát adni
Edisonnak, akinek lángelméjéből ki
pattant a villamos, amely szikrájával
hajtja a kocsit és benne az utast.

A modern lakásokban távfűtésű
gladiátorokkal fűtenek.

A hős holtan esett össze. Ezt ké
sőbb nagyon sajnálta, de akkor már
nem volt mit tenni.

A görög regék szerint minden
hajóst elbűvölt a szirének szirénázása.

IV. Béla idején járásokra oszlott az
ország, a legismertebb járás a tatárjá
rás volt.

Lilla férjes asszony volt, és fogal
ma sem volt róla, hogy Csokonai
valamilyen érzelmet táplál iránta.
Egyébként is, őt Vajda Juliannának
hívták, honnan tudta volna, hogy neki
írta a Lillaverseket?

A szomorú elhanyagolt sírok mellett
élettel teli sírhalmokat is láthatunk.
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DIÁKOK MONDTÁK
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REJTVÉNY
Milyen szentírási könyvek rövidítéseit találod

meg a mondatban?
1. Bár ez Óz, ám bölcs.
2. Jer rút, bír szám!

Ez már nehezebb, mert nem csak szentírási
könyvek vannak benne!
3. Judit például prédikál Zsoltnak.
4. Levi tervez, József énekel.
5. 1 makk, 2 makk, sok makk.
6. Siralmas ez az íz!
7. Miklós agg.
8. Király ez a habos dán süti.
9. Szófogadó Zakeus malacot esztergál.
10. Jón oszlopok jobbat érdemelnek.

1.Báruk,Ezekiel,Ózeás,Ámosz,Bölcsesség
2.Jeremiás,Rút,Bírák,Számok

3.Judit,Példabeszédek,Prédikátor,Zsoltárok
4.Leviták,Teremtés,Józsue,Énekekéneke
5.12Makkabeusok
6.Siralmak,Ezekiel,Izajás
7.Mikeás,Aggeus
8.Királyok,Ezekiel,Habakuk,Dániel
9.Szofoniás,Zakariás,Malakiás,Eszter
10.Jónás,Joel,Jób

MEGFEJTÉSEK



ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T (templom)

Egyházközösségünk egy újabb gyó
gyító délutánt tölthetett el együtt. A Sze
retet Földje közösség Törökbálintról jött
el hozzánk szeptember 26án. Vezető
jük Sipos Gyula, aki koráb
ban a törökbálinti Művelő
dési Ház igazgatója volt.
Mélyen vallásos, 1999ben
alapította meg a Szeretet
Földje Közhasznú Alapít
ványt. A szeretet földje szá
mára azt jelenti „Isten
országa velünk van”. Gyula
2011ig a Zarándok kiadót
vezette, azóta leginkább a
saját könyveit adja ki, mellette jelenleg
tanulószobázik a helyi általános iskolá
ban, internetes honlapot szerkeszt és az
alapítvány munkatársa. Törökbálinton
található a Szeretetláng kápolna, a sze
retetláng mozgalom zarándokhelye. Sőt,
Erzsébet asszony az igen egyszerű, hat
gyerekes, hat elemit végzett asszony,
akihez Jézus beszélt és erről naplót ve
zetett, Törökbálinton halt meg. Sipos
Gyula szerint Törökbálint kiválasztott
hely. A közösség lelki napokat, gyógyító
összejöveteleket tart az országban bárhol,
ahová meghívják őket.. Meghívásra ér
keztek Kistarcsára is.

Személy szerint nagyon vártam ezt
a találkozást, mindig feltöltődés szá
momra. Az Úr dicsőítésével kezdődött
és hálaadással, remek ráhangolódás a
gyógyító szentmisére. Az éneklés, di
csőítés után Gyula tanúságtételét hall

gattuk meg. Sok személyes gyógyulás
ról számolt be közössége és családja
életéből. Nagy hite és Isten iránti bi
zalma döbbenetes volt. Elgondolkod

tam azon, minden keresz
ténynek, így kellene élni:
„Ha Isten velünk, ki elle
nünk?”. A szentmisét Som
lai József atya mutatta be.
Felajánláskor az oltár előtt
Gyula testvér a jelenlévők
nevében Jézus lábai elé tet
te érzékszerveinket külön
külön, belső szerveinket és
életünket. Kérte Istentől a

gyógyulást számunkra. A szentmise
után lehetőségünk volt egyénileg gyó
gyító imát kérni. Én bőrproblémáim
gyógyulásáért kértem imát, mivel egy
tervezett időpontra nagy műtét előtt ál
lok és félő, emiatt nem operálnak meg.
Döbbenetes volt, amikor Gyula testvér
(Ő hozzá kerültem) azt mondta mer
jünk kívánni, álmodni nagyot, kérjük
az Úrtól gyógyítson meg, egyáltalán ne
legyen szükség a műtétre. Hát igen, Is
tennél minden lehetséges. Ismét szem
besülnöm kellett kicsinyhitűségemmel,
Isten rámutatott erre ezen a gyógyító
alkalmon.

Köszönet Kovács Ilonkának a
szervezésért, a sok áldozatos munká
jáért és imáiért. Isten áldja Őt, a gyó
gyító imát végző testvéreket és az
összes jelenlévőt!

Egy résztvevő
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SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 18
kedd: 7
szerda: 18
csütörtök: 18
péntek: 7
szombat: 7; 18 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9; 10.30
Görögkatolikus szent liturgia:
november 1jén és 15én, 18 órától.
Nagytarcsán november 8án és
22én lesz szentmise 11.30tól.

IRODAI ÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
hétfő: 15–18
szerda: 10–12
csütörtök: 10–12
péntek: 15–17

ESEMÉNYEK
• Halottak napján 7; 7.30 és 18 óra
kor lesz szentmise.
• Bérmálás lesz Kistarcsán november
8án a 10 órási szentmise keretében.
• A bérmálás napján november 8án a
következő isőpontokban lesznek a
szentmisék: 7.30; 8.30 és 10 órakor.
• November 14én, szombaton özve
gyek, egyedülállók lelki napja lesz.
• November 28án adventi koszorú
készítés a plébánián.
• November 30tól, hétfőn, kedden és
pénteken hajnali 6 órától kezdődnek a
rorate misék, utána agapé.
• December 1112én (péntekszom
bat) 18 órától, adventi lelkigyakorla
tos szentbeszédet mond templomunk
ban Lovassy Attila gödöllői káplán
• December 13án, vasárnap, 17 órától
karácsonyi ünnepség a templomban.

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai József c. apát; Felelős kiadó: Görbe József plébános

Szerkesztés: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 400 példányban
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. Telefon: 06 (30) 6401359; 06 (28) 740377

Honlap: kistarcsa.plebania.hu; Email: kistarcsa@communio.hu

GYÓGYÍTÓ SZENTMISE

• Hétfő: 1012, Baba–mama klub;
18.30tól Mária Légió imaestje
• Kedden 15 órától engesztelő imaóra (T)
15.3017.30 katekézis 1. és 2. osztály.
1718 szkóla próba.
A hónap 2. keddjén 20.15től a MÉCS
családközösség összejövetele.
• Szerdán 15.3017.30 katekézis 3. és
4. osztály. 17.30ra várjuk a plébáni
ai hittanra azokat, akik iskolájukban

nem tudnak hittant tanulni.
1819.30 a Vivace Kórus próbája.
• Csütörtök: 17.30 szentségimádás (T);
• Péntek: 1417.30 Ifjúsági klub felső
tagozat; 1618 Kerámia szakkör;
elsőpénteken egésznapos szentségimá
dás (T – fűtési idényben a plébánián);
• Szombat: 17 órától rózsafüzér közös
imádkozása (T); 18 órától a hónap 2.
szombatján gitáros mise (T)

2016os Kistarcsai
Karitász Naptár

kapható a sekrestyében
vagy a plébánián!

Ára: 400,Ft




