
Szent Ilona császárné egykori ma
gánkápolnájában, a római Santa Croce
in Gerusalemme bazilikában 1492ben
a munkások egy téglát találtak „titulus
crucis” (a kereszt táblája) felirattal.
Mögötte ólomkazetta rejtőzött a ké
sőbbi II. Lucius pápa (akkor még bí
boros) pecsétjével, benne egy málla
dozó diófatáblával. A táblán 3 nyelvű
felirat maradványa olvasható, latinul:
„I NAZARINUS” (… názáreti) szö
vegtöredékkel. A vágási felület mutat
ta, hogy a táblát valamikor földarabol
ták, de 570 körül egy jeruzsálemi
zarándok még látta rajta a „rex Judeo
rum” (A zsidók királya) szavakat is.

Ide legdrágább ereklyéit falaztatta
be a császárné. Az 1990es években
fölmerült, hogy ez annak a „bűntáblá
nak” töredéke lehet, melyet mind a 4
evangélium tanúsága szerint Pilátus
Jézus keresztjére szögeztetett. A felte
vést megerősítette egy írásszakértő
csoport véleménye, amely szerint a
szöveg betűtípusa a Kr. u. 13. század
ban volt használatos, ezt később má
sok is alátámasztották. Azonban ezu
tán a rádiokarbon vizsgálatot végző
fizikusok szakvéleménye kiábrándító
nak látszott, mert szerintük a fa csak
kb. 1010 éves. Pedig a középkorban
senkinek sem jutott volna eszébe ilyen
feliratot hamisítani, mert akkor még
senki sem ismerte az összehasonlító

paleográfia tudományát (ősi írások
datálása a betűformák alapján), pedig
e módszer pontosságát mára sokszor
igazolták, sőt ennek segítségével már
csalásokat is lelepleztek.

Fölvetődött azonban egy kézenfek
vő magyarázat. Mivel a tábla 1100
éven keresztül ólomkazettába volt
zárva, miért lenne rá érvényes a C14
es datálás egyébként vitathatatlan
eredménye? Hiszen a táblát ebben az
„árnyékolt” állapotában külső sugár
zás nem érhette, a szénizotópos mód
szer pedig a természetes kozmikus su
gárzásnak kitett anyagok életkorának
mérésére alkalmas!

„Ha e kérdésre igen
a válasz, akkor ez a vi
lágtörténelmi jelentő
ségű tárgy a történelem
legnagyobb következ
ményekkel járó peré
nek jogi dokumentu
ma” – írja a szerző.

Az adatok Michael
Hesemann könyvéből
valók (A názáreti Jézus,

Szent István Társulat, Budapest, 2010;
202205. old.), aki izgalmas összefüg
géseket talált a keresztény régészet
eredményeit összefoglaló műveiben,
és képes az utolsó szentföldi ásatások
tanúsága alapján bibliai eseményeket
nemcsak megeleveníteni, hanem hely
re tenni korábbi téves magyarázatokat,
elképzeléseket. Ezt a könyvet nem le
het letenni!

Sz. L.
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JÉZUS PERÉNEK „ÚJABB” TANÚJA?

Kedves hittanos Gyerekek és Szü
lők! A nyári programok szervezéséhez
figyelmetekbe ajánljuk az egyházköz
ség táborait!

Napközis táborok a plébánián
• június 27július 1ig
• július 48ig
Elsősorban kisiskolásokat várunk,

illetve nagycsoportos ovisokat.
• Nagytábor Dégen, július 1016

ig. A tábor 2. osztálytól középiskolás
korosztályig várja a gyerekeket.

• Családtábor Balatonlellén, július
2831ig. Nem csak családok jelent
kezhetnek, várjuk a nagyszülőket,
egyedülállókat is!

További információk és a jelentke
zési lapok letölthetők a plébánia hon
lapjáról, illetve kérhetők a hitoktatók
tól!

kistarcsa.plebania.hu
Méhes Zsuzsa +36 (70) 2253060
Mátyás Ilona +36 (20) 5767872

hitoktatók
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ünnepket kívánunk
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Ha van egymillió imádkozó magyar,
nem félek a holnaptól! – szállóige
Mindszenty József szavai alapján.

A rózsafüzér a latin rosarium, olva
só, szentolvasó, korona szóból ered.

Segédeszköz ismételt imádságok
számolására és tagolására. A hagyo
mány szerint mai nevét onnan kapta,
hogy az első rózsafüzéreket, olvasókat
Szent Domonkos összepréselt rózsa
szirmokból (a Szűzanya számára rózsa
koszorúnak) készítette.

A rózsafüzér imádság lényegében
az evangélium rövid és népszerű össze
foglalója. Az Üdvözlégy Mária kezdetű
ima litániaszerű ismétlése elmélkedésre
sarkall. Így a rózsafüzér elősegíti a
szemlélődést, az összeszedettséget, a
belső békét, a lélek újjászületését és
életképességét.

Nehéz meghatározni a rózsafüzér
imádkozásának történelmi kezdetét.
Annyi bizonyos, hogy a XV. század
második felében vált a családok köz
kedvelt, népszerű imájává, de szívesen
imádkozták közösségben is.

Később a katolikus szerzetesek lelki
életének fontos mozzanatává vált. Min
den szerzetesrend és társaság előírt,
vagy ajánlott imagyakorlatai között
megjelenik a rózsafüzér, mint ahogy a
világ és az Egyház történetének nehéz
perceiben a hívő ember kezében is.

Korunk keresztényei fölfedezték a
rózsafüzér imádságának kezdeti jelleg
zetességeit, amit megtalálunk az ősegy
ház egyiptomi szerzetesrendjeinél: ők
búzaszemeket vagy kavicsot használtak,
hogy számolják imáikat. Közben lelkük
a bibliai igazságokon elmélkedett.

A domonkosrendi szerzetesek és a
karthauziak példája nyomán a rózsafü
zér népi ájtatossággá vált. A hagyo
mány hosszú időn keresztül Szent
Domonkost tartotta az „olvasó” megte
remtőjének. – 1208ban megjelenik a
Szűzanya Szent Domonkosnak, és
mint új és hathatós fegyvert ajánlja ne
ki a rózsafüzért. Domonkos „feléleszti
és elterjeszti” rendjében, és a rendhez
közelállók között a rózsafüzért. –
Annyi bizonyos, hogy az ő fiai voltak
a rózsafüzér imádságának leglelkesebb
terjesztői a prékációik és a rózsafüzér
társulatok alapításai által. A jezsuiták
is tőlük vették át ezt a lelkesedést, és
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez

az imádkozási mód elterjedjen az egész
világon.

1480tól kezdve biztos adatok van
nak arra vonatkozóan, hogy a kereszté
nyek tizenöt „titok” segítségével elmél
kednek Jézus életéről, szenvedéseiről
és megdicsőüléséről. Szent II. János
Pál pápa kezdeményezése óta viszont
már húsz titokból áll egy rózsafüzér.

A rózsafüzért mindenki könnyen
imádkozhatja, és közben elmélyülten
elmélkedhet Jézus életének titkai fölött.
Az imádkozó ember Mária helyzetéből
és szemszögéből, valamint az ő segítsé
gével és közbenjárásával próbál beha
tolni az Örömhír legfontosabb titkaiba.

Ezért nem csodálkozunk, hogy a pá
pák annyira felkarolták és szorgalmaz
ták a rózsafüzér imádságát – egészen
napjainkig. Ezt az imamódot először IV.
Sixtus pápa hagyta jóvá 1478ban,
Szent V. Piusz pápát a rózsafüzér pápá
jaként is emlegetik, mert miután a ke
resztény hadak Lepantónál győzedel
met arattak a török seregek fölött, meg
határozta a rózsafüzér formáját, és be
vezette ünnepét (október 7.), valamint
teljes búcsút hagyott jóvá azok számá
ra, akik imádkozzák. XIII. Leó, XI. és
XII. Piusz pápák pápai körlevelet adtak
ki a rózsafüzérről.

Szent XXIII. János pápa élete utolsó
napjaiban nyomatékosan hangsúlyozta,
hogy már kora gyermekkorától min
dennap imádkozta a rózsafüzért. Utazá
sai és nagy elfoglaltsága ellenére is
mindig hűségesen kitartott az „olvasó”
imádkozásában.

Boldog VI. Pál pápa a Máriáról szó
ló körlevelében (Marialis cultus) min
den hívőt arra hív fel, hogy mindenki
gondolkodjon el ennek az imának a kor
szerűsége, fontossága és hatása fölött.

Szent II. János Pál pápa fáradhatat
lan volt a rózsafüzér imádság terjeszté
sében. Ő maga járt elől példával, még a
Vatikáni Rádió hullámain keresztül is.
Ő vezette be a világosság titkait.

Szent II. János Pál pápa 2002. októ
ber 16án a Szent Péter téren, az általá
nos audiencián ünnepélyesen írta alá a
Rosarium virginis Mariae apostoli le
velét.

A püspököknek, a papoknak és min
den hívő embernek ajánlott apostoli le
velével a pápa a figyelmet az egyház
nak erre az évszázadok óta imádkozott

jámborsági formájára akarja irányítani,
amely a számtalan jó szándékú kezde
ményezés ellenére az utóbbi évtizedek
ben sokat veszített vonzerejéből, való
színűleg a mai rohanó életstílus követ
keztében.

A szentatya a szentolvasót Jézus
misztériuma befogadásának kiválóan
alkalmas és ma is érvényes útjának ne
vezi, az ismétlésen alapuló módszere
révén, ami azonban nem jelenti azt,
hogy ne lehetne azt még jobbá tenni.
Éppen ezt a célt szolgálja a titkok új
sorozata, a mysteria lucis (világosság v.
fény titkai), és más apró kiegészítések,
amelyeket a pápa levelében részletesen
leír.

A pápa dicsérettel emlékezik azok
ra, akik naponta elmondják a teljes
szentolvasót, majd gyakorlati tanácso
kat ad arra vonatkozóan, hogy a vilá
gosság misztériumait miként lehetne
beilleszteni a hét napjaiba.

A levél utolsó, befejező részében a
szentatya emlékeztet rá: ezt az imádsá
got az egyház mindig rendkívül haté
konynak tartotta, mivel egyesíti a népi
imák egyszerűségét a teológia mélysé
gével, amely révén alkalmas azok szá
mára is, akikben él az érettebb
elmélkedés igénye. Ma ennek az imá
nak a hatékonyságába helyezem jó
szívvel a világ és a családok békéjét –
írja apostoli levelében a pápa. A szent
olvasó a család imája és ima a csalá
dért. Az együtt imádkozó család együtt
marad. A rózsafüzér szép és gyümöl
csöt hozó imádság a gyermekek neve
lésében. A szentolvasót imádkozni a
gyermekeinkért és velük együtt, egészen
kicsiny koruktól kezdve nem old meg
természetesen minden problémát, de
olyan lelki segítséget nyújt, amelyet
nem szabad lebecsülnünk.

A szentolvasó újra felfedezésre váró
kincs, amelyet a pápa a püspökökre, pa
pokra, teológusokra, szerzetesekre, a
keresztény családokra, a betegekre, idő
sekre és a fiatalokra bíz, e szavakkal:

Fogjátok újra kézbe a rózsafüzért,
fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás
fényében, a liturgiával összhangban, a
mindennapi élet körülményei között.
Bár ez a felhívásom ne lenne pusztába
kiáltott szó!

KA

AZ OLVASÓ



Nagytarcsai katolikus családjaink
körében ismét megtarthattuk farsangi
összejövetelünket. Az eseményre a
nagytarcsai Táncsics Művelődési Ház
ban került sor február 6án, szombaton.

A délutáni előkészítéssel, díszítés
sel és a terítéssel rövid időn belül han
gulatos termet varázsoltak a szorgal
mas kezek. A 6 órai kezdésre már szép
számban összegyűltünk. Az alkalom
batyus bál jellegéből adódóan minden
ki hozzájárult valamivel a vendéglá
táshozvendégváráshoz. Az asztalokon
sorakoztak a finomabbnál finomabb
sütemények, szendvicsek, hidegtálak
és italok.

A meghívottak között voltak a he
lyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
képviselői is.

Görbe József és Somlai József
atyák érkezése után e sorok írója kö
szöntette az egybegyülteket, majd
Görbe József plébános atya szólt hoz
zánk lelkipásztori gondolatokkal. Lé
lekben ezúton is igyekezett erősíteni
minket, tudatosítva bennünk, hogy a
gyarapodó közösségünknek (is) fel
kell készülni arra az időre, amikor az
egyre erősödő paphiány miatt a szent
misék rendszerességébe igeliturgiai
alkalmak is szükségessé válnak laikus
testvér/ek bevonásával.

A köszöntések után az est meglepe
téseként a nagytarcsai Hagyományőrző
Egyesület ifjúsági tánccsoportja lépett
fel, jó hangulatot teremtve az alkal
munkon. Ezt követte a gyerekek és fia
talok jelmezbemutatója, amely, mint
mindig, most is nagy sikert aratott.

Aki akart, a tánccsoport tagjaival
gyakorolhatta, tanulhatta a népi tánco
kat. Eközben a terem másik végében
bárki bekapcsolódhatott a fiataloknak
kialakított társasjáték körökbe, ahol
vicces helyzetek, nagy poénok fűsze
rezték a szórakozást.

A jó hangulatú együttlét a késő es
tébe nyúlva ért véget.

Köszönjük a farsang megszervezé
sét, a terem díszítését Rónai Pálné
Krisztinának, Krantzné Magyar Ág
nesnek, Simon Andreának és Varga
Gáborné Verának és férjeiknek. Kö
szönet Nagytarcsa Község Önkor
mányzatának a művelődési ház hasz
nálatáért; és mindenkinek, aki jelenlé
tével erősítette közösségünket, illetve
sütemény készítéssel, vagy egyéb se
gítséggel hozzájárult farsangi összejö
vetelünk megtartásához.

Farkas István
Fotó: Mohos Tamás

F a r s a n g i b e s z á m o l ó k 3

FARSANGI IDŐ

Január 30án volt a gyerek farsang a
plébánián. Három órára vártuk a gye
rekeket és az elején azért aggodalmas
kodtunk, hogy lesze nézője a műsor
nak. Az ifjúsági hittanosok, akik 18 év
fölöttiek a vezető házaspárral közösen
nagyon jó kis előadással készültek.
Amíg gyülekeztek, a gyerekek bohóc
hajtogatás volt, ami lefoglalta a kicsi
ket. Aztán négy órára benépesült a plé
bánia és kezdődhetett a farsangi előadás

A farsang hercegéről, ami nagy sikert
aratott. A gyerekek és persze a felnőttek
is nagy tapssal jutalmazták a műsort és
jó étvággyal fogyasztották a farsangi
fánkot, amit a szereplők sütöttek és osz
tottak szét. Sütizés és iszogatás után a
jelmezes bemutatkozás volt és követke
zett a táncház, amit Pintér András és fe
lesége Anett vezettek jó hangulatot va

rázsolva mindenkinek. Egy kis szünet
(pihenő) után jött a disco, hogy min
denki táncoljon és igazából akkor kez
dődött a buli, aminek nagyon nagy
sikere volt. Aki eljött az nem bánta meg
és szerintem jövőre is eljön és még hoz
magával barátokat. Köszönjük a fiata
loknak a színvonalas előadást, Anettnek
a szervezést és a fergeteges bulit. Isten
fizesse meg a munkájukat.

MI

A FARSANGRÓL
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MITŐL LESZ JÓ AZ ÉLETÜNK?
Mi tesz bennünket egészségessé és

boldoggá egy életen keresztül? Ha
tudnánk, hogy a jelenlegi cselekedete
ink döntő hatással vannak a jövőbeni
elégedettségünkre, mire lenne érde
mes leginkább időt és energiát áldoz
ni? Egy mostanában napvilágot látott,
fiatal felnőttekről készült, s életük
legfőbb céljait firtató felmérésben a
megkérdezettek több mint 80%a a
meggazdagodást tartotta a legfonto
sabbnak az életben. Ugyanennek a
korosztálynak a fele azt válaszolta,
hogy életének másik nagy célja az,
hogy híressé váljon.

Másfelől folyamatosan azt halljuk,
hogy dolgozzunk keményen, ha el
akarunk érni valamit. Így aztán jogo
san érezhetjük, hogy ezeket a dolgo
kat kell űznünk egy jó élet reményé
ben. Ám életünknek ezek a vágyai,
amelyek befolyásolják a döntéseinket,
s így végső soron alakítják a sorsun
kat, nos, ezek a vágyak általában elér
hetetlenek. A legtöbbet úgy tudhatjuk
meg arról, hogy egy ember mennyire
elégedett az életével, ha megkérjük,
emlékezzen vissza a múltjára, hiszen,
mint tudjuk, utólag már okos az em
ber. Többnyire elfelejtjük, hogy mik
történtek velünk az életben, sőt, néha
a memóriánk még ki is talál dolgokat.

De mi lenne, ha egyszerre végig
nézhetnénk az egész életet, ahogy ki
bontakozik előttünk? Mi lenne, ha ta
nulmányozhatnánk az embereket tize
néves koruktól kezdve folyamatosan,
ahogy megöregszenek, hogy lássuk,
mitől maradnak boldogok és egészsé
gesek?

Pontosan ezt tettük. A Harvard
Egyetemnek a felnőttek változásait
vizsgáló kutatása talán a leghosszabb
ebben a kérdéskörben. 75 éven ke
resztül nyomon követtük 724 ember
életét, évről évre megkérdezve őket
munkájukról, családi életükről, egész

ségükről, és természetesen mindezt
anélkül, hogy bárki tudta volna, hogy
hogyan fog alakulni az életük.

Ezek a kutatások rendkívül ritkák.
Ugyanis az ilyen jellegű projektek ál
talában szétesnek egy évtizeden belül,
vagy azért, mert nem sikerül együtt
tartani a kutatás alanyait, vagy mert
megszűnik a pénzügyi támogatás,
esetleg a kutatók lelkesedése hagy
alább, vagy meghalnak, és nincs aki
továbbmenjen a megkezdett úton. De
részben a szerencsének, részben a ku
tatók több nemzedéke kitartó munká
jának köszönhetően ez a kutatás nem
halt el. Az eredeti 724 emberből körül
belül 60 még mindig él, és még min
dig részt vesz a kutatásban, többségük
elmúlt 90 éves. És most kezdjük be
vonni a gyerekeiket, akik több mint
2000en vannak. Én pedig már a ne
gyedik vezetője vagyok a projektnek.

1938 óta két csoport életét követ
tük nyomon. Az első csoport tagjait
akkor vontuk be, amikor másodévesek
voltak a Harvardon. Ők mindannyian
a II. világháború idején végeztek, így
többségük részt is vett benne. A másik
csoport, amelyet figyelemmel kísér
tünk Boston legszegényebb negyedé
ből való fiúk voltak, akik direkt azért
lettek beválogatva, mert rossz volt a
családi hátterük, és kifejezetten hátrá
nyos helyzetűnek számítottak Boston
ban az 1930es években. Többségük
olyan bérházban lakott, ahol hideg
meleg víz sem volt.

A tanulmány kezdetén az összes
résztvevőt meginterjúvolták. Orvosi
vizsgálatokon estek át. Kimentek az
otthonukba, és beszélgettek a szüleik
kel. Majd szép lassan felnőtté csepe
redtek, és beléptek a nagybetűs életbe.
Gyári munkások és ügyvédek, kőmű
vesek és orvosok váltak belőlük, egyi
kük az Egyesült Államok elnöke lett.
Néhányan alkoholistává váltak, páran
skizofrénné. Voltak, akiknek sikerült
feltornászniuk magukat a szociális lét
rán, a legaljától a legtetejéig, mások
ugyanezt az utat járták be, csak pont
fordítva.

A kutatás alapítói soha, még a leg
vadabb álmaikban sem képzelték vol
na, hogy ma, 75 évvel később, itt

fogok állni, és azt mondom majd
Önöknek, hogy a kutatás még mindig
tart. Kétévente a roppant türelmes és
elszánt kérdezőbiztosaink felhívták az
alanyokat, és megkérdezték őket,
hogy küldhetünke még egy, az éle
tükre vonatkozó kérdéssort.

Sok bostoni férfi visszakérdezett:
„Mit akarnak tudni rólam? Az én éle
tem egyáltalán nem érdekes.” A har
vardiak furcsamód sohasem kérdezték
ezt.

Hogy a legtisztább képet alkothas
suk az életükről, nem pusztán elkül
dünk egy kérdéssort, hanem a saját
közegükben készítjük el az interjút.
Hozzáférhetünk az orvosi feljegyzése
ikhez. Vért veszünk tőlük, agyrönt
gent készítünk, beszélünk a gyereke
ikkel. Videóra vesszük, ahogy a leg
súlyosabb gondjaikat megbeszélik a
feleségükkel. Úgyhogy amikor egy
évtized múlva megkérdeztük a felesé
geket, hogy nem lennee kedvük csat
lakozni a kutatáshoz, sokan közülük
így feleltek: „Hát tudják, már épp itt
volt az ideje.”

Szóval, mit tudtunk meg mindeb
ből? Mi a tanulsága annak a több tíz
ezer oldalnyi információnak, amit
ezekből az életekből ki lehetett nyerni?
Nos, nem a gazdagság, nem is a hírnév,
és még csak nem is az egyre kemé
nyebb munka. Az egyértelmű üzenet,
ami a 75 év alatt kikristályosodott, ez:
A jó kapcsolatok őrzik meg a boldog
ságunkat és az egészségünket.

Három dolgot tudtunk meg a kap
csolatokról. Az első, hogy a közösségi
kapcsolatok nagyon jó hatással van
nak ránk, és hogy a magányosság
megöl. Az derült ki, hogy akiknek
több a közösségi kapcsolatuk, legyen
az akár családi, akár baráti, vagy
egyéb közösségi kapcsolat, boldogab
bak, egészségesebbek, és tovább él
nek, mint azok a társaik, akiknek
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kevesebb kapcsolatuk van. Valamint,
hogy a magányosság mérgező. Azok
az emberek, akik másoktól elszigetel
tebbek, mint igényelnék, boldogtala
nabbnak érzik magukat, az egészsé
gük hamarabb indul romlásnak, az
agytevékenységük is előbb kezd ha
nyatlani, és rövidebb ideig élnek, mint
a nem magányosak. És sajnos az a
szomorú tény, hogy minden egyes al
kalommal öt amerikaiból legalább egy
vallotta magát magányosnak.

És tudjuk azt, hogy tömegben is
lehet valaki magányos, sőt akár egy
házasságban is, úgyhogy a második
nagy tanulság az volt, hogy nemcsak a
barátaink száma a fontos, és nemcsak
az, hogy komoly kapcsolatban élünk
e, hanem a közeli kapcsolatainknak a
minősége az, ami igazán számít. Kide
rült, hogy a marakodó életmód na
gyon káros az egészségünkre. Például
egy szeretet nélküli, veszekedéssel te
letűzdelt házasság talán még rosszabb
hatással van az egészségre, mint egy
válás. Azonban a meleg, szeretetteli
kapcsolatok valóságos védőhálót sző
nek körénk.

Mikor a kutatás alanyai már a
nyolcvanas éveikben jártak, visszate
kintettünk arra az időszakra, amikor
középkorúak voltak, hogy lássuk, ké
pesek voltunke megjósolni, hogy ki
ből lesz boldog, egészséges ember
nyolcvanéves korára, és kiből nem. És
amikor mindent összegyűjtöttünk,
amit csak tudtunk róluk 50 éves ko
rukban, nos, nem az akkori koleszte
rinszintjük volt az, ami előrevetítette,
hogy hogyan fognak megöregedni.
Sokkal inkább az, hogy mennyire vol
tak elégedettek a kapcsolataikkal.
Azok, akik a legelégedettebbek voltak

a kapcsolataikkal 50 éves korukban,
ők váltak a legegészségesebb 80 éve
sekké. Úgy tűnik, hogy a jó, szoros
kapcsolataink meggátolják az örege
désünket. A legboldogabb párok, férfi
ak és nők egyaránt, arról számoltak be
a 80as éveikben, hogy még a legna
gyobb fizikai fájdalmaik közepette is
a hangulatuk ugyanolyan jó maradt.
Ellenben azok, akik boldogtalan kap
csolatban éltek, amikor komoly fizikai
fájdalomról számoltak be, azt az ér
zelmi fájdalmaik még inkább felerősí
tették.

A harmadik nagy tanulság, amit
megtudtunk a kapcsolatokról és az
egészségről, az az, hogy a jó kapcso
latok nemcsak a testünket védik meg,
hanem az agyunkat is. Stabil, bizton
ságos kapcsolatban élni, tartozni vala
kihez a 80as éveinkben, igazán oltal
mazó. Azok, akik ilyen kapcsolatban
élnek, amelyben tényleg azt érzik,
hogy ha kell, számíthatnak a másikra,
ezeknek az embereknek a memóriája
tovább marad éles. Akik viszont olyan
kapcsolatban élnek, amelyben azt ér
zik, hogy nem igazán számíthatnak a
másikra, nos, ezek az emberek koráb
ban tapasztalnak memóriaromlást.
Persze a jó kapcsolatoknak sem kell
mindig zökkenőmentesnek lenniük.
Némelyik nyolcvanéves pár képes
nap, mint nap civakodni egymással,
ám amíg azt érzik, hogy igazán szá
míthatnak a másikra, ha a dolgok ke
ményre fordulnak, ezek a torzsalkodá
sok nem okoznak komoly károsodást
a memóriájukban.

Szóval, az a tanulság, hogy a jó,
bensőséges kapcsolatok jó hatással
vannak az egészségünkre és az általá
nos közérzetünkre, és ez a bölcsesség

már olyan régi, akár a hegyek. Miért
olyan nehéz megcsinálni, és miért
hagyjuk mégis figyelmen kívül? Nos,
emberek vagyunk. A leginkább egy
gyors reparálást szeretnénk, valamit,
amivel mintegy varázsütésre hosszútá
von helyrehozhatjuk az életünket. A
kapcsolatok bonyolultak és zavarosak,
ezért a családról, illetve a barátokról
való gondoskodás nem túl vonzó. Rá
adásul egy életen át tart. Soha nem le
het kipipálni. A 75 éves kutatásunkban
azok az emberek váltak a legboldogabb
nyugdíjasokká, akik aktívan munkál
kodtak azon, hogy a munkatársaikat
játszótársakra cseréljék. A mai fiatalok
hoz hasonlóan, a mi kutatásunkban
résztvevők is, felnőtt életük hajnalán,
ugyanúgy a hírnevet és a gazdagságot,
illetve a kitüntetést és a karriert tartot
ták a tökéletes élet kulcsának. De újra
és újra, hosszú éveken keresztül, a ku
tatásunk azt mutatta, hogy azok szere
pelnek a legjobban, azok jutnak a
legtovább, akik képesek a családjukra,
a barátaikra támaszkodni.

Szóval, mi a helyzet Önökkel? Te
gyük fel, hogy Ön 25 éves, vagy 40,
esetleg 60. Mit jelent a gyakorlatban
ez a kapcsolatokra való támaszkodás?

Nos, a lehetőségek lényegében
végtelenek. Akár ezek: a képernyő
előtt töltött időt ezentúl inkább embe
rekkel töltjük. Vagy egy bezápult kap
csolat felfrissítése úgy, hogy csinálunk
valami újat együtt, egy hosszú séta,
vagy egy késő esti randi, esetleg fel
keresni egy családtagot, akivel évek
óta nem beszéltünk, hiszen ezek a túl
ságosan is gyakori családi viszályok
iszonyatosan sokba kerülnek azoknak,
akik képtelenek a megbocsátásra.

Egy Mark Twain idézettel szeret
ném befejezni. Több mint egy
évszázada, visszatekintve az
életére, ezt írta: Az élet olyan rö
vid, hogy nincs benne idő vesze
kedésre, bocsánatkérésre, meg
bánásra, számonkérésre. Csak a
szeretetre van idő, és ha szabad
így kifejezni magam, csak egy
pillanat van rá.

A jó élethez vezető út jó
kapcsolatokkal van kikövezve.

Köszönöm!

Robert Waldinger
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Hogy került oda, senki sem tudta,
de egyszer csak ott volt a tisztáson.
Egy gyönyörű virág. Egy fehér rózsa.

A farkas vette észre először. Milyen
szép! – gondolta – Milyen kecses! Az
tán lassan a többi állat is felfedezte.

– Milyen egyszerű! – mondta a pá
va – Semmi szín, semmi különleges
ség!

– Közönséges! – rikácsolta az öreg,
csúf és kopasz keselyű – Hát hogy néz
ez ki?

Mind ilyenek vagytok. – gondolta a
farkas a fák közül – Nem veszitek ész
re magatok körül a szépet és a jót. A
társasághoz hamarosan csatlakozott a
vaddisznó, a róka és a medve is.

– Ez meg micsoda? – fanyalgott a
róka – Semmi keresnivalója nincs itt.

– Csúnya! – röfögte a vaddisznó –
És ráadásul útban van.

A rózsa bánatosan lehajtotta fejét.
Szirmai közül, mintha csak egy
könnycsepp lenne, egy vízcseppecske

hullott a földre. Hát nem látjátok, hogy
fáj neki? – gondolta a farkas – Miért
kell bántani?

– Nem szeretem a virágot! – dör
mögte a medve – Tépjük ki!

Azzal lehajolt, hogy leszakítsa a
rózsát, de egy tövis megszúrta az ujját.

– Nézzétek! – bömbölte, és magas
ba tartotta a mancsát – Megszúrt!

– Szóval még veszélyes is! – je
gyezte meg a róka – Ki kell irtani!

A vaddisznó felhorkant, rávetette
magát a virágra, és kíméletlenül a föld
be taposta. A többiek megtapsolták.

A farkas üvölteni tudott volna tehe

tetlen dühében. Elpusztították, csak
azért, mert más volt, mint ők! Meg
várta, amíg az utolsó állat is távozik a
tisztásról, aztán előjött a fák közül.
Odament az összetört, meggyalázott
virághoz, gyengéden felemelte a föld
ről. Óvatosan a szájába vette, és el
ügetett vele.

Otthon, az odúja előtt egy kis göd
röt kapart a rózsának, és belefektette.

– Isten veled, kis virág! Nem érde
melték meg, hogy nekik nyíljál...

Miközben betemette a sírt, úgy
érezte, lelkének egy darabja is ottma
radt a földben, a rózsa mellett.

Másnap reggel, amikor kilépett
szerény hajlékából, nem akart hinni a
szemének. A fehér rózsa ott pompá
zott az odúja előtt, szirmain apró gyé
mántokként csillogtak a harmatcsep
pek. A farkas csak állt némán, a virá
got nézve. Hirtelen furcsa melegséget
érzett a szemében:

Életében először, sírni kezdett.

A FEHÉR RÓZSA
Hallgass az Úr rendelkezéseire, és cselekedj azok szerint

– Te hiszel a születés utáni életben?
– Természetesen. A születés után

valaminek következnie kell. Talán
ezért is vagyunk itt, hogy felkészül
jünk arra, ami ezután következik.

– Butaság, semmiféle élet nem lé
tezik a születés után. Egyébként is, ho
gyan nézne ki?

– Azt pontosan nem tudom, de biz
tosan több fény lesz ott, mint itt. Talán
a saját lábunkon fogunk járni, és majd
a szájunkkal eszünk.

– Hát ez ostobaság! Járni nem le
het. És szájjal enni – ez meg végképp
nevetséges! Hiszen mi a köldökzsinó
ron keresztül táplálkozunk. De mon
dok én neked valamit: a születés utáni
életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór
már most is túl rövid!

– De, de valami biztosan lesz. Csak
valószínűleg minden egy kicsit más
képpen, mint amihez itt hozzászok
tunk.

– Nézd, onnan még soha senki nem
tért vissza. A születéssel az élet egy
szerűen véget ér. Különben is, az élet

nem más, mint örökös zsúfoltság a sö
tétben.

– Én nem tudom pontosan, milyen
lesz ha megszületünk, de mindenesetre
meglátjuk a mamát, és ő majd gondos
kodik rólunk.

– A mamát? Te hiszel a mamában?
És szerinted ő mégis hol van?

– Hát ... mindenütt, körülöttünk.
Benne és neki köszönhetően élünk.
Nélküle egyáltalán nem lennénk.

– Ezt nem hiszem! Én soha, sem
miféle mamát nem láttam, tehát nyil
vánvaló, hogy nincs is.

– No, de néha, amikor csendben
vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt
is érezzük, ahogy simogatja körülöt
tünk a világot. Tudod, én tényleg azt
hiszem, hogy az igazi élet még csak
ezután vár ránk ...

Pál Ferenc

KÉT KIS MAGZAT BESZÉLGET



A hitoktató az órán a tékozló fiúról
beszélt. Észrevette, hogy többen nem
figyelnek rá, máshol jár az eszük. Ele
jét akarta venni egy általános figyel
metlenségnek. Kérte növendékeit, ír
ják le röviden a történetet.

Az egyik összefoglalóban ezt ol
vassuk: „Egy embernek két fia volt. A
fiatalabbik nem szeretett otthon lenni.
Egy szép napon elment hazulról és
minden pénzt magával vitt. A pénzt
gyorsan elverte, annyira, hogy még
ennivalója sem volt. Apja már meglát
ta a távolban. Vett egy nagy husángot
a kezébe és eléje sietett. Útközben ta
lálkozott a másik fiával, a jobbikkal,
aki megkérdezte, hová megy. Kielégí
tő választ kapott: »Hazajött az a csa
vargó testvéred, megyek eléje, és jól
elnáspángolom.« »Apám, akarod,
hogy segítsek a verésben?« »Miért
ne?« – válaszolta az apja.

Ketten verték a fiút, amíg csupa
seb nem lett. A végén az apa megpa
rancsolta az egyik szolgának, hogy
vágja le a legkövérebb bárányt, mert
az esetet meg kell ünnepelni, és már
beleunt csavargó fia verésébe.”

Isten logikáját nagyon nehéz meg
érteni.
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ISTENI LOGIKA

REJTVÉNY SZÍNEZŐ
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Ha az xeket a keresztút helyes sorrendjében összekötitek egy ábrát kaptok megfejtésül. Színezzétek ki!

HÚSVÉTI TOTÓ
1. Jézus az utolsó vacsorán a lábmosás
sal adott példát tanítványainak és köve
tőinek, hogy miként szolgálják
egymást. Melyik tanívány tiltakozott az
ellen, hogy Jézus megmossa a lábát?
1. Júdás; 2. Péter; x. Tamás.
2. Az utolsó vacsora után hova ment
Jézus az apostolaival?
1. Getszemáni kertbe imádkozni.
2. Betániába Lázárt meglátogatni.
x. A Golgotára.
3. Amikor Júdás elárulta Jézust, a fő
pap emberei megragadják. Simon Pé
ter karddal kel Mestere védelmére és
levágja a szolga:
1. orrát; 2. karját; x. fülét.
4. Jézust a zsidó főtanács istenkárom
lás vádjával halálra ítéli. Ki volt eb
ben az időben a főtanács élén álló
főpap?
1. Annás; 2. Gamáliel; x. Kaifás.
5. A zsidó főtanács kimondja az ítéle
tet, de a római helytartó jóváhagyása
nélkül nem hajthatják végre azt. Ezért
Pilátus elé viszik Jézust, aki azt java
solja a zsidóknak, engedjenek szaba
don egyet a foglyaik közül. Miért
javasolja ezt Pilátus?
1. Nem talál bűnt Jézusban.
2. Kötelességből.
x. A zsidók kérésének tesz eleget.

6. Pilátus táblát helyezett. Jézus ke
resztjére. A kereszt feliratának rövidí
tése INRI. Mit jelent ez?
1. A zsidók királya vagyok.
2. Krisztus a zsidók királya.
x. Názáreti Jézus a zsidók királya.
7. Jézus apostolai közül csak egy volt
szemtanúja a halálának. Ki ő?
1. Péter; 2. János; x. Jakab.
8. Mi lett az áruló apostol sorsa?
1. Felakasztotta magát.
2. Pilátus kivégeztette.
x. A tömeg megölte.
9. Jézus a Golgotán halt meg. Mi a
Golgota magyar jelentése?
1. Vérmező; 2. Koponyahely;
x. Szenvedéshely
10. Jézus holttestét elkéri Pilátustól:
1. Anyja Mária; 2. Arimateai Jó
zsef; x. Cirenei Simon
11. Először értesül Jézus feltámadásáról.
1. Asszonyok; 2. A tizenkét apostol;
x. Péter és János.
12. Mária Magdolna viszi a hírt az
apostoloknak az üres sírról. Péter és
János a hír hallatán együtt futnak a
sírhoz. Ki ér oda először?
1. Péter; 2. János; x. egyszerre.
13. Ki volt a hitetlen apostol?
1. András; 2. Tamás; x. Máté.
13+1. Hány állomásból áll a keresztút?
1. 10; 2. 15; x. 14.
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ESEMÉNYEK
• Nagyböjt péntekein 17.15től ke
resztútjárás a templomban.
• Nagytarcsán március 11én, pénteken
17.30tól lesz keresztút és igeliturgia.
• Nagyböjti lelkigyakorlatunkat
március 171819én (csütörtök,
péntek, szombat) az esti szentmisék
keretében a gödöllői premontrei atyák
tartják.
• Március 19én egész napos, csöndes
szentségimádás a templomban.
• Nagycsütörtök: 18 órakor szentmise
az utolsó vacsora emlékére.
• Nagypéntek: 8 órakor keresztút, 18
órakor szertartás.
• Nagyszombat: reggel 8 órakor szent
ségkitétel, egész nap lehet látogatni a
szentsírt. 19 órakor kezdődik a szertartás
a végén körmenet.
• Húsvétvasárnap ünnepi miserend.
• Húsvéthétfőn 7.30; 18.00.
• Házaspáros lelkinap április 23án,
13 órától 17.30ig.

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

Szerkesztés: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 350 példányban
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. Telefon: 06 (30) 6401359; 06 (28) 740377

Honlap: kistarcsa.plebania.hu; nagytarcsa.plebania.hu
Email: kistarcsa@communio.hu; nagytarcsa.plebania@gmail.com

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ

• 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)

Arejtvénymegfejtése:1.22.13.x4.x5x
6.x7.28.19.210.211.112.213.214.x

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 18
kedd: 7
szerda: 18
csütörtök: 18
péntek: 18
szombat: 7; 18 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9; 10.30
Görögkatolikus szent liturgia:
március 6án és 20án 18 órától.
Nagytarcsán március 13án és 27én
lesz szentmise 11.30tól.

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

A decemberi Olvasó számában ol
vastam az egyedülállók lelki napjáról
és igen sajnáltam, hogy nem lehettem
ott. Most azért nagy érdeklődéssel
vártam a nyugdíjas találkozót (60 év
felettiek megvendégelése a plébánián.
Szerk.), sőt ismerőseimet is biztattam
a részvételre. Igaz, hogy ez az együtt
lét más szándékkal (lelkiségre) szer
veződött és zajlott, de én itt is éreztem
azt a rendkívül nagy szeretet áramlást,
ami az istenfélő és követő embereket
kell, hogy jellemezze.

Görbe József atyánk szerető „koc
cintó” fogadása, a megterített asztalok
már az alaphangulatot megadták. Az
ebéd rendkívül finom volt, a felszol
gálás igen figyelmes. A fiatalok tevé
kenységét nagyra értékeltük. Öröm
volt nézni őket. A sütemények rendkí
vül választékosak és igen finomak
voltak. Az ebéd után nem sokat kellett

várni, hogy a jó kedvet megalapozó
bátor énekesek és táncosok fergeteges
hangulatot kerekítsenek. A zenét szol
gáltató Kohajda Tamás, szinte szünet
nélkül ezt segítette. Akik nem igazán
„mulatósak”, azok is jókat beszélget
tek és öröm ült az ő arcukon is.

Három órakor sokan részt vettünk
az egy év alatt összegyűlt imakérések
elégetésében az udvaron és közben
elimádkoztuk az irgalmasság rózsa
füzérét. Többen arra gondoltunk, hogy
a jó Isten imádságainkat meghallgatta
és a sok hívő problémás ügyeit, kéré
seit kedvezően alakította, rendezte.

Köszönjük a szervezők, az ének
karosok szolgálatát és reméljük nem
vették rossz néven a hosszúra nyúló
jókedvünket. Egyben biztos vagyok:
hálásak vagyunk! Köszönetünket azó
ta otthoni imáinkban is kifejeztük.

Marika néni

1+1% FELAJÁNLÁS
Kérjük, támogassa a Magyar Ka

tolikus Egyház szolgálatát adója egy
házi 1%ával! Egyházunk technikai
száma: 0011. A másik 1%kal kérjük
támogassa egyházközségi alapítvá
nyunkat: KistarcsaiNagytarcsai Ró
mai Katolikus Egyházközségért Ala
pítvány. Adószáma: 18270284–1–13.




