
A szeretetet teljességre vinni egyet
jelent azzal, hogy Krisztusban aka
runk élni. Eggyé akarunk lenni vele.
Ha tényleg ezt akarjuk, akkor nem ri
adhatunk vissza attól, hogy szeretet
ben föláldozzuk önmagunkat.

Krisztus úgy tett tanúságot az igaz
ságról, hogy először is mindent össze
gyűjtött – az utolsó vacsora termében.
Amit pedig összegyűjtött, azt – nem
csak a kínzások közepette, de még a
halálban is – megőrizte. Mivel az
igazságot mindhalálig őrizte, így hát
megdicsőült benne az igazság. A meg
dicsőült igazság pedig a föltámadás
ban kinyilvánult: Isten szeretete erő
sebb a halálnál.

Istenről Jézus élete tanúskodik. A
hívő ember számára a föltámadás ép
pen azt igazolja, hogy amíg Jézus
gondolatairól lehet vitatkozni – lám a
teológusok és a biblikusok fáradhatat
lanul képesek erre –, addig az életéről
nem. A hívő embernek tudnia kell,
hogy semmit nem érthet meg Krisztus
tanításából, ha nem a föltámadás hité
vel közeledik hozzá. Mert ő maga a
föltámadás és az élet. (Jn 11,25)

A föltámadás (lényegében) nem
más, mint Krisztus élete. Nyilvánvaló,
hogy amikor Krisztus apostolokat vá
lasztott maga mellé, akkor éppen arra
hívta őket, hogy tanúskodjanak az ő
életéről, vagyis a föltámadásról. Ön
magában a krisztusi tanítás sehova
nem vezetne, ha nem volnának tanúi a
föltámadásnak. Ám fölvetődik a kér
dés: ha az apostoloknak Krisztus éle
téről – tehát a föltámadásról – kell
tanúságot tenniük, akkor ezt hogyan
tehetik meg? Mitől lesz hiteles az ő
tanúságuk?

Szóba sem jöhet semmiféle tanítás.
Az értelem ugyanis képtelen igazolni

azt, ami minden értelmet meghalad.
Ténylegesen csak egy valami jöhet
szóba: az élet. Az életükkel kell tanú
ságot tenniük arról, amit megismertek.

Mit is jelent az apostolok vértanú
sága? Azt, hogy ők, akik látták, hogy
Jézus Krisztusnak milyen kínzó gyöt
relmeken kellett végigmennie ahhoz,
hogy tanúságot tegyen az igazságról, a
Föltámadottal való találkozás után
nem akartak mást, csak hogy méltók
legyenek arra, hogy Krisztusért szen
vedhessenek. Számukra a szenvedés
vállalása nem azért fontos, mert így
igazolhatják Krisztus föltámadását. Ez
csupán másodlagos dolog. A lényeg,
hogy a szenvedésük megjeleníti a
Krisztussal való egységüket. A szen
vedés számukra nem más, mint önfel
áldozó szeretetük megnyilvánulása. A
szenvedésük annak a jele, hogy nincs
semmi, ami elválaszthatná őket Uruk
tól, Istenüktől.
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HORDOZZUK TELJESSÉGRE, AMI MÉG
HIÁNYZIK KRISZTUS SZENVEDÉSÉBŐL

Az apostolok feladata: a valóság
teljes újragondolása. Azok, akik a föl
támadás előtt a szenvedést elfogadha
tatlannak gondolták, most már a
szeretet erejét látják benne. Megértet
ték ugyanis, hogy amíg a szeretet át
lényegítő erő, addig minden olyan
indulat, ami nem a szeretet irányába
segíti az embert, az voltaképpen le
építi, degradálja őt. A harag, a gyűlö
let – vagyis maga a bűn – nem tud
értéket teremteni, csak arra képes,
hogy a meglévő kincseket leértékelje,
és átadja az enyészetnek.

Jézus arra szólít minket, hogy sze
ressük egymást, és a másikért vállal
juk a szülés fájdalmait. Arra szólít,
hogy hordozzuk teljességre azt, ami
még hiányzik mindabból, ami az em
berek megváltásához szükséges. A tel
jesség, ez az egyedül értelmes lehető
ség, amit az ember magára vállalhat.
Mert megkötözött bolondnak tartanák
azt, aki azt mondaná: uraim, elég, ha
csak a lakásom felét festik ki, úgy is
szép lesz az. Aki a félig készre úgy te
kintene, mint ami már készen van.

Az Úr Jézus szeretete kezünkbe ad
mindent, amire szükségünk van, hogy
befejezzük azt, amit ő ránk hagyott.
Minden körülmények között, még az
üldözések közepette is.

Görbe József plébános
Kép: imrikzsofia.hu
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Az élő rózsafüzér
A hagyományos (Domonkos rendi)

rózsafüzér imádkozásának igen szép
formája az un. „élő rózsafüzér”. A lé
nyege abban áll, hogy általában 20
személy összefog és felosztják maguk
között a titkokat úgy, hogy mindegyi
kükre egyegy jut. (A francia forrada
lom után, 1826ban kezdték a rózsafü
zért ilyen módon imádkozni.) Ezek a
személyek képezik a „koszorút” (egy
egy egyházközösség területén lehet
több koszorú is). A koszorútagok azt
is megbeszélik, hogy ki legyen a „ko
szorúfő”. A koszorúfőnek elsődleges
feladata gondot viselni arra, hogy
mindegyik titok elmondásra kerüljön,
és így mindig – mindennap – elvégez
zék a teljes rózsafüzért.

A koszorúfő nyilvántartást vezet
arról, hogy ki melyik titkot végzi. Va
lamelyik tagnak nem áll módjában (pl.
megbetegedés, kórházi ápolás) ekkor
a beteg testvér tizedét is elvégzi.

A titkok kicserélése – „a titokvál
tás” vagy „cédulaváltás” – általában
havonta történik.

Rózsafüzér Társulatban való részvé
tel feltételei: Naponta egy tized rózsa
füzér elimádkozása, első vasárnap ró
zsafüzérkörmeneten való részvétel (ter
mészetesen ahol ez megszervezésre ke
rül), legalább havonta szentségekhez já
rulás, ahol lehet, jót tenni, minél gyak
rabban közösen rózsafüzért imádkozni.

A „hagyományos” szentolvasók
imádkozásának napjai (ajánlás):

Vasárnap – Dicsőséges titkok
Hétfő – Örvendetes titkok
Kedd – Fájdalmas titkok
Szerda – Dicsőséges titkok
Csütörtök – Világosság titkok
Péntek – Fájdalmas titkok
Szombat – Örvendetes titkok

2016. április 3. az Isteni Irgal
masság vasárnapja

Isteni irgalmasság rózsafüzére (Ezt
a rózsafüzért az irgalmasság órájában,
délután három órakor szokás imád
kozni.)

Bevezetés: Miatyánk…… Üdvöz
légy…… Hiszekegy…….

Tized (5ször): Örök Atya………..
Jézus fájdalmas …….(10 – szer)

Nagy (önálló) szemekre: Örök
Atya! Felajánlom Neked, szeretett Fi
adnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak
Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész
világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas
szenvedéséért irgalmazz nekünk és az
egész világnak!

Befejezés (3szor): Szent Isten,
Szent erős Isten, Szent halhatatlan Is
ten, irgalmazz nekünk és az egész vi
lágnak!

Könyörögjünk! Urunk Jézus
Krisztus! Áldj meg és védj meg min
den jóakaratú embert ezen a világon.
És mindazoknak, akik távol állnak tő
led, adj jóakaratot. Indítsd őket az
igazság keresésére és segítsd őket,
hogy Téged megtaláljanak, megismer
jenek, megszeressenek és soha el ne
hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a Te
végtelen irgalmasságoddal találkozza
nak, mielőtt igazságoddal kellene
szembesülniük. Ámen.

K.A.
A képek Imrik Zsófia festőrestau

rátor művész alkotásai, (pasztellkréta
rajzok, 70x50 cm) melyeket az ő en
gedélyével közlünk.

Forrás: imrikzsofia.hu

ÁTTEKINTÉS A RÓZSAFÜZÉR TÁRSULATOKRÓL



Február 15től három napos nagy
böjti lelkigyakorlaton vettünk részt
Máriabesnyőn. Turai János atya – a
bazilika plébánosa – az irgalmasság
témája köré csoportosította tanításait.

Az Ószövetség alapján szemelvé
nyeket adott pl. a paradicsomi állapot,
vízözön, Jónás próféta, Dávid király
története alapján.

Az Újszövetségből kiemelt képek
kel érzékeltette az irgalmasság jelen
tőségét és sokaságát. A tékozló fiú
történetét kész festményekkel kiegé
szítve magyarázta.

A Bibliából kiemelt pár ese
ményt, amikor Jézus a különböző
bűnösökkel, különböző irgalmas
sági cselekedetet alkalmazott:
Zakeus, bűnös asszony története,
Péter háromszori megtagadása.

Ferenc pápa tanításaiból szá
mos gondolatot ismertetett. Kérte,
ezeken csöndben elmélkedjünk.

Korunk példaképei közül Te
réz anyát emelte ki részletesen.

Ismertette Ferenc pápa nagy vá
gyát, aki szeretné a gyengédség forra
dalmát elindítani.

Szentmisénk mindennap volt, gyó
nási lehetőséggel. Zsolozsmáztunk,
rózsafüzért imádkoztunk, keresztutat
jártunk. A sokféle istenkapcsolatunk
során átléphettünk az Irgalmasság ka
puján, remélve az Egyház által felkí
nált búcsút.

A megélt lelki élményeket a két es
te vetített film megkoronázta. Egy af
rikai leány életét dolgozta fel a

Bakhita c. film. A rabszolgának eladott
gyermek, majd kamasz nagyon sok
verést, korbácsolást megaláztatást vi
selt el. Ő azonban mindig megbocsá
tott és végül szerzetes nővér lett. Szent
II. János Pál pápa 2000ben avatta
szentté.

A film nagy hatással volt a 80 fős
lelkigyakorlatos csoportra. Sok gondo
latot ébresztett fel bennünk, különösen,
hogy az irgalmasság cselekedetének
milyen sokféleségét fedezhettük fel.
Bizony az is felvetődött bennünk, hogy
egyházközségeink hívei körében is
nagyobb szükség lenne a sokféle ne
mes cselekedet, gondolat elfogadására
és a kritikák mellőzésére.

A három nap ajándék volt számunk
ra. Ajánljuk, hogy máskor többen ve
gyünk részt a Váci Egyházmegye in
gyenes lelkigyakorlatain. Legközelebb
december 57. között lesz erre lehető
ség. Ígérjük, még fogjuk hirdetni.

Szeretettel a résztvevő csoport.
Marika néni
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TANÚSÁGTÉTEL

Ismeretes volt, hogy az
első pápa sírhelyére épült a
vatikáni Szent Péterbazilika.

1940 és 1948 között sikeres ásatá
sokat végeztek a bazilika alatti ősrégi
temetkezési helyen, a nekropoliszban.
XII. Pius pápa azonban 1949ben
nyitva hagyta az apostolfejedelem föl
di maradványainak kérdését.

1951ben „szinte csodaszerűen”
egy vörös faldarab vált le a grafitti
falról, amelybe az apostol emlékmű
vén (aedicula) kívül utólag egy már
vánnyal bélelt fülkét is mélyítettek, s
azon a „Petrosz eni” (Péter van itt
benn) görög feliratot találták (a 3. szá
zad elejéig itt is a görög volt a keresz
tények által használt nyelv).
Valamikor tehát itt kellett lenni Szent
Péter hamvainak. Guarducci pro
fesszorasszony később világosan föl
ismerte a helyet, ahonnan a faldarab
leszakadt, csak az volt a kérdés, hogy
mikor helyezték át az emlékmű alól a
márványfülkébe azokat és hova let
tek?

Eleinte úgy gondolták, hogy a vö
rös fal alatt talált maradványok köthe
tők Szent Péterhez, de ezt Correnti
professzor már 1957ben megcáfolta,

mert azok több személyhez tartoztak,
de ilyen idős ember maradványa nem
volt közöttük.

Közben viszont egy segédmunkás
bevallotta, hogy az ásatások idején a
fülkében talált csontokat egy cédulá
val együtt fadobozba zárta, majd azok
10 évig elfeledve hevertek egy lomtár
ban. A Correntijelentés ezek vizsgála
tára is kiterjedt és ez okozta az igazi
szenzációt:

Erőteljes testalkatú, 6070 éves fér
fi maradványait azonosították (ez
megfelel az apostol életkorának, amit
akkoriban kevesen értek meg), olyan
vörös textil és aranyszálmaradvá
nyokkal, amelyek a fülkében is föllel
hetők voltak! Ezek színaranyból
készültek és bíborcsiga festékével fes
tették meg az egykori lepleket – tehát
rendkívül ritka és drága anyagokkal,
ami csak uralkodók sírjában fordul
elő. Vagyis valóban a fülkéből kellett
kikerülniök. Így 1964ben végre feltá
rult a Nagy Konstantin idején készült
emlékmű titka. De a fáradhatatlan
Guarducci, aki ezt előre látta, nem so
káig élvezhette kutatásai sikerét.

Az áthelyezés való
színű időpontja 258 kö

rülre, a Valerianusféle keresztényül
dözés idejére tehető, ami azért is
valószínű, mert a jelek szerint nagyon
gyorsan és talán titokban helyezték át
a drága kincset mindenki által ismert
helyéről előbb a katakombákba, majd
onnan a márványfülkébe. Erre látnak
utalást a grafittifalon talált könyörgé
sek között is.

Sajnos Guarducci munkáját ellehe
tetlenítették azok a sértődött tudósok,
akik legalábbis vétkes módon mellőz
ték a leleteket. Így egyik napról a má
sikra kegyvesztett személy lett.

Ma már tudjuk, hogy az első szá
zadból származó üres sírból valók a
titkos fülke leletei és ezek, a fallal
együtt alkotják az 1700 éve Péter sír
jaként tisztelt műemléket.

Győzött az igazság, de ezt Guar
ducci kisasszony már nem érhette
meg, 1999ben, 98 éves korában csen
desen elhunyt.

(Michael Hesemann: Az első pápa.
Régészek Péter apostol nyomában.
Szent István Társulat, Budapest, 2011,
225257. old.)

Sz. L.

HOL SZENT PÉTER SÍRBA TÉVE...
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MAGZATBABÁK EMLÉKHELYE
„Jöttél, s mentél nesztelen,
Föld vendége perc ideig.
Honnan? hová? csak sejtelem 
Az Istentől az Istenig.”
(Ludwig Uhland)
„Talán a legméltatlanabbul kezelt

gyász a babaelvesztés gyásza. Amióta
világ a világ, asszonyok ezrei veszítik
el várva várt kisbabájukat a várandós
ság, vagy a szülés során. Ez a közös
asszonyi sors azonban rejtve marad,
kevés szó esik róla, és mindaddig,
amíg magunk is nem válunk egy ilyen
szomorú veszteség átélőjévé, nem is
tudjuk, milyen csapás lehet ez egy nő
életében.” – írja Singer Magdolna
gyászterapeuta.

A mi kultúránkban a halál tabu, így
a várt, de mégis elvesztett babákat
gyászolni, róluk megemlékezni sem
lehet méltóképpen, holott az őszinte
kibeszélés, a közösség elfogadása, a
meghallgatás gyógyít, és a környezet
támogatása megtartó erejű. A legfon
tosabb pedig, ha tudhatjuk, hogy nem
vagyunk egyedül.

Szociális munkásként és érintett
anyaként is azt gondolom, hogy az idő
előtt távozott babákat, akiket eltemet
ni nem lehetett, ugyanúgy el szabad,
és el kell gyászolni. A mindenáron

való felejtés, a tagadás
hosszú távon nem segít,
akár sok évvel később is
okozhat testilelki tüne
teket. Az emlékezés fáj
dalmas, de mint a seb,
amit fel kell tárni ahhoz,
hogy ki lehessen tisztíta
ni, össze lehessen varrni
ahhoz, hogy meggyógyulhasson –
még ha a heg örökre ott marad is…

Hiszek abban is, hogy az elveszí
tett kisbabát számon kell tartani, és
szabad róla méltó módon megemlé
kezni. Csöppnyi helyét a családban
nem tölthetik be sem az előtte, sem az
utána érkező testvérek, őt nem helyet
tesíthetik, és nem is ez a dolguk.

Magyarországon az utóbbi években
egyre több magzatgyermek emlékhely
létesült. Nagytarcsán egy ilyen emlék
kő létesítése lehetőség lehet arra, hogy
legyen egy gyertyagyújtásnyi közös
ségi hely a környéken élők számára,
amely segít feldolgozni a meg nem
született gyermek elvesztését.

A magzat emlékhelynek semmi
képpen sem célja a szemrehányás
vagy ítélkezés. Az elfogadás és befo
gadás jegyében szeretnénk megvalósí
tani, segítve az itt élőket, hívogatva a

Nagytarcsára érkezőket,
példát mutatva a rólunk
értesülőknek.

Az emlékkő esély arra,
hogy egy gyertyagyújtás
erejéig letehessük a terhet,
és úgy érezhessük, hogy
méltó módon állítottunk
emléket azoknak, akiket

vártunk, akik ugyanúgy a gyerekeink
voltak, és akiket mindig szeretni
fogunk.

A nagytarcsai képviselő testület az
emlékhely létesítését engedélyezte, és
megtaláltuk számára a helyet is a
temetőben. Nagytarcsai magánszemé
lyek adakozásának köszönhetően –
amiért nagyon hálás vagyok – egy
szobrászművész kezei alatt már készül
a kő.

Minden év március 25e a magzat
gyermekek világnapja – csodálatos
módon addigra meg is valósult.

A gyászfeldolgozásban segítséget
többek között a következő oldalakon
lehet kapni:

www.gyaszportal.hu
www.singer.hu
www.gyogyulasagyaszbol.hu.
(Simon András grafikája)
ZavicsaVarga Viktória, Nagytarcsa

Képek az emlékmű
megáldásáról (min. 2 db
kellene.)
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Somlai József ny. plébános és

Rimóczi Sándor Vilmos polgármester
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A jubileumi szentév logója Marko
Rupnik szlovén jezsuita mozaikmű
vész alkotása.

A logó szemléletes egységbe fog
lalja a szentév alapgondolatát: „Irgal
masok, mint az Atya.” Lukács evan
géliumának hatodik fejezetében Jézus
az ellenségszeretet témája kapcsán
szólítja fel követőit: „Legyetek tehát
irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgal
mas.” (Lk 6,36) A logó az irgalmasság
teológiai összegzéseként a Fiút mutat
ja, aki vállára veszi az eltévedt embert,
felhasználva az ősegyház egyik na
gyon kedvelt Jó Pásztor ábrázolását:
Krisztus szeretete teljességre viszi a
megtestesülés titkát a megváltással.

A logó kiemeli, hogy a Jó Pásztor az
ember testét érinti meg annak mélységé
ben, és szeretettel teszi ezt, hogy meg

változtassa az életét. Azonnal szembe
tűnik egy érdekes mozzanat: a Jó Pász
tor végtelen irgalmassággal magára ve
szi az emberiséget, és összesimuló arcu
kon egyik szemük összekapcsolódik.
Ezzel a „közös szemmel” együtt látnak:
Krisztus Ádám szemével lát, Ádám pe
dig Krisztus szemével. Így minden em
ber felfedezheti Krisztusban, az új
Ádámban a saját emberségét és a jövőt,
mely reá vár, Krisztus tekintetében
szemlélve az Atya szeretetét.

Az egész jelenet egy mandorla bel
sejében helyezkedik el. A mandula for
májú fénykoszorú az ókeresztény és a
középkori ikonográfiából ismert, és
Krisztus kettős, isteni és emberi termé
szetére utal. A három ovális koncentri
kus kék színű kör, fokozatosan
világosodva belülről kifelé, Krisztus

mozgására utal, aki kiviszi az embert a
bűn és a halál éjszakájából. Másfelől
pedig a sötétebb színek mélysége a min
dent megbocsátó atyai szeretet végső ki
fürkészhetetlenségére utal. Krisztus
kezein és lábain a sebhelyek az értünk
szeretetből vállalt szenvedésének nyo
mai. Krisztus erős, képes megtartani a
vállán az elesett emberiséget, nyugod
tan rábízhatjuk magunkat. Lépteit az Út
ra helyezi, mert Ő, és egyedül Ő ismeri
a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé
vezető utat.

A függőleges helyzetű mandorlamo
tívum bal oldalán fut a szentírási idézet:
„Irgalmasok, mint az Atya – Misericor
des sicut Pater.” A szentév logójának
idézetét a világ különböző nyelveire is
lefordították.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

AZ IRGALMASSÁG ÉVÉNEK LOGÓJA
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Március elején állított össze egy 16
kérdésből álló kérdőívet a plébánián mű
ködő Média Munkacsoport. Március 29
ig 41 válasz érkezett be, amiből 36 inter
netes válaszoló volt és 5 személy kitöl
tött papírlapot küldött vissza.

A kitöltők életkora

Az Olvasó rovatainak értékelése
Beszámolók eseményekről (plébániai

történések) 4,8 (38 válasz); Ünnepeink
(húsvét, karácsony, ... története): 4,7
(38); Gondolat olvasó (érdekes gondola
tok) 4,3 (36); Plébános gondolatai (ün
nepek, történések) 4,3 (39); Kisolvasó
(gyerekoldal) 4,3 (38); Rejtvény: 4,2
(39); A hónap szentje: 4,2 (37); Olvasó
lámpa (könyvajánló) 4 (34).

Miről olvasna szívesen még az Ol
vasóban?

Fényképes beszámolókat az egyház
községben működő csoportokról, 100%
(37 válasz); Milyen lehetőségek vannak az
adott hónapban bekapcsolódni az Egyház
község életébe? 97% (39); Munkacsopor
tok tevékenységének bemutatását, 90% (39).

Egyéb vélemény
Egyházi iskolákról, ifjúsági mozgal

makról szívesen olvasnék. Milyen vallá
si programok vannak az adott hónapban
a közelben lévő településeken, városok
ban? Milyen lehetőségek vannak a fiata
lok részére a nyáron?

A Karitász naptárt
47% vásárolta (19 fő), kapta 26%

(10) és nincs naptára 27%nak (11).
Mi a véleménye a naptárról?
Szívesen vásárolom, mert ezzel is tu

dom támogatni a helyi karitász munkáját.
(22 fő) Szeretem, mert a plébániai ese
ményeket megtalálom benne. (19) Szere
tem, mert megtalálom benne magam, az
unokám, gyermeke(i)m vagy a szüleim
fényképét. (16) Nem szoktam falinaptárt
venni. (10) A tavalyi naptárat is megőr
zöm a sok szép, színes kép miatt. (8)

Többet is vettem, mert jó ajándék. (6) És
aminek nagyon örültünk, hogy senki nem
mondta azt, hogy fölösleges, mert van ol
csóbb naptár is a plébánián. (0)

Ötletek a naptárhoz, amit nagyon
köszönünk:

Egyházi év különböző szakaszaihoz
kapcsolódó kistarcsai népi viseletet szíve
sen venném. Idézetek. Nem értem Karitász
naptárban miért van pirossal jelölve ápri
lis 15 és május 25? (Ez sajnos sajtóhiba).
Minden hónapnak lehet egy mottója.

A honlap látogatottsága
Egy fő még soha nem látta, 47% már

látta (18), 24% havonta nézi (9) és 26%
hetente tájékozódik róla. (10).

Mit keresnek? Leginkább a hirdeté
seket (66%  25 fő) és a fényképeket
(55%  21). Az Olvasó újság (32%  12),
a közösségek és a beszámolók egyaránt
(29%  11) népszerűek.

Amiről még szívesen olvasnának
Személyzetről, plébánián működő

csoportokról. Kistarcsával kapcsolatos
érdekes történeteket, illetve híresebb kis
tarcsai emberekről írásokat. Ha néha ke
restem is rajta valami hirdetést, nem ta
láltam. Csak régi információk találhatók
a honlapon. Az egyházközség tagjairól.
Mikor lesz elsőáldozás, bérmálás, mik a
keresztelés feltételei.... Egyházközségen
belüli csoportok tevékenységeiről.

A nagytarcsai egyházközség hon
lapjáról most értesült 91%, 32 fő, ami
nek örülünk.

Idén létesült a plébánia Facebook
oldala. Mi a véleménye erről?

Most hallom először. Mindenképpen
felkeresem! (32%  12 fő) Örülök, hogy
végre a Facebookon is megtalálható a
plébánia. (30%  11) Semmi szükség rá!
Inkább a személyes kapcsolatokat része
sítem előnyben. (0%  0) Fontos, de nem
helyettesíti a személyes találkozást.
(19%  7) Nem használok Facebookot.
(14%  5).

Hogyan szokott a fényképekhez
hozzájutni? Megkeresem a plébánia
honlapján, (61%  25 fő); Emailben ka
pom, (29%  12); A plébániai vetítésen.
(17% 7); Sehogy, pedig örülnék neki,
(5%  2); Sehogy, mert nem is érdekel,
(0%  0); Egyéb, (17%  7).

A YouTube videó csatornánkról 25
fő még nem hallott (61%). Legtöbben a
Vivace koncertfelvételét látták (29%  12
fő), utána a Betlehemes játékot (22%  9)
és végül a lelkigyakorlatos beszédeket
(17%  7). Ezek az adatok egybeesnek a
videók nézettségi adataival.

Tervezünk egy hírlevél küldő szol
gálatot, melyben az aktuális vasárnapi
hirdetést kapnák meg az érdeklődők,
legkésőbb vasárnap estig. Mi a vélemé
nye erről? 62% érdeklődött 23 fő, ebből
a hírlevelet megrendelte 11 fő. Sokak
számára hasznos lehet, engem jelenleg
nem érdekel/érint 19%  7. Nem tudja
16%  6. Egy személy fölöslegesnek
tartja.

A Google naptár már más arányokat
tükröz. 49% érdeklődött (18 fő, ebből 4
en kérték a küldését). Sokak számára
hasznos lehet, engem jelenleg nem érde
kel/érint 27%  10. Nem tudja 14%  5.
Két személy fölöslegesnek tartja.

Az Olvasó újság levelező listája
iránt érdeklődött 12 fő (33%), ebből 2 fő
igényelte a küldését. Sokak számára
hasznos lehet, engem jelenleg nem érde
kel/érint 47%  17. Nem tudja 6%  2.
Két személy fölöslegesnek tartja.

Köszönjük, hogy időt szántak a
kérdőív kitöltésére!

Média Munkacsoport

MÉDIA MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓJA A KÉRDŐÍVEKRŐL



Volt egyszer egy kiváló, vitéz katona.
Becsülettel helytállt minden fronton.
Szerencsétlenségére egyik lába megsé
rült és félt, hogy elbocsátják.

Kórházi ágyán látomása volt. A
Mennyországot látta, nagyon távolról. A
pokol ellenben egészen a közelében
volt. Eszébe jutott, hogy a múltban nem
volt mindig becsületes, többször fegyel
mezetlen volt, sértegette, ütlegelte, sok
szor még bajtársait is. A lelkiismerete
nem hagyta nyugodtan. Felszerelését
otthonában hagyta és felkereste a
közelben lakó szentéletű remetét.

– Atyám, szívből bánom minden
bűnömet, mert félek a kárhozattól. Min
den elégtételt hajlandó vagyok elvégez
ni, ha nehéz, akkor is.

– Jól van
fiam! – szólt a
remete. Itt egy
vödör és töltsd
meg vízzel.

– Na, hát ez
igazán semmi,
gyerekjáték –
szólt a katona.

Egy vigyor
gó kisördög ké
pe azonban rái
jesztett.

Fogta a ved
ret és elindult a közeli folyó irányába.
Bemerítette a vízbe, de az nem akart
megtelni.

– Egy nagyon furcsa ügy – szólt a
vitéz. De majd meglátjuk…

Elindult a forrás felé, próbálkozott,
de ott sem lett szerencséje. Dühösen
ment a falu egyetlen kútjához, de hiába,
ott sem sikerült.

Egy esztendő múltán lát az öreg
remete egy lerongyolódott, kiéhezett és
kimerült férfit közeledni, kezében egy
üres vödörrel.

– Atyám! – szólította meg a lovag
(merthogy ő volt a koldus kinézésű
férfi), voltam az ország összes kútjánál
és forrásánál. Nem sikerült megtölteni a
vödröt. Most már tudom, hogy nem
nyerhetek bűnbocsánatot. Örökre elkár
hozom. Jaj, de nehezek is a bűneim…
késő bánat.

Keservesen sírt és a könnycseppek a
vederbe hullottak. Pillanatok alatt csor
dultig megtelt a veder friss vízzel.

A bűnbánat egy pár igaz könny
csepp…

K i ( s ) o l v a s ó 7

A VÖDÖR REJTVÉNY

SZÍNEZŐ

1. Agape

2. Hakeldama

3. Golgota

4. Effata

5. Talita kum

6. Gloria

7. Ámen

8. Evangélium

9. Diakónus

10. Agnus Dei

Az alábbiakban gyakran hallott idegen szavakat olvashattok. Mi
a jelentésük? Kösd össze őket!

A. Nyílj meg! (Jézus e szóval
nyitotta meg egy siketnéma
fülét.)

B. Dicsőség

C. Örömhír

D. Isten Báránya

E. Kislány, kelj fel! (Jairus
lányát e szavakkal támasztotta
fel Jézus.)

F. Szolga

G. Vérmező (Az árulás pénzén
vásárolt terület.)

H. Úgy legyen!

I. Szeretet lakoma

J. Koponyák helye

A
z

oldaltösszeállította:L
auer

Tam
ás



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

8 A h ó n a p s z e n t j e

ESEMÉNYEK
• Április 2án 9 órától a nagytarcsai
templomkert rendezése. Aki el tud jönni
egykét órára gereblyével, lombseprűvel,
az nagyban hozzájárul a közösen végzett
sikeres, gyors munkához. Ilyen munká
ban a gyerekek is szeretnek segíteni,
hadd ízlelgessék a közösségi együttlét
örömeit ilyen módon is.
• Házaspáros lelkinap április 23án,
13 órától 17.30ig.
• A csíksomlyói búcsúra buszos za
rándoklatot szervezünk. A busz má
jus 13án, péntek reggel indul és
16án, hétfőn este érkezik vissza.
• Elsőáldozás május 22én.
• Május 28. Élő rózsafüzér zarándoklat.
• Napközis táborok:

I. turnus: június 27  július 1.
II. turnus: július 48.

• Hittanos tábor
Dég, július 1016.

• Családtábor
Balatonlelle július 2831.

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

• 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:1I,2G,3J,4A,
5E,6B,7H,8C,9F,10D

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:
április 3án és 17én 18 órától.
Nagytarcsán április 10én és 24én
lesz szentmise 11.30tól.

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

Gazdag nemesi sokgyermekes család
elsőszülöttjeként jött a világra a francia
országi Reimsben 1651ben. Korán el
halt szüleitől alapos keresztény nevelést
kapott, így korán, 11 évesen döntött a
papi hivatás mellett. 1678ban pappá
szentelték, s két évvel később teológiai
doktorátust is szerzett.

Felfelé ívelő pályáján az isteni
Gondviselés váratlanul egy tüzes lelkű
kanonokhoz vezette, akit harmincöt
éves korára már fölőrölt a szegények
szolgálata, és halálos ágyán Jánosra bíz
ta egy árvaház és egy leányiskola gond
ját. János elfogadta a feladatot, és a
szegények gyermekeinek döbbenetes
testi és lelki nyomorúsága láttán ismerte
fel igazi hivatását. Egy ismerős paptársa
figyelmeztette, hogy a szegényiskolák
csak úgy maradnak meg, ha kizárólag
Isten gondviselésére vannak bízva. Eh
hez azonban le kell mondania minden
személyes vagyonáról, illetve egyházi
javadalmáról. Jánosnak volt bátorsága e
lépéshez is. Lemondott jól jövedelmező
kanonoki székéről, s rövidesen a mint
egy 40.000 frankot kitevő teljes öröksé
gét szétosztotta a város szegényeinek.
Ezzel egyenlővé vált iskolája szegény
tanítóival, és egészen a szegény fiatalok
nevelésének szentelte magát. Sokirányú
nevelő munkájára határtalan Istensze
retete képesítette.

1684 májusában megalapították a
Keresztény Iskolatestvérek Kongregáci

óját. János ügyelt rá, hogy a társaság la
ikus jellege megmaradjon, induló rendje
számára szabályokat fogalmazott. Az
akkori szokás szerint minden gyermek
egyetlen tanteremben ült, s a tanítók
egyenként foglalkoztak velük, mialatt a
többieket magukra hagyták. János tudá
suk alapján több terembe osztotta szét a
tanulókat. Az egyedi foglalkozás helyé
be a közös oktatás lépett. Meghatározott
tantervet és órarendet vezetett be, csök
kentette a kézimunkát, szaporította a
tantárgyakat, és hangsúlyt adott a hitok
tatásnak. Szorgalmazta a latin tanítás
helyett a tanulók anyanyelvének kimű
velését, ahogy a szeretetteljes iskolai
légkör kialakítását is. A nehézségek el
lenére azonban De la Salle János és tár
sai komoly elhivatottsággal szolgálták
az ifjúság nevelését. Az iskolatestvérek
nek örökül hagyta az „Éljen Jézus a szí
vünkben!” jelszót. Iskoláiban szigorú
fegyelmet kívánt. Fontos fegyelmező és
önnevelő szerepet tulajdonított a csend
nek. Ő maga sokszor az egész éjszakát
imádságban töltötte. Ebből merített erőt
a továbblépéshez.

1719. április 7én, nagypénteken halt
meg. 1900ban XIII. Leó pápa avatta
szentté, XII. Piusz pápa pedig az iskolák
és a keresztény nevelésoktatás védő
szentjévé nyilvánította. Kérjük közben
járását, hogy korunk tanárai is teljes
szívvel neveljék az ifjúságot az ember
ség és a kereszténység törvényeire.

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.

DE AL SALLE SZENT JÁNOS




