
A kistarcsai rózsafüzér csoportot
kezdetben a Széchenyi, Rózsa, Kápol
na, Kossuth Lajos utca lakói alkották.
A csoportba családtagok tartoztak, és
megöröklés útján lehetett valaki tagja.
Későbbiekben, ahogyan a fiatalok el
kerültek otthonról, ill. az idősek el
hunytak, mivel csak kistarcsai vihette
tovább a tagságot úgy kerültek a cso
portokba más utca lakói is.

A titok cseréje minden hónap első
vasárnapján a litánia után történt a ró
zsafüzér anya lakásán. A fiatalabb ge
neráció egybekötötte szülői látogatás
sal. 27 rózsafüzér koszorú volt.

Minden év első vasárnapján a tagok
lehetőségeikhez mérten támogatták a
rózsafüzér koszorút. Az így összegyűlt
pénzadományokat új titkok megvásár
lására, templomi kellékek pótlására
fordították. Az alább felsorolt plébáno
sok is buzdították és toborozták a ró
zsafüzér koszorúba a híveket.

1941 Dinka József, 1946 Bíró Ber
talan, 1953 Kárpáti Károly, 1956 Né
meth Lajos, 1958 Horváth József,
1961 Richter József, 1975 Valentin Ti
bor, 1990 Szláby Tibor, 1991 Somlai
József, 2009 Görbe József

Jelenleg 10 rózsafüzér koszorú
működik. Minden év első hónapjában
megbeszélést tartunk, amelyet Görbe
József atya is megtisztel jelenlétével.

A vezetők a következők:
1. Farnady Józsefné *
2. Juhász Mártonné *
3. Kohajda Istvánné *
4. Könyves Kálmánné
5. Krisztián Károlyné *
6. Lauer Tamásné
7. Sztana Katalin
8. Szilágyi Mária
9. Sziráki Andrásné
10. Veres Károlyné

A *al jelölt csoportvezetőnél hiá
nyoznak tagok.

A fent leírtak szerint próbáljuk
őseinktől megörökölt módon folytatni
a szentolvasó szélesebb körben való
elterjedését. A titokváltás havonta tör
ténik, de vannak vezetők, akik évente
csak egyszer cserélik a titkot.

Három éve próbáljuk a rózsafüzér
tagokat buzdítani, de sajnos a csopor
tokban leginkább az idősebb korosz
tály száma nagyobb. Szívesen ven
nénk a fiatalok jelentkezését is.

A befolyt adományokat szentmise
szándékokra, lobogókra, temetési pa
lást és templomi célokra használtuk,
továbbá két éven keresztül a Mária
Rádió támogatására. 2016ban az An
na réten épülő Világ Királynője en
gesztelő kápolna építését támogatjuk.
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A Szentlélek rózsafüzér:
Bevezetés: Hiszekegy, Miatyánk,

Üdvözlégy (3szor), Dicsőség.
Üdvözlégy titkok a bevezetőre:
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RÓZSAFÜZÉR TÁRSULATOK KISTARCSÁN
(Múlt és jelen)

1. aki állhatatos imára tanítson
2. aki a lélek szerinti életre neveljen
3. aki a Szentlélek tüzével töltsön el
Tized (5ször): Miatyánk, Üdvöz

légy (10szer), Dicsőség, Jézusom!
Küldd el...

Üdvözlégy titkok: (minden Üd
vözlégy közepén mondjuk a titkot)

1. aki szívünket a Szentlélek befo
gadására alkalmassá teszi

2. aki a Szentlelket küldi, hogy nö
vekedjen bennünk a hit, a remény és a
szeretet

3. aki a Szentlélek által megerősít,
megvilágosít, vezet és megszentel

4. aki szívünket a Szentlélek sze
retetére gyújtja, és mély alázatosságra
serkenti

5. aki a Szentlélek hét ajándékával
eláraszt minket

Jézusom! Küldd el Lelkedet, hogy
a Szentlélek erejével tudjuk megújíta
ni hitünket nap, mint nap.

Befejezés:
Urunk Jézus Krisztus, az Atya Fia,

küldd el most Lelkedet az egész föld
re. A Szentlélek éljen minden nép szí
vében, hogy megmeneküljenek a
romlástól, a pusztulástól és a háború
tól. A Minden Népek Asszonya, aki
egykor Mária volt, legyen a mi köz
benjárónk. Ámen.

Forrás: Rózsafüzér Imakönyv
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Cikksorozatunkban szeretnénk bemutatni egyházközsé
günkben már évek óta működő csoportjainkat. Nem titkolt
szándékunk, hogy kedvet csináljunk a közösségekhez való
csatlakozáshoz. Szeretnék ösztönözni mindenkit, aki ha
sonló gondolkozású emberek körére vágyik, új embereket
szeretne megismerni, vagy baráti kapcsolatokat kialakítani,
csatlakozzon a hozzá közel álló közösséghez, közössé
gekhez.

Ifi hittanosok
Az ifi hittanos csoportot 2014. szep

tembere óta DohányMéhes Anita és
Dohány Máté vezeti. Anita gyógype
dagógusként dolgozik egy iskolában,
Máté pedig tervezőmérnök.

A csoport magját (1520 fő) 18 év
fölötti fiatalok alkotják, akik korábban
a nyári hittanos táborok résztvevői vol
tak. Sokan közülük együtt voltak bérmál
kozók is.

A csoport havi szinten tart összejöveteleket, csapatépí
tőket a plébánián, amire néhány alkalommal külső előadót
is hívnak.

Heti rendszerességgel csütörtök esténként a Simándy is
kolában röplabdára jönnek össze.

Eddig minden évben sikerült elmenni együtt egy hosszú
hétvégére, ahol csapatépítő és közösség formáló játékok
mellett, Görbe József atya közreműködésével lelki témák
is előtérbe kerültek.

Az összejövetelek időpontjait, témáit egy zárt facebook
csoporton belül beszélik meg. Szeretettel várják azokat a
fiatalokat, akik szívesen csatlakoznának. Ezt Anitán vagy
Mátén keresztül tehetik meg.

Volt bérmálkozók hittanosai
Vezetők: Gubek Krisztián
(gubek.krisztian [kukac]
gmail.com), Vass Vero
nika (vass.vera94 [ku
kac] gmail.com)

2015. novembere óta
vezetjük csoportunkat, ahol

a lelkes kemény mag mindig jelen van.
Szeretettel várunk minden volt bérmálko

zót, illetve azokat is, akik még nem voltak
bérmálkozók, de már középiskolába járnak. Összejövetele
inket kéthetente szoktuk tartani, általá
ban vasárnap délutánonként, a pontos
időpontot mindig a Facebook csopor
tunkban szoktuk megbeszélni. Alkal
mainkon közösségi játékokat játszunk,
filmet nézünk, beszélgetünk, de ami a
legfontosabb együtt vagyunk!

Volt már vendég előadónk is Balázs
diakónus személyében, illetve tovább
tanulásról is volt már előadás. Voltunk
közösen külső programokon is, például

az adventi vásárban a Vörösmarty téren. Tervezünk még
közös kirándulást, kerti sütögetést, további előadókat is
szeretnénk hívni.

Nyárra „mini”tábort tervezünk (3 nap 2 éjszaka) a Ba
laton partjára.

Reméljük ez a kis ízelítő sokakban felkeltette az érdeklő
dést. Mindenkit sok szeretettel várunk csoportunkba!

Krisztián és Vera
Tájékoztató a közösségi munkáról

2016. január 1jétől kötelező érettségi előfeltétel
az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát
teljesíteni. Az 50 órát 911. osztály között arányo
san elosztva kell elvégezni.

Plébániánk felvállalta azt a feladatot, hogy le
hetőséget biztosít, elsősorban kistarcsai diákok

nak, hogy a plébánián végezhessék el ezt a
szolgálatot.

A lehetőségek többfélék, melyről a jelentkező diá
kok egy Facebook csoporton keresztül kapnak értesítést.
• Rendszeres heti részvétel a plébániai hittanra járó

gyerekek foglalkozásán. Itt elsősorban játszani, beszélgetni
kell velük.

• Plébániai rendezvények segítése: lelkinapok, karitász
bál, idősek megvendégelése.

• Plébánia körüli munkák: virágültetés, fűnyírás, temp
lom takarítás.

• Nyári napközis táborokban való részvétel, csoport
vezetés.

Ez utóbbi feladat a legnépszerűbb, mert így hamar le
lehet tudni a kötelező feladatot.

A közösségi szolgálatnak az egyik célja az lenne, hogy
ez által bevonódjon a fiatal a plébánia életébe. Megismerje

azokat, akikkel a templomban is találkozik, közvetlenebb
kapcsolatot tudjon kialakítani a plébánosával és a többi
fiatallal.

Számunkra akkor válik értékessé a programba be
fektetett munka, ha a diák miután összegyűjtötte a kö
telező óráit, nem fordít hátat és a következő évben is

szívesen jön táboroztatni vagy felszolgálni egy rendez
vényen. Illetve bekapcsolódik az ifjúsági hittancsoportok
életébe.

A közmunka program koordinátora az egyházközség
ben: Méhes Zsuzsa

kép és szöveg: Rapai Anikó rovatvezető

EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK
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Hiszek az apostoli
Anyaszentegyházban

Gyere Máté! Ne szedj többé vámot,
életeddel adj Istennek számot.
Az én utam hiába keskeny és köves,
arra kérlek, hogy kövess.
Amikor Jézus tovább ment onnan,

meglátott egy embert, aki a vámnál
ült. Máténak hívták. Megszólította:
„Kövess engem!” Az fölkelt és követte
őt. (Mt 9,913)

Téged honnan hív el Jézus? Hon
nan kéne felkelned és követned őt? Az
internet elől? Egy rossz társaságból?
Valamilyen káros szenvedélytől? Vagy
egy olyan dologtól, aminek túlságosan
a rabjává váltál?

Én választottalak téged és nem
te engem, hogy gyümölcsöző legyen
életed, az én nevemben kérd Istent,
s amit kérsz megad mindent.

Barátaimnak mondalak titeket, mert
mindent, amit hallottam Atyámtól, tud
tul adtam nektek. Nem ti választottatok
engem, hanem én választottalak titeket.
Arra rendeltelek benneteket, hogy el
menjetek, gyümölcsöt teremjetek, és
gyümölcsötök megmaradjon, s hogy
bármit kértek az Atyától az én nevem
ben, megadja nektek. (Jn 15,1516)

Melyik az a területe az életednek,
ami egyre inkább gyümölcsözik? Mi
ben vagy egyre jobb?

Evezz a mélyre és vesd ki hálód,
veszítsd el életed s megtalálod.
Látod nélkülem egy halat sem fogtál,
emberhalász vagy most már.
Amikor befejezte beszédét, ezt mond

ta Simonnak: „Evezzetek a mélyre és
vessétek ki a hálóitokat a halfogáshoz!”
Simon ezt felelte neki: „Mester egész éj

szaka fáradoztunk, és semmit sem fog
tunk. A te szavadra azonban kivetem a
hálót.” És miután ezt megtette a halak
nak oly bőséges sokaságát fogták ki,
hogy szakadozott a hálójuk. (Lk 5,46)

Mi az, amivel már régóta próbál
kozol és nem sikerül? Fejezd be kér
lek ezt a mondatot: Drága Jézus már
megtettem mindent, és nincs ered
mény, a te szavadra azonban...

Elhangzott a Galga Menti Nagy
boldogasszony Közösség szentség
imádásán.

Az elmélkedést írta: Tóth Márta és
Ácsné Monori Judit,

A félkövéren szedett verset Baran
Zsuzsa írta, címe: Kövess engem!
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Május 30ika a Szent Jobb megta
lálásának napja.

Urunk a szentek szentségéről néha
azáltal ad hírt, hogy egyes testrészeik
nem porladnak el. Ez történt Szent Ist
ván királyunk jobbjával, aki mint tud
juk, megtérítette a magyarokat vagy
Világosító Szent Gergely karereklyé
jével, aki a negyedik század elején
megtérítette az örményeket (az ecsmi
ádzini olajszenteléseket ma is ennek
jelenlétében tartják).

1083. augusztus 20án sírjában tel
jes épségben találták első királyunk
jobb kezét, mielőtt szentté avatása
előtt Szent László elrendelte a sír föl
nyitását. Másnapra azonban Mercuri
us főúr magával vitte és elrejtette.
Végül úgy döntött a király, hogy nem
bünteti meg a „tolvajt”, hanem marad
jon ott a Szent Jobb, ahová vitték, de
őrzésére alapítsanak azon a helyen
bencés apátságot. A szentjobbi (be
rettyómonostori) kolostor ellátására
Bihar vármegyében Márkos falut és
84 ház szolgáló népét rendelte. Az
apátság hányatott történelme során hi
teles hely lett (1486ig oklevelek kiál
lításának jogát gyakorolhatta) és
jelentős birtokokat is kapott. A kolos
tor hanyatlása után az ereklye már
1433ban Székesfehérváron volt. In

nen a törökök elől Boszniába került, a
domonkosok Raguzába (jelenleg:
Dubrovnik) vitték és 1590ben ezüst
ereklyetartóba foglalták.

Mária Terézia szerezte vissza
1771ben. Előbb az angolkisasszo
nyok, majd 1865től az esztergomi fő
egyházmegye papjai őrizték a budavá
ri Zsigmond kápolnában. Innen hur
colták el a II. világháborúban. A hábo
rú után egy salzburgi barlangban talál
tak rá és az amerikai katonai misszió
három tagja hozta vissza Magyaror
szágra. Végleges hazatérése után még
sokáig a Szent Istvánbazilika páncél
szekrényében őrizték. Új őrzési helye
1987ben készült el, jelenlegi gótikus
ereklyetartóját Szcitovszky János her
cegprímás készíttette 1862ben.

A Szent Jobb kápolna pedig 1944
től a budai királyi palota bokáigtérdig
érő omladékai alatt csodálatosképpen
megmaradt Lotz Károly és Roth Miksa
mozaikjaival. 1957ben ezeket két
Csepel teherautóval ki tudták menteni
a lebontásra ítélt kápolna tartozékaival
együtt Balatonalmádiba, ahol a kápol
nát áldozatos munkával még 1958ban
a Szent Imre plébániatemplom mellett
újjáépítették eredeti formájában.

A Szent Jobbot augusztus 20án
hordozzák körül, majd visszatér a ba

zilikába, de a körmenetet még 1947
ben a kommunista rendszer betiltotta,
hiszen egy ilyen vallásinemzeti meg
mozdulás még az „emberarcú” szoci
alizmus kereteibe sem fért bele. Nem
is tudhatták, hogy mitől féltek jobban,
a keresztény eszméktől, a nemzeti ön
tudattól vagy a történelmi igazságtól.

Országjárásra vitték 1938ban,
1988ban és 2000ben is, amikor egy
napra az Almádiban rekonstruált ká
polna lakója volt, hogy jelenlétével
éreztesse a szent király országunkat
megtartó és védelmező, Krisztus ke
gyelméből származó hatalmát.

Szentjobb (jelenleg: Siniob, Ro
mánia) kolostorát később a pápa átad
ta a pálosoknak, oklevelei megsemmi
sültek (a magyarországi pálos rendet
viszont II. József fölszámolta). A köz
ségben 2004ben mégis ténylegesen
apátság működött, a nagyváradi püs
pökség keretében.

(Elérhető irodalom: Diós István:
Napi kenyerünk. Homiliák a szentek
ről. 2001, 157. old. – Katolikus Lexi
kon XII. kötet. – A Szent István
Bazilika ismertetése, Internet. – T. É.:
Keresztény Élet 2016 márc. 27ápr. 3,
25. old.)

Szám László dr.

A SZENT JOBB
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SOUBIROUS SZENT BERNADETT
Ünnepe: április 16.
Szentekről szóló sorozatomat egyik,

szívemhez igen közel álló szent leányka
életrajzának bemutatásával kezdem.
Számos templomban van lourdesi (lur
di) kis barlang, benne a Szűzanya mel
lett térdelő szent kislány kedves szob
rával. Idilli kép, mennybéli béke, virá
gok és ragyogás… Pedig kis szen
tünk rövid élete során meg
tapasztalta a földi lét számos
nehéz és sötét oldalát.

Soubirous (szubiru)
MarieBernard, vagy
ahogy otthon hívták kis
korától kezdve, Berna
dett, egy hatgyermekes
család elsőszülöttjeként
érkezett a világra a fran
ciaországi Lourdesben,
1844. február 17én. Szülei
mélyen hívő, irgalmas szívű
emberek voltak, de a népes
család ellátása meghaladta erejü
ket. A legnagyobb szegénységben éltek.
Egy korábban börtönként használt, ned
ves, hideg lakásfélében húzták meg ma
gukat. Bernadett már kiskorától nagyon
sokat betegeskedett. Taníttatása is sok
nehézségbe ütközött, inkább otthon se
gített és a kicsikre vigyázott. Vallásos
buzgósága a szentolvasó folyamatos
imádkozásában mutatkozott meg legin
kább, vallásos ismeretei bizony hiányo
sak voltak. Írni, olvasni is csak későn
tanult meg.

1858. február 11. és július 16. között
a Lourdes melletti Massabiellebar
langban tizennyolc látomása volt. Elra
gadtatásba esett, s egy ismeretlen
„Hölgy” ezeket mondta a tizennégy
éves kislánynak: Imádkozz a bűnösö
kért! – Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!
– Mondd meg a papoknak, azt akarom,
hogy itt kápolnát építsenek nekem. –
Körmenetben jöjjetek ide. – Menj, igyál
a forrásból, és mosdj meg a vizében!

Ez utóbbi fölszólításra a kis látnok
kezével kaparni kezdett a barlang alján,
és fölfakadt egy forrás, amely ma is
ontja magából a vizet. A barlangnál tör
tént jelenések és a forrásnál egymást
követő gyógyulások a hívő és a hitetlen
világot egyaránt megmozgatták. A pap
ság eleinte határozottan elutasította,
hogy foglalkozzék az üggyel, sőt, egye

nesen ellenségesen fogadták a híreket.
Csak az győzi meg a kétkedőket, ami
kor a „Hölgy” Bernadett unszolására
bemutatkozik: Én vagyok a Szeplőtelen
Fogantatás.

Honnan is tudhatott volna az írniol
vasni alig tudó, igen egyszerű kislány
IX. Pius pápa négy évvel azelőtt kihir

detett dogmájáról, mely szerint
Isten ingyenes kegyelem

ként választotta ki Máriát
öröktől fogva, hogy Fi
ának anyja legyen, s
hogy e feladatot telje
síthesse, fogantatása
szeplőtelen lett, men
tes az eredendő bűn
től. Honnan is szár
mazhatott a kis látnok

tudása, ha nem az égi
ektől?

A „Hölgy” nem jelent
meg mindig, amikor Ber

nadett várta, de amikor meg
jelent, elragadtatásában természet

felettien megszépült a kislány, tisztaság
és megilletődöttség sugárzott belőle,
annyira, hogy a szemlélők között még a
legkeményebb szívűek szemébe is
könnyek szöktek.

Az 1858. július 16i, tizennyolcadik
jelenés után Bernadett nem látta többé a
Szűzanyát, aki megígérte neki, hogy
boldoggá teszi, de nem itt a földön.

A jelenések utáni években Berna
dettnek sokat kellett szenvednie. Sokan
úgy vélték, kötelességük kivallatni a
látnokot, hogy leleplezzék a hazugsá
got. Volt, akit ellenséges szándék veze
tett, volt, akit a puszta kíváncsiság.
Kérdezték, vádolták, csapdákat állítot
tak eléje, Bernadett pedig mindig
ugyanazzal a nyílt egyszerűséggel és
őszinteséggel válaszolt.

Bernadett mindvégig alázatos ma
rad, pontosan tudja, hogy egyedül Isten
határtalan kegyelmének és nem a saját
érdemének köszönheti, hogy Szűz Má
ria megjelent előtte. Amikor a kegy
helyre látogatók körbevették és
gyógyulást, segítséget kérnek tőle baja
ikra, így intette őket: Én semmit sem te
hetek értetek. Bízzatok az Úrban. Kö
nyörögjetek hozzá. És őrizzétek meg a
hiteteket.

A jelenések után legnagyobb vágya
volt, hogy életének további részét elrej

tettségben élje meg. 1868ban fölvételt
nyert a neversi Iskola és SzeretetNő
vérek közé. A MarieBernard nővér ne
vet kapja. Novícia ideje is az alázat és a
türelem iskolája volt. A kolostorban
számos megpróbáltatás éri. A kolostor
ban ugyanis szembetalálta magát egy
olyan felettessel, aki ismét sok szenve
dést okozott neki. Bernadett nem illett
bele a lelki élet megszokott sémáinak
egyikébe sem, nem csoda tehát, hogy
mindenütt értetlenkedéssel találkozott.
A mesternő és a főnöknő egyaránt attól
félt, hogy Bernadettet kevéllyé és be
képzeltté teszik a jelenések. Ezért úgy
gondolták, minden alkalmat meg kell
ragadniuk, hogy megalázzák – mintha
Isten nem gondoskodott volna válasz
tottja alázatának gyarapításáról a belső
megvilágosodások révén. Súlyos be
tegsége, a tuberkulózis egyre jobban el
hatalmasodott rajta. A szenvedéseket
hősi türelemmel és alázattal viselte.
Lelki gyötrelmeiben sokszor feltette a
kérdést: Miért… pont én, Bernadett
Soubirous, egy molnár lánya… csak én
kaptam ezt a kegyelmet, hogy láthattam
a Szűzanyát… Én annyira méltatlan
vagyok rá. Annyira jelentéktelen.

1879. április 16án halt meg Nevers
ben. 35 évet élt. Utolsó szavai ezek vol
tak: Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja,
imádkozz értem, szegény bűnösért!

Lourdes, a jelenések helyszíne a vi
lág egyik leglátogatottabb zarándokhe
lye lett, lelki és testi gyógyulások, ke
gyelmek áradásának forrása.

Bernadettet 1925ben boldoggá,
majd 1933ban szentté avatták. A teste
nem látott romlást, csodásan megőrizte
épségét, noha a szent kezében lévő ró
zsafüzér berozsdásodott! Ma is látoga
tók ezrei imádkoznak közbenjárásáért a
Szent Gildard kolostor templomában
elhelyezett üvegkoporsója előtt.

Érdemes elgondolkodnunk szavain:
Az Úr olyan közel van hozzád. Mégsem
veszed észre? Akinek nincs hite, annak
keresnie kell, és megtalálja. Sokszor
így könyörgött: Segíts Istenem, hogy
életem állandó hálaadás és szeretet le
gyen.

Szent Bernadett, imádkozz érettünk!
forrás: René Laurentin: Bernadett éle

te, Magyar Kurír, www.katolikus.hu
Rónainé Krisztina rovatvezető
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Nagytarcsán jó pár éve már, hogy
ilyenkor tavasszal a vállalkozó kedvű
ek nagytakarítást szerveznek a telepü
lés főbb útvonalain, a faluba vezető
utak mentén és közterületein.

Persze ebben az időszakban, a tél
elmúltával mindenki igyekszik felfris
síteni, szebbé tenni szűkebb környeze
tét, lakóhelyét.

A nagytarcsai Bosco Szent János
katolikus templom kertje is magán vi
selte a tél nyomait. Néhányan úgy
döntöttünk, hogy most tavasszal egy
házközségi összefogásban takarítjuk
ki a templomkertet.

Eddig ugyanis a legfontosabb teen
dőket mindig az végezte el, aki erre
éppen időt tudott szakítani; legfőkép
pen sekrestyésünk, Gerzsai János és
családja, és rajtuk kívül egykét fő.

Így tehát adódott a lehetőség, hogy
templomunk környezete miért ne szé
püljön a faluval együtt? Annál is in
kább, mert a falu köztereivel az
evangélikus templom kertjét is most
takarították ki. Így hát április másodi
kán, szombaton, a kilenc órára össze
verbuválódott kis csapat nagy lendü
lettel kezdett a munkának, ami nem
csak egy egyszerű avargereblyézést
jelentett, hanem a templom melletti
temetőrészben a korábbi évek alatt ki
nőtt sarjadékok, fák és elvadult bok
rok kivágását is. Sőt, egy puszpáng
bokor alatt évekkel ezelőtt tanyázó
hajléktalan odahordott szemétkupacá
nak kilapátolását is. Később a létszám
kiegészült egy házaspárral, akik az

evangélikus templomkert kitakarítása
után jöttek át hozzánk erősítésként.

A bejárat melletti sövényt levág
tuk, az egyik oldali sövénytöveket át
ültettük, és a járda mellett két oldalon
kisnövésű örökzöldeket ültetett el
Varga Gábor és felesége, Veronika. Az
örökzöldek mellé pedig murvaterítés
is került. Az örökzöldeket és a zúzott
követ a Nagytarcsai Szlovákok Ön
kormányzata ajánlotta fel.

Az eredmény egy áttekinthető szép
templomkert és sok zsák szemét, illet
ve egy teherautónyi zöldhulladék: ág,
gally, avar; és mindezeken túl nem
utolsó sorban a jó munkát végzők elé
gedettsége és öröme.

A faluban végzett takarítást össze
hangoló Nagytarcsai Teniszklub a
munkában résztvevőket ebédre egy tál
bográcsgulyással látta vendégül a
sportpályán.

Mivel nem voltunk sokan, enged
tessék meg, hogy a munkában részt
vett társaimat névre szóló köszönet il
lesse meg. Köszönet a már említett
Gerzsai Jánosnak és családjának, Var
ga Gábornak és feleségének, Veroni
kának, valamint Tagai Györgyné Juli
kának és Rónai Pálnak!

Természetesen köszönjük a Nagy
tarcsai Szlovákok Önkormányzata
felajánlását és Nagytarcsa Község
Önkormányzatának a szemét elszállí
tását és a Nagytarcsai Teniszklubnak a
résztvevők vendégül látását!

Farkas István

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS HUMOR
A jegesmedvék ülnek a jégtáblán.

Egy nyughatatlan kis bocs ideoda
futkos. A mamája rászól:

– Kicsim! Mi jegesmedvék a jég
táblán nyugodtan szoktuk ülni, mert
különben beleesünk a vízbe! A jeges
medve bocs a mama mellé ül, majd
pár perc múlva újra elkezd ideoda
szaladgálni.

A mamája megint rászól:
– Kicsim! Nézd meg, a többi

jegesmedve milyen nyugodtan, fe
gyelmezetten ül a jégtáblán!

Mire a bocs válaszol:
– Jedeszmedve ide, jedeszmedve

oda, nekem fázik a fenekem.
***

Apuka bemegy a gyerekszobába és
látja, hogy a gyermeke szomorkodva
ül az ágyon. Melléül és megkérdezi a
fiát:

– Mi a baj, kisfiam?
– Hát, az az igazság, hogy nem jö

vök ki a feleségeddel.
***

Kisegér sétál az utcán az édes
anyjával. Elszáll fölöttük egy denevér:

– Nézd, anyuci, egy angyalka!
***

Két kisfiú beszélget:
– Ti is szoktatok imádkozni evés

előtt?
– Ááá, az én anyukám jól főz!

***
A sündisznó bébi eltéved a sötét

ben és bekeveredik az üvegházba.
Hosszas bolyongás után, amikor neki
megy egy kifejlett kaktusznak, boldo
gan tárja szét a mancsocskáját.

– Mama!
***

– Hány órát alszol egy nap Móric
ka? – kérdezi az iskolaorvos.

– Kéthárom órát.
– Jaj, de hát ez nagyon kevés!
– Mind az öt órán nem merek

aludni.
***

Pistike már megint elkéstél! Mi
ennek az oka?

– Tanár úr, a közlekedési táblák!
– Na ne nevettess már! Hogy le

hetne a késés oka egy tábla?
– Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vi

gyázat, iskola! Lassítson!”
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Elisabeth KüblerRoss és David
Kessler „Élet leckék” c. könyvét többen
ismerhetjük, hiszen a haldoklókkal kap
csolatos sokéves tapasztalatukat írják le
ebben a könyvben.

A szerzőpáros meg van győződve ró
la, hogy a haldoklóktól, mi élők, nagyon
sokat tanulhatunk, hiszen a halál köze
ledtével az egész életünk átértékelődik
és a leglényegesebb dolgok emelkednek
ki. Azt vallják, hogy a haldoklóktól
megtanulhatjuk az élet titkait, ugyanis
egy nagyon komoly minőségi váltás kö
vetkezik be azoknál, akik kapcsolatba
kerülnek a halállal.

Az alábbi filmek nagyon hasonló te
matikát dolgoznak fel, szívesen ajánljuk
azoknak, akik hétköznapjaikban is sze
retnének méltóságteljesen és Isten kö
zelien élni:

1. Leckék az életről
Jack Lemmon utolsó és egyik legjobb

filmje, mely igaz történeten alapul.
A történet főhőse, Mitch Albom saját

élményei alapján írta meg regényét öreg
professzoráról, Morrieról, aki még a
halál kapujában is az élet szeretetére ne
velte őt. A regény óriási sikert aratott és
hosszú ideig vezette a bestseller listákat.

A filmben Mitch, a karrierista újság
író munkája miatt teljesen elhanyagolja
barátnőjét.

Egyik este a tévében egy riportmű
sorban régi, kedvenc professzorát, Mor
riet fedezi fel, aki gyógyíthatatlan be
tegségéről beszél. Mitch elhatározza,
hogy két évtized után újra találkozik a
tanárral. Már az első pillanatban magá
val ragadja az öreg életszeretete, opti
mizmusa, bölcsessége. Azon veszi észre
magát, hogy nem tudja kivonni magát
Morrie hatása alól és élete egyre inkább
jó irányba változik.

2. Életrevalók
Philippe a gazdag arisztokrata ejtőer

nyős balesete miatt nyaktól lefelé telje
sen lebénul, tolószékbe kényszerül. Egy
segítő asszisztensre van szüksége a min
dennapi teendőiben. Választása egy bör
tönből most szabadult külvárosi fekete
srácra, Drissre esik, aki humorával és
rámenősségével mindenkit elbűvöl maga
körül. A ház Vivaldi és Earth Wind and
Fire zenéjétől hangos. A két univerzum
találkozásából meglepő módon igazi ba
rátság lesz, amely szinte érinthetetlenné
teszi őket a külvilág számára.

A filmek megatlálhatók a YouTubeon
rovatvezető: BAB

FILMAJÁNLÓ OLVASÓ LÁMPA
A gyerekeknek is vannak nagy

kérdéseik. Mi az, hogy! Van köztük vicces
és komoly, de olyan is, amelytől elszorul
a szívünk. S vajon mit feleljünk rájuk? A
Kedves Ferenc pápa! című könyvben a
szentatya harminc olyan levélre válaszol,
amelyet gyerekek írtak neki a világ min
den tájáról. Mondataiból derűs őszinteség
sugárzik, amely a kis kötet elolvasása
után is sokáig elkíséri az olvasót. Ferenc
pápa első gyermekkönyve fényt áraszt és
lelkesít: üzenete örök érvényű, kicsik és
nagyok számára egyaránt.

Íme még néhány kérdés a sok közül:
• A nagyapám, aki nem katolikus, de

semmi rosszat nem tenne, ha meghal a
mennybe fog jutni? (Ivan 13 éves, Kína)

• Miért választotta Jézus ezt a 12
apostolt, és nem másokat? (Juan Pablo, 10
éves, Argentína)

• Pápaként mindenki apukájának érzed
magad? (Clara, 11 éves, Írország)

• Mi volt a legnehezebb döntésed a
hitért vállalt küldetésed során? (Tom, 8
éves, Egyesült Királyság)

• Ha tehetnél egy csodát, mi lenne az?
(William, 7 éves, Amerikai Egyesült Ál
lamok)

A gyerekek születésüktől fogva tanul
ják a világot, próbálják megérteni, eliga
zodni benne. Ehhez elengedhetetlen a fel
nőttek segítsége. Ferenc pápa a gyerme
kek iránti mély szeretetéről, megbecsü
léséről tesz tanúságot ebben a kötetben.
Miután válaszolt minden kérdésre, és
alaposan áttanulmányozta a neki készített
szebbnél szebb színes rajzokat, így szólt:
„Csodálatos válaszolni a gyerekek kérdé
seire, de itt kellett volna lenniük mellet
tem, mindnyájuknak.”

Kapható a Jezsuita Könyvesboltban.
http://www.jezsuitakonyvek.hu vagy Bu
dapest, Horánszky u. 20.

Bolti ár: 2.400,Ft 1.920,Ft
Lauer Tamás

ÍGY SZOKÁS!?
Kutatók egy csoportja öt majmot zárt

be egy ketrecbe. Középre egy létrát he
lyeztek, majd annak tetejére banánt. Ami
kor az egyik majom felmászott a létrán a
banánért, a kutatók egy vödör vizet zúdí
tottak a másik négy majom nyakába.
Minden alkalommal amikor egy majom
megpróbált felmászni a létrán, leöntötték
a többieket hideg vízzel.

Hamarosan meg is tanulták a majmok,
hogy aki fel mer indulni a létrán, azt meg
kell akadályozni, le kell onnan verni, mert
ha nem, jön a hidegzuhany az égből. Nem
sok idő kellett rá, hogy egyik majom se
próbálkozzon felmászni a létrán. Banán
ide, banán oda…

Ezek után a tudósok lecserélték az
egyik majmot egy újra. Az új majom ter
mészetesen rögtön elindult a létrán, de a
többi majom leverte, pedig már nem is
kaptak hidegzuhanyt. Az új majom persze
nem értette, hogy miért kapja a verést, de
pár alkalom után megtanulta, hogy a lét
rán nem megyünk fel.

Ezután lecseréltek még egy majmot és
ugyanez történt. Elindult a létrán és rög
tön kapott is érte... Ami furcsa, hogy az
előző új majom is részt vett a verésben,
holott nem tudta, a miértjét, hiszen ő so
sem kapott vizet a nyakába.

A harmadik, negyedik és végül az ötö
dik majommal is megismétlődött ugyanez
a történet. Most már nincs senki az eredeti
öt majomból. Senki nem tudja, miért nem
lehet felmászni arra a létrára. Senki nem
érti, miért nem lehet elindulni a banánért.
Mégsem másznak fel érte. Miért? Ha
megkérdeznénk őket és tudnának beszél
ni, valószínűleg ezt válaszolnák: Nem tu
dom. Egyszerűen errefelé így működnek a
dolgok. Mert ez mindig így volt és ezt így
kell csinálni.

Lehet, hogy épp feltesszük a kérdést
önmagunknak: miért tesszük folyton azt,
amit általában teszünk, amikor léteznek
más utak, más megoldások is.

Milyen irányba fejlődünk, ha mindig
csak a régi, kitaposott utat követjük?

Ki mondta azt, hogy ez így jó?
Ki döntötte el?
Létezik egy másik világ a mi kis vilá

gunkon kívül…
Jobb, szebb? Nem tudjuk. Miért? Mert

nem merjük megkérdezni, miért is nem
lehet felmászni azért a csábító banánért.

Csak ülünk lenn a létra alatt és valódi
ok nélkül megtámadunk bárkit, aki meg
merészeli kérdőjelezni a "törvényt"...

És még mindig ülünk a létra alatt...
Csak ülünk egy létra alatt.

Facebook



Volt egyszer két jégtömb. A hosszú
télen keletkeztek egy sziklás, bozóttal
körbevett üregben, a hegyoldalt beborí
tó erdő közepén. Makacs közönyösség
gel méregették egymást. Viszonyuk
meglehetősen hűvös volt. Néhány „jó
napot”, egykét „jóestét”. Semmi több.
„Jégtörésről” szó sem volt. Mind a ket
ten azt gondolták a másikról: – Igazán
eljöhetne hozzám! De a jégtömbök
egyedül nem tudnak elmozdulni a he
lyükről. Így nem történt semmi és a
jégtömbök még jobban önmagukba zár
kóztak.

Az üregben lakott egy borz, aki egy
nap így fakadt ki:

– Milyen kár, hogy itt bent kell len
netek! Gyönyörűen süt a nap odakint!

A két jégtömb feljajdult. Kiskoruk
óta tudták, hogy a nap a legnagyobb ve
szélyt jelenti számukra.

Meglepő módon azonban, most az
egyik jégtömb azt kérdezte:

– Milyen a nap?
– Csodálatos... Maga az élet! – vála

szolta zavartan a borz.
– Csinálhatnál egy kis rést az odú

tetején... Szeretném látni a napot! –
mondta a másik.

A borz nem várta meg, amíg megis
métli. Fúrt egy kis lyukat a gyökerek
közé és a nap meleg, enyhe fénye
aranysugárként hatolt be az üregbe.

Néhány hónappal később egyszer
délben, ahogy a napfény felmelegítette
a levegőt, az egyik jégtömb észrevette,
hogy olvadni kezd és kis patakká válto
zik. Másképpen érezte magát, nem volt
már többé ugyanaz a jégtömb, ami ed
dig. A másik jégtömb is ugyanezt érez
te. Pár nap múlva a jégtömbökből két
kis folyócska kezdett csordogálni. Ki is
folytak az üregből és nem messze on
nan, csillogó kis tavat alkottak, amely
ben az égkékje tükröződött.

A két jégtömb még érezte saját hi
degségét, de ezzel együtt a törékenysé
gét és a magányt. A közös aggodalmat
és bizonytalanságot is. Felfedezték,
hogy keletkezésük egyforma és valójá
ban szükségük van egymásra.

Jött két tengelice és egy pacsirta,
hogy szomjukat oltsák. A rovarok ott
zümmögtek a tó körül, egy puha, hosszú
farkú mókus pedig megfürdött benne.

És ebben a boldogságban ott tükrö
ződött a két jégtömb, akik most szívet
találtak maguknak. Bruno Ferrero
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A KÉT JÉGTÖMB REJTVÉNY
Írd be a maghatározaásokat a sorokba.Megfejtésül személyek nevét kapod,

akiknek értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincsen. Kik ők?
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A Szentlélek egyik tevékeny
sége – Bibliához kötődik

Biblia más szóval

Isten újszövetségi népe

A bűnbocsánat szentsége

5. Isten üzenete az emberekhez; 6. Ilyen módon is szólt Isten népéhez.

Hány fő része van a Bibliának

A biblia egyik könyve
150 van belőle

SZÍNEZŐ



ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T (templom)
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ESEMÉNYEK
• Májusi litániák este fél hatkor kez
dődnek, emiatt csak elsőpénteken lesz
reggel szentmise. A többi napokon köz
vetlenül a litánia után.
• Elsőáldozás május 22én.
• Évzáró június 11én.
• Te Deum június 12én 9 órakor.
• Június 18. szombat 10 órától Kiss Dá
vid és Simon G. Balázs pappá szentelése
a váci székesegyházban.
• Június 19. 10 órakor Kiss Dávid első
miséje a kistarcsai plébánia udvarán.
Aznap nem lesz több szentmise.
• Június 25én Váci Emi Találkozó.
• Június 26án 10.30tól Simon G. Balázs
újmiséje a kistarcsai templomban.
• Napközis táborok a plébánián

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 300 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.
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; elsőpénteken egésznapos
szentségimádás (T – fűtési idényben a
plébánián);
• Szombat: 17 órától rózsafüzér közös
imádkozása (T); 18 órától a hónap 2.
szombatján gitáros mise (T)

Arejtvénymegfejtése:angyalok

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

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

Tavaszi találkozó – május 21.
Vannak kettős jelentésű val

lásos szavaink, melyek egészen
mást jelentenek a hitünk szerint,
s mást egy köznyelvi olvasat
ban. Itt az idő, hogy felfedezzük
az irgalmasság valódi jelentését.
Azt a jelentést, amelyet Jézus
tanít meg nekünk a tékozló fiú
ról szóló példabeszédben! Sze
retettel várunk a tavaszi Nagy
marosi Ifjúsági Találkozóra!

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.

NAGYMAROS

Imádságos kirándulás a város
körül. 9 zarándoklat egyidőben, 5
helyszínről indulva. Csatlakozási
lehetőségek útközben is. Egy egész
napi szakasz kb. 1520 km hosszú.
A Mária Rádió élőben közvetíti.
Közös ima a városért, a Város
misszió szellemiségében. Egyházi 
és népénekek. Lelki és közösségi
élmény. Jó hangulat, piknik. A fő
város külső részeinek és környéké
nek felfedezése. Este hálaadó
szentmise.

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR




