
a modern technológia segítségével.
Remélem többekben is fölmerült a

kérdés: miért kellett a plébánia és a
templom tetőre is napelemeket elhe
lyezni? Természetesen nem azért,
hogy kiprovokáljam ezt a kérdést, de
örülök neki, ha mindez érdeklődést
váltott ki bennetek. Voltaképpen há
rom dolog miatt vágtunk bele ebbe a
nem olcsó beruházásba.

Először is, pusztán józan, anyagias
megfontolás miatt. Nem érdemes ma
napság a pénzt bankban tartani, mert
mint köztudott, lényegében nincs ka
mat. Jó esetben nem kell fizetni azért,
hogy a bank felügyeli a pénzünket,
rosszabb esetben még mi fizetünk
mindezért. Így viszont az évi villany
számlát úgy tekinthetjük, mint kama
tot, mivel azt nem kell kifizetni. Ez a
két épület esetében kb. 500.000,Ft.
Ráadásul a templomunkba beépített
légcserélő berendezésünk hővissza
nyerős, ezért a gázszámlánk is jóval
kevesebb lehet.

Másodszor azért, mert amennyire
tőlünk telik, vigyáznunk kell a kör
nyezetünkre, a teremtett világra. Ez
nem azért fontos, mert a Szentatya
fölhívta rá a figyelmünket, hanem
azért, mert mindez Isten alkotása. Mi
vel pedig a templom és a plébánia is –
akárcsak minden családi ház – energi

át igényel, nem mindegy, hogy azt
miből, és hogyan állítjuk elő. Nehéz
még egy olyan élet és környezetbarát
energiaforrást találni, mint a Nap.

A harmadik szempont, maga a pél
damutatás. A templomtoronynak min
dig eligazító szerepe is volt. Ezt egy
kicsit még tetéztük azzal is, hogy most
már a tető is „tájékozódási pont”. Aki
Jézus követőként meglátja az üzenetet,
az bátran és józanul tervezzen, nem
feledve, hogy a szívére, a lelkére, a jó
zan eszére van bízva az egész világ.

Mindezekért hálát és köszönetet
mondok nektek, hiszen mindez a ti
nagylelkűségeteknek a gyümölcse.

Ezek után pedig szeretnék röviden
elszámolni mindazzal, amit rám bízta
tok. Idén megújultak templomunk bel
ső falai. Ezennel, a ti nevetekben is
köszönetet mondok Tarr György resta
urátor úrnak, aki a festési munkákat
végezte. Ennek költsége: 4.920.000,Ft.

A templom és a plébánia tető nap
elem és munkaköltsége: 6.866.000,Ft.

A jövőbe tekintve: megpróbálok
ellent állni minden kísértésnek, ami
építkezésről szólna. Tudva, hogy nem
tekinthetjük befejezettnek azt, amit
elkezdtünk, hiszen a templomtorony
és a külső vakolat még fölújításra
szorul. Ennél azonban fontosabb,
hogy a Szentlélek templomával, a szí
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vünk, lelkünk állapotával is foglal
kozzunk. Ehhez időnként egy kis le
vegőváltozásra van szükségünk. Nagy
örömömre szolgálna, ha jövőre min
den közösségünk, és minden testvé
rünk vágyakozna egy kis változatos
ságra, új hangokra, tájakra, közös él
ményekre, magyarán; ha közös kirán
dulásokon vennétek részt. Ezek profi
módon való megszervezésében és le
bonyolításában nagy segítségünkre le
het Péter káplán atya, aki idegenveze
tői főiskolát végzett. Az egyházközség
szívesen segít, de különösen is azok
nak, akik erre nem tudnak pénzt ál
dozni. Boldog lennék, ha lelkesen
számolnátok be arról a sok szépről,
amiben részetek volt.

Görbe József plébános
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A török hódoltság korában az egyhá
zi szervezet és közigazgatás éppen az
ország központi részén ment tönkre. Ezt
a hiányt ellensúlyozza az a tisztelet, amel
lyel minden kor és hely katolikus ma
gyarja hódol Szűz Mária, mint
Nagyasszonya előtt. Kevesen gondol
nak talán arra, hogy az „asz
szony”, s így a „nagyas
szony” szó nyelvünk
nek még pogány
kori rétegéből va
ló... A magyar
nyelvbe az alán
„achszin” szó
kerülhetett át a
8. század táján,
amikor szoro
sabb kapcsola
tok lehettek az
előmagyar törzsek
és az alánok között.
Az ő nyelvükben a je
lentése ez volt: úrnő, feje
delemasszony. A Halotti
Beszédben még így olvassuk: „vimag
guc szen achscin mariat”. Később elho
mályosult „fejedelmi” jelentése, s nyilván
ezért adhatták hozzá a fokozó „nagy”
jelzőt... (A m. nyelv tört.etim. szótára.
I. k. Bp., 1967. 189. lap).

Mennyei fejedelemnőnek tisztel
hették tehát Máriát az első Krisztus hi
tére tért magyarok, és megerősítette
őket e hívő tiszteletükben Szent István
király, amikor elmerülve a gondban,
hogy kire maradjon halála után az or
szág, a nép s az egyház vezetése, istá
polása, Szűz Mária oltalmába ajánlotta
önmagát és királyságát. E természetfe
letti kapcsolatot Mária és hazánk népe
között a Szent István halálát követő
belvillongások sem tudták elhomályo
sítani, és Szent László, a lovagkirály
uralkodása idején új virágzásba borult.
Tatárral, törökkel szemben egyaránt
Jézus és Mária nevét kiáltva védte éle
tét, hitét és övéit a középkor magyarja,
mikor pedig az 1683. szeptember 12i,
a Bécs melletti Kahlenbergben lezaj
lott csatában visszaszorították a török
szultán seregeit, megkezdődhetett a
magyarországi török uralom fölszá
molása.

1693ban I. Lipót király a török
alóli fölszabadulás emlékére, hálája je
léül megismételte az ország Szent Ist
váni fölajánlását a Nagyasszonynak.

Az egyházi élet újjászervezésében
ismét nagy szerepet játszott a „mind

örökké áldott Nagyasszonyunk”.
XIII. Leó pápa 1896
ban, a magyar millen

nium alkalmával az
akkori esztergomi

prímásérsek,
Vaszary Kolos
bíboros kéré
sére mint kü
lön ünnepet
engedélyezte
Magyarország
részére Nagy

asszonyunk ün
nepét. Eleinte

október 2. vasár
napján ünnepelték.

X. Szent Pius pápa tette
át október 8ra. A II. Vatiká

ni Zsinat után áthelyezte a Magyar Ka
tolikus Püspöki Konferencia szeptem
ber 12re, de 1984től ismét október
8án üljük.

Mi magyarok elsőként, de nem
egyedül tiszteljük Nagyasszonyunk
nak, azaz nemzeti Patrónánknak a
Boldogságos Szűz Máriát.

Néhány más ország is említést ér
demel: Bajorországban 1620ban, a fe
hérhegyi csata után kezdték nemzeti
Patrónaként tisztelni Máriát, s 1916tól
ünneplik. Franciaországot XIII. Lajos
király ajánlotta Máriának 1638 ban, és
Nagyboldogasszony napján emlékez
nek rá. Ausztriát III. Ferdinánd aján
lotta föl Máriának, 1647ben; ők
december 8án ünneplik. Lengyelor
szág Királynőjévé János Kázmér király
nyilvánította a Szűzanyát 1656ban.
1754ben a Mexikói Alkirályságot,
1821ben Mexikót, 1910ben egész
LatinAmerikát a Szűzanya oltalma alá
helyezték. XIII. Leó adta jóváhagyását
ahhoz, hogy a Szűzanyát Katalónia és
DélÁzsia Patrónájaként tiszteljék, va
lamint, hogy az angol püspökök 1893
ban fölajánlják Angliát, melyet attól
fogva Mária hozományának tartanak.

Legismertebb Máriaénekünk e
szavakkal kezdődik: „Boldogasszony
Anyánk, régi nagy Pátrónánk!” A bol
dog jelző nemcsak a latin „beata”
egyszerű fordítása... Már a 13. szá
zadban jelentése volt e szónak a gaz
dag; a múlt század végén pedig az
áldott, a terhes állapot jelzésére is
használták. Ma nem a csatatereken dől
el a magyarság jövője, hanem a szülé
szeti osztályokon! És azokban az ott
honokban, családokban épül tovább,
ahol a szülők a mindennapi kenyér
mellé hitük, reményük és szeretetük
bőségéből, gazdag, egyre megújuló
tartalmából tudnak és akarnak adni
gyermekeiknek.

„Áldott Nagyasszonyunk!... Vedd
pártfogásodba a magyar apákat, hogy
keményen állják a nehéz idők küzdel
meit, és állhatatosan viseljék az élet
terheit. Oltalmazd és erősítsd meg hi
vatásuk szeretetében a magyar anyá
kat, hogy gyermekeikben hűséges és
igaz polgárokat neveljenek az Anya
szentegyháznak és drága magyar ha
zánknak. Terjeszd ki anyai oltalmadat
hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt
a szép reményt, amellyel minden ma
gyar szem feléjük tekint”. (Hozsanna,
Bp., 1981. 72.)

Istenünk, ki a Szeplőtelen Szűz
Mária közbenjárására nemzetünket
számtalan jótéteménnyel halmoztad
el, engedd kegyesen, hogy akit Szent
István királyunk példája szerint Nagy
asszonyunknak tisztelünk a földön,
annak örök társaságában örvendhes
sünk a mennyben!

Oh Nagyasszony, nemzetünk reménye,
rád szegezzük könnytelt szemeink.
Veszni indult István öröksége,
szép kertedben ős erényeink.
Szállj közénk és sírj te is velünk,
Vigasztald és mentsd meg nemzetünk.

Magyarok Nagyasszonya könyörögj
érettünk!

Forrás: Magyarok Nagyasszonya
plébánia honlapja
Összeállította: KA

MAGYAROK NAGYASSZONYA
Ünnepe: október 8.
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Október 1jén a kármelita Lisieuxi
Szent Terézt ünnepeljük. Teréz 1873.
január 2án született a franciaországi
Alençonban, a család kilencedik gyer
mekeként. Édesanyját korán elvesztet
te. Özvegy édesapja példamutató gon
dossággal és szeretettel nevelte gyer
mekeit. Teréz 1883ban súlyosan meg
betegedett, ám pünkösd napján megje
lent neki a Szűzanya, rámosolygott s
meggyógyította. Kislánykorától von
zotta a szerzetesi pálya. Két testvérét
követve, külön engedéllyel, 1888. má
jus 9én, 15 évesen lépett be a lisieuxi
kármelita kolostorba.

„Jézus Krisztust mindennél jobban
kell szeretnünk” vallotta. Az Úr Jé
zustól a szív és a test vértanúságát
kérte, s azt, hogy az Úr tanítsa meg rá,
mit jelent az Ő menyasszonyának len
ni. Minden szenvedést örömmel foga
dott; a legsötétebb lelki szenvedése
ken ment keresztül. 1886 nagypéntek
éjszakáján megtudta, hogy halálos be
teg. Ettől kezdve készült mennyei ha
zájába. Miközben félelmetes kísérté
seket élt meg hit és remény kérdései
ben és állandó fizikai fájdalmak gyö

törték, nem szűnt meg társaival törőd
ni, bízni és mosolyogni. „Küldetésem
csak most kezdődik” – írta halála
előtt. „Az a küldetésem, hogy másokat

megtanítsak arra, hogyan szeressék Is
tent..., hogy megmutathassam a lel
keknek az én kis utamat.”

Teréz 1897. szeptember 30án halt
meg Lisieuxben. 25 éves volt. Utolsó
szavai ezek voltak: „Istenem szeret
lek!” 1923ban avatták boldoggá;
szentté avatására 1925ben került sor.
Ugyanebben az évben december 14én
a missziók fővédőszentjévé nyilvání
totta a pápa. II. János Pál pápa 1997
ben, a párizsi Ifjúsági Világtalálkozó
záró szentmiséjén bejelentette: még
abban az évben, október 19én, a mis
sziók vasárnapján ünnepélyes keretek
között egyháztanítói rangra emeli Li
sieuxi Szent Terézt. Avilai Szent Teréz
és Sziénai Szent Katalin társaságában ő
a harmadik női egyházdoktor.

Szüleit, Louis és Zelie Martint
2015ben szentté avatták. Teréz szülei
az első házaspár, akit egyszerre avat
tak szentté, mivel különleges módon
tettek tanúságot a házastársi és családi
lelkiségről.

Teréz mindenkinek megmutatta a
teljes bizalom útját: „Ez az út a kicsi
gyermek ráhagyatkozása, aki félelem
nélkül alszik el Atyjának karjaiban.”

Rónainé Krisztina
(Magyar Kurír)

Régi lexikonok
mögött, a szekrény
tetején, apám pénz
tárcájában nemrég
egy világháborús
golyót találtam.

Életem első har
madát túlnyomórészt
a pesti Ferencváros

ban és Józsefvárosban töltöttem. De a
közeledő front elől anyámmal végül
nagyanyámhoz, Máriaremetére mene
kültünk. A kertjében megásott óvóhe
lyen röpködtek fölöttünk a gránátok és
egyéb szörnyűségek. Egy éjszaka föl
merészkedtünk a házba, mert azt hit
tük, hogy szünetelnek a harcok, de
éjszaka kiságyam dróthálóját átszakí
totta egy ablakon betévedt golyó. Pi
zsamámat kilyukasztva bemeneti és
kijöveti nyílást hagyott maga után, ki
sebb lyukat fúrt a falba és az ágy alá
hullott. Rajtam egy karcolás nem sok,
annyi sem esett. Szüleim ezt Szűz Má
ria beavatkozásának tartották – aki

ilyesmit átél, csodának mondhatja.
(Édesapám szerencsésen hazatért a há
borúból és a karácsonyt velünk töltöt
te – nem sejtve, hogy még mi vár rá).

Úgy emlékszem, 56os „élménye
imről” már beszámoltam az Olvasó
egy korábbi számában. Azt ép bőrrel
megúszni nem volt kisebb dolog, a Ki
lián laktanyával szemközt, ahol össze
roskadt emeletes házak között orosz
tankok gázoltak át a holttesteken. A
Bakács téren, ahol 1946ban első áldo
zó voltam, a templomkertben iskolás
gyerekek friss sírjait találtuk. Pár éve
elhunyt gyógyszergyári orvoskolléga
nőmtől tudom, hogy az oroszok ugya
nott mentőautóra is lőttek!

Akkor az országot 200.000 honfi
társunk hagyta el, nem kell monda
nom, hogy melyik irányba. A Jóisten
segítségével azt is túléltük, a bátyám
megmenekült a leventetoborzás és a
„kicsi robot” elől, ami szerencsétlen
esetben határainkon túl végződhetett
volna, három hónap után édesapám is

kiszabadult a vizsgálati fogságból, ki
bírtuk a háború utáni inflációt, amely
hez hasonló talán Európában sem volt,
a sorban állásokat az élelmiszerboltok
előtt (amit vásárolni akartunk, az „saj
nos már elfogyott” mire ránk került a
sor), hozzánk a lefüggönyözött fekete
autó sem jött, ami sokakat elvitt a
Hortobágyra.

A mostani fiataloknak abból a vi
lágból szerencsére már nincsenek köz
vetlen tapasztalataik. Persze az ő éle
tük sem könnyű, de a jelent nem lehet
mérlegre tenni a múlt ismerete nélkül.
Akik olyan tegnapokat láttak, egészen
másképp értékelik a mát.

1983ban írta Nagy Gáspár (1949
2007) nevezetes versében: a holtakat
„el kell temetNI” és a múltat „nekünk
nem szabad feledNI” (NI: utalás Nagy
Imrére).

Ugyanakkor a világban ma már há
rommilliárd ember tengődik mélysze
génységben!

Szám László dr.

A KIS UTAK SZENTJE – LISIEUXI SZENT TERÉZ

A MÚLTAT NEM SZABAD FELEDNI
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CSALÁDTÁBOR BALATONLELLÉN – JÚLIUS 2831.
Idén került másodszor megrende

zésre a kistarcsai és a csömöri egy
házközség részvételével a négynapos
balatoni családtábor.

A szervezés oroszlánrészét a kis
tarcsaiak vállalták, de a részvételben
idén már mi is „jeleskedtünk”. A 115
fő táborozóból 36 fő volt csömöri.

Legtöbben még zuhogó esőben in
dultunk le a Balatonra csütörtök dél
előtt, vagy kora délután. Ám mire
leértünk, már sütött a nap és egészen
vasárnapig gyönyörű, meleg nyári idő
volt, 26 fokos vizű Balatonnal.

Bizonyára ez is segített abban,
hogy mindenki jól érezze magát, de
segített a szervezők által nagy gonddal
és odafigyeléssel összeállított prog
ram, amelyek nem csak testi, de lelki
épülésünket is szolgálták.

Reggel mindig zsolozsmával kezd
tük a napot, amelyet játékos torna kö
vetett, ebbe már a gyerekek is bekap
csolódtak (hatvan gyermeket hoztak el
a táborba).

A reggeli után mindenki választha
tott a sokféle programkínálatból (vetél
kedők, kézműves foglalkozások, foci,
tollas, pingpong, röplabda, fürdés stb).
A felnőtteknél a röplabda, a gyermekek
nél a kézműves foglalkozások aratták a
legnagyobb sikert és persze a fürdés a
Balatonban. Délután is legtöbben füröd
ni mentünk a nagy meleg miatt.

Este vacsora után ismét zsolozsma,
majd pénteken közös elmélkedésbe
szélgetés az irgalmasságról Görbe
atyával. Sajnos plébánosunkat szom
bat reggeltől haza szólította a „hivata

li” kötelesség, de nem maradt nyájunk
pásztor nélkül. Szinte egyenest Rómá
ból érkezett a táborba Halász Péter
káplán, Péter atya, aki az elkövetkező
hónapokban segítő jobb keze lesz Gör
be atyának a két egyházközség felada
tainak ellátásában.

Szombat este a zsolozsma után
folytatódott az elmélkedés az irgal
masságról Huszár Attila vezetésével.

Minden este tábortűz, közös ének
lés zárta a napot.

A zsúfolt napokba még egy bor
kóstolót is beiktattak a szervezők. El
mehettünk egy boglári pincészetbe,
ahol a rengeteg szúnyog alkalmatlan
kodásának dacára nagyon vidám más
fél órát töltöttünk el.

Vasárnap délelőtt „kölcsönkaptuk”
egy órára a balatonboglári templomot,
ahol Péter atya celebrálta a szentmisét.

A szokás szerint, nagyon finom
ebéd elfogyasztása után indultunk ha
za. Lehetőség volt arra is, ha valakinek
még volt ideje, hogy egy nappal meg
hosszabbítsa a pihenést a táborban.

Ezúton is köszönetet mondunk a
Gödöllői Önkormányzatnak, hogy le
hetőséget adott üdülőjében a tábor
megvalósítására, Méhes Zsuzsának és
családjának a tábor megszervezéséért,
Lauer Tamásnak a zsolozsmák meg
tartásáért, Gróf Gábornak és Juditnak
a tábortűz melletti éneklés gitár kísé
retéért, Sávai Mónikának a játékos ve
télkedőkért, Takács Juditnak és Rapai
Anikónak a kézműves foglalkozáso
kért és mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult, hogy eltölthessünk egy
mással szeretetben, vidámságban né
hány napot és hitünkben megerősödve
folytathassuk mindennapi életünket,
munkánkat.

Marosi Éva Csömör
Fotó: Halász P. és Lauer T.

Miért jöttünk el a táborba? (ki
hívott, hol hallottál róla)

Misén hallottunk a lehetőségről
(mind az első, mind a mostani család
táborról). Az ok, amiért eljöttünk, az
Egyházközösséghez tartozó emberek
megismerése. Külön jó volt (bár ne
künk meglepetés), hogy Csömörről is
jöttek a táborba. Ty. Á.

Atya hirdette, és mert szólt, hogy
nemcsak gyerekesek jöhetnek, azért bá
torkodtunk jönni feleségemmel. H. A.

Mi az, ami a legjobban tetszett
nekem és a családomnak?

A közös játékokat élveztük a leg
jobban – a táborban és a Balatonban
egyaránt. Én a közös éneklést is na
gyon élveztem. H. V.

A kötetlenség, mindenki arra a prog
ramra ment el, amire szeretett volna, nem
voltak „kötelező” foglalkozások, ezál
tal aki akart az tudott pihenni, fürdeni,
kirándulni, imádkozni. Tetszett, hogy a
három gyerekünket szinte felügyelet nél
kül kiengedhettük, mindig volt valaki,
aki vigyázott rájuk. Sok jó és érdekes
emberrel beszélhettem. Hálás vagyok
azért, mert amikor megérkeztünk József
atya már ott volt és fogadott mindenkit,
mint egy házigazda, nagyon jó lett vol
na, ha marad végig, de tudom nagyon
elfoglalt. Mint nagycsaládos köszönöm,
hogy 24.500,Ftért eltölthettünk négy
napot teljes ellátással. És persze az iga
zán jól sikerült borkóstoló. U. Sz.

Hogy testvérként, egy közösség
ként voltunk együtt három település
ről és nemcsak katolikusok. A röp
labda nagyonnagyon jó volt! H. A.

Mivel két felnőtt gyerekem van,
akiknek nem feltétlenül a 015 éves
korig szóló programok a megfelelőek,
ezért tetszett a rugalmasság, az hogy a
programok fakultatívak voltak. N. M.

Nekünk a kreatív foglalkozások, a
sport lehetőségek az udvaron és a tá
bortüzek tetszettek legjobban. Magam
kiemelném a reggeli imádságot a jó
hangulatú tornákkal megspékelve, a
Katica féle jógás verzió kipróbálását
és az utolsó estés „padlóképezést” is
Ica nénivel. Mind szuper volt! B. N.

Melyik programokon vettünk
részt szívesen?



Életemben először voltam pl. zso
lozsmán (reformátusnak keresztelked
tem 20 éves koromban, ergo nekem ez
ismeretlen volt) – nem bántam meg.

A vasárnapi szentmise is kiváló
volt – Péter atya épp egy jó ideje fog
lalkoztató kérdésről beszélt: az elvárá
sok tengeréről, amik miatt magunkat
és másokat is gúzsba kötünk sokszor.
Felemelő érzés volt veletek énekelni
Gróf Gábor és Deák Csaba gitáros kí
séretében. B. N.

Mit javasolnék a következő tá
borban? (mitől lenne tartalmasabb)

Napi (reggeli) közös szentmise, tá
bori mise, akár a réten (nagyon hiány
zott nekem). H. A., L. T.

Azt kellene valahogyan megoldani,
hogy József atya hosszabb ideig le
hessen velünk, több elmélkedést, vagy
akár csak beszélgetést szeretnénk Ve
le. Annyira emberi közelségbe tudja
hozni Istent a mi gondolatvilágunk
hoz, hogy újra és újra azt érzem, hogy
ott ül mellettünk a padon maga Jézus
és az Úristen is. N. M.

Azt javasolnám, hogy ha van rá
mód, legyen két tábor egy évben. U. Sz.

A következő évre az alábbiakat java
solnám: – újra itt legyen, mert nagyon
jó a hely; – újra csütörtöktől vasárnapig
tartson; – ha lehet, akkor több kistarcsai
család vegyen rajta részt. Tudom, hogy
volt hirdetve, s megtettetek mindent, de
előzetesen arra számítottam, hogy több

legalább látásból ismerős család lesz. Ha
lesz a táborról az újságban, akkor hátha
többen is kedvet kapnak; – esetleg le
hetne több konkrét témáról szóló beszél
getés valamelyik atyával. B. Gy.

Nagyon szépen köszönjük a négy
felejthetetlen napot. Nagyon köszön
jük elsősorban a Te és családod mun
káját és mindenkiét, aki azon fárado
zott, hogy jól érezzük magunkat. Luca
megígértette, hogy jövőre is megyünk
és igyekszünk majd mi is kivenni a ré
szünket a munkából. A táborról József
atyától hallottunk, aki nagyon jól
„reklámozta”, persze az elhatározást a
Szentlélek is szorgalmazta.

Nagyon tetszett minden olyan prog
ram, ami egymás megismerésére adott
lehetőséget (külön köszönet a fiadnak a
tábortűzért tett erőfeszítéseiért és sztoi
kus nyugalmáért, amivel az apró „tűz
szerészeket” irányította) és a lelki
programok. Lucának a kézműves fog
lalkozások.

Hálás voltam a csendes pihenőkért
(az alvás elmaradásomat le tudtam ki
csit dolgozni).

Zavarni az zavart, hogy azon ag
gódtam, hogy az emeleti szobában va
ló mocorgásunk nem zavarjae az
alattunk lakókat (ők persze kedvesen
azt mondták, hogy nem). Lehet, hogy
jövőre földszinti szobát kérnénk.

A következő táborra azt javasolnám,
hogy az ismerkedős játékok alatt eset
leg viseljünk öntapadós névtáblákat.
Nagy fájdalmam, hogy még csömöri
testvéreimet is sokszor csak arcról isme
rem. Még egyszer nagyon köszönöm,
hogy részt vehettünk a táborban. Sz. L.

Először is szeretnénk megköszönni
a rengeteg szervezést és áldozatos
munkátokat, hogy számunkra néhány
feledhetetlen napot teremtsetek!

Nagyon jól éreztük magunkat! A
templomban hallottuk a hirdetéseket,

valamint a múlt évi tábor híre is elju
tott hozzánk. Különleges helyzetünk
van a sok ételallergia miatt, de így,
hogy minden igényünket maximálisan
ki tudták elégíteni a konyhán, különö
sen is pihentető volt Judit számára,
nem kellett külön főzni, készülni.

Ami számunkra még pozitív volt,
hogy ott voltak a tizenévesek, akikre a
gyermekeink nagyon felnéztek és pél
daképnek tekintenek. Ez valahol hit
vallás és pozitív példa a gyermekeink
számára, nagyon örülünk, hogy eljöt
tek és példát mutattak.

Számomra a legnagyobb élmény a
testvériség megélése volt mind a kis
tarcsaiakkal, mind a csömöriekkel.
Sok emberrel megismerkedhettünk, de
valahogy mindenki családtagként te
kintett ránk ismeretlenül is számomra
tapintható volt valamiféle különleges
atmoszféra a tábor napjai során.

Különleges volt, hogy az atyákkal
együtt tölthettünk néhány napot,
együtt játszhattunk, vetélkedhettünk,
beszélgethettünk, új oldalaikat ismer
hettük meg és sokkal közelebb kerül
hettünk hozzájuk is.

Jól volt felépítve a program, leg
alábbis a mi élethelyzetünket tekintve.
Személy szerint nekem még egyegy
lelki program belefért volna, de mivel
a gyerekek nem tették volna lehetővé,
hogy részt vegyek rajtuk, így nincs is
jelentősége.

Számomra így is egy lelkigyakor
lattal ért fel, hogy ott lehettünk, annyit
gazdagodtam lelkileg is.

Annak is örültem, hogy sokan tet
tek hozzá a családtábor sikerességé
hez és a programok gazdagságához,
mindenki a saját „talentumát” kama
toztatta, és lett így kerek egész.

Köszönjük még egyszer mindenki
nek, és remélem jövőre ismét részt
vehetünk! G. G.
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A közösség nyári táboráról szeret
nék mesélni. Augusztus 5től 10éig
volt Máriabesnyőn. Az eddigi tábo
rokhoz képest is nagyon jó volt. Jé
zust ismerhettük meg jobban, ami
önmagában nem váratlan fordulat egy
hittan tábortól. Most tényleg ez volt a
fő igerész: „Ti kinek tartotok engem?”
(Mt16,15).

Négy előadás volt, majdnem min
den nap egy. Az első előadáson arról
hallhattunk, hogy a történészek, mi
lyen apokrifokból (írások Jézusról,
amik nem kerültek bele a Bibliába)
próbálják megismerni Jézust, és hogy
ehhez képest a Biblia miért számít
sokkal hitelesebb forrásnak. A máso
dik előadáson az volt a kérdés, ho
gyan tudjuk megtapasztalni Jézust?
Ezt nagyon kreatívan, Mária Magdol
na szemszögéből mutatták be. A har
madik arról szólt, hogyan kerülhetünk
minél mélyebb kapcsolatba Jézussal,
és hogyan viselkedtek az apostolok
pünkösd előtt, és utána. Az utolsó elő
adáson pedig erről volt szó: Hogyan
fogadhatjuk be az életünkbe Jézust?
Az előadások után voltak kiscsoportos
beszélgetések. Amik néha elmélyültre
sikerültek, néha pedig nevetőgörcsbe
fulladtak.

Az akadályverseny idén egy úgy
nevezett Jézus játék volt, ahol életé
nek egyes történeteit ismerhettük
meg. Ezek voltak sorban, legalábbis
aszerint ahogy a mi csapatunk ment:
Zakeus története; leprások meggyó
gyítása; Betána; kenyérszaporítás;
Mária és Márta; szamariai asszony;
kafarnaumi százados szolgájának a
meggyógyítása; Jézus hívja a gyere
keket is; és az utolsó a kánai menyeg

ző volt. A mindennapi foci nagyon
tetszett. Kapus voltam. A végére egé
szen belejöttem. Nem azért lett a vé
gére kevesebb gól, mert nem fért
volna be mellettem a kapuba, hanem
azért mert sikerült nyomon követnem
a labdát. A sportok közül még méta és
számháború volt.

Ami újdonság volt ebben a tábor
ban, hogy volt egy vak mise. Ami azt
jelenti, hogy be volt kötve a legtöb
bünk szeme, még áldozásnál is. Nekem
sikerült jobban beleélnem magam a
misébe. Az „Isten bárányánál” csak
azért nem sírtam, hogy ne könnyezzem
össze más kendőjét. Az egyik legemlé
kezetesebb esemény most is a közben
járó ima volt. Voltak imádkozó párok,
és hozzájuk lehetett oda menni, hogy
imádkozzanak értünk. Azért kértem
imát többek közt, hogy új munkahe
lyem legyen, és szeptember eleje óta
egy nagyon jó helyen vagyok laboráns,
úgyhogy erre sokáig fogok emlékezni.

A tábor végén volt táncház illetve
színes est is. A mi kiscsoportunk, il
letve nagycsoportunk, mert én voltam
a legfiatalabb, Hamupipőke történeté
nek egy feldolgozását adta elő. Nem is
akárhogy, szerepelt benne Jézus is. Sőt
mi több, én játszottam Jézust. Nem azt
mondom, hogy nehéz volt jóságot
erőltetnem magamra, hanem, hogy ér
dekes volt nagyon. Aztán az utolsó
este végén volt egy tábortűz. Ha sze
retnél jönni Galgás találkozóra, akkor
a mente.hu honlapon tudsz róla tájé
kozódni mikor lesz. Még én sem tu
dom pontosan, november felé várható.
Írtam a táborról is verset. Nem is ar
ról, hogy mi kinek tartjuk Jézust, ha
nem ő kinek tart minket.

GALGAMENTI NAGYBOLDOGASSZONY KÖZÖSSÉG
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Hidd el, nagyon szeretlek

A bűneid falat
állítottak kettőnk közé,
add át nekem magad,
had legyek veled örökké.
Ha minden vétkedet
megbánva bocsánatot kérsz,
megbocsátok neked,
mert sokat érsz.

Hadd érintselek meg,
hadd öleljelek át legbelül,
meggyógyul a lelked,
csupán egy szavamba kerül.
Vak lelki szemedet,
kérlek engedd, hogy felnyissam,
s lelked a szeretet
elárasztja.

Nagyon szeretlek,
mint egy testvér, egy apa,
mint gyermekét az anya.
Nagyon szeretlek,
mint egy barát, egy jegyes,
feláldoztam magam érted,
hidd el, nagyon szeretlek.

Imádkozz, bízz bennem,
és beszélgess velem sokat.
Engedd feltárnom a csendben
minden legbensőbb titkomat.
Fogadj be szívedbe
engedj engem növekedni,
s téged nem választhat úgy el
tőlem semmi.

Nagyon szeretlek,
mint egy testvér, egy apa,
mint gyermekét az anya.
Nagyon szeretlek,
mint egy barát, egy jegyes,
feláldoztam magam érted,
hidd el, nagyon szeretlek.

kép és szöveg:
Baran Zsuzsi



Kedves gyerekek!
Most a második levelet olvashatjá

tok a Kedves Ferenc pápa! című könyv
ből, amit Natasha, egy 8 éves kislány írt
Kenyából:

Kedves Ferenc pápa!
Szeretnék többet megtudni Jézus

Krisztusról. Hogyan tudott járni a ví
zen? Szeretettel: Natasha

Ferenc pápa válasza pedig a követ
kező:

Kedves Natasha!
Úgy kell elképzelned Jézust, hogy

rendesen, teljes természetességgel sé
tált. Nem siklott a víz felett, nem is ug
rándozva haladt. Úgy sétált, ahogy te,
mintha a víz szárazföld lenne: egyik lá
bat a másik után! S közben nézte, hogy
milyen boldogan és ficánkolva úszkál
nak a halak a lába alatt.

Jézus Isten, és mindent meg tud ten
ni. A víz felszínén is képes nyugodtan
sétálni. Isten nem merül el tudod?

Ferenc

K i ( s ) o l v a s ó 7

REJTVÉNY

Írd be a sorokba a meghatározásokat és a megfejtést a szürke
oszlopban olvashatod.

1. Keresztelő Szent János így mutatott rá Jézusra, „Íme az
……......................………….”
2. A világ teremtő ura.
3. Itt született Jézus.
4. A biblia egyik könyve, 150 részes.
5. Isten adta nekünk, megtartásuk életre vezet.
6. Itt tette Jézus első csodáját.

forrás: Kedves Ferenc pápa!
Jezsuita Kiadó, 2016.
http://jezsuitakonyvek.hu/

LEVÉL

Az oldalt összeállította: Vass Veronika rovatvezető

Pancsinelló is egy ilyen foltmanó
volt. Próbált magasra ugrani, de min
dig csak nagyot esett. Erre persze rög
tön köré gyűltek néhányan, hogy rára
gasszanak egyegy szürke pontot. Né
ha eséskor megkarcolta a testét. Ilyen
kor újabb pontokkal halmozták el.

Aztán, ha megpróbálta kimagya
rázni az esetet, biztos valamit bután
fogalmazott meg, amiért persze még
több pontot ragasztottak rá. Egy idő
után olyan sok szürke pont lett rajta,
hogy már az utcára sem mert kimenni.
Félt, hogy valamit megint elügyetlen
kedik, például elfelejt sapkát húzni,
vagy belelép egy tócsába, és ezzel
még több rossz pontot szerez. Sőt, né
ha már minden ok nélkül is ráragasz
tottak egyegy szürke pontot, pusztán
ezért, mert látták, hogy már úgyis
olyan sok van rajta.

– Sok szürke pontot érdemel –
mondogatták egymásnak. – Ő aztán
tényleg nem jó foltmanó!

Egy idő után már maga Pancsinelló
is elhitte ezt.

– Nem vagyok jó foltmanó – gon
dolta.

Amikor nagy ritkán kiment az ut
cára, csak olyan manókkal lófrált, aki
ken szintén sok szürke pont volt.
Köztük jobban érezte magát.

(folytatjuk)

MAX LUCADO: ÉRTÉKES VAGY (2.RÉSZ) SZÍNEZŐ
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ESEMÉNYEK
• Rózsafüzér 17.15től, vasárnap 16 óra
• Szerdán az esti szentmise után Péter
atya a korai Egyház irodalmáról és
kultúrájáról tart előadássorozatot a
templomban. A plébánia honlapján utó
lag meghallgatható a felvétel.
• Szombatonként csak esti szentmise
lesz. Kivéve első szombatokon.

Október
• 2. Templomunk búcsú ünnepe. A
szentmiséket az újmisés Kiss Dávid
atya tartja.
• 22. 15 órától szüreti bál gyerekeknek
a plébánián.

November
• 12. Özvegyek és egyedülállólk lelki
napja a plébánián.
• 26. Adventi koszorúkészítés.

December
• Roráte mise minden reggel 6 órától.
• 1617. Adventi lelkigyakorlat, Dr.
Török Csaba atya vezetésével.
• 18. Karácsonyi ünnepség.
• 24. Pásztorjáték 17 órától.

Megjelent az egyházközség 2017es
falinaptára. A közösségek fotóin kívül
havonta elgondolkodtató idézeteket és
a plébánián, templomban történtek év
fordulóit is megtalálhatja. Pl. Mióta
miséznek magyarul a templomunkban?
Mikor készültek a gyóntatószékek?
Kapható a sekrestyében és az irodában.

Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
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

Arejtvénymegfejtése:Biblia
SZENTMISÉK RENDJE

hétfő: 18
kedd: 7
szerda: 18
csütörtök: 18
péntek: 18
szombat: 18 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9; 10.30
Görögkatolikus szent liturgia:
a hónap 1. és 3. vasárnapján 18.
Nagytarcsán a hónap 2. és 4. vasár

napján lesz szentmise 11.30tól.

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

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

• Hétfő: 1012, Baba–mama klub;
18 Szentmise énekelt zsolozsmával (T)
18.45től Mária Légió imaestje
• Kedden 15 órától engesztelő imaóra (T)
• Szerdán Péter atya: A korai Egyház
irodalma és kultúrája előadássoroza
ta az esti mise után.
1819.30 a Vivace Kórus próbája.
• Csütörtök: 17.30 szentségimádás (T);

• Péntek: elsőpénteken egésznapos
szentségimádás (T – fűtési idényben a
plébánián); Fonó, minden hónap
utolsó péntekén 19 órától.
Felnőtt hittan kéthetente 19 órától.
• Szombat: 17 órától rózsafüzér közös
imádkozása (T); 1. szombaton 7 órakor
szentmise (T); 2. szombaton 18 órától
gitáros mise (T)

Kedves Testvérek!
Már jó néhányan kérték, hogy a

környező településekhez – Kerepes,
Gödöllő stb. – hasonlóan nálunk se le
gyenek fölolvasva a heti miseszándé
kok. Az áldozás után sokan már le sem
ülnek, mert a záró könyörgést követő
en fölöslegesnek tartják a sokszor vé
geláthatatlan nevek sorolását. Érveik a
következők:

1. Az előtérben és az utcai hirdetőn
ki van téve, bármikor elolvasható.

2. Akinek a rokonaiért van a szent
mise, az a személyes kapcsolatokat is
ápolva szól, vagy szólhat az érintet
teknek, családtagoknak.

3. A hétköznapi szentmisék java
részt üresek, és általában csak közvet
lenül a mise kezdete előtt hozzátok be
a szándékokat. Ezeket eleve nem tud
juk hirdetni.

Nos, mindezeket figyelembe véve,
az egyháztestületi tagok úgy döntöt
tek, hogy a továbbiakban kizárólag a
szentmisék időpontját, és a héten
megtartandó ünnepeket és emlékna
pokat hirdetjük.

Azokhoz szólok most nagy szere
tettel, akiket ez a döntés fájón érint, és
elégedetlenkednek majd e miatt. Kér
lek benneteket, legyetek nagylelkűek,
és fogadjátok el a többség akaratát.
Minden családban vannak viták, egy
másnak ellentmondó vélemények, hát
még egy ekkorában, mint az egyház.
De ahogy a saját családotokat sem
akarjátok szétszakítani egyegy véle
ménykülönbség miatt, úgy az egyház
községet se terheljük meg azzal, hogy
erőnek erejével akarjuk elérni azt, ami
nekünk fontos.

Göbe József plébános

MISEHIRDETÉSEK RENDJE

A most 20 éves Pásztor Zsolt, vagy
ahogy sokan ismerik, Zsola 2015.
június 18án (szóbeli érettségije előtt
egy héttel), minden előzmény nélkül,
súlyos agyvérzést szenvedett.

Aki úgy érzi, hogy akár egy kisebb
összeggel is, de hozzá tud járulni Zsola
fejlesztő terápiájához, életminőségének
javításához, (A speciális ruha milliós
nagyságrendű.) az kérjük adományát az
erre a célra kihelyezett gyűjtődobozba
tegye a templomban, október 9ig!

ZSOLA MEGSEGÍTÉSE




