
Itt a sötétség hónapja, a november.
Ólomszárnyai vállunkra ereszkednek,
beviszi gondolatainkat a szomorúság
erdejébe, mert elragadja tőlünk a gyö
nyörű nyarat és tetszhalálba meríti a
fákat.

Mindenszentek szépséges ünnepé
vel kezdődik ugyan, de aztán mindjárt
a Halottak napjával folytatódik.

Pedig szükségszerű kapcsolat van
a kettő között.

A halottakért mondott könyörgés
ben imádkozzuk: „Az örök világosság
fényeskedjék nekik.”

Szent János evangéliuma írja:
„Kezdetben volt az Ige és az Ige Is
tennél volt, és Isten volt az Ige. Benne
élet volt és az élet volt az emberek vi
lágossága.” Az Ige ugyanis az élet for
rása, különösen az örök életé, mely
számunkra világosság is, mert elénk
tárja a mennyország valóságát, az is
teni természet titkát. Egyszersmind ez

a világosság a bűn sűrű homályát is
eloszlatja, de sajnos behunyják előtte
szemeiket az emberek, akik ezt a vilá
got szeretik.

Ezer év után Szent II. János Pál
pápa avatta egyetemes egyházdoktorrá
Nareki Szent Gergelyt, akinek nagy
műve, A bánat könyve bűnbánati
imádságainak foglalata. De miért is
üdvös dolog a sötétség ellen az összes
szentekhez fohászkodnunk?
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Protestáns keresztény testvéreink
elvetik Szűz Mária és a szentek kép
másainak tiszteletét, arra hivatkozva,
hogy „Csak Istené a dicsőség”, pedig
tévednek, mert mi nem imádjunk őket,
hanem közbenjárásukat kérjük.

(Az idézett könyv teljes magyar
fordítása várhatóan már ebben a hó
napban megvásárolható a Kairosz Ki
adó könyvesboltjában: Budapest, XIII.
Apály utca 5.).

Szám László dr., a fordító

„Mivel a boldog és megdicsőült szentek karaiból
Ha néhányan megbotlottak is, azután még inkább megerősödtek,
Ha kissé megrendültek is, aztán még nagyobb izzással
Sugározták a lélek tisztaságát,
Egyfelől ugyan megjelenítették a hétköznapi embertömeg gyengeségét,
Másfelől mégis felülemelkedtek a természet törvényén,
És eljutottak az angyalok életmódjához és erényeihez.
Most pedig ők, akiket Krisztus Atyjának mindennek

parancsoló isteni szája megáldott,
A választottak, ünnepeltek, különös tiszteletben állók és dicsőségesek,
Mint a Krisztusnak hódoló közösség tagjai
És a Szentlélek lakóhelyei,
Akikben nyoma sincs a sötétségnek,
Hanem minden képmutatástól mentesen

sugározzák az igazságot,
És amennyire embernek lehetséges, annyira

hasonlókká lettek Istenhez,
Arcuk tiszta és mentes minden szégyentől,
Jámborságuk magasztos és rettenthetetlen,
A józan és feddhetetlen életűek,
Imádságaikban kemények és kitartóak,

Útjaikon bátrak és fáradhatatlanok,
Igazságuk töretlen és rendíthetetlen,
Kiváló és leküzdhetetlen vitézek,
Akik bátorsága erős és áttörhetetlen,
Látásuk pompás és tévedhetetlen,
Bölcsességszeretetük mennyei és győzhetetlen,
Tekintetük egyenes és romlatlan.
Isten maga tanította,
Hogy engesztelésért fohászkodjunk
Képmásukhoz és emlékezetes nevükhöz

szorongattatásainkban,
Hiszen a Te Igéd, Teremtő, megvilágosít minket.”
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Idén is megrendezésre került az
Egyházközségi Évnyitó, a Deres Lo
vas udvarban (a Kohajda tanyán).
Rendhagyó módon szabadtéri misével
kezdődött, amit Halász Péter káplán
atya celebrált, a gitáros misékről már
jól ismert zenekar kíséretével.

Nagy örömünkre nagyon sokan
vettünk részt ezen a különösen szép,
hangulatos, szabadtéri misén.

A mise után jött az ebéd. Idén egy
kicsit izgalmasabb menüvel készültünk
az előző évekhez képest. Grillezett hús,
grillezett zöldséggel vagy bolognaiból
lehetett választani. Az ebédnek nagy si
kere volt, olyannyira, hogy voltak, akik
négyszer is sorba álltak.

Köszönjük Szentirmai István fő
szakácsunknak, hogy egy emlékeze
tes, különleges menüt állított össze
közösségünknek. Köszönet még Szen
tirmai Borikának, férjének és Kohajda
Péternek, a Dido Grillnek, a Szablya
Étteremnek és Mátyás Ilonának, a Ta
núságtevők Nyugdíjas Csoportnak a
technikai segítségért.

Az ebéd után a hívek rengeteg
programon vehettek részt.

A teaházban szépen berendezett
környezetben, kellemesen elbeszélget
hettek egy csésze finom tea, aprósüte
mény és más finomságok mellett. A
könyvbemutató sarokban pedig a szü
lők a gyerekekkel együtt belelapozhat
tak a nekik ajánlott könyvekbe. A
teaház vendéglátója a Fonó vezetője
Bálint Brigi volt, köszönjük neki és
férjének áldozatos munkájukat.

A fotósarok kialakítását a Karitász
csoport vállalta, célunk az volt, hogy
egy igényesen megkomponált környe
zetben fotózhassuk le a családokat. A
fotókat az egyházközség Facebook ol
daláról le lehet tölteni. Nagyon szép,
igényes képek készültek. A fotósarok
kialakítását köszönjük a Karitász cso
port vezetőjének Csicsiri Krisztának.

Egy elkülönített részen, a biztonsá
got figyelembe véve a gyerekek és a
felnőttek íjászkodhattak Gróf Gábor
vezetésével. Köszönjük, Gábor!

Idén is, mint eddig minden évben,
a gyerekek nagy örömére lehetett lo
vagolni és séta kocsikázni a Kohajda
család jóvoltából. Köszönjük!

Népi játékokkal is kedveskedtünk a
gyerekeknek. Bíró Ildikó vezetésével le
hetett tekézni, gólyalábon járni, diót gör
getni, és még sok érdekes régi játékot
kipróbálni. Köszönjük, Ildikó!

Lekvárfőző versenyt hirdettünk a hí
vek között, jó néhány nevezés érkezett,

különlegesnél különlegesebb lekvárokat
lehetett kóstolni. Köszönjük a Jakab há
zaspárnak a kóstoltatás levezénylését.

A kreatív sarokban pedig kipróbál
hatták kézügyességüket a gyerekek és a
felnőttek egyaránt. Csodás alkotások
készültek.

Volt kavicsfestés Varga Etelkával –
Vasalható gyöngyök Adamcsek Mari
kával – Barátság karkötők Sávai Mó
nival – Filc tolltartó, mobiltartó Vass
Vera vezetésével.

A nap végén a Körhinta Színház:
Kotoróka című zenés mesejátékát néz
hették meg az érdeklődők.

Összességében elmondhatom a visz
szajelzésekből, hogy ez egy nagyon jól
sikerült, tartalmas nap volt. Köszönöm
mindenkinek, aki csak egy kicsivel is
hozzájárult ennek a napnak a sikeréhez.
Úgy gondolom, akkor jó egy közösség,
ha mindenki saját tudásából, idejéből
egy kicsit hozzátesz a közös együttlé
tekhez, programokhoz, én ezt nagyon
sokatoktól megkaptam, köszönet érte.

Rapai Anikó Fotó: Lauer Tamás
DohányMéhes Anita

EGYHÁZKÖZSÉGI ÉVNYITÓ
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Az elmúlt évben a plébániai fel
adatokat felosztottuk munkacsopor
tokra és a kedves hívek véleményét is
kikértük a tervekkel kapcsolatban. A
munkánkkal, terveinkkel kapcsolatban
nem sok visszajelzés érkezett, de ez
nem szegte kedvünket. Továbbra is
keressük azokat a testvéreinket, akik
kel együtt lehet dolgozni azon, hogy
még többen tudjanak bekapcsolódni
olyan csoportokba, amely a legköze
lebb áll a mostani élethelyzetükhöz.

Már működő csoportjaink:
A Fiatal felnőttek csoportja és a

volt Bérmálkozók csoportja.
Havi rendszerességgel találkoznak,

hetente egyszer csütörtök este röplab
dáznak, alkalmanként filmet néznek, il
letve közös programot is szerveznek.

A Nyugdíjas Tanúságtevők Köre na
gyon lelkesen vesz részt az összejövete
lein és mindig valamilyen érdekes téma
köré építik fel a találkozóikat. Szívesen
vesznek részt az Egyházközség rendez
vényein, nagyon sok segítséget nyújtva.

A BabaMama klub hétfőn délelőtt
találkozik az emeleti közösségi terem
ben. Ők néhány évig vannak együtt, mi
vel 3 éves korban oviba kerülnek a
kicsik. Szerencsére mindig látunk új
kismamákat a szentmiséken, bíztassuk
őket, hívjuk fel a figyelmet a klubra!

A Házaspárok csoportjai szeptem
bertől új formában működnek, minden
hónap harmadik keddjén és péntekén. A
létszámuk megsokszorozódott az el
múlt évekhez képest. Szép számmal
vettek részt a nyári Családtáborban.

Fonó névre hallgat az anyukákból
álló kézműves csoport. Talán nem túl
zás azt mondanom, hogy ők alkotják
az Egyházközség magját. Szervezik a
különböző programokat és tevékeny
részt vállalnak mindenből.

Bárány csoport a legfiatalabb, ők
az elmúlt tanév elsőáldozói. Néhány
lelkes anyuka segítségével, havonta
kínálunk érdekes programokat szá
mukra. Ezzel próbáljuk életben tartani
az elmúlt időben kialakult barátságo
kat egymással és az Úr Jézussal.

Terveink között szerepel két új
csoport létrehozása:

Beteg gyermeket nevelők „Életre
valók” csoportja.

Egyedülállók csoportja (Egyedül
nevelik a gyermekeiket)

HITOKTATÁS ÉS CSALÁDGONDOZÁS MUNKACSOPORT

„Mesterségek címe”

Jó gondolatnak tartjuk összegyűj
teni közösségünkben azt, hogy ki mi
vel foglalkozik. Ezzel egymáson tu
dunk segíteni, hiszen megbízható
szakembert, munkaerőt ajánlunk, a
másik oldalon pedig egy kis jövede
lem kiegészítést.

Mire gondolunk?
Pl. valaki szívesen vállal takarítást,

vasalást, sütést, varrást, kerti munkát,
tanítást, villanyszerelést, gyermekfel
ügyeletet, kőműves munkát, stb. Szí
vesen közre adnánk a vállalkozók
listáját is, pl. fodrász, ügyvéd, varró
nő, masszőr, pénzügyi tanácsadó stb.

A plébánián lesz egy lista, amihez
csak a közösségünk tagjai férhetnek
hozzá. Aki szeretne feliratkozni, az a
mellékletben található adatlapot töltse
ki és adja le a sekrestyében, illetve a
plébánián. A későbbiekben hírt adunk
arról, sikerülte a listát elkészíteni.
(Lette jelentkező.)

„Kaláka”

Nagyon régi elnevezése ez, az
egymást segítő munkának. Ma is nagy
szükség lenne rá, egyegy régen halo
gatott feladat, elvégzéséhez. Nem
csak rászorulókon segítenénk, hanem
a közösségünk tagjain. Én elmegyek
neked segíteni kerítést festeni, te el
jössz nekem segíteni fát vágni. Ma
már nem merünk egymástól szívessé
get kérni, pedig milyen baráti szálak
szövődhetnének ez által.

Minden hónapban kiválasztanánk
egy családot és egy szombatot, amikor
segítünk egymásnak. A mellékletben
ki lehet tölteni a jelentkezési lapot,
mit szeretnénk, és persze lehet csak
munkára jelentkezni is!

Méhes Zsuzsa

„Komatál”

Az idősebbek talán még emlékez
nek arra, hogy régen komatálat vittek
a faluban az újdonsült anyukának és a
családjának. Ezt a régi szép szokást
szeretnénk útjára indítani közössé
günkben! Túl azon, hogy mekkora se
gítség ez annak az anyukának, (akinek
már talán többedik gyermeke születe
tett, netán a szülei, rokonsága igen
messze lakik) célunk a közösségbe

való befogadás erősítése.
Nem gondolunk 10 fogásos szuper

menüre, mindenki a lehetőségeihez
mérten állítsa össze a komatálat,
egyeztetve a családdal.

Aki szívesen vinne komatálat, tölt
se ki a mellékletet és adja le!

Aki pedig várandós kismamáról
tud az Egyházközségünkben, azt is je
lezze!

HÁROM KEZDEMÉNYEZÉST
SZERETNÉNK ÉLETRE HÍVNI
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GITÁROS ZENEKAR
Jelen írásunk célja, hogy a plébáni

án működő csoportokat, azok tagjait
bemutatva, kicsit közelebb hozzuk a
testvérekhez azokat, akik szolgálnak
az egyházközség életében. Sokak szá
mára természetes, hogy pl. minden
nagyobb ünnepen az énekkar szolgál
emelkedetté téve a liturgiát, a temp
lom feldíszítve és mindig tisztán várja
a híveket, vannak programok, amiket
„valaki” megszervez, stb. Ezek mö
gött azonban sok áldozat, sok gondos
kéz végzi áldozatos tevékenységét na
ponta, hetente. Ők azok, akik láthatat
lanul és önzetlenül végzik vállalt
feladataikat, szabadidejüket feláldoz
va szolgálják a nagy családi közössé
get. Ismerjék meg most a gitáros
zenekar tagjait, akik minden hónap
második szombatján zenei szolgálatot
végeznek, képviselve a könnyedebb
zenei műfajt. Arra kértem a gitáros ze
nekar tagjait, néhány mondatban mu
tassák be magukat és a muzsikáláshoz
fűződő viszonyukat:

Adamcsek Ronald:
• A gödöllői Premontrei Szent Nor

bert Gimnáziumban tanulok egyház
zenét. Sokféle hangszeren zenélek kis
korom óta: zongorán, orgonán, klari
néton és furulyán.

Csonkáné Kisréti Boglárka:
• Mindig szerettem a gitáros misék

hangulatát. Gyerekként meg valahogy
ezeket a dallamokat és énekeket hall
gatva könnyebben beférkőzött Jézus a
szívembe. Mikor kiderült, hogy itt ná
lunk Kistarcsán is szerveződik egy
csapat, tudtam, hogy ott a helyem.
Először a minimális, de annál
lelkesebb gitártudásommal
próbáltam hozzájárulni a zene
karhoz. Idővel viszont rájöt
tünk, hogy nemcsak a hang
szerekhez, de az énekléshez is
kellene ember. Akkor tudtam,
hogy ez lesz az én utam és
szerepem. Egyházközségünk
énekkarának is alapító tagja
vagyok, és a zenekar életében
is a kezdetektől jelen vagyok.

Legindi Réka:
• 17 éves vagyok, 10 éve

játszom fuvolán, a kistarcsai
zeneiskolában tanultam. Kö

rülbelül öt évvel ezelőtt kezdtem el a
templomban is játszani. Eleinte csak
néhányan voltunk és csak pár alka
lommal játszottunk. Néhány éve jött
létre ez a zenekar, aminek nagyon
örültem, hogy több emberrel játszha
tunk rendszeresen a szentmiséken. Azt
gondolom, hogy ez egy jó lehetőség
másoknak is megismerni a zenekart és
velünk együtt zenélni.

Csicsiri Dorka:
• Egészen kiskoromban belépett a

zene az életembe, nyolc éves voltam,
amikor fifeozni kezdtem, néhány hó
napra rá pedig már igazi fuvolát tart
hattam a kezemben. Azóta megjártam
már egy nagy fúvós zenekart, kamara
zenekart az iskolában és rengeteg fellé
pést. Jelenleg a mesterdiplomámért
tanulok, az óvónői alapképzettségem
mellett közösségfejlesztő leszek majd
két év múlva. A zene még mindig
hangsúlyos az életemben, ám most már
idő hiányában csak a kistarcsai gitáros
zenekarban ténykedem, illetve nyári
táborok miséi alatt szoktam segédkez
ni. A lelkesedésem azonban továbbra is
töretlen, éppen akkora örömmel ve
szem kézbe a hangszeremet így hu
szonegy éves fejjel, mint ahogyan
nyolc éves koromban is tettem.

Csicsiri Dominika :
• 18 éves vagyok és nagycsaládban

élek. Idén fogom befejezni középisko
lai tanulmányaimat a Patrona Hunga
riae Gimnáziumban. Gyerekkorom óta
jelen van az életemben a zene, a hang
szer, az éneklés. Ma már ez a jelenlét
nagyon minimális az időhiány miatt, a

zenekarban gitárosként próbálok részt
venni. Nagyon szeretek közösségekbe
járni, ezért már tíz éve a Szentjános
bogár közösség tagja vagyok és idén
válik belőlem csoportvezető.

Goreczky (Petrovics) Katalin:
• Számomra a zene igazi örömfor

rás, életem szerves része. Egy nagy,
vidám, muzikális családban nőttem
fel, otthon mindenki játszott hangsze
reken. Nálunk a mai napig minden
családi eseményem szól a zene, éne
kelünk, nagyokat nevetünk...

Hat éves korom óta hegedülök.
Hosszú éveken át játszottam kamara,
vonós és szimfonikus zenekarokban.
Édesapám a budapesti Árpádházi
Szent Margittemplom gitáros zene
karának alapítója, így a keresztény
könnyűzene gyerekkorom óta kísér.

2011ben első gyermekünk szüle
tése után költöztünk Budapestről Kis
tarcsára. Nagy öröm számomra, hogy
több mint négy éve szervezője, része
lehetek a kistarcsai gitáros zenekar
nak. Az általunk játszott dalok köze
lebb visznek engem Istenhez és nagy
kincsnek tartom, hogy ebben mások
nak is segítségére lehetünk a gitáros
miséken.

Gyógytornászként végeztem a
Semmelweis Egyetemen. Idén nyáron
megszületett harmadik gyermekünk,
így otthon vagyok vele jelenleg. A ze
ne mellett nagy szerepet játszik az éle
temben a mozgás, amikor csak tehetem
sportolok és a természetben vagyok a
családommal.

Goreczky Péter:
• Néhány agyon hallgatott

rock kazettát leszámítva a zene
sosem játszott fontos szerepet
az életemben. A templomi gitá
ros énekekről sem gondoltam,
hogy nekem szólnának, egészen
addig, amíg egy budapesti fe
rences templom ifjúsági miséjén
meg nem fogott a fiatalok éne
kéből és dicsőítéséből áradó
öröm és erő. Mire felocsúdtam
volna, pillanatok alatt a misén
szolgáló zenekarban találtam
magamat, zenei előképzettsé
gemnek megfelelően a vetítőgép
kezelőjeként. Innen azonban
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már nem volt megállás, leendő felesé
gemtől megtanultam a legalapvetőbb
gitár akkordokat, amiket váltogatva
igyekszem bekapcsolódni a kistarcsai
gitáros zenekar szolgálatába. Ma már
igazi örömforrás számomra, amikor
otthon, a gyermekeinkkel ülünk le gi
tárral, elénekelni egyegy olyan dalt,
amit a szentmiséken is szoktunk ját
szani. Remélem ők is meg tudják
majd élni, milyen közösségalakító
ereje van a közös éneklésnek és zené
lésnek.

Petrovics Péter:
• Szeretettel köszöntöm az olvasó

kat. 24 éves, rákosszentmihályi lakos
vagyok. Az idén végzem az 5. évfolya
mot a BME Építész Karán. Kiskorom
ban, négy év trombita tanulást követő
en, dobolni kezdtem, melyet hét éven
át folytattam. A zene egész gyermekko
romat végigkísérte: sokszor LEGOzás
közben is valami szép dallam ment a
háttérben. Emellett a templomunkban
rendszeresen gitáros misék szóltak. Ré
gebben édesapám 15 évig vezette a Le
hel téri Árpádházi Szent Margit
templom gitáros kórusát, aminek édes
anyám is tagja lett később. Így itthon is
sokat játszották gitáron azokat a dalo
kat, melyeket Sillye Jenő – a gitáros
mise mozgalmának elindítója – szer
zett. Így lobbant fel bennem a vágy,
hogy autodidakta módon én is megta
nuljak gitározni. Kis idő múlva már
igyekeztem a helyi, Szent Mihály
templomban a miséken is játszani.
Egyszer csak váratlanul, a kisebbik nő
vérem hívott, hogy vegyek részt a kis
tarcsai misék szolgálatában. Azóta itt
vagyok otthon. Kívánom, hogy minden
ember részesüljön abban a felszabadító
örömben, amit a zene és azon belül az
Istennek szentelt dallamok nyújthatnak.

Vass Virág:
• A zenekarban kezdtem el dobolni,

előtte nem játszottam semmilyen zene
karban és nem is tanultam külön zenét
sem. Mégis, azért van némi kötődésem
a zenéhez, ugyanis már 16 éve néptán
colok, úgyhogy a zene végigkísérte a
gyerek és kamaszkoromat is. Nagyon
szeretek ebbe a közösségbe tartozni,
mert egy vidám és élettel teli kis csa
patról van szó. Emellett most az EL
TETÓK karára járok, immár második
éve, ahol mozgásfejlődést tanulok, és

próbálom minél jobban belevinni a
gyerekek nevelésébe is a zenét, mert
úgy gondolom, hogy nagyon sokat se
gíthet majd később a tanulásukban.

Gróf Gábor:
• Ahogy elkezdtem számolgatni

idén már 25 éve kezdtem el a gitá
rommal szolgálni a különböző közös
ségeket, plébániákat, így a saját egy
házközségemet is. Mindig nagy
örömmel mentem bárhova, ha hívtak
és éreztem, hogy szükség van arra,
amivel én tudok másokat közelebb
vinni Istenhez. A gitáros énekeket ér
zem magamhoz legközelebb, ebben
tudom kiénekelni magamból örömö
met, bánatomat Istennek, és szeretnék
másokat is ehhez hozzásegíteni, akik
hasonlóan éreznek. Az utóbbi időben
basszusgitározom a zenekarban a tel
tebb hangzás érdekében.

***
Amint a fenti bemutatkozásokból

érezhető, életünknek eltérő szakaszai
ban vagyunk, másmás nehézségekkel,
problémákkal és időbeosztásokkal
rendelkezünk, de igyekszünk minden
hónap második szombat estéjén össze
jönni és a lehetőségekhez képest minél
magasabb színvonalon muzsikálni.

A zenekar terveiről is essék néhány
szó, ne csak a jelenről. Szeretnénk, ha a
hangzásunkon tudnánk javítani, hogy a
különböző hangszerek és énekhangok
kiegyensúlyozottabban és harmoniku
sabban szóljanak, ehhez azonban egy
kisebb hangrendszerre, keverőre lenne
szükségünk, aminek a fedezetét nem
tudjuk előteremteni. Szeretnénk közép
távon az ifjúsági hittanosokat is bevon
ni az éneklésbe kórus formájában és
talán oratóriumokat is megtanulni.
Több megkeresést kaptunk, hogy ha
vonta többször is legyen gitáros mise,
de jelen helyzetben ezt magunk nem
tudjuk vállalni, azonban próbálunk
időnként vendég együtteseket is hívni,
hogy ezt az űrt be tudjuk tölteni.

Nagyon nagy örömünkre szolgálna,
ha hallanánk a misén részt vevőket is
velünk együtt énekelni, mert nem
koncertet szeretnénk adni a mise kere
tében, csupán liturgikus zenei „aláfes
tést”. A szolgálatunknak csak akkor
van értelme, ha közösségi élménnyé és
közös Isten dicsőítéssé válik!

Gróf Gábor
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Árpádházi Szent Erzsébet tisztele
tére. Ezen rózsafüzér titkain elmélked
ve betekinthetünk Szent Erzsébet lel
kiségébe. A speciális rózsafüzér ese
tén, a kereszt helyén Szent Erzsébet
érem található. Ebben az esetben a Hi
szekegyet az éremre imádkozzuk.

A rózsafüzér a hagyományos ró
zsafüzér segítségével imádkozható.

Bevezetés: Hiszekegy…. Mia
tyánk, Üdvözlégy (3szor), Dicsőség.

Árpádházi Szent Erzsébet könyö
rögj érettünk! Ámen

Üdvözlégy titkok:
1. aki nagyobb, mint az egész világ,
2. aki megmutatta, hogyan éljünk,
3. aki szívünk Szent Királya,
Árpádházi Szent Erzsébet könyö

rögj érettünk! Ámen
Tized (5ször): Miatyánk, Üdvöz

légy (10szer), Dicsőség.
Árpádházi Szent Erzsébet könyö

rögj érettünk! Ámen
Üdvözlégy titkok: (minden Üdvöz

légy közepén mondjuk a titkot)
1. aki rózsává változtatta a kenye

ret Szent Erzsébet kötényében,
2. aki Szent Erzsébet erényességét

és jámborságát felmagasztalta,
3. aki Szent Erzsébet által gyakorol

ta az önzetlen és irgalmas szeretetet,
4. aki Szent Erzsébetnek utat muta

tott az igazságosság cselekedeteihez,
5. aki Szent Erzsébetet a tisztessé

ges lányok és hűséges feleségek pél
daképévé tette,

Árpádházi Szent Erzsébet könyö
rögj érettünk! Ámen

Befejezés: Keresztvetés.
Forrás: Új Rózsafüzérek c. könyv

Összeállította: KA

RÓZSAFÜZÉR



Reményt és jövőt adok nektek.
Szeptember 1718án került megrende

zésre a Kulturális Örökségnapok országos
rendezvénysorozat. Nagytarcsán már évek
óta szép hagyomány a rendezvény kereté
ben megtartott Nyitott Templomok Éjsza
kája. A hétvége alatt mindkét templomunk
nyitott kapukkal várta az érdeklődőket. Le
hetett nézelődni, felmenni a templomto
ronyba, sőt még a harangot is meg lehetett
szólaltatni (lásd képünkön). A szervezők a
kicsiknek és nagyoknak kézműves foglal
kozásokkal, templomos kirakóval, bibliai
társasjátékkal és stílusosan püspökkenyér
rel kedveskedtek. A nagytarcsai Bosco
Szent János katolikus templomban Farkas
István egyháztanácstag fogadta a látogató
kat. Rövid idegenvezetés keretében bemu
tatta a templomot, ismertette történetét. A
rendezvénysorozat keretében minden év
ben valami különleges programmal is ké
szülnek a szervezők. Idén a nemrég szentté
avatott Teréz anya tiszteletére filmvetítést
tartott a katolikus közösség. Örömünkre, az
eseményre sokan eljöttek. A drámai mon
danivalójú film által bepillanthattunk Teréz
anya önfeláldozó szolgálatába. A vetítés

után sok pozitív visszajelzés érkezett, hogy
igény volna egy keresztény filmklub szer
vezésére. A filmvetítést követően felgyul
ladtak a fáklyák és a résztvevők a szeretet,
az összetartozás és az élő hit lángját jelké
pező fáklyákkal, mécsesekkel vonultak át a
programsorozat másik helyszínére, a Nagy
tarcsai Evangélikustemplomhoz. Nagytar
csán megható hagyomány ez, hogy a láng
képletesen összeköti a két templomot, a ke

resztény szíveket. Az evangélikus temp
lomban az este a NagytarcsaPéceli NaP
kórus koncertjével zárult.

Másnap idegenvezető kalauzolásával a
Faluséta keretében be lehetett járni a köz
séget. A Nagytarcsai Falumúzeum, a Köz
ségháza és a templomok voltak a séta
állomásai, ahol színvonalas programok
kal, előadásokkal várták az érdeklődőket.
AranyossyPéter Máté történész a nagy
tarcsai katonasírok kapcsán végzett kuta
tásairól számolt be a rendkívüli temetősé
ta során.

Reményt és jövőt adok nektek! (Jer
29,11) volt az idei év mottója. Nagytar
csára vonatkoztatva ennek a két szónak
különleges tartalma is van: reményünk
van Krisztusban, nagytarcsai katolikus
közösségünk erősödik és növekszik.

Ezúton is hálásan köszönjük a szerve
zők és minden közreműködő segítségét. A
Nyitott Templomok Napját jövőre is meg
szeretnénk tartani! Reméljük, mindig
egyre többen leszünk!

Rónainé Krisztina
Fotó: ZavicsaVarga Viktória

NYITOTT TEMPLOMOK NAGYTARCSÁN
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Szent András apostolra emlékezünk li
turgikus ünnepén, november 30án.

†Petra, 60.
Szent János elbeszélése szerint András

egyike annak a két tanítványnak, akik elő
ször követték Jézust. Kezdetben Kereszte
lő János tanítványai közé tartozott, de
amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban
megtalálták a Messiást, hozzá csatlako
zott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, Si
mon Pétert is (Jn 1,3542).

András életéről – aki az elsők között
követte Krisztus hívó szavát: Jöjjetek utá
nam, én emberhalásszá teszlek titeket! – az
evangéliumokból keveset tudunk meg. An
nál többet mond el az András Cselekedetei
című apokrif könyv. Elbeszéli, hogy mi
lyen viszontagságok közepette vitte Krisz
tus örömhírét András apostol Örményor
szág napégette pusztaságain, Kurdisztán
szakadékos hegyein át a Feketetenger
partjáig. Feltűnik a szkíták földjén is, és
hirdeti az evangéliumot a nomád pásztorok
és vadászok sátraiban. Végigjárja Trákiát
és Görögországot, míg végül Achaiában
Aegeas prokonzul elé állítják.

A helytartó megkérdezte tőle: Te vagy
az az András, aki lerontod a bálványok
templomát, és az embereket abba a babo
nás szektába csábítod, amelynek kiirtásá
ra a római császárok parancsot adtak?
András így válaszolt: A római császárok
még nem ismerték föl, hogy Isten Fia min

den ember üdvösségéért jött el, és meg
győző tanúságot tett Jézus mellett. Aegeas
kifakadt: Csodálkozom rajta, hogy értel
mes ember létedre hogyan tudsz olyan va
lakit követni, akiről magad mondod, hogy
keresztre feszítették. Erre András elmagya
rázta, hogy Jézus kereszthalála misztéri
um, és hajlandónak mutatta magát arra,
hogy e misztériumról többet is elmondjon,
ha a helytartó hallani akarja. Aegeas így
felelt erre: Én türelemmel meghallgatlak,
de ha te utána nem teszed meg engedelme
sen, amit mondok neked, magad is megta
pasztalhatod a kereszt misztériumát!

András egy nagy beszédben föltárta a
kereszt által történt megváltást. A helytar
tó egyre türelmetlenebbül hallgatta. Vége
zetül börtönbe küldte, hogy András rájöj
jön: teljesen értelmetlen dolog önként a
kereszthalált vállalni, és kitenni magát a
legszörnyűbb kínoknak. Amikor a legvá
logatottabb kínzások sem törték meg, pa
rancsot adott, hogy feszítsék keresztre.

Amikor András megpillantotta a szá
mára készített keresztet, hangosan fölkiál
tott: Üdvözlégy, szeretett kereszt! Te
szépséget és ragyogást nyertél az Úr tag
jaitól. Mert mielőtt az Úr fölszállt volna
reád, a föld rémülete voltál, most azonban
rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!
Kérésére a keresztet átlósan ácsolták, mert
méltatlannak érezte magát Jézus kereszt
jére. Ezt az átlós keresztet hívják a mai
napig András keresztnek. Miután megfe
szítették, két napig függött a fán, s a le
genda szerint ő maga tartotta vissza az
embereket attól, hogy levegyék. A harma
dik napon véget értek kínjai. Halála pilla
natában csodálatos fény ragyogta körül, és
Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy di
csőségében jön el érte az Úr.

Ünnepét a naptárak november 30ra
teszik. Rómában a 6. század óta ünneplik.

Szent András apostol, könyörögj érettünk!
Rónainé Krisztina

Forrás: katolikus.hu
Kép: Szent Péterbazilika

SZENT ANDRÁS



Kedves gyerekek!
Most a harmadik levelet olvashatjá

tok a Kedves Ferenc pápa! című könyv
ből, amit Emil, egy 9 éves kisfiú írt a
Dominikai Köztársaságból:

Kedves Ferenc pápa!
Meghalt családtagjaink láthatnak

minket a mennyből? Emil
Ferenc pápa válasza pedig a

következő:
Kedves Emil!
Biztos lehetsz abban, hogy látnak

téged. Ha jól értem, a mennyben lévő
rokonaidra gondolsz. Te nem látod őket,
de amikor Isten megengedi, ők látnak
minket, legalábbis életünk bizonyos
pillanataiban. Nincsenek távol tőlünk,
ugye tudod? Imádkoznak értünk, és
szeretettel vigyáznak ránk. Ez az, ami
fontos. Elhunyt rokonaidat elképzelhe
ted úgy, amint az égből rád moso
lyognak. Úgy rajzoltad le őket, hogy
körülöttem repülnek. De ők melletted is
ott „repülnek”, szeretettükkel kisérve
téged. Ferenc pápa
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REJTVÉNY

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

LEVÉL

Az oldalt összeállította:

Vass Veronika rovatvezető

Egy nap találkozott egy olyan ma
nóval, aki egészen más volt, mint a
többi. Nem volt rajta sem csil
lag, sem pont. Egyszerű fa
manó volt. Lúciának hívták.
Nem mintha az emberek nem
ragasztottak volna rá matricá
kat – csak azok egyszerűen
nem maradtak meg rajta! Né
mely manó emiatt felnézett rá
és ragasztott rá egy csillagot.
De a csillag leesett! Mások le
nézték, mert nem volt egy csillaga
sem, és raktak rá egy szürke pontot.
Ám az is leesett!

– Én is ilyen akarok len
ni! – gondolta Pancsinelló.
– Nem akarom, hogy mások
jeleket rakjanak rám!

Megkérdezte a matrica
nélküli famanót, hogyan le
hetséges az, hogy neki nincs
egyetlen matricája sem.

– Ó, nem nagy ügy! –

válaszolta Lúcia. – Egyszerűen csak
mindennap meglátogatom Élit.

– Élit?
– Igen, Élit, a fafaragót.

Jót ücsörgök a műhelyében.
– De miért?
– Majd megtudod! Menj

el hozzá, fel a hegyre!
Ezzel a matrica nélküli

famanó megfordult és el
ment.

– Szerinted egyáltalán
szóba áll majd velem? – kiáltott utána
Pancsinelló.

De Lúcia ezt már nem hallotta meg.
Így aztán Pancsinelló ha

zament. Leült az ablak elé, és
nézte, hogyan rohangálnak
ideoda a manók, csillagokat
és szürke pontokat osztogatva
egymásnak. „Ez így nincs
rendjén.” – suttogta, és elhatá
rozta, hogy elmegy Élihez.

MAX LUCADO: ÉRTÉKES VAGY (3. RÉSZ)

SZÍNEZŐ

Írd a négyzetekbe a meghatá
rozásokat és megfejtésül egy fo
galmat kapsz.

1. Ezt a bűnt törli le rólunk a
keresztség szentsége.

2. Az első és legfontosabb
szentség.

3. Ezt is ajándékba kaptuk az
Istentől a teremtéskor.

4. Választás más szóval.
5. Így is lehet bűnt elkövetni.
6. ……... Simon, aki segít

Jézusnak vinni keresztjét.
7. Erre törekszik minden em

ber.
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Októbertől Görbe atyának egyedül
kell ellátnia a három települést, ezért
megváltozott a miserend. Az új rend miatt
kérjük kísérjék figyelemmel a hirdeté
seket, vagy honlapunkat. Fontos válto
zás, hogy csütörtökönként mise helyett
igeliturgiát tartunk.

Gyóntatási rend: elsőpénteken
17.15től, valamint a hétköznapi és a
vasárnapi szentmisék előtt 1015 perc
cel, amikor atya ideér Csömörről. Kér
jük időben jöjjenek, hogy a szentmisét
pontosan tudjuk kezdeni.

November
• 12. Özvegyek és egyedülállók lel
kinapja a plébánián 1015 óra között.
• 26. Adventi koszorúkészítés.
• Roráte misék (nov. 28tól): hétfőn,
kedden és pénteken reggel 6 órától.

December
• 1617. Adventi lelkigyakorlat, Dr.
Török Csaba atya vezetésével.
• 17. 19 órától a Vivace kórus rendez
adventi zenés áhitatot: „Menjünk mi
is Betlehembe!” címmel.
Megjelent az egyházközség 2017es fa
linaptára. A közösségek fotóin kívül ha
vonta elgondolkodtató idézeteket és a
plébánián, templomban történtek évfor
dulóit is megtalálhatja. Pl. Mióta miséz
nek 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:erkölcs
SZENTMISÉK RENDJE

hétfő: 18.30
kedd: 7
szerda: 17.30
csütörtök: 18 igeliturgia
péntek: 18
szombat: 18 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 10.30
Görögkatolikus szent liturgia:
a hónap 1. és 3. vasárnapján 18 óra.
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;
18.30 mise énekelt zsolozsmával (T);
19 Felnőtt hittan kéthetente.
• Kedd: 15 óra, engesztelő imaóra (T)
• Szerda: 1819.30, a Vivace Kórus pró
bája. 18.15, Mária Légió imaestje
• Csütörtök: 17.30 szentségimádás (T);
• Péntek: elsőpénteken egésznapos

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

1. Mi a búcsú?
A búcsú Isten színe előtt a már

megbocsátott bűnökért járó ideigtartó
büntetések elengedése részben vagy
teljesen.

2. Ki nyerhet búcsút?
A búcsút a megfelelően fölkészült

katolikus hívő, nyerheti el az Egyház
segítségével, ha teljesítette a kiszabott
föltételeket. ...

14. Mit jelent a búcsúra való lel
ki fölkészültség?

A lélek kegyelmi állapotát és bizo
nyos cselekedeteit, melyeket az Egy
ház külön meghatároz a búcsúk enge
délyezésekor.

15. Milyen fölkészültséget kíván
a részleges búcsú?

A részleges búcsú elnyeréséhez a
katolikus hívőnek:

a) kegyelem állapotában kell len
nie – azaz nem lehet halálos bűnben;

b) akarnia kell a részleges búcsú
elnyerését, legalább ezzel az általános
szándékkal: „mindig el akarom nyerni
a lehetséges részleges búcsúkat”.

16. Milyen fölkészültséget kíván
a teljes búcsú?

a) Szentségi gyónás – annak kife
jezéséül, hogy az Egyház bűnbocsátó
hatalma által akar megbékélni a lélek
Istennel.

b) Szentáldozás, lehetőleg a teljes
búcsú elnyerésének napján – a Krisz
tussal való szentségi közösség megva
lósulásáért.

c) A teljes búcsú elnyerésének

legalább általános szándéka.
d) Mentesség minden bűntől, még

a bocsánatos bűnökhöz való ragasz
kodástól is.

c) Imádság a Szentatya szándékára.
19. Ha valaki búcsút nyer, to

vábbadhatjae másnak?
Igen, de búcsú csak a tisztítótűzben

szenvedő lelkeknek adható tovább. A
szenteknek nem ajándékozható, mert
nekik már nincs rá szükségük. A
földön élő embereknek pedig búcsú
nem adható át. ...

25. Rendes körülmények között
mikor és mivel lehet teljes búcsút
nyerni?

Föltételezve a 14. kérdésben mon
dottakat, teljes búcsút nyerhetünk: ...

b) Legalább félórás jámbor szent
írásolvasással.

c) Legalább félórás szentségimádással.
d) A keresztút elvégzésével.
e) A Rózsafüzér legalább öt tizedé

nek elimádkozásával templomi vagy
családi közösségben.

f) Nagypénteken a Kereszt imádá
sakor.

g) Halottak napján és nyolcadában.
h) A Pápa Urbi et orbi áldásának

vételekor.
Krisztus Király ünnepén – november
20án – teljes búcsút nyerhet az a hívő,
aki nyilvánosan elimádkozza az Úr Jé
zus az emberi nem Megváltója, tekints
ránk... kezdetű imát. Ugyanezzel az imá
val máskor részleges búcsú nyerhető.
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