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Könnyű átadni magunkat a melankóliának. Sőt, 
nehéz vele szembeszállni. Nehézségek érnek minket,
olyan utakra lépünk, amelyeket messze el akartunk 
kerülni. Szenvedünk, küzdünk, megpróbáltatunk. 
A küszködés valóságos. Mit adhat a hit? 

Lassan közeledünk a Hit évének lezárásához. Talán
mégsem mindenki élhette még át a hitünk felszabadí-
tó erejét. A nehézségek eltakarják előlünk a valóságot.
„Amikor elkeseredett a lelkem, amikor a szívem 
vérzett: akkor balga voltam, józanság híján, akár a 
barom, olyan voltam színed előtt.” (Zsolt 73,21k) 

Nem könnyű, amikor az érzelmek és az értelmünk
küzd bennünk egymással, mégis tudjuk, hogy lehet
számtalan gond az életünkben, egyszer mindez véget
fog érni és helyébe az Isten szeretete és megbocsátása
lép. Mit adhat a hit? Elsősorban józanságot. Írt a fájdal-
mainkra. Azokra a sebeinkre,
amelyeket senkinek nem aka-
runk megmutatni sem. Amikor
hiszünk Istennek, akkor olyan
 útra lépünk, amely szembeszáll
az érzelmeinkkel. A belső
 elszigetelődésünk helyett kinyí-
lunk, az önsajnálat helyett más
fájdalmára tekintünk, a könnyű
utak helyett bátran szembené-
zünk az erőnket megpróbáló
 áldozatokkal. Ez a hit ereje. Nem
elveszi, ami rossz, hanem erőt ad
hozzá, hogy így is cipelni tudjuk. 

Az életünk legbiztosabb pontja, amit a zsoltáros így
fogalmaz meg: „de most már mindig nálad maradok,
hiszen megfogtad jobbomat.” (Uott, 23.) Istennél
 maradunk, akármit is tettünk, akármennyire is fáj, akár-
mennyire szeretnénk kijavítani dolgokat, jóllehet nem
megy… Istennél maradunk. De nem elegendő ennyi is? 

A tanév elején ismét a Szentlelket hívjuk. Kérjük,
adjon erőt az új tanévhez. Adjon örömöket, adjon 
valódi békét a szívünkbe. Azt szeretnénk, hogy érez-
zük, valóság mindaz, amit hiszünk. Hogy minden 
fájdalmunk felett az Isten uralkodik. Ezt csak akkor 
élhetjük át, ha megnyílunk a Vele való kapcsolatra.
Merjünk a hitünkre építeni! Kérjük a józanságot, 
amelyet csak Ő tud nekünk adni! 

Erőt kell merítenünk ebből a kapcsolatból! Az új
tanév ismét sok módon ad lehetőséget arra, hogy

 Istennel találkozzunk: a szent -
misében, szentség imádásokban,
találkozásokban, az elesettekben.

Keressük szenvedélyesen a 
találkozást Istennel, és akkor
mindennel szembeszállva, új
életre támad hatunk. Akkor nem
sújt le a bűn, a gond, a nehéz-
ség, hanem „a mulandóság 
szolgai állapotából majd  
felszabadulunk az Isten fiainak
 dicsőséges szabadságára.” 
(vö.: Róm 8,21).

Molnár Miklós atya

„Vegye fel mindennap…”
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Krónika

„A tudományok és technika fejlődése napjainkban
csodálatos, ám egyúttal félelmetes lehetőséget is ad az 
ember kezébe…

Úgy az állam, mint az Egyház erejének forrása a
nemzet alapos képzettsége és iskolázottsága….

A hitoktatás az Egyház küldetésének abszolút első-
rangú feladata. Az Egyház szentelje energiáinak legjavát
a hitoktatás ügyének!...

Az a hitoktatói tevékenység, amely a családon belül
folyik, egészen kivételes lehetőségekkel rendelkezik, és
semmi egyéb nem helyettesítheti.”   

( II. János Pál pápa breviáriuma)

A nyár végén, II. János Pál pápa fenti gondolataival
kezdjük az új tanévet, kérve a Szentlélek segítségét a
ránk váró feladatok teljesítéséhez. Feladata pedig min-
denkinek lesz. A gyerekeknek a tanulás, a tanároknak
a tanítás és nevelés, a szülőknek a nevelés és a családi
háttér biztosítása, de kijut a feladatokból a nagyszü-
lőknek is. Böjte Csaba testvér írja egy helyütt: 

„A teológián, ha bajban voltam – vizsgák előtt az 
ember mindig bajban van -, elmentem az Elmekórház-
ba, az Öregotthonba a mamákhoz.   Vittem nekik 
virágot, levágtam a körmüket, s mondtam nekik, hogy
holnap vizsgázom, tessék értem imádkozni. Minden
tantárgyból a legjobb osztályzatokat kaptam, ami nem
az én érdemem – az öreg mamák kiimádkozták.” Tehát,
mint látjuk, mindenki hasznossá teheti magát.

Az ősz első kiemelkedő programja a Plébániai nap
lesz, amelynek előkészítése már javában folyik. 
A programokról még részletesen is szólunk. Mindenkit 
várunk szeptember 21-én!

Decemberben lesz plébániánkon a főpásztori 
vizitáció. Ennek során Erdő Péter bíboros úr – akadá-
lyoztatása esetén az általa megbízott segédpüspök – 
látogat el plébániánkra. A néhány napos vizitáció 
során személyes tapasztalatokat szerez az egyházköz-
ség hitéleti, közösségi, gazdasági életéről, eredménye-
inkről, gondjainkról, nehézségeinkről. Elbeszélget a
plébánia papságával, a képviselőtestület tagjaival, a 
különböző közösségek tagjaival, néhány napig szemé-
lyesen is részt vesz plébániák életében. A látogatás 
ünnepi szentmisével zárul, amelyen kiszolgáltatja a
bérmálás szentségét.

Szeptembertől újra indul a hitoktatás gyerekeknek,
fiataloknak és a felnőtteknek is. Szintén folytatódnak a 
közösségi foglalkozások és programok. Figyeljük a 
hirdetéseket!

A nyáron elkészült a sekrestye új bútorzata, amelyet
örömmel birtokba is vettünk. A megújulás következő 
fázisa az orgona felújítása lesz, amely szintén elkezdő-
dött a nyár során. A szükséges alkatrészek beszerzése
után a felújítást igyekszünk úgy végezni, hogy a szent-
miséken és egyéb liturgikus eseményeken sem marad-
junk orgonaszó nélkül.

Hazánk nagy részét ebben az évben két komolyabb
természeti katasztrófa is fenyegette: az árvíz, majd a
szárasság. Az utóbbin nem sokat tudtunk segíteni, de
az árvízben megtapasztalhattuk azt a nagy segíteni
akarást, amely minden ember szíve mélyén ott rejtő-
zik. Bár nem részletezte annyira a média, s bár csak
egy szentmisén hirdettünk konkrét, közös segítség-
nyújtást, nagy élmény volt éjszakánként itt-ott össze-
futni a közösségünk tagjaival, ahogy vagy a zsákokat
pakolták, vagy azokat adogatták egymásnak. Mindig
erőt adó tapasztalat, amikor az eredendő jóságunkkal
találkozunk, akár nagy szükségben, akár örömben
érezzük is meg.

Az idei nyáron két, számunkra is ismerős kispapot
szenteltek fel: június 21-én, Győrben, Heiter Róbert 
Gottfried OPraem testvérünket pappá szentelték. Őt a
tavalyi nagytáborból ismerhettük meg. Az idei hivatás-
hétvégén megismert Marton Zoltánt pedig diakónussá
szentelték, és a szomszédunkba: Krisztinavárosba 
helyezték gyakorlatra. 

„Hiszem, hogy mindaz, ami igazán értékes az
életünk ben, ami az embert emberré teszi, azt nem 
tudja elvenni tőlünk a gazdasági válság, a pénzügyi 
összeomlás, amely országainkat érinti. Családod, bará-
taid iránti őszinte szeretetedet, azt, hogy gyermekeid-
del vidáman elmenj kirándulni vagy egy zimankós este
leülj sakkozni, römizni, azt nem tudja elvenni tőled 
senki. Azt, hogy egy jó sörre leülj barátaiddal és 
egymást férfiasan ugratva elbeszélgessetek, gondolom,
megteheted, még ha nem is dübörög a gazdaság….”

(Böjte Csaba: Merjünk hinni és szeretni)

Béres György
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Plébániai nap reggeltől késő estig

Szeretnéd jól érezni magad? Vágysz egy jó beszélgetésre a plébániai barátaiddal? Szeretnél kikapcsolódni? 
Jó lenne megismerni közösségünk tagjait? Vagy talán csak egy jót ennél?

Akkor itt a helyed templomunk kertjében 2013. szeptember 21-én délelőtt 10 és este 10 között, ahol 
jobbnál-jobb programok várják az érdeklődőket.
A programról előzetesen: 

Kézműves foglalkozások: 
• Agyagozás Sáas Kingával 10 órától 12 óráig.
• Képkeretfestés Andrejszki Katival 12 órától 14 óráig.
• Origami Orient Enikővel vagy gyöngyfűzés Alföldi Nórával 14 órától 16 óráig.
• Ékszerkészítés drótból Borosnyay Klárival vagy tizedes rózsafűzér készítése 

Mózesi Egonnal 16 órától 18 óráig.

Sportolás a cserkészek vezetésével. 
• focibajnokság
• röplabdabajnokság 
• ping-pong bajnokság
• csocsóbajnokság
• számháború
• íjászat
Jelentkezés a helyszínen az előzetes kiírásoknak megfelelően!

Vetélkedők, ügyességi játékok
• sorverseny kicsiknek, nagyobbaknak
• templom-kvíz
• élő társas
• horgászat
Ifjúsági és felnőtt programok:
• beszélgető-körök
• főzőverseny
• fotópályázat 1
• borkóstolás 18+ 2
• közösségválasztó labirintus
Programok picurkáknak:
• mesekuckó
• babaklub Vörös Teri nénivel
Este 6 órakor közös hálaadó szentmisén veszünk részt, azt követően pedig a táncos lábúakra néptánc, majd

koncert és teaház vár.
A vetélkedők győzteseit meg is jutalmazzuk, illetve mindenki játszhat velünk tombolán.

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Legyél részese Te is közösségünk élete egyik legfelejthetetlenebb napjának!
Már eddig is sokan jelentkeztek segítőnek, de ha kedvet kaptál és szeretnél velünk készülődni, akkor jelent

kezz a sekrestyében Zolinál vagy telefonon nálam (Hernády Orsolya: 30/469-2008)!
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Színpadra termett!

Itt a lehetőség, hogy ezt minél többen bebizonyítsák! A Plébániai napon állítunk egy szín-
padot is, amelyre a délelőtt és a délután egy-egy időszakában folyamatosan várjuk az elő-
adókat: kicsiket és nagyokat, családokat és egyéni szereplőket, közösségeket. Nincsenek mű-
faji kötöttségek, lehet szavalat, ének, tánc, zeneszám, bűvészkedés, vidám jelenet, bármi, amit
a nézők szívesen fogadnak. Ismert mesék feldolgozását éppúgy elő lehet adni, mint a szerep-
lők által írt saját történeteket. Jelentkezés a helyszínen, de még jobban örülünk a 
plebaniainap@gmail.com címre történő előzetes jelentkezésnek.

Fotópályázat

Fotópályázatot is hirdetünk a Plébániai napra.
A pályázat témája: Isten országa köztetek van. (Lk 17,21)

Kérjük, hogy a nevezni kívánt képet (pályázónként 1 db kép) szeptember 18-ig küldjék el
a plebaniainap@gmail.com címre. A felkért zsüri véleménye alapján a 10 legjobbnak ítélt 
képet kiállítjuk, ezekre szavazni lehet, és a legtöbb közönségszavazatot elnyerő fényképeket
jutalmazzuk.

A beküldéshez kérjük megadni a kép címét, a készítő nevét és egy jeligét, amellyel a 
képet kiállítjuk. A pályázatra beküldött valamennyi kép a későbbiekben megtekinthető lesz a
plébánia honlapjának Galériájában is.

Talentumaink 

De jó lenne, ha valaki segítene ezt a rengeteg almát befőzni! Közben még beszélgethetnénk, aztán meg 
vacsorázhatnánk is együtt egy jót! Ugyan ha reggeltől estig csinálnám egy hét  alatt talán egyedül is a végére
érek...És én is meg tudom varrni nagy nehezen a kiszakadt gatyám...És két tükörrel le tudom magamnak vágni a
hajamat hátul is... De bicikliket szívesen szerelgetnék, ha valakinek kellene itt a közelben, még ha nem is
vagyok főállású bicikliszerelő...És a kerttel is szívesen foglalkozom, és sokszor többet terem, mint amire nekem
szükségem lenne...És esetleg matekozásban is szívesen segítek gyerekeknek...Meg igazából ebből az almából is
szívesen adnék másnak is, akinek nagyobb szüksége volna rá...

Ugyan a piacgazdaság sok mindent megoldhat, kielégíthet, de mindannyiunknak lehetnek még „elásott 
talentumaink”: felajánlható időnk, energiánk, figyelmünk, amivel segíthetünk másoknak. Ugyanakkor lehet, hogy
egész közel vannak olyanok, akik meg nekünk segíthetnek szükségeinkben. Talán az Isten is örömét leli benne,
ha ezeket megpróbáljuk összekötni, talentumainkat kamatoztatni mindannyiunk javára és az Ő nagyobb 
dicsőségére, szeretettel:

Hamarosan egy új kezdeményezés indul a plébánián. Ennek lényege, hogy egymást tudjuk segíteni és 
magunk is segítséget kaphassunk a szükségeinkben. Légy aktív tagja a közösségnek, ne csak látogatója az 
alkalmainknak! Hamarosan további részleteket tudhatsz meg!

Simó Áron
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Az iskolai hit- és erkölcstan oktatásról

Az idei tanévtől bevezetik az általános iskolák 1. és 5. évfolyamain a kötelező etikaoktatást, amely helyett a
szülők kérhették gyermekeik felekezet szerinti hitoktatását, így természetesen a katolikus hit- és erkölcstan
oktatást  is választhatták. A Püspöki Kar körlevelet adott ki, amelyben felhívta a figyelmet az iskolai hitoktatás
fontosságára  és a választás hitvallás jellegére.

Az elsősök beiratkozása előtti hetekben végiglátogattuk a plébánia területén lévő óvodákat, hiszen innen
jöttek  a leendő elsőosztályosok. Tájékoztató beszélgetésre hívtuk a szülőket, hogy a hiányzó vagy esetleg téves
információkat tisztázhassuk. A templomba járók közül is sokan fogadták el meghívásunkat, egy iskolaigazgatót is
sikerült körünkben tudnunk, aki az iskolai oldalról tudott válaszolni a kérdésekre.

Akik a hit- és erkölcstan oktatást választják, azok számára ez kötelező iskolai tantárgy lesz az órarendbe
beépítve , a többi tantárggyal megegyező értékeléssel, osztályozással. A döntés egy tanévre szól. Az elsősök 
Fülöpné Erdő Mária: Beszélgetés Istennel című hittankönyvéből, az ötödikesek Székely János püspök atya 
Könyvek könyve című hittankönyvéből fognak tanulni.

Létszámadatok a plébánia területéhez tartozó iskolákban 

A fenti adatok az évfolyamok létszámához viszonyítva általában 30 %-os arányt jelentenek.

A hitoktatást az ELTE Gyakorló Iskolában Matolcsy Kálmán atya, a Tamásiban Oláh Enikő, a Németvölgyi
Általános  Iskolában pedig Tóth Lászlóné Gabi látják el.

Az új lehetőség sok kérdést is felvet. Mennyire fogunk tudni élni az adódó missziós lehetőséggel, hiszen most
olyan gyerekek, családok kerülhetnek kapcsolatba a hittel, az Egyházzal, akik eddig távol voltak tőle? Befogadó
közösség várja-e őket egyházközségünkben? Hogyan lehet majd – különösen az ötödik osztályban – egy
csoportban  foglalkozni a „profi” hittanossal és a hit alapjaival most ismerkedőkkel? Lehet-e hittanos közösséget
formálni egy iskolai tanórán? 

A kötelező iskolai óra bevezetése változást hoz a plébánia hitoktatás rendjében is: ősszel nem indítunk
párhuzamos  csoportot, tehát a két érintett évfolyam részére nem tartunk plébániai hitoktatást. Azonban súlyos
veszteség lenne hagyni, hogy pár év alatt felmenő rendszerben kihaljon a plébániai hittan. Gondolkodnunk kell
a megoldáson, hogyan tudjuk a plébániai hittanos alkalmakat egyre inkább a hit elmélyítésének és a keresztény
közösség építésének helyévé tenni.

Lukách Krisztina

Az iskola neve A katolikus hit- és erkölcstant választók létszáma

1. évfolyamon 5. évfolyamon

Tamási Áron Általános Iskola 29 fő 20 fő

Németvölgyi Általános Iskola 19 fő 6 fő

ELTE Gyakorló Iskola 23 fő 11 fő
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Közösen táboroztak a
ministránsok Dágon

Perzselő forróság, hőségriadó
Budapesten, július végén. De mit
csináltak a ministránsok? Egy régi
hagyományt elevenítettünk fel,
melyre az előző években nem volt
lehetőség. Magunk mögött hagytuk
a perzselő fővárost, és elindultunk,
hogy volt káplánunk - Szőcs László
atyához tartozó telepelülésen 
töltsünk el néhány napot kicsik és
nagyok közösen. Jelen volt mind a
6 kollégium ministránsainak színe
java és vezetőik, volt vezető 
gyermekeivel, és megtisztelte tábo-
runkat jelenlétével káplánunk is.
Összesen negyvenhatan voltunk
együtt a hétvégén.

Nagy boldogságot okoztunk
László atyának, örömmel köszön-
tötte a rég nem látott ismerős 

arcokat, és a legifjabb ministránso-
kat, akiket még ő keresztelt meg.

Programjaink között volt méta,
foci, petáng, kirándulás, városvetél-
kedő, vízi vetélkedő, akadályver-
seny, rögtönzött színi előadás. Nem
kis feladat volt együtt dolgoznia a
18-20 éves érettségizett ministráns -
oknak, a 10-12 évesekkel. Öröm
volt nézni, ahogy együtt küzdöttek
kicsik és nagyok nem csupán az
akadályverseny állomásain a 
feladatokkal, hanem a tűző Nappal
és a 38 fokos hőséggel.

Az esti imák alkalmával elcsön-
desedve figyeltünk Istenre és 
köszöntük meg azt a sok élményt,
amit kaptunk.

Utolsó nap ellátogattunk a 
dorogi bányatóhoz, ahol megannyi
vízi vetélkedő és játék után, napsü-
tötten, - némelyikünk enyhe 
bőrpírrel – érkeztünk meg a 
Plébániára, hogy közös ministrálás-
sal zárjuk le táborunkat.

Így élték meg a gyermekek: 

„Július végén volt a közös 
ministráns tábor Dágon, ahol elég
sokan voltunk. …. Egy éjjel meg-
néztük a férfi vízilabda Vb. döntő-
jét, ahol természetesen mi 
győztünk. Nagyon jól éreztük 
magunkat.”

Juhász Bálint

„ Nagyon tetszett a tábor, szerin-
tem  a szabad ég alatt alvás nagyon
jó volt, de a többi programot is 
nagyon élveztem. Nagyon vicces
volt a tábor…”

Juhász Marci

Mint minden évben, idén is
megrendezésre került kollégiu-
munk ministránstábora és a közös
ministráns tábor. Idén nyáron Dágon
lett megszervezve, Esztergom köze-
lében az egymást követő napok-
ban. Mindkét tábor nagyon jó volt,
rengeteg programmal: a tábortűztől
kezdve a bátorság próbáig. 

Kollégiumunk táborának témája
a Winnetou volt. Nagyon jó hangulat-
ban, sok nevetéssel teltek a táborok. A
legjobban talán a métázást élvez-
tem, amit nem egyszer játszottunk.
Az utolsó nap a közös ministráns -
táborban még strandra is mentünk,

ami szintén nagyon jó volt. Az idő
szerencsére kedvezett a sátrazáshoz
is. Azért a végére eléggé elfáradtunk,
de ez így volt jó. Remélem, jövőre is
hasonlóan jó lesz a tábor.

Práger Dorka
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Idén nyáron a plébánia összes
ministránsa, aki tehette, Dágra uta-
zott. Hogy miért? 

Talán azért, hogy meglátogassuk
Szőcs László atyát, talán azért, hogy
métázzunk, focizzunk, vagy kirán-
duljunk a közeli pusztába, megnéz-
zük a vízilabda vb döntőjét, 
kártyázzunk az udvaron, részt 
vegyünk a városvetélkedőn, füröd-
jünk a Dorogi tóban. Talán 
egyszerre mindenért, amit felsorol-
tam. Mindenkinek más tetszett, de
mindenkinek ugyanaz volt a fontos. 

Barátok közt vagyunk és minden
egyes játék, mosoly és ima köze-
lebb hoz minket egymáshoz. A 
tábor után nem csak egymás mel-
lett szolgálunk majd az oltárnál, 
hanem vállt vállnak vetve. 

Különösen fontos tábor volt ez
az idé alakult Loyolai Szent Ignác
kollégium friss ministránsainak. Ők 
először tapasztalták meg a 
ministráns táborok formáló erejét.
A közös beszélgetések, élmények
és játékok során megismerhették az
„igazi felsőkrisztinás” hangulatot. 
A komor hétköznapokban pedig 
összemosolyoghatnak a mise előtt
az idősebbekkel: „emlékszel mikor
Dágon tavaly nyáron...”

Dauner Benedek

Ezúton is köszönjük Márton atya
segítségét és támogatását. 

Ministráns focibajnokságon is
résztvettünk tavasszal.
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Orfűi ministránstábor

A mi ministránscsoportunk idén az orfűi tó melletti
kempingben töltött pár élményekben gazdag napot.

Strandoltunk, kirándultunk, megtekintettük az orfűi
mészkőbarlangot és még Pécs megismerésére is jutott
egy kis idő. Esténként jókat beszélgettünk, finomakat
ettünk.

Az a legjobb a táborokban, hogy egyre jobban meg-
ismerjük egymást, ezáltal jobban összekovácsolódik a
csoport.

Jól éreztük magunkat ebben a tartalmas táborban. 
Remélem jövőre is ilyen szuper táborban vehetünk
részt.

Lits Benedek

Vasárnap, a félnyolcas mise előtt egy lelkes kis 
csapat várakozott ministránsruhába öltözve, hogy a
szertartás után elindulhasson, és maradandó pozitív
élményeket szerezhessen az elkövetkezendő három

napban.
Az orfűi kempingbe való utazás önfeledt beszélge-

téssel és viccelődéssel telt. Mikor megérkeztünk 
szinte villámsebességgel vertük fel a sátrakat, mert min-
denki bele akarta magát vetni az Orfűi-tó hűvös 
vizébe, hiszen rekkenő hőség uralkodott még az 
árnyékban is.

Strandolás közben, sajnos, eleredt az eső, bár ez
sem szegte kedvünket, és tovább lubickoltunk a 
vízben. Mivel még este is kitartóan szemerkélt, a 
meleg vacsora végeztével mindenki elment aludni egy
gyors tusolás után.

Másnap Pécs szépségeit csodáltuk meg, köztük a
székesegyházat, majd a Szent Bertalan-templom alap-
jaira épült dzsámit, végül a templom előtti 
szökőkútba lógattuk a lábunkat, és egy fagyi 
társaságában hűsöltünk egy kicsit.

Pécs látványosságai után az egyetlen magyar országi
működő vízimalom felkutatását tűztük ki 
célul, és egy kellemes és rendkívül érdekes sétát tettünk
az építmény belsejében, és megismertük a különböző
lisztfajtákat is.
Utána megnéztük az Abaligeti-cseppkőbarlangot, ami
szintén lenyűgöző volt. Miközben sétáltunk a kijelölt
útvonalon, érdekes meséket hallottunk a barlang 

feltárásáról, és próbáltuk felfedezni, ahogy a cseppkö-
vek képződésük során varázslatos mesefigurákká 
alakultak át.

Este még strandoltunk egy rövidet, majd főztünk
egy paprikáskrumplit a kempingben, ami nagyon jól 
sikerült. Ezután megfürödtünk és nyugovóra tértünk.

Kedd reggel összepakoltunk és tettünk egy rövid 
sétát a Tubes tetejére, ahol a kilátó magasából szemlél-
hettük Magyarország déli részének egy kis darabkáját.
Miután lemásztunk a csúcsról, a malommúzeumban
őrölt lisztből helyben sütött kenyeret lakmároztunk.

Még egyszer, indulás előtt, beiktattunk egy búcsú-
fürdést , majd beültünk a kisbuszba, és hazafelé vettük
az irányt.

Szerintem mindenki nagyon élvezte, és élmények-
ben gazdagon tért haza az orfűi táborból.

Bálint Patrik



92013. VENI SANCTE Felsőkrisztina

Idei csapattáborunk- A Nemzeti Nagytábor!

A Magyar Cserkészszövetség 100 éves alapításának emlékére tartotta a nagytábort, melynek
keretében  minden itthoni és külhoni magyar cserkészcsapatból vártak őrsöket. A Felső-Krisztinavárosi
Czuczor Gergely cserkészcsapat vezetősége úgy döntött még az év elején, hogy mi teljes létszámban
képviseltetjük magunkat. Ez több mint 50 kis- és nagycserkészt jelentett a plébánia részéről! 

A tábort Ócsán rendezték, közel 4000 cserkész részvételével, ami a magyar történelem harmadik
legnagyobb cserkésztábora!
Köszönjük minden résztvevőnek és szülői látogatónak a jelenlétet, óriási élmény volt rengeteg új
 cserkésszel, őrssel és csapattal, határon innen és túl is megismerkedni, számtalan új játékot, csata kiáltást
és indulót megtanulni, amiket a jövő évi csapattáborban kamatoztathatunk! 

Kovács Márton őv.

Toborzás 2013!

Csapatunk idén is sok szeretettel lát új tagokat soraiban! 
Érdeklődni és jelentkezni a kemplersoma@gmail.com email címen lehet, ahol kérjük jelezzétek a

nevetek, korotok illetve, hogy jár-e ismerősötök a csapatba és ha igen, kicsoda.
Személyesen is lehet velünk találkozni, erre a szeptember 21-én rendezett plébániai napon lesz

 lehetőség, ahol egész nap jelen leszünk. Könnyű lesz az egyenruhánkról megismerni minket;)
Kempler M. Soma csst.

Hagyományteremtő 
plébániák közti 

íjászverseny

A kétkategóriás (kezdő, haladó) versenyt 
Rákosfalván a Dorogi utcában a Rákosfalvai és
a Felső krisztinavárosi plébánia részvételével
rendezték meg. Szerencsére az idő is nekünk
kedvezett.

A díjak nagy részét is mi hoztuk el. Délben
széttéptünk egy három kilós kenyeret, majd 
befejeztük a versenyt. A délután egyig tartó 
verseny után majd’ még egy órán keresztül 
nyílvesszőket kerestünk. 

A kezdő kategória II. helyezettje Juhász Gergely
lett, míg az első Turcsányi Kristóf, a haladó 
csoportban Miklós atya az értékes III.helyet 
szerezte meg. A Rákosfalvai plébánia helyezettjei-
nek neveit most nem említeném. 

Legyünk tehát büszkék versenyzőinkre, akik 
persze az említetteken kívül jóval többen voltak.

Juhász Márton
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Schola-tervek

A következő tanévben is szeretnénk megtartani 
kórusunk rendszeres szolgálatait (kiskórus: minden 
vasárnap, nagykórus: havonta egyszer és nagy ünne-
peken). Különösen fontos a gyerekkórus működésé-
nek fenntartása, hiszen itt sajátítják el a liturgikus
éneklés alapjait. Hála Istennek, ma már több fiatal-
kamasz kórustársunk van, aki Faragó Ákos karnagy-
társam mellett segíti a rendszeres szolgálatokat. 

Néhány tervünk: 

• A Hit éve alkalmából szeretnénk egy Credo-hang-
versenyt tartani (tervezett időpontja: 2013. november
16.), melyen a Hiszekegy szakaszai között egy-egy 
elmélkedés, majd odaillő motetta hangzik el.
• A Hegyvidéki Kamarazenekar felkérésére idén 
közös egyházzenei áhítatot tartunk karácsonyt meg-
előzően, 2013. december 21-én. 
• A kis- és középkórus megtisztelő meghívást kapott
strasbourgi testvér-egyházunktól, valószínűleg nyár
elején látogatjuk majd meg őket.

Ízelítőül talán ennyi is elég. Nem dédelgetünk nagy
álmokat, a legfontosabb, hogy ez évben is – mely a
30. lesz a kórus életében - szeretetben, összetartó 
közösségben végezzük szolgálatainkat.
Várjuk szeretettel az énekes kedvű új társakat: 

óvodások - alsó tagozatosok próbája 
péntekenként 18:00- 18: 45-ig, 

felső tagozattól próbák 
péntekenként 19:00-21:00 - ig 

a plébánia nagytermében.

CREDO - Énekeljük együtt!

Idei schola-táborunk főtémája – a Hit évéhez 
kapcsolódóan – a Hiszekegy volt. Ezt kellett a tábor-
lakókból szerveződött családoknak énekelve, kotta
nélkül bemutatni, Márton atya felnőtteknek szóló 
előadásában ezt elemezte, világította meg, díszes 
iniciálét gyártottunk a CREDO betűiből, és a tábor 
végén előadott jelenetek is a Hiszekegy egy-egy 
gondolatához kapcsolódtak.

Rájöttünk, ismét megérezhettük, hogy az énekelt
imádság valóban több, jobban átjárja szívünket-lelkün-
ket! (Sajnos, nálunk is elharapódzott a csúnya „buda-
pesti” szokás: az imádságokat többnyire kapkodva, 
hadarva „daráljuk”, olyan tempóban, amely aligha 
teszi lehetővé, hogy értelmünk kövesse a kimondott
szavakat) Kicsiknek, nagyoknak egyaránt fontos, hogy
egyik legfőbb imádságunkat jól ismerjék, értsék, majd
hangosan zengve megvallják! Az emberi élet nem elég
hosszú ahhoz, hogy hitünk alapigazságait teljes 
mértékben megismerjük. Mégis, az évek előrehaladtá-
val egyre mélyebben élhetjük át azokat a hitigazságo-
kat, melyeket az Anyaszentegyház tanít nekünk.

A 9-es szentmiséken, és a fél 11-es szentmiséken –
amikor a nagykórus szolgál – szeretnénk együtt, a 
plébánia közösségében megvallani a Hiszekegyet,
egyszerű, ám a szöveghez legjobban illeszkedő ősi
dallamán. A vetítőn látható lesz a dallam vonala, és
időről időre kottát is adunk majd a kedves hívek 
kezébe. A Hit évének záró eseményeit aligha tudnánk
szebben ünnepelni, mint a közösségben, hangosan
megvallott Credo-val!

Tőkés Tünde
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Fiatalok, figyelem!

Szeretnél elmélyülni az imában, és közösségre
vágysz, ahol komolyan veszik az imádkozás útját? 

Szeretnéd jobban megismerni az egyház tanítását, és
olyan fórumra vágysz, ahol nincsenek tabuk, és ahol
mindent megkérdezhetsz? 

Szeretnél tartozni valahová, és munkáddal alakítani
a plébánia közösségét?    

Istennek tervei vannak veled! Jelentkezz a Punctum Saliensnél péntek esténként a hatos mise után! Mi min-
den héten együtt imádkozunk és olvassuk a Szentírást. Idén is számos érdekes témát fogunk megvitatni, mint pél-
dául: Miért is tiszteljük Máriát? Miért leszűkítő a Sola Scriptura és a Sola Fide protestáns tanítás? Mi a bizonyíték
rá, hogy Jézus Isten és nem csak egy guru? Mi a búcsúk szentírási alapja? stb… 
Illetve szeretnénk megismerni Téged, és veled együtt tenni az Egyházért.

Találkozzunk! Nem fogod megbánni!

Az idei tábor ötletes témája a
CREDO (Hiszekegy) volt. Az öt 
család az öt betűt képviselte, de
mindegyik betűhöz tartozott egy
szó a Hiszekegyből. Így születtek
meg a családok nevei: 

Consubstantialem (egylényegű), 
Resurrexit (feltámadt), 
Descendit (leszállott), 
Ecclesiam (Egyházat), 
Omnipotentem (mindenható). 
A szigorú zsűri a következőket

pontozta: iniciálé rajzolása, egy
színdarab előadása mindenkinek a
saját szavával kapcsolatban és a 
hiszekegy eléneklése - szeren-
csénkre magyarul. A verseny végén
a dobogó első fokára a Consubs-
tantialem és a Descendit család 
állhatott fel. A másodikra pedig az
összes többi.
A schola tábort idén is Péliföld-
szentkereszten, az ifjúsági házban

töltöttük július 18 és 21-e között.
De ez a tábor annyiban eltért a
szokot tól, hogy a középkórussal 
kiegészített felnőttkórus mester -
kurzuson vett részt Opánszki Dávid
vezetésével.

Az izzasztó énekpróbák köze-
pette rengeteg időnk maradt
család gyűlésre, játékra, pihenésre,
a felnőtteknek kávézásra, tollaso-
zásra, számháborúra, és pitbullo-
zásra, mint legújabb hagyomá-
nyunkra. A schola foci bajnokság
nyertes csapata idén egy
vándorkupa  boldog tulajdonosa lett
a következő szezonig.

A táborhelyen nem voltunk
egyedül, mert osztoznunk kellett
egy közel 100 fős ministráns
 csoporttal. Amíg mi a lelkünket
 óvva reggel a szaletliben a laudest
imádkoztuk, ők a testüket erősítő
reggeli torna gyanánt futni mentek.

A második napon Márton atya
látogatta meg kis közösségünket,
mély gondolatokkal ajándékozva
meg minket az apostoli hitvallásról.
Az egyik nap még Antal atyával is
találkoztunk. Eredetileg a minist-
ránsaihoz jött látogatóba, de végül
nálunk maradt a „desszertre”.

Idén először este, fáklyákkal,
gyertyákkal és énekelve sétáltunk el
a lourdes-i barlanghoz.

A vasárnapi közös misénken a
középkórus mellett a legkisebbek is
teljes odaadással, magas színvonalon
énekelték az újonnan tanultakat.

A közös tábor egyik megfogalma-
zott célja volt, hogy ebben az igazán
összetartó közösségben példát ve-
gyünk és példát adjunk. A köszönet
első sorban Tünde néninek jár, hogy
ezt megtapasztalhattuk, és négy fe-
lejthetetlen nappal gazdagodtunk.

Müller Réka

Hiszek az örök schola táborban
Közel 100 fő. 5 család. 5 betű. 1 szó.
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Bemutatkozás

Tizennyolc éve különböző

korosztályokat  tanítottam már 

hittanra. Férjemmel és hét   

gyermekemmel lakóhely szerint a

VI. kerületi Szent Család plébániá-

hoz tartozunk. A Felső-krisztina -

városi plébánia munkájába öt éve

kapcsolódtam bele, amikor mint

gyógypedagógus a Fekete István 

Általános Iskolába járó gyermekek

hitoktatását vállaltam el.

Tavaly a Németvölgyi Általános

Iskolában a 3. osztályosokkal kezd-

tem el foglalkozni. Idén az iskolai

hitoktatáson kívül a plébániai 

munkába is bekapcsolódom: a 4.

osztályos gyermekek hitoktatását

vállalom.

Hitoktatói munkám célja minél

több emberrel megismertetni a jó

Isten végtelen szeretetét, az ő 

Fiának, Jézusnak életét és tanítását.

Azon dolgozom, hogy a hittanra 

járó gyermekek és családjaik egyre

mélyebben elköteleződjenek az 

Isten- és az egymás iránti szeretet-

ben. 

Tóth Lászlóné, Gabi

Karitász 

Az új tanév kezdetén ismételten

kérjük, hogy aki tudna és szeretne

segíteni a karitász csoport munkájá-

ban akár rendszeresen, akár csak

egy – egy alkalommal jelentkezzen

vagy a sekrestyében, vagy hívja a

csoport vezetőjét Molnár Zsuzsát a

70/ 317 6543 telefonszámon.

Alkalmi segítséget leginkább

erőnket meghaladó feladatok

esetén  szeretnénk kérni, hogy ne

mindig ugyanazt a két embert

kelljen  hívnunk, mint eddig tettük.

• Szállítási feladatok:

- gyógyászati segédeszköz szállítása

a beteghez, ill. vissza a raktárba,

- hagyaték beszállítása a raktárba,

- ruhacsomag szállítása Tömő utcá-

ba a „Szeretet Misszionárusai 

Nővérek” Béke otthona részére,

- „Erzsébet kenyér” beszerzése.

• Esetenkénti segítség nyújtás pl.

kerti munkában, kisebb szerelési

munkák az idősek háztartásában.

www.palferi.hu

Sok-sok évvel ezelőtt meghall-
gattam néhányszor élőben Pál Feri
atya előadásait. 

Akkor még a Pázmányon töltött
meg csordultig egy előadótermet
főleg huszonéves fiatalokkal. Olyan
egyedi módon beszélt a hitről, hogy
az egy nem hívő számára is vonzó
és elgondolkodtató lehetett. 

Utána sok ideig nem kerestem
vele a kapcsolatot, de egy éve a 
véletlen elsodort egy weboldalra,
ahol összegyűjtve megtaláltam sok
év előadásainak hanganyagát és
aminek később még sokkal jobban
örültem sok szentbeszédét is.

Ezek közül a beszédek közül
több igazi katartikus élményt jelen-
tett nekem. Sok nehéz evangéliumi
szakaszt magyaráz meg úgy, ahogy
előtte mástól még sosem hallottam.
A legtöbb beszédében ott van 
ennek az egyedi látásmódnak a 
lenyomata. A hit és az emberség
egyszerre sugárzik belőle teljes hi-
telességgel.

Mindenkinek nagy szeretettel
ajánlom ezt az oldalt: 

www.palferi.hu

Az oldal tetején egy link vezet el
az előadásokhoz és a szentbeszé-
dekhez.

Számomra a 2011. február 6-án
elhangzott szentbeszéde jelentett a
legtöbbet.

Muhi András

Mentálhigiéné Intézet 

Napjainkban egyre nagyobb figyel-
met fordítunk arra, hogy a bajokat
inkább megelőzzük, mintsem utó-
lag kezeljük. Ebben segíthetnek a
mentálhigiénés tanulmányok. 
További információkat találsz a
http://mental.usn.hu weboldalon.
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Óvodások
Kedd

17 óra
Kertész Annamária

2. osztály
Hétfő
17 óra

Oláh Enikő

3. osztály
Kedd 17,30 

I. emeleti terem
Lukách Krisztina

4. osztály
Csütörtök
16,30 óra

Tóth Lászlóné

Felsősök
Hétfő 18,45 

I. emeleti terem
Miklós atya

Középiskolások
Hétfő 19,45 

I. emeleti terem
Miklós atya

Ifjúság
Szerda 20 óra

I. emeleti terem
Miklós atya

Keresztény tanítás
Kedd 18,30 

kéthetenként
Márton atya

Bérmálási előkészítő
Kedd 18,30  

kéthetenként
Márton atya

Plébániai hittanórák 
a 2013/2014-es tanévben

Rejtvény beharangozó

Idén sem marad el a
diákmise rejtvénye! 

Októbertől várjuk a 
játékos kedvű és tudá -
sukat gyarapítani
kívánó  családokat és
egyéni megfejtőket. Az ez évi rejtvény 
feladataiban Jézus életével fogunk jobban
megismerkedni. Változatlanul kéthetenként
lesz újabb forduló, a feladatlapok a plébánia
honlapján is megtalálhatók lesznek.
Meglepetés sel is készülünk, és reméljük, 
újra megtelik minden fordulónál megfejté-
sekkel a rejtvényesdoboz.

Miklós atya     Kriszta néni     Török Zoli

Ismerd meg!

Szeptember 28-án, szombaton,
Minden korosztályra számítunk!

Hagyományainkat is őrizzük, és kicsit újítunk is az 
Ismerd meg!-ben.

A szeptemberi, első alkalommal idén is közösen imádkozunk
hazánkért. Az Ismerd meg! most először,  a főváros határán
kívülre látogat: Budakalászra megyünk, hogy a Kálvária-
dombon  újonnan feltárt Árpád-kori templom romjait
szakértő   vezetéssel tekintsük meg. Az ezeréves romoknál
mondjuk-énekeljük el majd imádságainkat.

Budakalász plébánosa Kálmán József atya, volt káplánunk, aki szeretettel vár bennünket, és az ásatások meg-
látogatása után több mint százéves plébániatemplomát is bemutatja. A templomkertben a gyerekeknek játékra,
a pihenni vágyóknak beszélgetésre is jut idő, majd nyárbúcsúztató, közös fagylaltozással zárjuk a programot.

(A Kálvária-dombra a merészebbek lépcsősoron, az idősebbek és a babakocsisok kényelmes szerpentinúton
juthatnak fel. Autóval is megközelíthető.)

Találkozás: 9 órakor a Batthyány téri HÉV végállomáson, utazás a 9,18-as HÉV-vel
Visszaérkezés: 14-15 óra között

Az esetlegesen autóval jövőkkel ¾ 10-kor találkozunk a budakalászi plébánián (Ady E. u. 1.).
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HÉTKÖZNAPOKRA
Dr.Jörg Zink

Hétfő
Elmúlt a vasárnap; szabad voltam.
Éjszaka pihentem.
Most megint kezdődik a sietség:
Iroda, család, iskola, állomás.

Teljesítenem kell, felelősségem van.
Fáradtság és nyűglődés következik.
Talán segít egyik-másik emberen, 
ha megerőltetem magam.

A Te kezedbe teszek mindent, azokat is
Akik hozzám hasonlóan elkezdik a
heti munkát.
Akik tele vannak gonddal és félelemmel.
Akik nem kapnak elismerést,
És akiknek semmi sem sikerül.
Akik munkájukat vagy szenvedésüket
értelmetlennek találják.
.Akikre túlterhelés vár,
Vagy dolgozni szeretnének, de nem
tudnak.
Kérlek, állj mellettük.
Kérlek:
Add segítségedet néhányuknak.

Tégy engem szabad emberré.
Tégy szerető emberré.
Adj nekem hálatelt szívet,
Ami elfogadja a megterhelést,
Ahogy Te tetted értem,
Te, Szeretet, aki készségesen oda-
adta önmagát.
Köszönöm Neked ezt a napot.

Kedd
Új nap virrad rám.
Elfogadom Tőled.
Úgy tekintem, 
mint a kezedből jövő ajándékot.
Elfogadom a kezedből 
az erődben való bizalom és nyuga-
lom ajándékát.
Elrejtőzöm a kezedben, 
hogy a nyugalom és bizalom 
egész napra megmaradhasson.

Valahol a világban háború van.
Csak a képket látom.
Majdnem minden országban nyug-
talanság van.
Nyomorúság.
A börtönök ártatlanokkal vannak tele.
A vétkesek hatalmon,
vagy szabadon vannak.
Milliók éheznek. Ki tud segíteni?
Mi nem. Én nem.

Uram, tudom,

Hogy nem szabad elfáradnom.
Sem az emberekkel,
sem a veszekedéssel,
sem a butasággal szemben.
Nem szabad azt mondanom:
Semmi közöm hozzá.
Mert mindenütt ott vagy

Elfogadom kezedből ezt a napot.
Abból élek, hogy fontos vagyok 
számodra.
Reménykedem,
mert bízom Benned.
Add, hogy reménykedjem,
ebben a Te világodban.
A sok emberben is, 
akik a Te gyermekeid.
Add, hogy szívem kitárjam,
és valamennyiükre gondoljak.
Add, hogy vágyódjam
igazságod iránt.
Teremts helyet a szívünkben.

Szerda
Uram, ma reggel 
egy pillanatnyi szünetet szeretnék
tartani.
Előtted.
Mielőtt elkezdődik a sok minden,
a hírek, a feladatok,
az emberek.
Szeretnék csendben maradni, 
és azokra gondolni,
akiknek arra van szükségük,
hogy egy ember 
rájuk gondoljon, és segítsen nekik.

Azokra gondolok tehát,
akikre Te szeretnéd:
a betegekre és sérültekre.
Szerte a világban fekszenek,
betegszobákban és kis kamrákban.
Csak kevesüknek van emberi segítsége.

A magányosokra gondolok.
Nem kérdem,
ki a hibás,
ők maguk, vagy mások, vagy senki.
Mert Te azt akarod, hogy a magá-
nyosok mellett 
legyen valaki.
Add, hogy legyen ma szavam 
egy magányos emberhez, 
és így közelebb kerüljek hozzá, 
és általam Te is.

Gondolok azokra,
akik nem boldogulnak világunkban,
akiket egy kis gondoskodással 
leráznak magukról.
Gondolok a megterheltekre, 
a szomorkodókra,
azokra, akik a halál bélyegét viselik
magukon.
Ma a Te utadon szeretnék járni. 
Legalább egy lépésnyit.
Hogy szavam a Te szavad,

az én közellétem a Te közelséged
legyen.

Csütörtök
Köszönöm Uram, hogy 
látom a napfényt.
Hogy lélegzem. Hogy élek.
Köszönöm neked Atyám,
hogy minden teremtményed
gyümölcsét és szépségét élvezhetem.

Örülök Atyám, hogy vagyok.
Kezed 
élő, lélegző alkotásaként.
Jóságod és dicsőséged gyermekeként.
Örülök a világosságnak,
amelyben látok.
A hangoknak, amiket hallok;
örülök alkotásodnak, az 
égnek és földnek.

Hálát adok a kenyérért,
amit eszem.
Az örömért, amit érzek, 
a  szeretetért, amit tapasztalok.
Gazdag vagyok.
A jóságod éltet.
Engedd Atyám, hogy ezen a reggelen
hálát adjak neked azért,
amiből élek.

Kérlek adj nekem hitet,
ami abból a hálából származik, 
hogy megtapasztaltam hűségedet.
Nyisd meg szememet, hogy
észrevegyem tetteidet;
és szívemet, hogy  bízzam Benned.

Köszönöm Uram, 
hogy észlelem a belőled áradó fényt.
Hogy szellemed éltet.
Bízom Benned, 
és köszönöm napodat.

Péntek
Téged hívlak Uram
ezen a reggelen.
Ma halálodra gondolok,
és a világon minden emberének
szenvedésére és  halálára.

Gondolok Uram, 
a kereszthez vezető utadra,
mert ez ad nekem reményt
arra, hogy feltámadunk.
Követem, és hiszem, hogy 
Menet közben meglátom a fényét.

Te szenvedtél a szenvedőkért .
Ezért arra kérlek:
Segíts, hogy ne tompuljak el,
ha szenvedőket látok.
A Te panaszodat nem hallgatta meg
senki.
Ezért kérlek: nyisd meg a fülemet,
Hogy a panasszót meghalljam.

Uram, szemem előtt van a kereszted.
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A világosság útja

A világosság útja ez: ha valaki el akar jutni a jók számára készített 
helyre, cselekedeteivel törekedjék rá. Megkaptuk annak az ismeretét is,
hogy miként járjunk ezen az úton. Szeresd Teremtődet, tiszteld Alkotódat;
dicsőítsd azt, aki megváltott a halálból, szíved legyen egyszerű, lelked 
gazdag. Ne társulj azokhoz, akik a halál útján járnak, gyűlöld mindazt, ami
nem tetszik Istennek. Kerülj minden képmutatást, ne hagyd el az Úr 
parancsait. Önmagadat ne magasztald fel, légy mindenben alázatos; ne
keresd a magad dicsőségét. Ne fogadj el olyan rossz tanácsot, amely 
embertársad kárára lenne; ne légy elbizakodott.

Embertársadat önmagadnál is jobban szeresd. Tartózkodj a magzat -
elhajtástól, de születése után se öld meg gyermekedet. Ne vedd le kezedet
fiadról vagy leányodról, hanem gyermekségüktől fogva tanítsd őket Isten-
félelemre. Embertársad javait ne kívánd meg, ne légy kapzsi. Ne csatlakozz
lélekben a kevélyekhez, hanem az alázatosakkal és igazakkal társulj. 

Bármi történik veled, fogadd szívesen, tudván, hogy semmi sem törté-
nik veled Isten akarata nélkül. Ne légy állhatatlan, se kétszínű; a kétféle-
képpen beszélő nyelv ugyanis a halál csapdája.

Semmit se mondj a sajátodnak, hanem legyen mindened közös 
embertársaddal; mert ha társörökösök vagytok az örökkévaló dolgokban,
mennyivel inkább a mulandókban? Ne légy vakmerő a beszédben: a száj
ugyanis a halál csapdája. Amennyire teheted, légy lelked érdekében 
tiszta. Ne azért nyújtsd ki kezedet, hogy kapj valamit, hanem inkább 
adjál. Azokat, akik az Úr igéit hirdetik neked, szeresd, mint szemed 
világát.

Éjjel és nappal idézd emlékezetedbe az ítélet napját. Ezért naponta 
keresd szent testvéreiddel a találkozást, egyrészt azért, hogy beszédedben,
buzdításodban hasonló légy hozzájuk, másrészt azon elmélkedj, hogy 
hogyan tudsz szavaiddal megmenteni egy lelket, vagy pedig, hogy jót 
cselekedj bűneid bocsánatára.

Ne töprengj, ha adni akarsz, és ne kelletlenül adj. Gondolj arra, hogy
ki lesz érdemeid jóságos jutalmazója. Őrizd meg a kapott tanítást, ne adj
hozzá, és ne is végy el belőle semmit sem. A rossz mindig gyűlöletes 
legyen előtted. Igazságosan ítélkezz. Ne szíts egyenetlenkedést, hanem 
inkább békítsd ki a veszekedőket. Valld meg bűneidet. Rossz lelkiismeret-
tel ne kezdj imádkozni. Ez a világosság útja. 

A Barnabásnak tulajdonított levélből 
(Cap. 19, 1-3. 5-7. 8-12: Funk 1, 53-57)

Igy a halálban 
nemcsak a borzalommal találkozom,
hanem szereteteddel és fényeddel is.

Megyek a határ felé, ahol Te vársz.
Ott találkozom majd Veled.

Minden látszat ellenére hiszem,
hogy Te vagy.

Minden félelem és lustaság nélkül
Megteszem, amit a mai nap elvár
tőlem.

Tudom, hogy minden veled együtt
tett lépés
egy lépés a szabadság felé.
Igy az elkövetkezendő nap  
a Te napod lesz.

Szombat

A hét vége van, Uram.
Néhány nappal ezelőtt  
még ismeretlen volt előttem,
most már bevégzetten áll mögöttem.
Volt. Elmúlt.
Egyedül Te   látod, hogy mi történt.
Egyedül Te tudod, hogy mennyit ért
helytállni.
Egyedül Te tudod megbocsátani az
elmulasztottakat.

Számomra ez a világ 
szépségével, félelmeivel,
zajával és fontoskodásával 
a végéhez közeledik.

Életem nehézsége és öröme
befejeződik,
mint azoké,
akiket rámbíztak.
Minden búcsúzik.

Efelett azonban nem aggódunk.
Ami mulandó, szép lesz,
ha szeretettel telített.
Mert egyedül a szeretet marad meg.
Ügyességem csökken.
Élnivágyásom múlik.
Munkám véget ér.

Nélkülözés és egyedüllét
csak rövid ideig tartanak.
Én üdvösségedet várom.
Birodalmadat várom.
Várom, hogy láthassalak.
Várom azt a szabadságot,
amit adsz azoknak ,
akik Rád néznek.

Vasárnap következik.
Kérlek, adj egy órát,
egy pillanatot,
hogy láthassam a szabadságot.
Uram, várom Tőled az üdvösséget.
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Anyakönyv 
2013. április – augusztus

Az Egyház új tagjai:

Pollner Bernát Tódor
Szabó Felicia
Csejtei Simon Alexander
Bittsánszky Ágnes
Kármán Szintia Mária Vanessza
Kérszigeti Zsuzsanna
Bisz Boglárka Anna

Házasságot kötöttek:

Winkler Dávid – Péceli Melinda
Hadarics Márton – Pataki Boglárka
Csiki Szilárd – Körmendy Emese
Bethlenfalvy Gergely –  Perczel Zsófia

Akiktől búcsúzunk:

Tölgyesi Ottóné (86)
Dr. Mendelényiné 

Ágoston Judit (76)
Dr. Édes Andrásné (91)
Dr. Szócska Miklós (89)
Dr. Szócska Miklósné (86)
Tóth Aladár (69)
Döbrönte Gáborné (65)
Csontos Alfonzné (88)
Boda Istvánné (81)
László Lipótné (88)
Berkes Imréné (92)
Dr Pallagi István (90)

Póka Erzsébet (73)
Rózsa Józsefné (79)
Dr. Lökkös Jánosné (78)
Bogáti Lászlóné (83)
Süle Józsefné (95)
Czappán Margit (73)
Bathelt Mária (63)
Vágvölgyi Györgyné (86)
Dr. Kovács Ida (74)
Meskál János (89)
Béres Ferenc (77)
Tapolczai Istvánné (81)
Szintai Andrásné (67)
Vadász Gyula (72)
Almay Csaba (71)
Szabó Elemérné (91)
Pendert Györgyné (99)
Lőre Gyula (86)
Faragó Zsigmondné (80)
Tóth Béla (96)
Méri Lászlóné (84)
Bártfay Tiborné 93)
Vadócz Gáborné (82)

"Az egyik legnagyobb rágalom az
Egyházzal szemben, hogy a tagjait,
egy hamis óvási szándékkal, elidege -
níti a valóságtól, mintegy válaszfallal
veszi őket körül, hogy ne lássák, mi
is történik a világban. Valójában
ugyanis, a lehető legigazabb 
valóságot mutatja meg az Egyház.
Azt a valóságot, amelynek létét a 
világ még csak nem is tudja, 
legfeljebb sejti."

MM

Zarándoklat
a  mosolygós  

S z ű z a n y á h o z

Október 26-án, szombaton 
zarándoklatra indulunk egy régi,
magyar kegyhelyre. Utunk során
imádkozunk a csornai fekete 
Madonna előtt, majd megismerke-
dünk a premontrei kolostor törté-
netével. Innen Osliba megyünk,
ahol az úgynevezett „mosolygós
Szűz” előtt fogunk imádkozni
optimiz musért egy szentmise kere-
tében. Zarándoklatunkat az 
Esterházy kastély megtekintésével
fejezzük be. 

Tervezett útiköltség: 3.600
HUF/fő, amelyhez még hozzájön
az ebéd és a kastély belépő ára. A
jelentkezéseket szeptember 21-étől
várjuk, amíg a helyek el nem 
fogynak. A buszok össz befogadó
képessége 80 fő.


