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XIX. évfolyam 2. szám

Nem tudom, mennyi kedvetek van kimenni egy olyan
helyre, ahol az ember csak a létbizonytalanságot, illetve a
halált tapasztalhatja meg. Pedig Jézus ezt teszi. Amikor 
Izrael népét az Úr kivezeti a pusztába, nyilván induláskor
csak egyre tudtak gondolni: a szabadulás örömére. De
motivál-e minket valami, hogy hasonlóan a választott
néphez (és Krisztushoz), kivonuljunk mi is a kietlen 
sivatagba? Segítségképpen álljon itt az Isten népéhez 
intézett bibliai idézet, azaz Isten szava:

„Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 
negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon,
próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e
majd parancsait vagy sem. Megalázott és hagyta, hogy
éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél és
atyáid sem ismertek, hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él
az ember: sokkal inkább azzal él az ember, ami az Úr 
szájából jön” (Mtörv 8,2-3).

Nos, testvérek, mit 
gondoltok efelől? Enged-
jük-e Istennek, hogy
megszabadítva a fáraó 
rabigájából a pusztába
vezessen, megalázzon,
próbára tegyen, megvizs-
gálja a szívünket, hogy
engedelmeskedünk-e 
annak, amit kér tőlünk?

Mert a választott nép története a mi történetünk. Talán 
arra gondolunk, hogy milyen jó lenne, ha tudnánk enge-
delmeskedni az Istennek! De mégis mit akarunk tenni?
Maga az Úr segít minket, és mondja meg nekünk, hogy
mit tegyünk ahhoz, hogy számára elfogadható legyen a
hozzáállásunk:

„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt
mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és
oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomot-
takat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek 
kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba.
Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el 
embertársad elől” (Iz 58,6-7)!

Nos, látjuk, testvérek, hogy mit gondol a próféta szava 
által az Úr. Kérjük az ő segítségét, hogy ő maga valósítsa
meg bennünk szándékát. Álljon itt bíztatásként:

„Jézus a Szentlélektől 
eltelve elment a Jordántól,
s a Lélek ösztönzésére a
pusztába vonult negyven
napra. Itt megkísértette
az ördög. Ezekben a 
napokban nem evett
semmit sem, de végül is
megéhezett” (Lk 4,1-2).

Péter atya

A Lélek ösztönzésére a pusztába vonult

Kedves Testvérek!

Megkezdődött a nagyböjti időszak, amely nagyon jó lehetőség mindnyájunknak, 
hogy találkozzunk Krisztussal, követve Őt a pusztába. 
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„Kezdődik a Nagyböjt, a „szent negyven nap”, amelyet
nekem kell szentté tennem!  De hogyan? Hiszen tele 
vagyok gondokkal, rángat a munkahely, a család. 
Szenvedek önmagam kisszerűségétől, a környezetem 
hamis elvárásaitól, és saját elvárásaim képtelenségétől… 
- Nem megy ez Uram! Félek, hogy ezt az idei kereszt -
utadat is egyedül járod majd, gyáva és bűneibe-vesző
gyermeked lemarad Mögötted. … Segíts! Tarts Magad
mellett, édes Uram, Jézus!...”

Barát Ágnes M. Speciosa: A csend gyümölcsei
*

Szent Család vasárnapján a hagyományoknak megfelelően
Márton atya megáldotta a huszonöt, ötven, hatvan és
hatvanöt éve házasságot kötött jubiláló házaspárokat.

*
Ugyanezen az ünnepi szentmisén búcsúztunk el 
Schimmer Józsi bácsitól, aki 28 év áldozatos szolgálata
után nyugdíjba ment. A szentmise áldása előtt Márton
atya és a képviselőtestület világi elnöke az egész egyház-
község nevében búcsúzott Józsi bácsitól. Kórusaink, a
Szkóla és a Gitáros együttes énekkel köszönte meg a sok-
sok zenei és liturgikus útmutatást, segítséget, melyet tőle
kaptak. Mi is köszönjük, hogy együtt tölthettük ezeket a
szép éveket, és kérjük a Jóistent, tartsa meg őt és család-
ját még sok-sok évig erőben és békességben.

*
Január elsejétől Illés Imre úr immár teljes állásban 
látja el templomunkban a kántori szolgálatot. Szeretettel
köszöntjük őt körünkben és reméljük, hogy miként Józsi
bácsi, úgy ő is aktív tagja lesz közösségünknek. 

(lásd bemutatkozó riportunkat a 6. oldalon)
*

A karácsony elmúltával – mint már évek óta – az első 
jelentős esemény az ökumenikus imahét volt. Az idén
Péter atya vezetésével a Budahegyvidéki Evangélikus 
Egyházközségbe látogattunk, majd két nap múlva nálunk
Keczkó Pál evangélikus lelkész vezette a közös liturgiát.
Miközben mindannyian érezzük, hogy nagy szükség van
a keresztények összefogására, sajnálattal tapasztaltuk,
hogy plébániánk hívei közül – a korábbi évekéhez képest
– kevesebben vettek részt a közös imádkozáson. Akik 
viszont eljöttek jól érezték magukat egymás társaságában.
A jóízű beszélgetést - asszonyainknak hála - gazdag 
agapé tette még kellemesebbé.

*
Február14-én a Hegyvidéki Önkormányzat a kerületi 
keresztény felekezetek közreműködésével, az
Irgalmasság  Éve szellemiségének jegyében tartotta meg a
„Gyűjtés Kárpátaljáért” hétvégét. Az igen gazdag non
stop programok közül nehéz volt választani. Plébániánk-
ról a Szkóla lépett fel. Ezúttal nem csak énekükkel, 
műsorukkal arattak sikert, hanem a kórus életének 
bemutatásával – melyet Tőkés Tünde szellemesen 
vezetett le. 
Bár minden programot nem láttam, számomra kiemel-
kedő élményt - és sok tanulságot - adott Dr. Papp Mikós
görög katolikus lelkész „Irgalom előtt és után” című 
előadása. Köszönjük a szervezőknek és minden résztve-
vőnek ezt a szép napot s reméljük, sikerült a kitűzött célt
is megvalósítani.

*
Amint azt a kedves hívek tapasztalhatják, megkezdődött
a közösségi ház építése is a sok bontás után. Az építke-
zés jelenlegi helyzetéről tervezőnk, Müller Ferenc 

készített beszámolót, amely a 4. oldalon és a hirdető-
táblán is olvasható.

*
Megkezdődött a nagyböjt. Ne csak hamvazkodjunk, 
hanem használjuk ki ezt a kegyelmi időt lelkünk rend-
betételére. Éljünk a keresztutak, szentségimádások, 
lelkigyakorlatok adta lehetőségekkel, hogy húsvétunk
valódi Feltámadás legyen.

*
2016. február 25-én tartotta idei első összejövetelét a
képviselőtestület. Mint minden év elején, most is a 
zárszámadás és az idei költségvetés megvitatása és elfo-
gadása volt az egyik fő feladat. A lényeg, hogy az épít-
kezés miatt nagyon szigorú és visszafogott lesz az idei
gazdálkodás, Szó volt az ülésen az építkezés helyzetéről
és a további feladatokról és várható költségekről.

*
Vajna Laci barátunk elhunytával átmenetileg vezető nélkül
maradt cserkészcsapatunk. Most bemutatkozott új 
cserkészparancsnokunk, dr. Kempler Soma, aki a 
bemutatkozás mellett rövid prezentáció keretében 
számolt be cserkészeink életéről.

*
Ugyancsak bemutatkozott a testületnek új kántorunk, 
Illés Imre, aki a szabályzat értelmében Schimmer Józsi
bácsi helyett egyben a képviselőtestületnek is tagja lett.

*
A plébánia idei programjai között szó volt a plébániai 
táborról, amelyre sokan számítanak és az idén esedékes.
Sajnos, a feszített költségvetés mellett az idén nem lesz
mód arra, hogy a plébánia anyagilag is segítse a tábor
szervezését. Így az teljesen önköltséges alapon szerve-
ződik. Az időpontról, a helyszínről és minden egyébről
folyamatosan tájékoztatjuk a híveket, elsősorban az
„örökös szervezőnk” Tóth Zoltán révén.

*
Folytatódnak a Miklós atya által megkezdett, és Péter
atya által folytatott zarándoklatok is. A tervek szerint 
májusban Tihanyba szervezünk zarándoklatot. Az is fel-
vetődött, hogy jövőre esetleg Rómába szerveznénk egy
többnapos zarándoklatot, de ez még csak elképzelés.

*
A nagyböjti lelkigyakorlatot a nagyhét első három nap-
ján Brückner Ákos O. Cist. atya fogja tartani az esti
szentmiséken. Plébániánk közösségei közül többen
vesznek részt lelki gyakorlaton. Használjuk ki mi is a
nagyböjti időt a lelki megújulásra, (lelkigyakorlatok,
szentségimádás, keresztúti ájtatosságok, stb.). 

*
„… És akkor eljött a hajnal, a hét első napjának 
hajnala…Olyan csendességben és titokban, hogy csak a 
virrasztó szívek szerezhettek róla tudomást: 
FELTÁMADT A HALÁLBÓL. 
– .Húsvétvasárnap reggelén földig hajtom fejemet 
Előtted, Megváltó Jézus Krisztus!...
- Szent félelem borítja szívemet. Remegve borulnék lábad
elé. De megzendül hangod, betölti lelkemet, a félelem
eltűnik a Szeretet emésztő lángjaiban: 

nevemen szólítottál.”

Barát Ágnes M. Speciosa: 
A csend gyümölcsei

Béres György

Krónika
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Hosszas előkészítés után 
november végén elindultak 
közösségi házunk kivitelezési
munkálatai. A fővállalkozó 
BAUREK Kft. Imre Ferenc veze-
tésével a bontási feladatok után
már a tényleges építési munká-
kat is megkezdte. Az alapok 
feltárása tartogatott néhány 
kisebb meglepetést, de minden
az eredeti terv szerint zajlik. 
Elkészültek a kiszolgáló épület
vasbeton falai, ezek fogják tarta-
ni a majdan rájuk töltendő föld-

tömeget. Megtörtént a zárófödém megerősítése, a
csarnok térben a belső gépészeti szint új pillérei és új
vasbeton födéme is már mind jól láthatók. Újságunk
megjelenésekor várhatóan a végéhez érnek a falazási
munkák, és egyre jobban felismerhetővé válik épüle-
tünk majdani formája. 
A plébánia az anyagi lehetőségeinek korlátja miatt
egyelőre csak az I. ütemre tudott leszerződni. Ez a kö-
zösségi ház és az urnatemető teljes külső kiépítését, ill.
felújítását foglalja magába. A közösségi ház belső 
válaszfalai, burkolatai, gépészeti berendezési, villany-
szerelési munkái a lámpákkal mind elkészülnek. 

A II. ütemre marad az urnatemető kapcsolódó belső 
részeinek az átalakítása, a teljes tereprendezés a tám -
falakkal és a kertészeti munkák. A III. záró ütem is szük-
séges azonban ahhoz, hogy a közösségi házat használ-
ni tudjuk. Ebben van a gyengeáramú rendszerek kiépí-
tése (tűzjelző, telefon, biztonságtechnika, hangosítás), a
belsőépítészeti kialakítás (belső falburkolatok, beépített
szekrények, padok, konyhabútor), és a teljes bútorzat.
Az I. ütem költségvetése bruttó, ÁFÁ-val növelt összege
több, mint 280.000.000,- Ft. Ebből az eddig összegyűj-
tött pénzünk, kiegészítve az önkormányzat által 

megszavazott 30.000.000,- és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának pályázatából várható 10.000.000,-
Ft-tal összesen 250.000.000,- Ft. Ez áll most a rendel-
kezésünkre. A II. ütem közel 60.000.000,- és a III.
ütem 30.000.000,- Ft körüli összegeivel a teljes befe-
jezéshez még 120.000.000,- Ft-ra van szükségünk. 
Hálásan köszönjük az elmúlt évek kitartó és nagylelkű
adományait, de most ismét kéréssel kell fordulnunk 
közösségünkhöz. A plébánia minden (alapvetően 
pályázati) lehetőséget megragad, hogy előteremtse a
befejezéshez a hiányzó fedezetet. Azonban az összeg
nagysága is mutatja, hogy ez a bizonytalan kimenete-
lű, kisebb összegű külső forrásokból nem lesz megold-
ható. Ezért ismételten kérjük egyházközségünk híveit

és mindenkit, aki fontosnak gondolja célunkat, hogy le-
hetőségeihez mérten rendszeres vagy egyszeri nagyobb
összeggel ismét támogassa a közösségi ház felépültét. 
Sok áldozatra van még szükség, hogy belátható időn
belül birtokba vegyük várva várt épületünket, közössé-
geink korszerű, új otthonát. Soknak tűnik a hiányzó
összeg – valóban sok is – de még mindenki jól emlék-
szik 1998-ra, amikor is hirtelen megnyílt a lehetőség az
ingatlan megvásárlására, és hetek alatt gyűlt össze
100.000.000 - forintnyi felajánlás. Hisszük, hogy 
fontos, jó célt szolgál majd minden ide beépített forint,
és a Jóisten segítségével, az Ő dicsőségére mihamarabb
birtokba vehetjük régóta vágyott közösségi terünket.
Köszönjük!

Müller Ferenc

Építkezünk!
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Örömmel értesítek minden 
érdeklődőt (korábbi táborozót, fiatal
családost, ministránst, hittanost,
énekkarost, gitárost, cserkészt és 
természetesen az idősebbeket is),
hogy a pár nappal ezelőtti képviselő-
testületi ülésen az a döntés született,
hogy idén is szervezzük meg a 
plébániai (nagy) tábort!  
Az idei tábor időpontja: június 30 –
július 3-ig (csütörtöktől vasárnapig,
3 éjszaka)
Mivel az új helyszínnel még nincs
végleges megállapodásunk, ezért 
erről egy későbbi időpontban adok
tájékoztatást. A táborhely a szokásos
egyszerű faházakból áll, melyekhez
közös zuhanyozó illetve mosdó 
tartozik. Az idősebbeket és a 
nagyobb családokat a kőházakban
lévő szobákban helyezzük majd el.
Sátrazásra is lesz lehetőség!
Idén is teljes ellátást fogunk kérni
(reggeli – ebéd – vacsora), közös 
étkezéssel. Figyelembe tudják venni
a laktóz-, glutén-, mogyoróérzékeny-
séget, illetve a vegetáriánus étrendet,
amennyiben ezt előre jelezzük.
Tavalyelőtt több, mint 110-en 

voltunk, a legfiatalabb fél éves, a 
legidősebb táborozó 78 éves volt, így
azt gondolom, hogy részvételi korha-
tár nincs. Szeretném, ha minél 
többen jönnének idén is a plébániai
táborba! 
A jelentkezésről, az árakról, előlegről,
illetve a további részletekről külön
tervezünk majd tájékoztatást.
A programok szervezése kapcsán
már most várom segítők jelentkezését!
Konkrét felelősöket, szervezőket 
kérünk, akik segítőket gyűjtenek ma-
guk mellé:  
• a gyerekprogramokhoz (akadály-
verseny, esti mesék, diafilmvetítés…) 
• a sportversenyekhez 
• a felnőtteknek szóló előadások és
beszélgetések megszervezéséhez 
• a tábortűz lebonyolításához
• a borkóstolóhoz
• a filmvetítéshez    
Természetesen bármilyen egyéb
megvalósítható ötletnek nagyon 
örülök!  
A tábor témája: „Mint élő kövek
épüljetek fel lelki házzá!” (1Pét 2,5)

Tóth Zoltán 
(0620-9-365-046)

Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokan kérdezték, hogy lesz-e idén
táborunk? Megyünk-e együtt nyaralni? Hogyan tervezzük a nyarat, mert a 
plébániai táborba mindenképpen szeretnénk elmenni!

Tábor 2016 - Legyünk élő kövek!
„Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá!” (1Pét 2,5)Karitászcsoportunk 

hírei

A Magyar Katolikus Püspöki Kar
tartós élelmiszer gyűjtést hirdet

nagyböjtben március 6. és 
március 13. között. 

A leadott élelmiszereket egy-
házközségünk nagycsaládosai

és egyedülálló, idős hívei 
között osztjuk szét. Az 

adományokat a templomban
elhelyezett asztalra lehet tenni.

Húsvéti 
templom- és kerttakarítás

március 19-én, szombaton,
reggel 8 órától. Minden segítő

kezet szeretettel várunk! 
Aki tud, hozzon gereblyét, 

kosarat!

Ismerd meg!

Az Ismerd meg! folytatja 
barangolását. Aprilis 16-án,

szombaton várjuk a felfedező
kedvű fiatalokat és idősebbe-

ket tavaszi sétánkra. 
Az úti cél: Óbuda.
Tervezett program: 

az ezeréves Szent Péter és
Pál-templom meglátogatása,

a Kereskedelmi és
Vendéglátó ipari Múzeum
„Szerzetesek asztalánál” 

című kiállításának megtekin-
tése. A részletekről a hirde-
tésben adunk tájékoztatást.
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Sok évtizedes, kényszerű Csipkerózsika-álmából fel -
ébredve a HÁZ gondolt egyet. „Kétes díszeit” levetette,
silány ruháját messzire hajította, s széllel bélelve, 
szemérmesen körbepillantva tapogatta pipaszár lábaival
az alapot, vajon elég szilárd-e. Majd miután erről 
kedvére valóan meggyőződött, sietve újra öltözködni
kezdett. Az éghajlatnak megfelelő alsóneműt húzott,
apránként elfödve belső titkait. Megfontoltan fordítja
oda arcát fénynek, levegőnek, pompás köntösbe 
burkolózik, hogy majd
aztán kívül-belül 
megújulva, kalapját is
megigazítva megálljon
előttünk, és teljes szép-
ségében azt mondja:
Itt vagyok!
Igen, a HÁZ! 
Plébániai közösségünk
életének új színtere
készül! Álmodva-ámul-
va szemléljük ezt az 
átváltozást, s tűnődve
próbáljuk elképzelni
magunkat vele-benne.
S pontosan ez a tűnő-
dés, az épület átválto-
zásának ez a szemlélé-
se adta néhányunknak
az inspirációt arra,
hogy az építkezés idő-
szakára ne passzív cso-
davárásként, hanem
szellemi-lelki házunk
új utakat is kívánó, 
tudatos továbbépítésé-
nek, felelős keresztény
életünk egyéni és kö-
zösségi szintű megerő-
sítésének páratlan lehe-
tőségeként tekintsünk.
„Mint élő kövek épülje-
tek fel lelki házzá!”
(1Pét 2,5) buzdít az apostol. A jelenkor történéseit 
figyelve egyre nagyobb horderővel bír a személyes, 
szilárd hit, az abból táplálkozó eleven remény és a 
közösségben megélt tevékeny szeretet. 
A Közösségi ház – Legyünk élő kövek! kezdeményezés a
Nagyböjt – Te Deum – Veni Sancte hármas állomására
fűzve szeretne lendületet adni, hogy elmélyüljön a 
Jézussal való személyes kapcsolatom, megerősödjön a
közösséghez való tartozásom, s az örömhír hordozója-
ként bátor tanúságtevő legyek. Ehhez segít az újság cikke,

Közösségi ház – Legyünk élő kövek!

a közeljövőben megjelenő plakát, a plébániai közössé-
gekről szóló füzet és a plébániai események naptára.

1. Személyes alapok (2016. Nagyböjt)
Mi minden épül be a házba, hányféle alkotóelem 
(beton, tégla, kő, vas, bádog, fa, réz, műanyag, …) és
mennyi különböző feladattal, de mégis egy céllal! Jézus
HÁZ-ában szintén mindenkinek megvan a helye.
Vessek hát számot önmagammal, Krisztus milyen építő-
anyaga vagyok? Ő életem alapja és beteljesítője, aki

mindennél jobban 
ismer engem. Enged-
jem, hogy egészen
közel léphessen hoz-
zám az imádságban
és a liturgiában, meg-
szólíthasson, és sajá-
tos feladatra hívjon!
Hogyan bánok a köz-
vetlenül engem körül-
vevő, teremtett anya-
gi világgal? Felelősen
rendben tartom-e a
személyes holmimat?
Vigyázok-e a plébánia
épületére, tárgyaira,
tisztaságára? Van-e
bátorságom inteni, 
figyelmeztetni, adott
esetben mások 
helyett lépni?
Jézus Krisztus! Neve-
men szólítasz, leha-
jolsz hozzám, begyó-
gyítod sebeimet és
felemelsz magadhoz.
Add, hogy meghall-
jam hívó szavadat, és
felismerve hivatáso-
mat nagy művedben
napról-napra hűsége-
sen kövesselek Téged.
Mennyei Atyám! 

Minden közösség és minden szeretet ősforrása! Életem
– múltam, jelenem és jövőm – irgalmas szeretetedbe
van elrejtve. Nem aggódom, mert gondot viselsz rám.
Add, hogy újra meg újra bízzam testvéreimben, akiket
velem együtt országod örökösévé fogadtál!
Szentlélek! Isten mélységeinek ismerője, szívek és vesék
vizsgálója! Ragadj meg és formálj át szelíd erőddel, hogy
legyen bátorságom a megújulásra és végre elkezdjek
szeretni!

Bartal Péter
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Illés Imre vagyok,
1955-ben születtem Deve-
cserben, a szülői ház azon-
ban Káptalanfán, egy kis
Veszprém megyei faluban ta-
lálható, ahol gyermekkoro-
mat töltöttem és itt végeztem
általános iskolai tanulmánya-
imat is. 

Pápán a Türr István Gimnáziumban érettségiztem
1973-ban, majd 11 hónap katonaság után a Budapesti 
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán tanultam, ahol
1979-ben kaptam oklevelet.

Zenei tanulmányokat gyermekkorom óta folytattam, 
orgonát pedig egyetemi éveimmel párhuzamosan a 
budapesti II. kerületi Állami Zeneiskolában Kárpáti 
József és Baróti István növendékeként tanultam.

Az egyetemi évek nyári szünetében végeztem el a 
budapesti kántorképzőt.

Az egyetem után műszaki-elektronikai területen 
dolgoztam, mellette azonban több mint 30 évig voltam
a budapesti VI. kerületi Szent Család templom helyettes
kántora.

Telefon-alközpontokkal foglalkozó munkahelyem -
az ügyvezető váratlan halála után - nem folytatta tevé-
kenységét, így új helyzet alakult ki számomra. A koráb-
ban eladott alközpontok szervizét, karbantartását egyé-
ni vállalkozóként folytattam.

Nős vagyok, négy nagykorú gyermekem van.

Érdeklődésemet felkeltette a Felső-krisztinavárosi 
Keresztelő Szent János Plébánia által meghirdetett 
kántori állás, amelyre pályázatomat benyújtottam és 
bizalmukat megköszönve igyekszem azt legjobb 
tudásom szerint ellátni.

Tisztelettel: Illés Imre

Bemutatkozás NAGYHETI – HÚSVÉTI PROGRAMOK

Virágvasárnap (március 20.)
A 9 órai szentmisén barkaszentelés, körmenet,
passió
A ½ 11-es szentmisén a kórus énekli a passiót
19 órakor nagyböjti gitáros áhítat

Nagyhétfőn, Nagykedden, Nagyszerdán 
(március 21-23.)

Az esti 6 órai szentmiséken lelkigyakorlatos szent -
beszédek.
A triduumot Brückner Ákos Előd O. Cist. Atya tartja.

Nagycsütörtökön (március 24.)
Reggel 7-től 9 óráig gyóntatás
Este 6 órakor ünnepi szentmise az Oltáriszentség
alapításának emlékére
19,30-tól virrasztó zsolozsmát énekelünk
A templom 22 óráig lesz nyitva.

Nagypénteken (március 25.) 
Reggel 7-től 9 óráig gyóntatás
Este 6 órakor passió, szertartások
19,30-tól virrasztó zsolozsmát énekelünk
A templom 21 óráig lesz nyitva.

Nagyszombaton (március 26.)
Reggel 7 órától este 18,30-ig Szent Sír-látogatás
Reggel 7-től 9 óráig gyóntatás
Este 7 órától szertartások, szentmise, feltámadási
körmenet

Húsvétvasárnap (március 27.)
Vasárnapra virradóan az órákat egy órával előbbre
állítjuk!
Az esti szentmisék ezen a napon már este 
6 és 7 órakor lesznek!
A reggeli ½ 8-as és a 9 órai szentmisék végén 
ételszentelés lesz.
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Munkába jövet-menet a friss tavaszi szellő lehelete,
a kertek és parkok kipattanó rügyei és bimbói megérin-
tik testünket-lelkünket. Mindenünk nyugtalan bizsereg,
kitörni vágyunk a tél lompos homályából. S háziasz-
szonyként talán riadtan figyeljük, ahogy az első, 
ablakunkon betűző napsugarak felfedik lakásunk 
elhanyagoltabb zugait. 
Nem véletlen, hogy éppen nagyböjtben, különösen 
pedig nagyhét idején, számtalan ősi népszokásban 
jelenik meg az ember e tavasszal kibuggyanó, tisztaság
iránti vágya: kezdve az épületek kimeszelésénél, a sírok
rendbetételén át, egészen az ilyentájt végzendő évi
szentgyónásig és szentáldozásig. 

Bármily modern korban élünk is, a természet minket
is megújulásra hív. S a bűnbánat idején – a mindent 
felforgató húsvéti nagytakarítás mellett – bensőnk 
megtisztítása is jólesik.
Első lépésként jót tesz, ha szélesre tárva ablakunkat 
engedjük, hogy a nap langyította, szellő frissítette leve-
gő átjárja és felüdítse otthonunkat, és hosszan, mélye-
ket lélegezve belőle, minket is. A szabadba kilépve, a
közeli, téli álmából ébredező parkban tett, jótékony 
séta alatt, vagy egy hosszabb, minden sejtünket átmoz-
gató kirándulás során a várost körülölelő, madár -
csicsergéstől zengő hegyekben, még inkább megszaba-
dulhatunk a bennünk felgyülemlett feszültségtől.
A lakás tavaszi lomtalanításával és rendberakásával 
párhuzamosan – egy nyugodt sarokba leülve – érdemes
listát készítenünk azon feladatokról, melyeket az elmúlt
hónapokban kacatjainkkal együtt felhalmoztunk. Rend-
szerezve végiggondolhatjuk, mi az, ami csak halogatás-
ra hajlamos lustaságunk és erős elszánásunk hiánya mi-
att nyomja még vállunk, ezeket megpróbálhatjuk 
apránként, ám következetesen elintézni. S mi az, ami-
nek megoldásához tényleg nagyobb erőfeszítésre, netán
külső segítségre van szükségünk. Ezek letételéhez 
kérhetünk esetleg szakszerű vagy baráti támogatást
olyasvalakitől, akiben megbízunk.

A túl hosszúra nyúlt tél szürke hétköznapjai alatt sok
minden rakódott lelkünkre is. Rossz szokásaink, 
gyengeségeink és bűneink mint a szobákban megülő
por rátelepednek vágyainkra és döntéseinkre, szava-
inkra és tetteinkre. Portörölgetés és ablakmosás közben
– kérve a tisztánlátás kegyelmét – ezeket is számba 
vehetjük, és egy kupacba gyűjtve odahelyezhetjük őket
imáinkban és a bűnbánat szentségében Isten 
megbocsátó szeretetébe.
Ahogy fényesítés után régi, kedves bútorainkon fel-
feltűnnek a sokéves használat okozta sérülések – vágás-
nyom, törött fogantyú, lepattogzott festék –, melyeket
ilyenkor talán megpróbálunk friss lendülettel rendbe
hozni, úgy a magunkba tekintés során lelkünkben is
bukkanhatunk tudatosan vagy tudattalan elfedett 
sebekre, melyek érintésünkre újra felfakadhatnak. A
mélyben lüktető, alkalomadtán belénk nyilalló fájdal-
mak hordozása nehéz, néha elviselhetetlennek tűnő
életfeladat. Emberi erőnk kevés lehet e lassan varasodó,
olykor soha be nem forrni látszó sebek begyógyításá-
hoz. Ha azonban elutasítás helyett elfogadjuk és átölel-
jük szenvedésünket, majd rábízzuk Isten gyógyító irgal-
mára, az a kegyelem forrásává válhat magunk és a 
környezetünkben élők számára.

Végezetül hangulatosabbá, csinosabbá tehetjük 
tisztaságtól csillogó, újjávarázsolt otthonunkat egy 
csokor tavaszi virággal, melynek édes illata belengi 
helyiségeinket, pompázó színei gyönyörködtetik 
szemünket és vidámítják szívünket. Ehhez hasonlóan
ünnepi díszbe öltöztethetjük lelkünket is: egy jó elha-
tározás következetes megtartásával, egy apró áldozat-
hozatallal, egy egészen hétköznapi figyelmességgel,
időnk odaajándékozásával, a másik meghallgatásával,
egy halk dicsérő szóval, szelíd simogatással, mosoly fa-
kasztásával, a jó keresésével életünkben, örömeink
megosztásával, szüntelen hálaadással… 
Így szokásos tavaszi nagytakarításunk lelkünket is 
megújító húsvéti készülődéssé válhat.

Hernádyné Szemere Rita

Tavaszi nagytakarítás

Hagyományainknak megfelelően ebben az évben is szeretnénk a Mártonhegyi úti Idősek otthona lakó-
it Húsvétkor egy kis sütemény csomaggal megajándékozni.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy az erre a célra készített süteményeket március 19-én és 20-án a sekres-
tyében leadni szíveskedjenek.



Mára már hagyománnyá vált, hogy a ministránsok nagyböjti lelkigyakorlatukat Esztergomban tartják. A Szent Adalbert
Központban mindig nagy szeretettel és örömmel várnak bennünket. A szép környezetben öröm a lelkünket is szépíte-
ni, felkészülni húsvét ünnepére.
Mint minden évben, most is korosztályonként, három csoportban voltak az elmélkedések. A legidősebbeknek Csépányi
Gábor atya a hivatásról útkeresésről beszélt, és lendített tovább sokakat életük válaszútjain. Délután Lukách Kriszta né-
ni tartott előadást a szentmise gyökereiről.  A középső korosztályt Varga Norbert diakónus vezette be a Biblia keletke-
zésének és a teremtéstörténetek rejtelmeibe. A legkisebbeknek Kriszta néni szintén a szentmise gyökereiről beszélt, majd
délután jómagam beszélgettem, játszottam velük az irgalom és önismeret témákban.
A lelkigyakorlatot vasárnap közös ministrálással fejeztük be a déli misén a Felsőkrisztinában, melyet Márton atya muta-
tott be. Tőle is kaptunk hasznos lelki útmutatásokat! A résztvevők a következő gondolatokat emelték ki:

Nagyböjt során sok olyan szentírási szakasszal találkozunk, ahol 
központi szerepet játszik a hegy motívum. Ez az időszak kitűnő 
alkalom arra, hogy mint a helyekre, felnézzünk az Istenre. Láthatóvá
válik, kicsoda Jézus, elgondolkodhatunk, kik vagyunk mi és a szen-
vedésekről is. A boldogság nem azt jelenti, hogy nincsenek keresz-
tek az életünkbe, hanem hogy tudom, hogy ki vagyok, és hol vagyok
az életemben. A kereszteket mi rakjuk saját magunkra és egymásra,
nem Isten, Ő csak megengedi nekünk.
Fontos szem előtt tartani a nyolc boldogságot, mert ezek mutatják
meg számunkra a helyes utat, ilyeneknek kellene lennünk a világban.
Márton atya kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos lenne, hogy jól 
ismerjük az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit.
Mivel ismétlés a tudás anyja, gondoltam talán jól jön másnak is, 
ha itt is olvashatja! Sokszor talán nem is tudatos ezek 
gyakorlása!! 
Az irgalmasság testi cselekedetei:
1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket és
6. a börtönben levőket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei:
1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni. 
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Ministráns  Lelkigyakorlat  Nagyböjt  Esztergom

Jézus maga az Irgalom.
Az Irgalom okos, szakszerű, ahogyan az 

irgalmas szamaritánus esetében is láthatjuk.
Az Irgalom kemény és erős, mikor kiűzi az
árusokat az Isten házából. Az Irgalom meg -engedő, bátorító, mikor Pétert magához hívja

a vízen járva.

Az ördögöt elűzi a vidámság.
A templomépítés: Régen az északi 

falon nem volt ablak, mert azt gondolták az emberek, hogy arról jön a gonosz, éppen
ezért a tabernákulumot is oda építették,

hogy Isten oltalmazza őket. Az ajtókat keletfelé építették, mert az akkori felfogás szerint,onnan jön minden jó, és onnan fog Krisztus
is eljönni újra.
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Sok segítő gondolatot kaptam 
az útkereséshez. A szombati beszélgetésekben 

leginkább Csépányi Gábor atya hivatásának megtalálása
fogott meg, illetve Kriszta néni előadásában az, hogy 

mi miért van a szentmisében. 

A közömbösség még a gyűlöletnél is rosszabb.
Példaértékű Gábor atya hivatáskeresése és elköteleződése.

Fontos önmagunk megismerése.
Az útkereséshez kell a helyes önismeret.

Ne hamis önképen keresztül közelítsünk Istenhez.
Rengeteg út van az istenkapcsolat kialakítására.

Ne engedjük, hogy a Sátán legyőzzön minket, mikor múltbeli bűneinket, melyeket már 
meggyóntunk, hozza fel újból és újból. Higgyük el, hogy amit meggyónunk, azt Isten megbocsátotta, 

engedjük el ezeket a bűnöket, ne akarjuk Istent felülírni. 

A tisztaszívűség az, amikor azt a képet mutatom, aki vagyok. 
A hamis képek akadályoznak a találkozásokban Istennel és mással.

Ha ŐSZINTE tudok lenni önmagammal, beismerem, hogy nem az vagyok, akinek mutatom magam, akkor
FELSZABADULOK, őszintén tudom keresni a legmélyebb vágyaimat, melyet Isten szánt nekem, akkor 

nyugalmat találhatunk, egy semmihez sem fogható SZERETETÉLMÉNyBEN lehet részünk. 
Abban a hivatásban lehetünk csak boldogok és szabadok, amelyet Isten szánt nekünk.

Isten arra vár sokszor, hogy megbocsáthasson nekünk, csak mi félünk bocsánatot kérni.
Nem tökéletes döntéseket kell hoznunk, hanem elég jókat, amelyekhez hűek tudunk maradni.

Az Istennel való találkozáshoz a jelenben kell lennünk, mert ő „az aki van”, nem tudunk vele a múltban, 
sem a jövőben találkozni. Az ördög ki akar hozni minket a jelenünkből, de erre van gyógyszer. 

A múltra való gyógyszer a gyónás, a jövőé pedig az Eucharisztia. Az áldozáskor beépülünk Krisztusba, 
Ő él bennünk.

Az irgalmasság elég erőt ad, hogy megbocsássuk. Ha azt érezzük, nem tudunk valakinek 
megbocsátani, mert túl mélyen van a seb, megbocsáthatunk Jézus nevében, ekkor távolságot 
tudunk venni a sérelemtől. Nem kell nekünk megbocsátani, mert gyengék vagyunk hozzá, 

Jézus begyógyítja helyettünk a sebeket.

„Ó Uram, ajándékozz meg csekély magammal engem./
Néha szeretnék jegyet vásárolni és elutazni önmagamhoz.” 

(József Attila)

Hernády Orsi

A közösség az fontos.

Fontos, hogy a közösség egységé-

ben van az erő.

Sok érdekes dolgot hallottunk a

Biblia keletkezéséről, a különböző

kultúrák hagyományainak kevere-

déséről, amelyek a keresztény ha-

gyományok kialakulásában is fon-

tos szerepet játszottak.
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A beteglátogatást követő karácsonyi
áhítat után megemlékeztünk Jézus
születéséről és megajándékoztuk
egymást, játszottunk és beszélget-
tünk. De szerepelt még a palettán
közös forraltborozás, teázás és 2016
januárjában korcsolyázás a befagyott
biatorbágyi tó jegén, februárban 
pedig meglátogattuk egykori káplá-
nunkat, Kálmán Józsi atyát Buda -
kalászon, ahol a szentmise után újra
korcsolyát húztunk, majd azt követő-
en elfogyasztottuk a helyi Rákos Pince
ebédjét is.
Az együttes már készül a közelgő
nagyböjtre és húsvétra is. Március
20-án lesz a nagyböjti gitáros áhíta-
tunk, amire mindenkit örömmel 
hívunk, közös imára és éneklésre.
Nagyböjt első hetétől kezdve pedig
minden vasárnap a gitáros misék
előtt ötperces énektanulásra is várjuk
a kedves híveket, hogy még többen
bekapcsolódhassanak a közös zené-
lésbe a padsorok közül is. Ezen felül
pedig, aki szívesen része lenne egy
vidám, szolgáló és mindig fejlődő kö-
zösségnek, csatlakozzon az együttes-
hez! Elsősorban énekeseket, dobost
és csellistát keresünk, de minden új
tagot sok szeretettel fogadunk. Együtt
szolgálni, imádkozni és zenélni ajándék!

Gerencsér Panni

Ünnepekben gazdag időszakot él
az egyház. A plébánia gitáros együt-
tese pedig sokszorosan ünnepel, a
saját jubileumával is gazdagítva a 
közösséget, hiszen ősszel tartottuk 25
éves „születésnapunkat”. Az ünnepi
áhítaton és a MOM Kultban megren-
dezett jubileumi koncerten egykori
és jelenlegi tagok zenéltek együtt. A
karácsonyi időszakban sem tétlen-
kedtünk: két rorátén is részt vettünk
és szolgáltunk. Az eddigi évekhez 
képest újdonság volt, hogy vízke-
resztkor is játszottunk a hatos misén.
Minden szerdán és vasárnap a mise
előtt próbálunk, a próbák után pedig
egy kis kötetlen beszélgetés is helyet
kap, így az együttes zenei és közösségi
szempontból is folyamatosan fejlődik.
A szolgálat mellett fontosak szá-
munkra azok a közös élmények is,
amelyek kiszakítanak a megszokott
rutinból és lehetőséget adnak a ba-
rátságok mélyítésére. Az együttes
élete ebből a szempontból is változa-
tos. Adventben meglátogattuk a 
Budai Irgalmasrendi Kórházat, és kór-
teremről kórteremre járva betlehe-
mes dalokat énekeltünk. Óriási fel-
töltődést jelentett számunkra a bent
fekvő betegek csendes, őszinte örö-
me. Úgy éreztük, igazi ajándékot 
adtunk és legalább akkorát kaptunk.

Recept unalom ellen P. Reginald Garrigou-
Lagrange OP imái

Uram engedd, hogy megismerjem,
többé vagy kevésbé tudatosan, mivel
akadályozom kegyelmed munkáját
bennem.
Adj erőt, hogy az akadályokat 
leromboljam.
S ha én ezt nem tenném, tedd meg
te, még ha sokat is kell szenvednem
belé.
Uram, mit kívánsz ma tőlem?
Add értésemre, mi nem tetszik 
Neked bennem?
Taníts megbecsülni értem ontott
szent véredet, szentségi és lelki 
áldozásaimat, amelyekkel megseb-
zett szent Szíved táplál.
Uram, növeld szeretetemet irántad.
Add, hogy lélekben úgyszólván 
szüntelenül Veled legyek.
Hogy mindent elfogadjak, amiben
részesítesz, hogy ne álljak kegyelmed
útjába, hadd világosítsa meg, éltesse
a lelkemet. 

A megkezdett örökélet című könyvből
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A Jó Isten segítségével az elmúlt idő-
szakban sok szép programunk volt.
A szokásos adventi énekléseink mel-
lett (roráte-szentmisék, vesperások,
rendszeres szolgálatok) december
16-án kiskórusunk hangversenyt
adott a Mártonhegyi úti Idősek 
Otthonában. Programunk közép-
pontjában Péter atya imádságos 
elmélkedése állt. A karácsonyi éne-
kek mellett rövid hangszeres számok-
kal is igyekeztünk örömet szerezni az
Otthon lakóinak. Nagyon fontosnak
tartom, hogy énekeseink a templom
falain kívül is részt vegyenek a misz-
sziós munkában, vigyék az evangéli-
um örömhírét! Úgy érzem, az idő-
sekkel töltött majd’ másfél óra az
ajándékozó és az ajándékozottak
számára is karácsonyi üzenetté vált.

A felnőttkórus számára komoly szak-
mai kihívást jelentett idei karácsonyi
egyházzenei áhítatunk: december
19-én a Hegyvidéki Kamarazenekar-
ral közösen szólaltattuk meg 
Schubert: G-dúr miséjét, vezényelt
Gémesi Géza. Középkori énekeink-
ben a gyerekkórus is fellépett, műso-
runkat Händel népszerű Halleluja té-
tele zárta.
Karácsony ünnepét virrasztó zsolozs-
mával, majd a fél 11-es szentmisén
való szolgálattal ünnepeltük.
A szolgálatok mellett fontosnak tart-
juk, hogy alkalmanként baráti közös-
ségben is együtt lehessünk: december
22-én a kiskórus tagjai számára tar-
tottunk karácsony-váró ünnepséget,
30-án a „középkórus” tartotta meg
elő-szilveszteri mulatságát. Mindkét
alkalmon volt sok-sok éneklés, jóízű
beszélgetés és persze terített asztal is.
December 27-én, Szent Család 

vasárnapján, ünnepi szentmisén 
búcsúztunk a nyugdíjba vonuló Jóska
bácsitól, remélve, hogy imáiban – és
egy-két éneklésünkön személyesen is
– jelen lesz majd.
2016. január 17-én vasárnap ismét a
gyerekkórus fellépésére került sor: a
Bethesda gyermekkórház fennállásá-
nak 150. évfordulója alkalmából 
rendezett jubileumi hangversenyen
énekeltünk a Pesti Vigadóban. Öröm
volt bejárni a gyönyörűen felújított
épületet, és az ökumené jegyében
együtt ünnepelni a kórházat fenntartó
protestáns testvéreinkkel.
Január 19-én, a mi templomunkban
tartott ökumenikus imaesten énekeltünk.

Ez évben is változatlan a vasárnapi
szentmisék rendje: a kiskórus min-
den vasárnap a 9 órás diákmisén, a
felnőttek a hónap valamelyik vasár-
napján, a fél 11-es szentmisén szol-
gálnak. A szolgálatok időpontjai ja-
nuártól a bejáratnál olvashatók. 

Február 7-én, vasárnap tartottuk a
szokásos farsangi mulatságunkat a
plébánián, kicsiknek és nagyoknak.
Volt vetélkedő, népdal és néptánc-
 tanulás, eszem-iszom. A jelmezverse-
nyen ezúttal is mindenki nyert és 

Schola-krónika 
2015. Advent - 2016. Nagyböjt között

„értékes” jutalmakat kapott a nagyon
szigorú zsűritől.
Február 14-én, az Irgalmasság Éve
 alkalmából rendezett önkormányzati
programban mutatkoztunk be plébá-
niánk képviseletében. Igyekeztünk
bemutatni mindazt a gazdagságot,
amelyet liturgiánk kínál, kórusunk
speciális feladatát, közösségünk
 szokásos programjait.

A nagyböjtben teljes erőnkkel a
nagyheti feladatainkra készülünk, hit-
beli elmélyülésünket a Péliföldszent-
kereszt Szalézi Rendházban Bíró 
püspök atya vezette lelkigyakorlatunk
segítette, zenei felkészülésünket a
próbákon csiszoljuk tovább.

Tőkés Tünde
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A jót fénynek látjuk, a rosszat sötét

árnyéknak. Ez eddig igaz is. Érthetet-

lenül azonban a bűnös életformát so-

kan valami vidám kalandnak tekintik,

szemben az igaz élettel, amit keser-

ves feladatvállalásnak éreznek. S 

ismét már csak egy lépés a végkövet-

keztetés: az üdvösség Isten kárpótlá-

sa az erényes élet sok örömtelensé-

géért, ahogy a kárhozat a sok vigas-

ság végén benyújtott keserves számla

csupán.

Felületes és sokban iskolás elképzelé-

sek ezek, gyümölcsei egyfajta 

fegyelmezésekben élő hamis peda-

gógiának, melynek semmi köze 

Isten határtalan intelligenciájában és

szeretetében fogant világunkhoz, s a

bűn mélységes tragikumához. Nem

latinórán vagyunk, hanem a tékozló

fiú drámájának közepében élünk.

A valóság pedig – ha csakugyan oda-

figyelünk rá – tökéletesen mást mu-

tat, mint gyarlóságunkban 

fogant elképzelésünk. A realizált

bűn: üresség, légszomj, tűrhetetlen

unalom és szenvedés. A megvalósí-

tott jó viszont: derű, tisztaság, öröm

és megkönnyebbülés. Isten nem

azért hív minket a jóra, hogy 

örömünket vegye, hanem épp ellen-

kezőleg, hogy az örömben, a valódi-

ban, ez egyedül lehetségesben része -

sítsen bennünket. Az igazán jók azért

tudnak oly megbocsátók lenni a 

vétkesekkel szemben. Tudják, hogy a

bűn sivatagos szenvedés. Mit irigyel-

nek rajta? A világosság fiai nem 

ismerhetik az ítélkezést, egyszerűen

azért nem, mert világosan látják a

bűnösök szenvedését.

Mikor gyónás után kilépünk a gyón-

tatószékből, megkönnyebbülésünkön

és hálánkon túl a szinte ingyenes

bűnbocsánatért – a derű tulajdon-

képp valami másért gyullad ki 

szívünkben. Ilyenkor ugyanis szinte

kegyelmi élességgel látjuk, hogy az

atyai ház az egyedüli béke, öröm és

szabadság, s a tékozló bolyongás a

rabság, a háború és a szomorúság

számunkra. Szívünkben helyreáll a

valódi értékrend, a bűn fordított és

szükségszerűen hamis értékrendjével

szemben.

Boldogságra lettünk teremtve. 

Boldogságra vagyunk hivatva.

S ennek a szenvedések se mondanak

ellent, mely egyenes következménye

a bűnnek, s a szenvedés formájában

talán a szentekre jut a legtöbb belőle.

A szentek boldogságát azonban a

szenvedések nemhogy elhomályo-

sítják, hanem missziós értéket, 

kontúrt adnak ragyogásának, ahogy

fordítva, a bűnben az öröm is 

körvonalát veszti.

Pilinszky János, 1965.

Bűn és bűnhődés
Bűn és erény, bűnös élet és erényes élet: örök és állandó témája a 
kereszténységnek. Gyanútlanul mégis több elképzelés él bennünk e két tarto-
mányt illetően. Az egyik ilyen, hogy a jót és a rosszat, mint arányos, szimmetri-
kus ellentétpárt képzeljük el. Holott ez nem igaz. A jó döntően más és több,
mint a rossz. A jó: a létezés birodalma. A rossz: a tagadásé, a nem létezé-
sé. A jó: valóság. A bűn: képzelgés.

Reményik Sándor:

Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Tán lét-előtti létem emlék-képe!

Fölibe ezer réteg tornyosul,

De érzem ezer rétegen alul,

Csak nem tudom, mikép került 

a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

Néha magamban látom, néha másban.

Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,

Ha rossz órámban eltűnik egészen

Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

A rárakódott világ-szenny alatt.

A rámrakódott világ-szenny alól,

Kihűlt csillagok hamuja alól

Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,

S most ásót, kapát, csákányt ragadok,

Testvéreim, jertek, segítsetek,

Egy kapavágást ti is tegyetek,

Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem:

Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.

Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.

S bár világ-szennye rakódott reája,

Nem nyugszom, amíg nem lesz 

reneszánsza.
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Téli cserkész portya

Mint minden évben, idén is csapa-
tunk második legnagyobb program-
ja az évben a téli portya. Péntek 
este indultunk a nagyokkal, busszal
mentünk egészen a Kékestetőig,
ahonnan egy éjszakai túra kereté-
ben jutottunk el parádi szállásunk-
ra, a közösségi házba. Gyors vacso-
ra, pár kör játék és egy kis zsírozás
után nyugovóra tértünk. Másnap
Recsk felé vettük a gyalogos irányt,
ahol megismerkedtünk az emlék-
parkkal is. Innen már busszal men-
tünk tovább Egerbe, ahol a
kisebbek kel találkoztunk, akik 
aznap érkeztek. Közösen ebédel-
tünk, és indultunk a termálfürdőbe,
hogy lazítsunk picit fáradt izmain-
kon. Este tábortűz. Másnap mise,
majd városi vetélkedő. Szállásunk-
tól (mely egy kiválóan felszerelt 
tornaterem volt) gyors ütemben
vettünk búcsút, hogy még időben
elérjük a hazafelé induló vonatot. 

dr. Kempler Soma
cserkészparancsnok

Elsőáldozók lelki napja

Elsőáldozók családi lelkinapja

Február 27-én, szombaton, lelki-
napra hívtuk az elsőáldozásra ké-
szülő családokat, szülőket-gyereke-
ket együtt. A Miatyánkot nyolc 
kérésre bontva elmélkedik-járják-
beszélgetik végig a családok az
imádság útvonalát, amelynek állo-
másai a hittantermekben, a temp-
lomkertben és a templomban talál-
hatók meg. Az idei év már a 
harmadik, amikor hálát adhattunk
azért is, hogy a megelőző napok
rossz időjárása után a lelkinapos
szombatra mindig alkalmas, 
szabadban tölthető idő fogadott.
„Kellemesen csalódtam” – mondta
az egyik résztvevő. Igen, mert a 
lelkigyakorlat fogalma sokakban
előadásokat, csöndet, komorságot
jelent. Ez a családi lelkinap pedig
életteli, eleven és mindig aktuális
kéréseket és gondolatokat hordoz,
mint maga az Úr imája.

L.K.

Ministráns 
csocsóbajnokság

2015. november 28-án került meg-
rendezésre a plébániánk ministrán-
sai közti csocsó házibajnokság,
amely az egyházmegyei tornára 
selejtezett. A program kb. délután
3-kor indult. A játékosokat (és a
többieket is) óriási adag sütemény
és ital várta. Összesen 9 páros 
indult, többnyire azonos korcso-
portokból álltak, de volt olyan 
csapat is, ahol egészen nagy volt a
korkülönbség. A meccsek között és
azok alatt is jó volt a hangulat, a
torna csoportkörökkel indult, és
egyenes kieséses szakasszal ment
tovább. 
A bajnokságot végül izgalmas végjá-
ték után a Müller Feri-
Juhász Marci páros nyerte, így ez a
duó utazhatott a január 16-án meg-
rendezett egyházmegyei bajnokság-
ra. A torna végén (mely közösségi
program is volt egyben) minden
csapatra értékes nyeremények vártak.

Juhász Bálint
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1. Értelme

Jézus keresztútja a megváltás isteni drámájának csúcs-
pontjára vezet. Itt születik az új ember, újjáteremtve lsten
tökéletes képmására Krisztusban:

Ő a láthatatlan lsten képmása, benne teremtett mindent
a mennyben és a földön. Ő az Egyháznak is feje és erede-
te, mint elsőszülött a holtak közül..., aki a kereszten a sa-
ját vérével szerzett békességet (Kol 1. 15-20.)

Feltámadása után az apostolok bátran hirdették, hogy a
kereszt a győzelem és dicsőség útja, nem a vereség és
nem a gyalázat jele.
Krisztus keresztje mutatja az ember végső győzelmét a
szenvedés és halál felett. Az Atya akarata örökké boldog
életünk a feltámadás dicsőségében, nem pedig a szen-
vedés és halál. Ezért tanított minket így imádkozni:
Legyen meg a Te akaratod, miként a mennyben, úgy itt a
földön is!

Krisztus önként és szabadon vállalta a kereszthalált hogy
meggyőzzön minket üdvözítő szeretetéről. Így mutatta
meg, hogy valóban lsten Fia, ő az élet és halál feltétlen
Ura, aki új életre tudja kelteni még az átszúrt szívvel 
elvérzett embert is. Világosan kijelentette:

„Azért szeret engem az Atya, mert feláldozom életemet
értetek. Senki sem veszi el tőlem, önként adom oda. Mert
hatalmam van, hogy odaadjam életemet, és van hatal-
mam, hogy vissza is vegyem.” (Jn 10. 17-18.)

2. Története

A keresztút az a másfél kilométeres útszakasz, amelyen
Jézus a keresztet hordozta. Ez az út a Templom jobb -
oldalán álló Antonia vártól haladt Jeruzsálem utcáin a
nyugati városkapun át fel a Golgotára.

Egy régi hagyomány szerint Mária, Jézus édesanyja gyak-
ran végigjárta ezt a utat Fia feltámadása után, hogy így
megemlékezzen szenvedéséről. Néhány hú tanítvány 
kíséretében lassan és elgondolkodva ment az utolsó 
vacsora termétől az Antónia-várhoz, onnan tovább a 
keresztúton fel a Golgotára és a sírbolthoz. Azután 

visszatértek „abba a terembe, ahol együtt szoktak lenni.
Mindnyájan egy szívvel s lélekkel állhatatosan imádkoztak
Jézus anyjával, Máriával együtt”. (Ap Csel1,13-14)

Euszébiosz és Szent Ambrus püspökök a 4. században 
leírták, hogy Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja,
hogyan kerestette meg Jézus keresztjét és építtette fel az
első templomot a Golgotán a 320-as években. Később
felállítottak néhány emléktáblát is a keresztút egyes helyein.
A 15. században már 12 márványtábla vagy emlékmű állt
a keresztút mentén Jeruzsálemben. Ezeket stációknak,
vagy állomásoknak . nevezték. A zarándokok megálltak
az emlék  művek előtt s egy kis szünetet tartottak az úton,
hogy imádkozzanak és gondolkodjanak az eseményről,
amely a felirat szerint ott történt.
Az 1600-as években alakult Ki a keresztút végleges 
formája a 14 stációval. A ferences P. Antonio Daza yolt az
első, aki leírta a stációk történetét a lelkigyakorlatos
könyvében (Exercios espirituales, 1620). Elmélkedéseit az
evangéliumi elbeszélésekre és hiteles egyházi hagyomá-
nyokra építette.
A keresztút tisztelete és gyakorlata ezután egyre jobban
elterjedt a keresztény országokban. Mivel a legtöbb 
hívőnek sohasem volt alkalma a Szentföldre zarándokol-
ni, a nyugati városokban is kezdtek építeni keresztutakat
a jeruzsálemi mintájára. A szabadtéri keresztutakon 
minden állomást egy-egy kis kápolna, vagy emlékmű 
jelzett a megfelelő felirattal. A legnépesebb zarándokhe-
lyeken, mint Lourdes-ban és Fatimában, embernagyságú
szobrok ábrázolják az egyes stációk történetét. Ma már
minden katolikus templomban van egy megszentelt 
keresztút. Az állomásokat 14 megszámozott kép, 
festmény vagy dombormű jelzi. Ezeket a stációkat a 
római rituáléban előirt szartartással áldják meg.
Az Anyaszentegyház teljes búcsút engedélyezett azoknak,
akik a keresztutat a kegyelem állapotában végzik.

A keresztúttal járó búcsút nem csak magunknak 
nyerhetjük meg. Felajánlhatjuk egy olyan lélekért is, aki
esetleg még a tisztítótűzben bűnhődik a földi életében
elkövetett bűnei miatt. Így sok lelket kiszabadíthatunk a
tisztítótűzből, akik ezért biztosan hálásak lesznek és egy-
szer még nekünk is segíthetnek a másvilágon. - Mindez
az Egyház hagyományos tanítása.

Teres Gusztáv SJ

A Keresztút
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A mai világban, amikor már lassan a világméretű
problémák is közelről érintenek bennünket, sokszor nem
mindegy, hogyan közelítjük meg a nehézségeket, hogy
reagálunk környezetünk változására. Ebben a probléma-
megoldásban segít a Biblia, mint életünk legbiztosabb
alapja, és ebben próbál útmutatást adni az Egyház is.
Új, kétrészes sorozatunkban az Egyház társadalmi tanítá-
sát mutatjuk be a kezdetetektől. Az első rész a cím meg-
határozásán túl annak alapjairól és elveiről szól. A máso-
dik részben pedig a történeti áttekintés mellett az egyház
különböző szociális intézményein keresztül figyelhetjük
majd meg a társadalmi tanítás lényegét.
Az Egyház társadalmi tanítása – Joseph Höffner szerint –
az emberi társadalom lényegéről és rendjéről, valamint
az ezekből adódó és a mindenkori történelmi viszo-
nyokra alkalmazandó normákról és rendezési feladatok-
ról társadalombölcseleti úton és társadalom-hittudomá-
nyi úton szerzett ismeretek összessége. A szociális tanítás
célja, ahogy azt Szent II. János Pál pápa a megegyező 
című kompendiumában is leírja, kétféle lehet: vallási és
morális természetű. Vallási célnak határozza meg az
evangelizációt és az üdvösségközvetítést; morális szem-
pontból pedig az Egyház céljának tekinti a teljes értelmű
humanizmust (azaz megszabadulást mindattól, ami az
embert elnyomja), valamint a teljes ember és minden
ember haladását. Következésképp – és a közhiedelem-
mel ellentétben – az Egyház társadalmi tanításának célja
nem lehet a szociális kérdés megoldására irányuló gya-
korlati irányelvek alkalmazása, és a modern szociológia
keresztény szempontból elfogadható ismereteinek válo-
gatása, használata. 
Mint sok minden másnak az Egyházban, így a társadalmi
tanításának az alapjait is a Bibliában kell keresnünk.
Mind az Ó- mind az Újszövetségben találunk olyan 
elveket és alapvető jogokat, melyek minden embert
megilletnek. Ilyenek az emberi méltóság, ahol az ember
a másikat vele egyenlőként tiszteli, és amelynek alapja a
teremtettség és a megváltottság (Ter), valamint a szabad-
sághoz való jog (Kiv). Fontos megemlítenünk még az
igazságosságot is, ami Aquinói Szent Tamás szerint egy
olyan erény, készség, mely arra irányul, hogy a cselekvő
ember mindenkinek megadja azt, ami jog szerint jár 
neki. Az igazságosság forrása Isten megelőző és ingyenes
szeretete, ami jó tettre buzdít bennünket. Ha ilyen meg-
közelítésből nézzük ezt az elvet, akkor ez nem egy köte-
lesség, vagy kényszer lesz, hanem egy belülről fakadó

erény. Ennek a készségnek pedig az egyik legfontosabb
fajtája a szociális igazságosság, mely egy társadalmi és
gazdasági tevékenység; pro bono, azaz a közjóért 
cselekszik. Ez a társadalomban élők közös javát szolgálja
úgy, hogy hangsúlyozza benne a szegények iránti 
odaadást.
Az alapokon kívül három elvet kell megemlítenünk: a
szolidaritást, a szubszidiaritást és a közjót. A szolidaritást
több nézőpontból is megközelíthetjük: általánosságban
nézve a szolidaritás annak felismerése, hogy az ember a
másik embertől függ. Egyházi szemszögből viszont a 
társadalomban megnyilvánuló jóakarat, mely minden
ember javára irányul. Ezt támasztja alá a latin ’in 
solidum’ kifejezés, ami az ’egészért, mindenkiért’-et 
jelent. A szolidaritás elve egyszerre mutatja az ember
személyiségét és társadalmiságát is, viszont elítéli az 
individualizmust és a kollektivizmust, mint társadalmi
rendezési elveket. Nem is e kettő között, hanem egy új
dimenzióban helyezi el magát; új és sajátos jellegű 
konstallációt képvisel az ember és a társadalom kapcso-
latáról. Figyelni kell korlátaira is, mert egyfelől az 
emberek visszaélhetnek a másik jóindulatával, másfelől
ha rosszul alkalmazzuk, akkor paternalizmusba, azaz
atyáskodó magatartásba hajolhatunk át, ami csökkentheti
a kezdeményezőkészséget, gazdasági téren pedig a 
gazdaság növekedését akadályozhatja.
A szolidaritás „nagytestvérének” nevezhetjük a 
szubszidiaritást, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb 
társadalmi csoport segítséget nyújt egy kisebb társadalmi
csoportnak úgy, hogy figyelembe veszi annak 
szuverenitását.
Végül, de nem utolsó sorban pedig a bonum 
communae, azaz a közjó elve az, ami mellett nem 
mehetünk el szó nélkül. A közjó összefoglalja az eddigi
alapelveket, sőt Messner osztrák teológus szerint az 
etikai elveken kívül magában foglalja a társadalmi eszkö-
zöket, a szellemi-lelki értékeket és a politikai intézkedé-
seket is. Ahogy a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közt
megtalálható Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori
konstitúcióban is olvashatjuk a közjó célja egy olyan 
érték állítása az emberek elé, mely lelkesíti őket. Az 
állam feladata viszont az olyan lehetőségek támasztása,
biztosítása, mellyel az emberek elérhetik ezt a célt.

Folytatjuk…
Hernády Balázs

Az Egyház társadalmi tanítása – 1. rész
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Fáklyás keresztút

Folytatva hagyományunkat, idén is végigjárunk egy 
keresztutat fáklyáink fénye mellett. A gitárosok és a 
ministránsok sok szeretettel hívunk mindenkit március
18. péntek estére, hogy közös imádsággal tudjunk 
ráhangolódni Nagyböjt utolsó hetére. Találkozó az esti
szentmise után, fél hétkor lesz a plébánián, ahonnan
autóval megyünk a Budaörsi Kálváriához. A keresztúti
ájtatosság negyed 8-kor kezdődik. Kérjük a kedves 
Testvéreket, aki teheti, saját autóval jöjjön, hogy 
azoknak is legyen helyük, akiknek nincs kocsijuk.
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