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2016. Te Deum

XIX. évfolyam 3. szám

Itt van az iskolaév vége. Itt van a hálaadás pillanata.
Ilyenkor ‒ csakúgy mint a naptári év végén ‒ hátratekin-
tünk, hogy mi is történt plébániánk életében: milyen ke-
gyelmekben részesített az Úr minket. S ez a legfontosabb:
hálát adni az Atyának Jézus Krisztus által a kapott kegyel-
mekért. Még akkor is, ha esetleg Isten nem a mi elképze-
lésünk szerint osztogatta az ő ajándékait… és pont ez az,
ami gyakran próbára teszi a mi hitünket. Senkit nem
kényszeríthetünk semmire, ‒ leginkább Istent nem ‒ és
ugyanakkor nem követelhetünk semmit sem magunknak.
Valakinek többet, valakinek kevesebbet adott. De akkor
is: minden ajándék. „Mindannyian az ő teljességéből ré-
szesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva” (Jn 1,16).
Hogyan fogadtuk, fogadjuk Isten ingyenes kegyelmét,
ajándékait? Hogyan kamatoztattuk azokat mások javára?
Mert az ajándék természete, hogy szeretettel, és ebből a
tényből adódóan ingyen adjuk, kapjuk. Viszonzást nem
várva. Szent Pál mondja: „Minden alkalommal megmu-
tattam nektek, hogy hogyan kell dolgozni és ezzel a gyön-
géket segíteni. Jézus szavaira emlékezve, aki azt mondta:
Nagyobb boldogság adni, mint kapni” (ApCsel 20,35). 

Nos, testvérek: tele vagyunk gyöngeséggel, és a kör-
nyezetünkben számos gyöngeséggel élő ember van. Segí-
tettük-e a gyöngéket, gyámolítottuk-e a szegényt, az ár-
vát? Bátorítottuk-e a botladozót? …és folytathatnánk…
Ezeket a kérdéseket persze csak azért teszem fel, hogy
megszülessen bennünk a hála. Mert valamennyire biztos
sikerült, de az is Isten műve: „Mert Isten az, aki bennetek
az akarást és a véghezvitelt egyaránt műveli jóakarata 

szerint” (Fil 2,13). Mi következik tehát, testvérek, mind-
ebből? Minden Isten műve. És ha velünk s általunk 
cselekszik, akkor: „Az Istennek pedig legyen hála az ő 
kimondhatatlan ajándékáért” (2Kor 9,15). Legyünk hálá-
sak valóban, testvérek, az Úrnak, hogy elkísért minket 
ebben a tanévben. „Adjatok hálát az Atyának, aki arra
méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek
örökségében, a világosságban” (Kol 1,12). Summa 
summarum: az ember válasza a hit által, megköszönni 
Istennek, hogy beavatkozott az életébe, nem hagyta a 
halálban, hanem: „Megismeritek Krisztusnak minden 
ismeretet fölülmúló szeretetét és beteltek Isten egész 
teljességével” (Ef 3,19). 

Isten áldjon titeket, jó pihenést, jó nyaralást! S ne 
feledjétek testvérek: szeptemberben újra találkozunk! 
Befejezésül idézzük a zsoltáros imádságát 

Alleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, 
dicsérjétek égi erődítményében!

Dicsérjétek hatalmas tetteiért, 
dicsérjétek, nagyságának teljességéért!

Dicsérjétek trombitaszóval, 
dicsérjétek citerával és hárfával!

Dicsérjétek dobbal és tánccal, 
dicsérjétek fuvolával és gitárral!

Dicsérjétek zengő cimbalommal, 
dicsérjétek búgó cimbalom hangjával!

Minden élő dicsérje az Urat! Alleluja! 
(Zsolt 150.):

Péter atya

Te Deum… Téged, Isten, dicsérünk! 
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„ Hiszem, hogy a jóságos mennyei Atyánk rejtette el a 
világunkban rejlő lehetőségeket, titkokat olyan szinten,
hogy a gyermeke, az ember, úgy, ahogy növekszik, lépés-
ről lépésre felfedezhesse és megismerhesse, majd azokat
saját kényelmére, örömére felhasználhassa. Csodálatos,
ahogyan vezet bennünket őszinte kíváncsiságunk, éhsé-
günk által a jó Isten.”

Böjte Csaba: 
A mindennapi kenyérnél is fontosabb a Remény

Köszönjük Atyánk, hogy ebben az elmúlt tanévben is 
vezettél bennünket a világ titkainak megismerésében 
akkor is, ha ez sokszor nehézségekkel, küzdelemmel járt is.

*
A Húsvét megünneplésére, a nagyböjtben a hagyomá-
nyoknak megfelelően készültünk. A heti keresztutak, 
lelkigyakorlatok lehetőséget adtak, hogy egyénileg, vagy
közösségeinkben készüljünk. A nagyhét első három 
napján Brückner Ákos atya tartotta a plébániai lelki -
gyakorlatot. A nagyheti szertartásokat – amint az már 
szokásos – plébános úr és káplán úr, Márton atya és 
Péter atya celebrálta. És - bár sokak számára talán termé-
szetesnek tűnik - de nem az -, hogy az ünnepek emelke-
dettségét a Szkóla énekei tették még meghittebbé. 
Köszönjük szolgálatukat, miként a ministránsokét is, akik
nem csak sokan voltak, de szépen is ministráltak.

*
S ha már a szolgálatoknál tartunk, meg kell említenünk
cserkészeinket is. Több mint egy éve, - még tragikusan 
elhunyt Vajna László barátunk vezetése alatt – kezdődött
el a csapat megújulása. Vajna Laci után Dr. Kempler 
Soma lett az új parancsnok. Ő folytatta a megkezdett
munkát, s mostanra kezd olyan közösség kialakulni,
amelyre a plébánia közössége számíthat.

*
Nagy megtiszteltetés érte a tavaly nyugdíjba vonult, 
szeretett kántorunkat, Schimmer Józsi bácsit. Márton atya 
felterjesztésére Erdő Péter bíboros úr április 23-án az 
Esztergomi Bazilikában Szent Adalbert díjat adományo-
zott neki, méltatva életútját, és azt a sok évtizedes 
szolgálatát, mellyel az Egyházat és benne 28 évig plébá-
niánkat is szolgálta. Ezúton is gratulálunk neki. Kár, hogy
az ünnepélyes átadáson csak kevesen vettünk részt…

Pünkösdhétfőn a Lánchíd Rádióban hallhattuk az ez 
alkalomból vele készült riportot.

*
Pünkösd közeledtével április 23-án bérmálás volt temp-
lomunkban. A bérmálkozókat Márton atya készítette fel.
A két évig tartó felkészülés után 22 fiatal és felnőtt 
kérte és kapta meg a bérmálás szentségét, amelyet 
Dr. Székely János püspök úr szolgáltatott ki nekik.

*
Május 8-án volt templomunkban az elsőáldozás. Az 
ünnepi szentmisén, amelyet Péter atya mutatott be, 22
gyermek először járult szentáldozáshoz. Köszönjük 
Péter atyának és a hitoktatóknak az egész évi tanítást,
amit akár az elsőáldozók felkészítése során, akár az 
iskolai vagy plébániai hitoktatásban végeztek.

*
És itt engedjenek meg egy kis „zsörtölődést”. Mint 
ismeretes, a templom befogadóképessége véges. Ezért –
amíg lehetőségünk van rá – a hétvégeken  7 - azaz hét
szentmise van, tehát mindenki számára adott a lehető-
ség  a szentmisén való részvételre. Egy évben adódik egy 
(esetenként kettő), olyan ünnepi mise (pl. most a bér-
málás), amikor alkalmazkodnunk kell, mivel ilyenkor az
ünnepeltek és hozzátartozóik számára vannak fenntart-
va a helyek. Ezeket az  alkalmakat előre hirdetjük. 
Nagyon kellemetlen mind a „hivatlanoknak”, mind a
rendezőknek, hogy ilyenkor nem tudnak mindenkit 
beengedni.

*
Közösségi házunk építésének üteme húsvét után lelas-
sult, aminek oka, hogy az épületgépészeti munkák
csúsznak. Reméljük, hogy a felmerült problémákat mie-
lőbb sikerül megoldani és az épület határidőre elkészül. 

*
A képviselőtestület tavalyi tihanyi lelkigyakorlatának 
sikerén felbuzdulva Péter atya ezúttal a híveket viszi oda
zarándoklatra június 18-án, szombaton. A Miklós atya
által elindított évenkénti két zarándoklat immár 
hagyománnyá vált. 

*
Ugyancsak hagyomány a plébániai tábor is. Nehezen
vettük rá magunkat az első tábor megszervezésére még
2010-ben, de az első (és a többi) tábor sikere újabb és
újabb táborozásra hív. Az idei tábor Szigetszentmárton-
ban lesz. A várakozás nagy, amit az is jelez, hogy május
elején már betelt minden hely. 

*
A templombúcsú minden plébánia életében kiemelke-
dő ünnep. Így van ez nálunk is. De az idei – hasonlóan
a tavalyihoz – ha lehet még ünnepélyesebb lesz. Tavaly
Márton atya, az idén pedig Dr. Bolberitz Pál atya 
tartja aranymiséjét templomunkban. Jöjjünk el minél
többen, hogy vele együtt ünnepeljünk és adjunk hálát
érte az Úrnak!

*
„Isten oda árasztja áldását, ahonnan tovább is csörgede-
zik. Az ember nem arra született, hogy gyűjtőmedence
legyen, és önmagáért éljen, hanem hogy Isten áldása, 
kegyelme, jósága rajta keresztüláradva folyjon tovább.”

Böjte Csaba: 
A mindennapi kenyérnél is fontosabb a Remény

Béres György

Krónika



32016.TE DEUM Felsőkrisztina

Elsőáldozóink 2016-ban

Deák Csenge, Diokno Dennis, Brenner Anna, Horváth Boglár, Hritz Hanna, Imrik Domonkos, Kárpáti Zsófia, 
Kenesey Botond, Meszéna Ildikó, Mohácsi Márton, Nagy Lilla Márta, Rajncsák Renáta, Soós Karolina, Soós Barnabás,
Tóth Domonkos, Skornyik Emese Mária, Skornyik András Ákos, Szarka Gergely György, Vigh Zsombor Sebestyén, 
Verseghi-Nagy Júlia, Wenczel Balázs

Bérmálkozóink 2016-ban

Babics Borbála, Bartal Ágnes, Bartal Kristóf, Bálint Fülöp, Dénesné Bóné Krisztina, Farkas Rita, Gergely Réka, 
Hernády Balázs, Herold Klaudia Anna, Horváth Hanna Katalin, Krausz János László, Kulcsár Dávid, Laber Fruzsina,
Léstyán Réka Lilla, Pályi Patrik, Rohály Hanna Mária, Szabó Dávid Bendegúz, Szabó Máté, Szerdahelyi Zsuzsanna,
Tóth Kinga, Varga Zita Szilvia, Zajacz Anikó
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Ritka alkalom egy plébánia történetében, hogy munkatársai közül egyszerre ketten is részesülnek a 
Szent Adalbert-díj kitüntetésben. A díjat még 2001-ben dr. Paskai László bíboros alapította, és a kitüntetés olyan
világi személynek adományozható, aki a főegyházmegye keretébe tartozó valamely egyházi szervezet javára 
magas színvonalon hozzájárult a feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a keresztény 
értékek gyarapításához.

A kitüntetendők személyére az e célra létrehozott bírálóbizottság tesz javaslatot a hozzá érkező indítványok el-
bírálása után a főpásztornak. Az elismerést minden évben április 23-ához, Szent Adalbert, a főegyházmegye vé-
dőszentje napjához kapcsolódóan adományozzák.

Dr. Schimmer József, volt kántorunkat, a képviselőtestület egyetértésével, Márton atya terjesztette föl a kitünte-
tésre, Tóth Lászlóné Gabit pedig - aki hitoktatóként tevékenykedik nálunk - a saját plébániája javasolta az 
elismerésre.

Büszkék vagyunk rájuk és mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

Dr. Bolberitz Pál professzor úr június 19-én, vasárnap, a 1/211-es szentmisén tartja 

aranymiséjét.Ez a nap egyben templomunk búcsújának ünnepe is.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kitüntetettjeink
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Öltözködés közben a HÁZ igen elcsodálkozott. 
Hiszen azt gondolta, hogy belső zsebeit (termeit) 
néhány öltéssel sebtében kialakítja, valamivel kibéleli,
majd néhány felsőruhát kap magára, kalapot a fejére, és
már ki is tárhatja kapuit a várva várt látogatók előtt. De
most elhűlve látja, hogy csak úgy tornyosul mellette
számtalan, különböző anyag! Aztán egyik a másik után,
de érezhetően meghatározott rendben a maga helyére
kerül! Csupán a ruházata hányféle rétegből készül, s
mennyire aprólékos, figyelmes munkával! Lassan 
ocsúdott fel meglepődéséből: Hiszen akkor van itt vala-
milyen magasabb terv, ami szerint minden kőnek,
anyagnak megvan az elterve-
zett, pontos szerepe, és csak
odakerülve válik a ház egysé-
ges egésszé, teljessé! Most
már a kíváncsiság is hajtotta, s 
nagyon szerette volna teljes
szépségében megmutatni 
magát! 

Igen, a HÁZ! 
A nagyböjti elmélyülés emlé-
keztetett arra, hogy egyéni
személyes életem a Jézussal
való eleven kapcsolatban kap
igazi értelmet és távlatot. 
Szőlővesszőként Belé, az élő
tőbe oltva és az imádságos
létformában Tőle életet nyer-
ve találok rá egyre mélyebben
életem titkára: 
„Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak 
benneteket!” (Jn 15,16).

Közösségben lenni 
(2016. Te Deum)

Mint Jézus Krisztusba beojtott
személy az Ő életereje révén
belenövök feltámadt testébe,
egyetlen testének tagjává 
válok. Az imádságban átalakulva azonban a másik 
emberben is felfedezem Krisztus arcát, s így Ő láthatat-
lan szállal kapcsol össze minket egymással, közösséget
teremt közöttünk. 
A közösség e legmélyebb értelmében tehát már 
egyikünk sem él csupán önmagának, hanem egész élet-
ével hat az egész testre. Máig érvényes ezért a korai
időkben elhangzó intés: 

„mindenki ügyeljen, hogyan épít!” (1Kor 3,10b). 
A testben nincs alá vagy fölérendeltség, „a szem nem

mondhatja a kéznek: nincs rád szükségem, vagy a fej a
lábnak: nincs rád szükségem”(1Kor 12,21), és nincs 
helye a féltékenységnek sem, hiszen a Fő, Krisztus 
szabja meg minden egyes tag feladatát. Ővele élve 
felfedezem a másik tag sajátos, egyedi hivatását, és ak-
kor egyházára hallgatva egyéni elgondolásaim, ötleteim,
erőfeszítéseim nem maradnak puszta egyéni ambíciók,
hanem a többi taghoz kapcsolódva együtt dinamikus 
tanúságtevő életté válnak. 
„Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá!” (1Pét 2,5)
buzdít ismét az apostol. Tudatosítsam, hogy egyénileg is,
de kiváltképpen a közösségben Krisztus egyetlen 

testét építem. Minden
közösségi alkalom mesz-
sze túlmutat ezért önma-
gán (legyen plébániai
nap, zarándoklat, tábor,
vagy legfőképpen a litur-
gia ünneplése), mert 
lényegileg, belülről jele-
níti meg a titokzatos test
életét, épülését. Ugyan
lehetetlen, hogy botrá-
nyok elő ne forduljanak,
de mindenkor alázattal
megtérve, megbánva 
újra meg újra megtapasz-
talhatom: Folyamatosan
az Ő irgalmából élek, és
ezért tudok másokat 
mélyebben megértve 
nekik is megbocsátani.

Jézus Krisztus! Életem
benned van elrejtve, s az
imádságos létben a 
magad képére alakítasz.
Add, hogy felismerjem
testvéreimben arcodat, és
egymásra utaltságunkban
tudjam alázattal újból és 
újból kimondani: KÉREM!

Mennyei Atyám! Közös hazát tervezel nekem minden
testvéremmel együtt, akikkel egy közösségben nevelsz
engem. Add, hogy ne szűnjek Neked naponta hálát 
adni, és társaim felé is őszintén mondani: KÖSZÖNÖM!
Szentlélek! Igazság és irgalom lelke! Vezess el engem a
teljes igazságra, hogy szabadságban élhessek és szeret-
hessek! El nem fogyó irgalmadat megtapasztalva pedig
ne röstelljem kérni: BOCSÁNAT!

Bartal Péter

Közösségi ház - Legyünk élő kövek!
„Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá!” (1Pét 2,5)
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Idén Húsvéthétfőn, ismét a ministránsok verseitől
és jókedvétől telt meg a plébánia kertje és nagy-
terme. Mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált a 
„Locsoló móka ministráns módra” nevet viselő
programunk, amikor felelevenítjük a locsolkodás
szokását. A korai Húsvét miatt a vízzel locsolkodás
elmaradt, így az „illatos vizeké” volt a főszerep. A fiúk a
versek elmondása után megöntözték a lányokat, nehogy
elhervadjanak jövő Húsvétig. A lányok pedig szép 
szóval, vagy egy kis aprósággal hálálták meg a fiúknak a
locsolást.
Ezek után pedig egy hatalmas társasjátékozás, valamint
palacsintázás következett minden résztvevő számára. A
program után a leglelkesebbek ministrálni is beálltak az
esti misére.
Rendhagyó programra került sor Törökbálinton, ugyanis
a ministránsok egy bátor csapata kipróbálta magát egy 
élményt adó játékban, ami nem volt más, mint a paint-
ball. Megtapasztalhattuk, hogy csapatban együtt dolgoz-
ni sokszor nem könnyű, és hogy soha nem lehet tudni,
hogy a fal túl oldalán áll-e valaki, aki csak ránk vár, vagy
sem. Volt, akinek a haját festette be kékre a festékgolyó,

volt, akit a saját árnyéka árult el, és volt, aki csak 
rosszkor dugta ki a fejét a fedezék mögül. A védőfelsze-
relések mindenkit megóvtak a sérülésektől.
A háromórás játék után élményekkel gazdagon, és egy
nagy löket adrenalinnal térhetett mindenki haza. A 
„szerencsésebbek” egy-két napig még magukon hordoz-
ták a játék nyomait.

Természetesen, idén is részt vett ministránsaink közül
egy csapat az egyházmegyei ministránstalálkozón 

Esztergomban, így mi
köszönt hettük elsőként Józsi
bácsit a kitüntetése alkalmából.
Egy különleges élményben 
lehetett részük azoknak a 
ministránsoknak, akik az 
adventi időszakban a legszor-
galmasabban jártak ministrálni.

Ugyanis jutal-
mul nagyok és
kicsik, közösen
mentek el a
„Bezárlak” ne-
vű szabadulós
szobába. A
szobából csak
úgy tudtak kijutni, ha megfejtették a rejtvényeket, ha 
felfedeztek egy titkos szobát, együtt gondolkoztak és dol-
goztak. A csapatmunkának köszönhetően kiszabadultak,
és utána jókedvűen vitatták meg a napsütésben, hogy 
kinek melyik feladvány tetszett a legjobban. A világi 
élmények után, biztos, ami biztos, az esti misén közösen
ministráltak. 

Szabó Péter

Bizony, ennyi minden történt a ministránsokkal 
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Gitáros együttesünk az utóbbi pár hónapban sem
lógatta a lábát. Számos szolgálaton és közösségépítő
programon vettünk részt.

A nagyhét közeledtével közös, fáklyás keresztutat 
szerveztünk ministránsainkkal, melyet a budaörsi 
Kálvárián jártunk végig. A stációk fülkéit Molnár Göb
Zoltán ólomüveg képei díszítik, melyek az esti kivilá-
gításban szinte megelevenedtek a szemeink előtt.

Az idén virágvasárnapra eső jubileumi-nagyböjti
áhítaton Kálmán József atya, egykori káplánunk tartot-
ta az elmélkedést. Nagy öröm volt számunkra, hogy a
februári budakalászi látogatásunk után újra találkoz-
hattunk vele.

A közös próbákon kívüli idő keretében házi film-
klubokat szervezünk: havonta, kéthavonta megnézünk
egy filmet, majd ezt követően kötetlen beszélgetésben
megbeszéljük annak tartalmát, mondanivalóját és ta-
nulságait. Az utolsó két film a Jóóóó reggelt Vietnám!,
és a Tiszta szívvel című magyar film volt.

Pünkösdvasárnap, az esti szolgálat után, együtte-
sünk egyik családja hívott meg minket magukhoz egy
esti szalonnasütögetésre, Budaörsre. Nagyon jó 
hangulatban telt az idő, és még komoly pingpong
mérkőzésekre is sor került. Bár az idő estére lehűlt,
mindenki nagyon jól érezte magát…

Márton atya kérésének örömmel eleget téve, az
immáron huszonöt éves FeGE először játszott május

22-én, vasárnap, a
kilenc órai szentmi-
sén. Nagy lelkesedés-
sel kezdtük el a pró-
bákat és a visszajelzé-
sek alapján meg is
lett az eredménye a
sok munkának, na-
gyon sok dicséretet
kaptunk a gyerekek-
től, és szüleiktől. Jó
volt látni, hogy az ál-
taluk ismert dalokat
milyen boldogan
énekelik. Ettől ne-
künk is mosolygó-
sabb lett a szolgálat,
sokkal felszabadultabban tudtunk énekelni.

Idén, a tanévben, utoljára június 19-én fogunk 
játszani szentmisén. Mindenkit szeretettel várunk! 

Azonban a nyári szünetben sem fogunk unatkozni.
Szeretnénk közösen eltölteni egy hétvégét a Balaton
mellett. Még jobb hír, hogy a plébániai táborba is 
szeretnénk ellátogatni és egy kis közös éneklésre 
csábítani mindenkit, július 2-án este.

A közös munkával és szórakozással töltött idő 
hatására egyre inkább összecsiszolódunk, jobb csapat

leszünk, és reméljük, hogy 
továbbra is tudunk fejlődni és
még magasabb színvonalon 
tudunk teljesíteni Isten és a közös-
ség szolgálatában.

Kilián Daniella
Várgedő Kristóf

Szolgálunk és épülünk
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Kis- és nagykórusunk régóta tervezte
egy újabb CD lemez kiadását. A hang-
felvételre a Budapest-Budatétényi
Szent István király plébániatemplomban
került sor 2016. április 2-án.

Új lemezünkre nagyböjti és húsvé-
ti énekeinkből válogattunk, amelyek
némelyikét már az 1993-ban kiadott
kazettánkon is énekeltük.

Közösségünk azóta megerősödött, létszámában is gyarapodott. Ezen a 
felvételen több, mint hatvanan éneklünk, gyerekek és felnőttek egyaránt, akik
hétről-hétre rendszeresen végzik a liturgiát, megosztva egymással az éneklés
és az együttlét örömét is. Közösségünket a szolgáló éneklő-imádság alakítja,
ezért mindenkit be- és elfogad, aki ennek szándékával csatlakozik hozzánk.

A liturgiában évről-évre átéljük, hogy a Nagyhét eseményei, az arra való
nagyböjti előkészület, s Húsvét túláradó öröme valóban hitünk és életünk 
középpontja. A felvételen hallható művek az oltár mellett érlelődtek, és a
nagyheti szertartások során nyertek egyre mélyebb értelmet. Reméljük, a hall-
gató is ráismer majd sok énekünkre, s lemezünk azzá válik, aminek szánjuk:
Örömteljes és hálás tanúságtétellé a Feltámadt Krisztusról, Aki a liturgia
végzése által hétről-hétre tanít és vezet minket. 

Felvételünk reményeink szerint a templombúcsúra jelenik majd meg.

Köszönjük Györgydeák Márton plébános atya és Lőrincz Péter káplán atya
szíves támogatását, valamint templomunk híveinek szeretetteljes biztatását.

Tőkés Tünde

Kedves énekeink 5. Jól fontold meg, 
imádban mit kérsz...

Pár évvel ezelőtt megjelent egy
könyv Teréz anyáról. 
Az írásait gyűjtötték egybe, és ezek-
ből kiderül, hogy szolgálata során
sokszor mennyire távol érezte magát
Istentől. Az olvasókat megdöbbentet-
te ez a vallomás. Hogyan mondhat
ilyet valaki, aki olyan mélyen vallá-
sos, és Istennek olyan engedelmes
leánya, mint Teréz anya?

Egy módon tudom ezt magyarázni. 

Képzeld el, hogy fülig szerelmes
vagy valakibe. Egész világod körülöt-
te forog, minden vágyad az, hogy
úgy reagáljon, ahogy te szeretnéd, de
ő ezt nem teszi. Lehet, hogy épp
annyira szeret, mint te őt, de mert
másként viselkedik veled, mint ahogy
te reméled, magányos vagy, elszige-
teltnek érzed magad, minden kiet-
len. A magány körülölel sötét szár-
nyaival, úgy érzed, ez már a halál. 
Ez az állapot előfordulhat szerelme-
sek között, férj és feleség, szülő és
gyermek között is.

És előfordulhat Isten és közted is.

Sokan azt vallják, hogy az elvárá-
soknak nincs helyük a lelkiéletben.
Szerintem ez tévedés. Mózesnek is
voltak elvárásai, Jónásnak is, Pálnak is
és Jézusnak is. Elvárjuk, hogy Isten
válaszoljon, de bele kell nyugodnunk
abba, ahogyan válaszol.
Mert válaszolni fog. 
De jól gondold meg, mit kérsz tőle,
mert ha egyszer beindítottad, nem
tudod leállítani.

Részlet Gary Jansen - The 15-Minute

Prayer Solution c. írásából.
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A közösség nagy áldozatát a templomban mutatják be.
Egyéni áhítatom és buzgóságom az, ami elvisz engem az
Isten házába. Mikor azonban ott vagyok Isten nagy csa-
ládjának otthonában, megszűntem pusztán egyén lenni,
a nagy közösségnek vagyok egy tagja, akit köteleznek a
közös templomi áhítat írott-íratlan törvényei.
Templomainkban az Oltáriszentségben a kenyér színe
alatt állandóan jelen van a második isteni Személy, az Úr
Jézus Krisztus. Ezért szoktuk templomunkat Isten házá-
nak mondani. 
Ha valakihez látogatóba megyek, ott nem viselkedhetek
akárhogyan. Kötnek az illendőség szabályai. Ha a felet-
tesemmel, főnökömmel, vagy éppen miniszterrel talál-
kozom, nagyon figyelek a ruházatomra és a viselkedé-
semre! Pedig ők csupán hozzám hasonló teremtmények.
A templomnak is vannak illemszabályai. Mennyire kell
vigyáznom öltözetemre, viselkedésemre, ha a minden-
ható Isten, az én jóságos mennyei Atyám házába 
megyek!
Már otthon elkezdem a készülődést. Nem az a legfon-
tosabb, hogy ünneplő ruhát vegyek fel. Ne tartson vissza
az Isten házától az, hogy nem tudok úgy felöltözködni,
mint mások. Mennyei Atyám nem a ruhámra kíváncsi,
hanem a tiszta lelkemre.
Vasárnapon és ünnepnapon természetesen igyekszem a
legjobb ruhámat felvenni. De hétköznap, munkába me-
net vagy jövet munkaruhámban is nyugodtan bemegyek
a templomba. Arra mindig gondom legyen, hogy ruhá-
zatom ne a divat túlzásait kövesse, hanem a keresztény
erkölcs és jó ízlés követelményeinek mindenben megfe-
leljen. Gondot fordítok egész külsőm tisztaságára. 
Rövidnadrágban, sortban, biciklisnadrágban, papucsban,
szandálban mezítláb, (hölgyek pedig szabad vállal, illet-
len ruhával) pl. vizsgára, munkafelvételire, főnökhöz, 
estélyre, színházba, miniszterhez, a parlamentbe nyu-
godtan elmennék? 
Vagy oda eszembe se jutna így menni? 
Ez viszont a mindent teremtő Isten Háza! 
Ide mehetek így?
A ruhánál is fontosabb, hogy rendbehozzam lelkemet.
Családomnak észre kell vennie, hogy a jó Istenhez 

készülök látogatóba. Zsörtölődve, haragosan, mérgesen
nem illik a templomba indulni.
Ha szentmisére megyek, úgy indulok el, hogy pontosan
odaérjek. Ha nemtörődömségből vagy akarattal elkésem
a szentmiséről, bűnt követek el. 
Már az utcán előkészülök a nagy találkozóra. Gondola-
taim most nem az utcai események, hanem a jó Isten
körül forognak.
A templom kapujában még egy pillantást vetek lelkem-
be, s igyekszem kizárni azokat a gondolatokat, amelyek
nem tartoznak az Isten házába. Azután nyugodtan belé-
pek a templomba.

Figyelek arra, hogy kisgyermekeimet a gyerekmisére 
viszem. Így beletanulhatnak a helyes viselkedésbe kis -
koruktól kezdve, s így 6-8 éves koruktól már a felnőtt 
misékre is mehetek velük gond nélkül, hiszen tudják az 
illemet. Gyermekemet nem hagyom a templomban 
szaladgálni, hangoskodni, hiszen ez nem csak a híveket,
de a papot is zavarja a szentmise áldozatban és legfő-
képpen komoly tiszteletlenség a jó Isten iránt. 

Hogyan kell viselkednünk a templomban?

Még a latin nyelvű szentmisék idején, 1958-ban adta ki a Szent István Társulat a 
„Magyar misekönyv – Vasárnapi és ünnepnapi miseszövegek” című könyvet. 

A könyv nagyon keresett volt, több kiadást ért meg. 
Bevezetőjében egy útmutatást olvashatunk „Hogyan kell viselkednünk a templomban?” címmel. 

A közel 60 éve íródott útmutatás részleteit aktualizálva közöljük.

Tűrd, Uram ... 

Tűrd, Uram, hogy melléd települjek 
S arcod láttán kissé felüdüljek. 
Ami munka itt van a kezemben, 
Legyen szabad később befejeznem. 

Szívem nem tud megnyugodni távol 
Arcod boldogító látásától; 
S mi a munkám? Hálószövés régen 
Hálók partnélküli tengerében. 

Ma a nyár jött lopva ablakunkhoz, 
Ezer sóhajt és sejtelmes dalt hoz; 
Kis erdőcske virágtengerében 
Méhedongás zsong szerte a légben. 

Itt a perc, hogy nyugodtan leüljek, 
Arcod láttán viduljak, örüljek, 
S a virágos, illatozó csendben 
Zsolozsmás imámat énekeljem.

(R. Tagore verse, Zoltán Vilmos fordítása)
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Az alapok és az elvek kifejtése után nézzük meg a
szociális tanítás történeti hátterét is! Történeti áttekinté-
sünkkor a keresztény ókort és a keresztény középkort
vizsgáljuk olyan szemszögből, hogy ki, mikor, milyen 
cselekedeteken vagy apostoli leveleken keresztül vett
részt a társadalmi tanításban. A keresztény ókorban, amit
elsősorban a keresztényüldözés jellemzett, először a Kr.u.
130 körülire tehető Didakhéban - ez a legrégebbi ránk
maradt egyházi rendtartás -, azaz a tizenkét apostol taní-
tásában olvashatunk a szegények megsegítésének felada-
táról. Az egy századdal későbbi Diognétoszhoz írt levél-
ben viszont már a keresztények világból való nélkülöz-
hetetlenségéről olvashatunk; ami a testben a lélek, azok
a keresztények a világban, azaz ahogy a lélek áthatja a
test összes tagját, úgy a keresztények is ott vannak a
nagyvilágban, és ahogy a lélek összetartja a testet, úgy
tartják össze a keresztények is a világot. A Kr. u. 250 kö-
rüliről származó Didaszkáliát elemezve megint azt látjuk,
hogy a keresztényeknek kötelességük az árvák nevelése
és a hitük miatt üldözöttek segítése. Nagy Konstantin
313-ban kiadott milánói ediktuma után, amikor már 
birodalmi szinten el lett fogadva a kereszténység, nem az
a kérdés, hogyan gyakorolják a hitüket titokban az 
emberek, hanem az, hogyan segíthet az állam ebben.
Hippó püspöke szerint az állam feladata a béke biztosí-
tása és az emberek felkészítése az örök életre. Szent
Ágoston (354-430) ugyanakkor felhívta arra is a figyel-
met, fontos, hogy az állam biztosítsa a magántulajdont,
de nem az a legfontosabb. A legfontosabb, hogy az igaz-
ságosság alapján kell a szegényeket segíteni.

A keresztény középkor egyik legnagyobb alakjának
Aquinói Szent Tamást (1225-1274) tartják. Az Angyali
Doktor néven is ismert Szent Tamás összhangba szerette
volna hozni Arisztotelész filozófiáját a keresztény filozó-
fiával, megalkotva ezzel egy átfogó filozófiai rendszert.
Szent Tamás szerint az állam az egymásra utalt személyek
közössége, melyben mindenkinek joga van részt vennie
az irányításban. Ezért tartotta a leghelyesebb államfor-
mának a demokratikus monarchiát. Szent Ágostonhoz
hasonlóan vélekedett az állam céljával kapcsolatban,
annyival kiegészítve azt: ha az állam nem ezt a célt pró-
bálja elérni, annak vezetője nem a közjót szolgálja, akkor
a nép jogosan lázad fel ellene. Véleménye szerint is a tu-
lajdon alapvető jog, ami közösségi kötelezettséggel is jár,
mint a szegények segítése. Hangsúlyozza ezen kívül a
munkának megfelelő igazságos munkabér kiosztását.
Szent Tamás akkori meglátásai egyetemes érvényűek 

voltak és még ma is helytállóak, meghatározóak.
AZ EGYHÁZ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEI

Ispotályok, szegényházak
Az Egyházban a kezdetektől fogva segítették a rászoruló-
kat. Ez a későbbi századokban szervezett körülmények
között folytatódott. Már a keresztény ókortól kezdve 
léteztek ispotályok (lat. hispotale pietatis), amik az 
idegenek, a zarándokok, a betegek, a szegények és a 
rászorulók ápolására, ellátására alakultak. Ezeket a 
püspöki városok, kolostorok vagy társas káptalanok 
tartották fent, de olykor szerzetes- és lovagrendek is 
működtettek ilyen intézményeket (pl. Jeruzsálemi Szent
János Lovagrend).
A rászorulókat ezeken kívül az ún. szegényházak is segí-
tették, amelyekben a szegények teljes ellátásáról és ápo-
lásáról gondoskodtak. Későbbiekben, amikor az állam és
egyes magánszemélyek is működtettek ilyen és ehhez
hasonló intézeteket, már célként határozták meg azt is,
hogy az embereknek tudásuk szerint valamilyen gazda-
sági foglalkozást találjanak, ezzel is elősegítve a szegény-
házak fenntartását. Magyarországon az első szegényhá-
zat a XVI. század elején alapították Brassóban, de jelen-
tős volt még az 1831-ben alapított, 2008-ig működő esz-
tergomi kór- és szegényház is.

Ezen a ponton megemlítendők azok a fontosabb
szerzetesrendek, amelyek a szegénygondozásban és a
betegápolásban vették ki a részüket. Első helyen emel-
ném ki a Szeretet Misszionáriusai Rendet, amelyet az az
albán származású, de élete nagy részét Indában töltő
Boldog Teréz anya alapított, akinek Ferenc pápa elren-
delte már a szentté avatását is. Ma már a világ több mint
harminc országában vannak jelen (többek között 
Magyarországon is), és próbálják segíteni az ott élő 
rászorulókat. Ezen kívül jelentős még a Betegápoló 
Irgalmas Rend, amelynek nevében is megtalálható a
rendhez tartozók hivatása.

Zarándokházak
A középkortól kezdve az ispotályok mellett zarándok -

házak is segítették a lelki okokból útra kelőket. Ezek a
házak általában a már jól ismert zarándok útvonalak
mentén, illetve a zarándokhelyek közelében helyezked-
tek el. Manapság is sokan keresik fel ezeket a lelkigya-
korlatos házakat. A szerzetesrendek közül a jezsuiták
azok, akik elől járnak a lelki gondozásban. Mi sem bizo-
nyítja jobban, hogy arról a spanyolországi Manresa-ról
nevezik el lelkigyakorlatos házaikat világszerte, ahol
Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatok című könyvét írta.

Az Egyház társadalmi tanítása – 2. rész
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Magyarországon, Dobogókőn találha-
tunk ilyen Manrézát.

Iskolák
A szerzetesrendek alapítói különböző
meghívásokat kaptak Istentől, ehhez 
kerestek társakat, akik hasonló gondol-
kodással és elkötelezettséggel próbáltak
partnerek lenni ebben. Ilyen meghívást
kapott Kalazanci Szent József is a legsze-
gényebbek tanítására. A keresztény 
népiskolák védőszentjeként is emlegetett
rendalapító 1598-ban nyitotta meg a 
világ első ingyenes népiskoláját. Ma a 
piaristák a világ számos pontján működ-
nek, követve a Szent József által megha-
tározott küldetést. Magyarországon, hét
helyen tartanak fenn iskolát és több más
intézményt is működtetnek oktatás, 
szegények megsegítése (óvodák, kollégi-
umok, árvaházak) céljából. A piaristákon
kívül ilyen feladatokat látnak a Bosco
Szent János által alapított Szalézi Rend
többek között Budapesten, a Bencés
Rend Pannonhalmán, a Ferences Rend
Esztergomban és Szentendrén, valamint
az Angolkisasszonyok és a Boldogasszony
Iskolanővérek szintén Budapesten.

Fogolykiváltás
A betegápolás, a zarándok ellátása és a
tanítás mellett voltak olyan közösségek
is, melyek a fogolykiváltással foglalkoz-
tak. A fogolykiváltás régen ténylegesen a
hadifoglyok megváltását jelentette, ma 
viszont ezek az emberek a kábítószerek,
az alkohol, a szerencsejáték és minden
egyéb szenvedély befolyása alá került
személyeken próbálnak segíteni. Védő-
szentjük a Fogolykiváltó Szűzanya, aki-
nek tiszteletére templom is épült
Makkos márián.
A fent leírtakból láthatjuk, hogy az 
Egyház társadalmi tanítása az élet szá-
mos területét lefedi. Innentől kezdve a
mi feladatunk megtalálni azt, hogy mi
hol tudunk valódi segítséget nyújtani,
hol tudjuk cselekedeteinkkel Krisztust
hirdetni, és ezáltal jobbá tenni a világot.

Hernády Balázs

Béla testvér több mint 10 évvel ezelőtt rendje nevében szervezte meg
a Felső-Krisztinaváros plébániáján a MISSZIÓS IMAKÖRT, s azóta rend-
szeres kapcsolatban van ez a kis közösség vele. Többször is felkeresett
már minket - noha 9 éve a Fülöp-szigeteken, Cebuban dolgozik missziós
munkában egyetemi tanárként és nevelőként. 
Most a háromévenkénti szabadságát tölti itthon, s mi megragadtuk az 
alkalmat, hogy a minket olyan súlyosan érintő migránskérdésről kérdez-
zük a véleményét. Elmondta, hogy milyen nagy különbséget tapasztalt a
keleti és a nyugati életszemlélet és vallásosság között. A vallást a keletiek
sokkal intenzívebben élik meg, ez a kereszténységre is vonatkozik. A 
Fülöp-szigeteken, noha nagyon szegények és sok szempontból nehéz az
életük, hitüket kitörő örömmel élik meg. Béla és a mi tapasztalatunk is
az, hogy az európai ember elfelejtette ezt az örömöt, fásult, szomorú. Az
iszlámtól nem félni kellene, hanem úgy élni meg kereszténységünket,
hogy számszerűen és lélekben is betöltsük a világot. Ne engedjük, hogy
kitöltésre váró űr legyen ez a világ itt.

Előadásából megtudhattuk azt is, hogy Bécsben ismerkedett meg, végzett
építészmérnökként, a szerzetesrenddel. Akkoriban Magyarországon nem
működhettek, pedig már az 1930-as években mintegy 70 tagot számláló
szerzetesközösségük volt itt, sőt iskolákat, nevelőotthonokat tartottak
fenn. A szétszóratás idején többségük külföldre szökött és Ázsiában, 
Dél-Amerikában folytatták missziós tevékenységüket.

Az 1990-es években fokozatosan megteremtették újra működésük 
feltételeit, Kőszegen visszakapták rendházukat, és ma aktív misszionálás
jellemzi őket.

Mivel kevés a magyar verbita, lengyel, indiai, fülöp-szigeteki és más
tagok teszik ki a magyar rendtartomány felét. Évekig a lengyel Burbela
Gergely, most az indiai Magung Francis atya a tartományfőnök.
Mióta Lányi Béla testvér Cebuban tevékenykedik, ők törődnek a mi 
közösségünkkel.

A rend nagyon sokat tesz Magyarország lelki felemelkedéséért, külö-
nösen a fiatalok között misszionálnak. Munkájuk fontos részét képezik a
nyári táboroztatások, ahol főként hátrányos helyzetű fiatalokkal foglal-
koznak.

Plébániánk tagsága évek óta segíti őket ebben a munkájukban: 
pénzzel, tartós élelmiszerek gyűjtésével járulunk hozzá a táborozásokhoz,
az imakör tagjai emellett az imádságos hátteret biztosítják.

Idén is szeretnénk segíteni
munkájukat: június 25-én 
jönnek az általunk addig össze-
gyűjtött élelmiszerért.
Kérem a plébánia híveit, hogy
lehetőségük szerint adakoz -
zanak erre a nemes célra!
Imakörünk nevében előre is 
köszönöm: 

Muhi Lászlóné

Verbita vendég a plébánián
Április 14-én plébániánk közössége vendégül látta 

Lányi Béla verbita szerzetes testvért.
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Idei első kirándulásunk úti célja Óbuda volt.
A Szent Péter és Pál főplébánia-templom előtti parkban
találkoztunk a ragyogó napsütéses szombat reggelen.
Az első igazán szép tavaszi idő volt, különösen jólesett 
kimozdulni, napozni. Nagyon hasznosnak bizonyult a
begyűjtött hőmennyiség, mert a templom belseje még a
téli hideget árasztotta.
A Keresztény Vasutasok Egyesületének kiránduló 
csoportjával együtt meghallgattuk Bőzsöny Ferenc 
zseniális előadásában a templom történetét. /Szabadjon
megjegyeznem, ahol ilyen egyesület létezik, ott nincs
még minden veszve./
Az obligát fénykép készítése közben megszólalt a
szomszédos - modern - harangjáték, ami nagyban
megnehezítette a fotós dolgát. De csak sikerült egy
kupacba terelni a népet, és indultunk is tovább a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba,
amely Krúdy Gyula egykori lakóházában található.
A „Szerzetesek asztalánál” című kiállítást néztük
meg, nagyon érdekes volt, különösen a borok, sörök,
a pezsgők, a likőrök, a sajtok, a gyógynövények, az
ostyagyártás kellékei, a mézek és néhány igazán 
ínycsiklandó recept.
Benéztünk az állandó kiállításra is, biztos, hogy 
hamarosan visszatérünk, hogy mutathassunk a 
gyerekeknek egy igazi 70-es, 80-as évekbeli boltot,
huszadik század elejéről származó szállodabelsőt és
még egy csomó érdekes dolgot.
Záróakkordként elsétáltunk a klarissza kolostor rom-
jaihoz, ahol egy kedves csapattag mesélt az egykori
királynői rezidenciáról.
Jó szívvel ajánlom mindenkinek a következő kirán-

dulást is, mert bár „nehéz” kimozdulni egy lusta szombat
reggelen a komfortzónánkból, mindig jó hangulatú, 
kellemes, együtt töltött fél nap szokott kerekedni a 
dologból.
Külön köszönet Lukách Krisztának a szervezésért és a 
remek helyválasztásért!

Mikófalvyék

Az óbudai Szent Péter és Pál főplébánia-templom 
helyén és annak közelében évszázadokkal ezelőtt több,
már elpusztult templom is állt. A XIV. századi Képes 
krónika szerint az első templomot Szent István király és
felesége, Boldog Gizella alapította 1015-ben. 
A templom jelenlegi barokk épülete 1744 és 1749 között
épült fel a  kor jelentős építőmestere, Paur János György
tervei alapján. A főhomlokzat szobrászati díszítései, vala-
mint a templom előtti téren látható szentek szobrai Be-
bo Károly szobrászművésznek, a Zichy család udvari
szobrászának alkotásai. 
A vörösmárvány főoltár 1773-1774-ben készült, közepén
egy szoborfülkében áll a tanító Krisztus szobra, kétoldalt
pedig Szent Péter és Pál szobrai láthatók. A főoltártól 
balra a márvány medencés keresztelőkút és a rokokóba
hajló stílusú szószék található. A szentélytől kiindulva

Ismerd meg!  2016. április 16.  Óbuda
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1. Mit tegyünk a talált tárgyakkal?

A sekrestyében, hittantermekben felejtett pulóverek,
dzsekik, sapkák kb. egy hónapos türelmi idő után a 
karitász raktárba kerülnek. Általában nem is tudunk 
róla, hogy milyen úton érkeztek a ruhadarabok raktá-
runkba, tehát nem is tudunk külön figyelmet fordítani
rájuk. 
Húsvét környékén kaptunk a sekrestyéből egy szép, 
fehér kötött pulcsit, 158-164 cm magas gyermekre való
(tehát nem kis gyerek!). Egy lila, műszörme galléros 
kardigánt a nagy hittanteremből, ugyancsak nagyobb
gyerek, kisebb felnőtt méretben.
Most június végéig átvehetők a sekrestyében!

Kérjük a szülők, ministránsvezetők fokozott figyelmét!

2. Fogad-e bútorokat, háztartási gépeket a karitász 
raktár?

Tekintettel a raktár méretére, a raktárban dolgozók
fizikai erejére, erre nincs lehetőségünk. Két lehetőséget
tudunk ajánlani. 

• A közösségi levelezőlistán lehet felajánlani közössé-
günk tagjainak, fényképes melléklet segít. Általában 
működik az eljárás. A legegyszerűbb, ha a felajánlótól
közvetlenül a következő felhasználóhoz kerül a felaján-
lott bútor, TV, háztartási gép.
• Ha valakinek nincs internet-hozzáférése, leadhatja
felajánlását karitász csoportunknak, névvel és telefon-

számmal. Segítünk feltenni a felajánlást a közösségi 
levelező listára.
• Ha ezen az úton nem sikerült új gazdát találni, akkor
a Szent Erzsébet Karitász központot lehet megkeresni
felajánlásukkal.  Telefonszám: 351 1977     A központ
előzetes egyeztetés alapján a szállításban is segít.

3.    Fogad-e hagyatékot a karitász raktár?

Igen, az általános „szabályok” szerint. Ez azt jelen-
ti, hogy csak tiszta, továbbajándékozásra alkalmas 
dolgokat lehet leadni.

Fokozottan kérjük, hogy molyos, dohos ruhaneműt,
takarót, szőnyeget ne hozzanak! 

4.    Mikor lesz nyári szünet a raktárban?

2016. június 22-én még nyitva lesz raktárunk,
majd augusztus 31-én nyit újra. 
Ebben az időszakban keddenként sem lesz ügyelet.

5.     Betegápolásban tud-e segíteni a karitászcsoport?

Karitász csoportunk tagjai nem szakképzett ápolók.
Családokkal rendelkező önkéntesek, akik napi szintű
ápolást nem tudnak vállalni.

Segítünk bevásárlásban, ügyintézésben, látogatása-
inkkal a magány, az elhagyatottság érzésének leküzdé-
sében.

Molnár Zsuzsa

Gyakran Ismétlődő Kérdések 
a karitásszal kapcsolatban

körben a templomhajó pilléreinek közepén, díszes 
konzolokon tíz apostol szobra áll, ezeket 1752-ben 
készítette Bebo Károly. Az eredetileg fehér szobrokat
1800 körül színesre festették, egyes részeiket aranyozták.
A templomhajó két oldalán állnak a Jézus Szíve, Szent 
Julianna, Szent Anna és a Szent Kereszt tiszteletére s
zentelt mellékoltárok, valamint 1785 óta a Kiscelli oltár
is, mely a Kiscelli hegyen lévő trinitárius kolostor 
templomának főoltára volt és a mariazelli kegyszobor
másolatát őrzi.

(forrás: Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 830.)
Tőzsér Ágnes
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Raniero durva, erőszakos ember volt, mestersége
szerint kovács. Szerette a verekedést és megpróbált
mindig nagy tetteket véghezvinni, hogy büszke lehes-
sen önmagára. Feleségül vette Francescát, aki nagyon
szerette őt. A lány apja csak úgy egyezett bele a 
házasságba, hogy Raniero megígérte neki, hazaengedi
lányát, ha Francesca nem akarna többé nála maradni.
Raniero ezt könnyű szívvel ígérte meg, mert biztos volt
benne, hogy felesége annyira szereti őt, hogy sosem
fog tőle elkívánkozni.

Házassága alatt Raniero sokszor megbántotta 
feleségét. Az asszony kedvenc madarán próbálta ki,
milyen ügyesen lő célba. Büszke volt saját tettére,
hogy röptében le tudta lőni a fürjet. Nem értette, hogy
miért neheztel rá emiatt felesége. Amikor Raniero 
kicsúfolta azt a sánta szolgát, akiről köztudott volt,
hogy Francescába szerelmes, akkor a szolga felakasz-
totta magát. Francescát ez annyira bántotta, hogy 
otthagyta férjét. Raniero biztos volt benne, hogy 
hamar visszatér hozzá, de amikor napok múlva se jött,
a férfi elhagyta a várost. Látványos tetteket vitt véghez
annak reményében, hogy felesége tudomást szerez
azokról és csodálni fogja őt. 

De nem így lett.

Amikor meghirdették az első keresztes hadjáratot,
ő is elment a Szentföldre, hogy visszahódítsák 
Jeruzsálemet a hitetlenektől. Keményen harcoltak. 
Bouillon Gottfried után elsőnek Raniero mászott át 
Jeruzsálem falain. A keresztény hadak bevonultak 
Jeruzsálembe, gyilkoltak és raboltak, mindenkit meg-
félemlítettek, és hősiesen elfoglalták Jeruzsálemet a 
hívő keresztények számára.

Miután az öldöklésnek vége volt, vezeklőruhába 
öltöztek a harcosok és elmentek Jézus Krisztus 
sírjához. Gyertyát gyújtottak, ezzel fejezték ki hitüket.

Raniero az esti ivászatra magával vitte égő 

gyertyáját, mert büszke volt arra a kitüntetésre, hogy
ő gyújthatta meg elsőként gyertyáját Jézus sírjánál.
Maga sem vette észre, hogy elkezdett vigyázni 
gyertyájára, ki ne aludjon. Akkor még nem tudta,
hogy mi történik vele, de a gyertyaláng nagyobb 
hatással volt rá, mint sejtette. Akkor jött az udvari 
bolond. Csúfolódni kezdett Ranieróval gyertyája irán-
ti gondoskodása miatt. Raniero védekezésképpen
megint valami nagyot akart ígérni. „Igen, annyira 
fontos nekem ez a gyertya, hogy Jeruzsálemből 
Firenzébe fogom vinni anélkül, hogy a gyertyaláng 
kialudna, s a Szűzanya oltárára helyezem.”

Mivel Raniero adott szavához hű akart maradni,
nem akart megszégyenülni a többiek előtt, ezért 
útnak indult az égő gyertyával. Raniero az indulásnál
azt gondolta, nem is lesz olyan nehéz tervét véghez-
vinnie. Visz magával sok gyertyát, hogy a láng ki ne
aludjon. Később jött rá, hogy amire vállalkozott, 
sokkal többet kíván tőle, s nehezebb, mint gondolta.

Lóra szállt. Hamar észrevette, hogy a gyertyaláng
veszélyben van, mert a szél könnyen kiolthatja. Csak
testével tudta megvédeni, száznyolcvan fokkal meg-
fordult lován. Az, aminek a szolgálatába állt, nem csak
intellektuálisan vette igénybe. Feladata teljesítéséhez
szükség volt egész lényére, testére-lelkére.

Rablók támadták meg Ranierót. Győzhetett volna
felettük, megvolt az ereje hozzá, de tudta, ha harcba
száll velük, kialszik a gyertyája. Ezért alkudozni kez-
dett a rablókkal, hogy ne oltsák el a gyertya lángját, őt
viszont kirabolhatják. A rablók elvették mindenét, a
gyertya lángját azonban tiszteletben tartották. Miután
mindenétől megfosztották, Ranierónak a koldusok 
útján kellett továbbmennie. Csak később fedezte fel,
hogy eszköztelensége felébresztette azoknak a 
jóindulatát, akikkel útja során találkozott. Tőlük ka-

A gyertyaláng 

Többen is kérték, hogy a nagyböjti gitáros áhítaton, Kálmán József atya által idézett történetet szeretnék elolvasni.
Az elbeszélés Selma Lagerlöf: Krisztus-legendák című kötetének egyik novellája, az újságban Mustó Péter atya

könyvében megjelent, rövidített változatot adjuk közre. Bár az elmélkedés a nagyböjtben hangzott el, de most,
az Irgalmasság évében is alkalmas olvasnivaló.
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pott ételt, és ami még fontosabb, új gyertyákat, hogy 
legyen mivel táplálnia a lángot.

Nemsokára találkozott Raniero egy szegény 
pásztorgyerekkel, aki néhány birkát őrzött. A Jeruzsá-
lembe vonuló keresztény hadak rabolták el többi 
állatát. Amikor a fiú meglátta, hogy egy keresztes 
lovag jön, ütlegelni kezdte. Raniero most sem véde-
kezett, mert a gyertya lángját féltette. Kis idő múlva a
pásztorgyerek, mintha elszégyellte volna magát ami-
att, hogy egy védtelen embert ver, egy ideig kísérte
Ranierót, s egy veszélyes helyen még segített is neki.

Raniero este egy karavánszerájhoz érkezett. De
nem mert lefeküdni, hogy a gyertya ki ne aludjon.
Mégis mély álomba zuhant. Másnap reggel gyertyája
nem volt sehol. Azt gondolta: „Hála Isten, legalább
vége az utamnak, amelyen megpihenni sem lehetett!”
Furcsa módon mégsem tudott igazán örülni, üresség
volt benne, céltalanság. Mintha értelmét vesztette 
volna az élete. Amikor már kezdte meggyőzni magát,
hogy jó lesz ez így, úgyis reménytelen vállalkozásba 
fogott, a szállás gazdája lépett elé, égő gyertyájával a
kezében. Raniero közönyösen megköszönte neki,
hogy a gazda újra meggyújtotta kioltott gyertyáját.
„Nem oltottam ki a gyertyádat, mert láttam, hogy 
számodra fontos, hogy égjen, ezért megőriztem egész
éjszaka. Látod, hogy mennyivel kisebb lett.” Raniero
maga sem tudta megmondani, hogy miért is örül 
ennyire. 

Egy este beért egy kis városkába. Az utcán asszo-
nyok álltak, várták, hogy férjük hazajöjjön a munká-
ból. Meglátott egy fiatalasszonyt, aki feleségére, 
Francescára emlékeztette. Abban a pillanatban 
világossá vált, megoldódott számára a rejtély.
Francesca az iránta érzett szeretetét őrizte és óvta úgy,
mint ő a gyertyalángot. Nem azért hagyta el őt, mert
nem szerette, hanem azért, mert attól félt, hogy 
Raniero kiöli a szívéből a szeretetet, s szeretete 
gyűlöletté válik.
Most először értette meg feleségét. Azt is most látta
meg, mennyire vak volt, amikor azt hitte, hogy 
hőstetteivel tudja visszaszerezni felesége szeretetét.

Ez volt az első alkalom, amikor észrevette, mi is törté-
nik vele a zarándoklaton.

Később, ahogy haladt tovább, egy édesanya kérte,
adjon neki a gyertyalángból, hogy tüzet gyújthasson.
Raniero először megtagadta ezt, hiszen a gyertyaláng
nem arra szolgál. De szolgálhat mások javára is. 
Miután erre rájött, visszatért az anyához, és adott 
neki tüzet. 

Amikor az asszony a tüzet gyermeke életének 
nevezte, Raniero megkérdezte tőle: 
„Vajon az én gyertyám lángját minek neveznéd?”
„Honnan hoztad a gyertyalángot?  
„Krisztus sírjáról.”  
„Ha Krisztus sírjáról hoztad, akkor a te gyertyalángod-
nak a neve: Irgalom és Emberszeretet.” 
Hát ezen Ranieronak nevetnie kellett, hogy éppen ő
hordozná az irgalom és emberszeretet gyertyalángját.

Minél tovább vándorolt, annál többet gondolt 
Firenzére, az otthonára. Észrevette, hogy a nehéz,
hosszú út alatt ő, aki annyira szerette a verekedést,
most kerüli azokat, akik durvák, kemények. Inkább
azokat az embereket becsülte, akik szelídek, irgalma-
sok és jóindulatúak. Arra gondolt, hogy kovácsműhe-
lyében művészi alkotásokat fog majd létrehozni.

Észrevette, hogy útja során, anélkül, hogy akarta
volna, megváltozott. Amíg nagy tetteket akart véghez-
vinni, győzni akart, másképp viszonyult az emberek-
hez. Amikor pedig most védett valamit, gondoskodott
valamiről, ő maga változott meg. Más ember lett.

Raniero előtt volt még egy nehéz feladat: 
meggyőzni az egyházat, a püspököt, hogy ő tényleg
Jeruzsálemből jött, és útközben nem aludt ki gyertyá-
ja lángja. Ez volt a feltétele annak, hogy gyertyáját
Szűz Mária oltárára helyezhesse. Ahhoz, hogy az 
egyházat meggyőzze tiszta szándékáról, csoda kellett,
és ez Francesca segítségével sikerült. 

Felesége visszatért hozzá, és Firenzében köztisztelet-
ben álló családot alapítottak.
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Leitner Tibor Henrik  (86)
Aposztl Jánosné  (86)
Mándli Lajosné  (94)
Léránt József  (72)

2016.06.04-én, a reggeli órákban
plébániánk ministránsai (legalábbis
azok egy jelentős része) izgatottan
várta, hogy elindulhasson az 
egyházmegyei Szent Tarziciusz 
Ministráns Focikupára, amelyet az
elmúlt évek hagyományainak meg-
felelően idén is a pestszentlőrinci
Havanna lakótelepen rendeztek
meg. Az út elég hosszú volt, de 
annál jobb hangulatban telt. A már
szintén megszokott nyitóbeszédek
és a fontosabb infók elmondása
után a délelőtt során kezdődött el a
bajnokság. Plébániánk ministránsai
két korcsoportban indultak: az 5-6-
osok korosztályában, illetve a 7-8.
osztályosok mezőnyében. Előbbi
korosztály tavaly győzedelmesked-
ni tudott, idén nem sikerült ezt az
eredményt megismételni, de min-
denképpen meg kell emlékeznem
a fantasztikus szurkolótáborról, 
illetve Juhász Gergely játékosról.
Szurkolóink elképesztő hangulatot
hoztak a meccsekbe, Gergely pedig
4 góljával idén is a teljes mezőny
egyik legjobbja volt. Ebben a 

korosztályban a harmadik helyen
végeztünk. 
Az eggyel nagyobb korcsoportban
ministránsaink az első meccsen
még aludtak, 1-1-es döntetlent ér-
tek el, azt követően viszont techni-
kás, szép játékkal nyertek 4-1, illet-
ve 5-0 arányban az aktuális ellenfe-
lekkel szemben. A döntőben az
előzőleg már megvert Józsefvárossal
kerültek össze a mieink. A 20 per-
ces találkozó 15. percében egy
kontra végén előnybe került az
egyébként alárendeltebb szerepben
játszó ellenfél. A meccs utolsó per-
cében aztán meglett a fölényes já-
ték eredménye: Hernády Miki bea-
dását követően a csapatkapitány,
Tegzes Domi csúsztatott a pesti el-
lenfél hálójába. Ekkorra a szurkolók
(akiknek óriási hálával tartozunk
mi, játékosok, hiszen szinte bele-
hajszoltak a győzelembe) már eufo-
rikus állapotban voltak. A döntő
2x3 perces ráadással folytatódott. A
mérkőzés utolsó előtti (25.) percé-
ben egy kapu előtti kavarodást kö-
vetően Juhász Márton bombázott a
kapuba. A csapat az igen vad ün-
neplést követően már nem enged-
te ki kezéből az előnyt, és ez azt 
jelentette, hogy ez a korosztály 4
hiábavaló próbálkozást követően,
ötödik nekifutásra végre felülhetett
az egyházmegyei ministránsfutball
trónjára. Az eredményhirdetés előtt
még volt idő egy rövid fagyizásra,
majd átvehettük a  focizás jutalmát:
néhány bronz-, illetve aranyérmet,
két győztesnek járó trófeát és két
játékosunk (Juhász Márton és 
Müller Ferenc) gólkirályi kupáját.

Juhász Bálint

Lapzárta után érkezett!
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