Szent István Védnöke
2008 július, Szent Jakab hava
Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

Megérkeztünk a táborainkból
Az idei táboraink különösen nagy
élményt jelentettek a résztvevőknek, én igazi lelkigyakorlatként
éltem meg, és köszönöm ezt mindenkinek. Sikerült az ország legszebb, legkülönlegesebb részeibe
eljutnunk. A családos táborunk
a Mecsekben volt, azon belül is
Püspökszentlászlón. Általános iskolásaink a Vértesben táboroztak
Vérteskozmán, ahol egy hétig miénk volt a falu régi de szépen megőrzött temploma. A templomot
minden nap megtöltöttük a közös
Szentmisén, de a faluban lakók
közül is jöttek rendszeresen, hogy
velünk imádkozzanak. Az alsós és
felsős táborunk ötszáz méterre volt
egymástól, ezért volt lehetőség a
testvéri találkozásokra, amit mindenki nagyon várt. Mindkét tábor
témája a szeretet volt, amit igyekeztünk élni egymás közt, és közben
sokan ráébredtünk arra, hogy Jézus
nehéz de örömteli úton vezet minket. Gimnazistáinkkal az Aggteleki
karsztban táboroztunk, csodálatos
vidéken másik három plébánia fiataljaival együtt. A Szentírás volt
mindennapi olvasmányunk, Isten
igéjével ébredtünk, próbáltuk megérteni és élni egymás közt. Táborunk mottóját: „egy Lélekben egy
testté..” Pál apostoltól vettük, és sikerült megtapasztalni az igazságát
is. Gyönyörű tapasztalat volt az,
hogy képesek vagyunk eggyé lenni
a szeretetben. Ez a tábor különleges
vállalkozás volt, négy plébánia közös munkája, amit a Szentlélek ihletett, és éltetett, mindnyájan érez-

zük, hogy lesznek még gyümölcsei.
Kerékpáros táborunk a Zemplénben volt Kishután, ahonnan csillagtúrákat tettünk, még Kassára is eljutottunk. Ezt a tábort a gimnazista
tábor gyümölcseivel a szívünkben
éltük át, jó volt magunk közt lenni,
családias légkörben, de mégis talán
nagyobb szeretetben, mint valaha.
Minden táborunk mindig ugyan arról szól, mégsem unjuk meg soha,
hiszen mindegyik kaland. Ennek
a különleges kalandnak a lényege
megtapasztalni az evangélium igazságát élni az igét, megpróbálni újra
és újra a szeretetet tenni életünk
urává, azt a szeretetet, amiről Jézus
beszélt, mikor azt mondta: aki meg
akarja menteni életét, elveszíti azt,
de aki oda meri adni, az megtalálja.

Miért?!!.....Miért?!!....
Térdelés, térdhajtás: 6. oldal

Megtalálni életünket egymás szeretete által az áldozatban, a megbocsátásban, a szolgálatban, a türelemben, az elfogadásban, bukások
és sikerek közepette, EZ AZ ÉLET
ÉRTELME és LEGNAGYOBB
KALANDJA. Ehhez kaptunk mindennap erőt és indíttatást a Szentmisékben, amit soha nem hagytunk
el.
Hamarosan új tanév kezdődik, jó
lenne folytatni, ami elkezdődött,
szeretettel várjuk az új tagokat is,
hiszen ehhez a kalandhoz mindig a
Szentlélek támaszt kedvet és küld
újabb és újabb testvéreket közösségünkbe.
Király Attila plébános.

Miért?!!.....Miért?!!.....
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Marosi Gábor emlékezetére
Uram!
Ahová tettél, ott szolgállak,
ahol megsejtlek, megcsodállak,
ahogy tudlak, úgy követlek,
ha meg-megbotlok, nem csüggedek,
amim van, azért magasztallak,
amim nincs, azért nem zaklatlak,
ami munkám, azt megcsinálom,
a jó szót érte sose várom,
ha nem sikerül, nem kesergek,
és másnap mindent újrakezdek.
Amen

Egy Mérnök, aki szívvel épít…
Kedves Testvérek!
Nem voltam ott, amikor A Fatimai
Szűzanya templom építésének a
gondolata megfogant. Nem is lehettem, hiszen Novák atya ezt még
orosz fogságában fogadta meg, amikor még nem éltem. De ott voltam,
amikor a kilencvenes évek közepén
az egyházközség lelkes és izgatott
tanácskozást folytatott a templom
telek bekerítésének különféle módozatairól és először láttam Marosi
Gábort, amint tanácsokat adott a fa
oszlopok anyagára és a szögesdrót
legkedvezőbb beszerzési helyére
nézve. Ennyi év után már látom,
mennyi alázat kellett az akkor már
neves építésznek ahhoz, hogy egy
zsibongó, veszekedő közösséget
messze feladatkörén túl rávezessen

az alkalmas megoldásra. És nem
csak rávezetett bennünket, hanem
azon a szombaton eljött hozzánk,
és velünk együtt állította az oszlopot, feszítette a drótot jóval többet
téve, mint amennyit elvárhattunk
tőle. Tanulmánytervet készített ingyen, tárgyalt, kért, küzdött, hogy
ennek a közösségnek temploma legyen. Fatimában járt és megértette
az üzenetet. Sokszor és sokaknak
elmondta, leírta miért ilyen ez a
templom. Nem hagyta másképp
megépíteni. Meggyőzött főépítészt, érvelt püspököknek és hitet
adott a kétkedőknek. Sok vitánk
volt vele, míg tartott az építkezés.
Szelíden, de hajthatatlanul érvelt.
Később beláttuk, mennyire igaza
volt. Azt kellett megépítenünk, ami

a lelkében volt. Mert ha mást építünk, az már nem tökéletes. Aztán
a csatazaj csillapult, fölszenteltük
a templomot és Gábort befogadta a
közösség. Mert tudtuk, nincs még
egy építész, aki képest lett volna a
teljes szívét munkáján át felajánlani a fatimai Szűzanyának. Kapcsolata a közösséggel egyre erősödött.
Tanácsait megfogadva készültek az
új plébánia tervei és velünk örült,
amikor a kivitelezés elkezdődött.
Nehezen vagyunk képesek elfogadni azt, hogy befejezést már nem
érte meg velünk. De hisszük, hogy
abban a másik, mennyei közösségben még találkozunk.
Tamási Ferenc
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Aki „Mária-díjas” lett

Templomunk tervezőjétől,
Marosi Gábortól búcsúzunk
Egy emberi élet földi értékét talán
azzal mérhetnénk, hogy milyen
nyomokat hagyott maga után nemcsak a tárgyi világban, hanem
főleg más emberek szívében: kik és
milyen lelkülettel, gondolatokkal
emlékeznek rá, hiányzik-e a jelenléte, felidéződik-e bennünk egyegy mondata, arckifejezése. Sajnos
ilyen „számvetésre” általában akkor
kerül sor, amikor az illető már nincs
közöttünk. 2008. július 6-án, a zsúfolásig megtelt Soroksár-Újtelepi
templomban Bábel Balázs kalocsai
érsek főcelebrálásában, Beer Miklós váci püspök és Udvardy György
Esztergom-Budapesti
segédpüspök koncelebrálásában megtartott
szentmisén köszönhettek el Marosi
Gábortól mindazok, akik szerették
és tisztelték, a család és a barátok
mellett kedves ismerősök, akiknek
évtizedekkel ezelőtt családi házat
tervezett, egyházközségek hívei,
akiknek templomot tervezett és épített, idős és fiatal plébános atyák,
akiknek a Főegyházmegye főépítészeként sokat segített…
Ő nem csak az emberek szívében él tovább, hanem számtalan
épületen keresztül is hagyott maradandó nyomot - rengeteg családnak
teremtett otthont, és alázatosan,
imádkozva az Istennek is alkotott
hajlékot. Nagyon elmélyülten, koncentráltan dolgozott, és nagyon jókedvűen. Minden terve előtt sokat
töprengett, érezte a felelősséget.
Fontos munkáit egy-egy zarándok-

lat alapozta meg, nem véletlenül
fogalmazott úgy, hogy kiimádkozta őket. Friss lelkülete volt,
mindenhez értett, és mindent meg
tudott csinálni. Nála nem volt kérdés, hogy megvalósítható-e a terve, itt vált kézzelfoghatóvá az az
előny, hogy kivitelezőként kezdte
a pályáját. Nem tervezett megvalósíthatatlan dolgokat, ha kellett,
személyesen győzte meg erről a
munkásokat - közülük is sokan
gondolnak tisztelettel rá. A felelősségtudat mellett az egyik legnagyobb értéke a becsületessége,
a tisztessége volt.
Egész életét Krisztus és
az Egyház sziklájára építette. Már
apró gyermekként az oltár mellett
ministrált, majd felnőttként is aktív tagja volt a soroksári egyházközségnek. Életének egy fontos
állomását jelentette a SoroksárÚjtelepi Fatimai Szűzanya templom megálmodása és felépítése.

Különleges volt személyes sorsa,
kereszténysége szempontjából is.
Azt mondta, hogy megváltoztatta őt
a Szűzanyával való kapcsolat, amely
a Fatimába látogatások alkalmával,
és a templom tervezésekor alakult ki
és erősödött meg benne. Figyelemmel kísérte a plébánia közösségének
fejlődését és gyarapodását, és örült a
pozitív visszajelzéseknek.
Kedves templomában összegyűltek mindazok, akik szerették, és
jó barátja Tamási József tiszaföldvári
plébános találóan így búcsúztatta őt:
„A kiváló építész nem kapott semmiféle különösebb díjat. Nem lett Ybldíjas, nem lett Kossuth-díjas, ő – én
azt hiszem – Mária-díjas lett. Mert
azzal koronázta meg őt a Jóisten,
hogy itt a földön, utolsó templomaként fölépíthette a Soroksár-Újtelepi
Fatimai Szűzanya-templomot”.
Sz. Horváth Edina
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Gospel
mise
Mi az a gospel?

Egy ember jött fel Galileából a szentírás szerint
5000 követte, amerre járt, és hallgatta mit tanít
Bár fáradtak voltak, és éhesek, de hitték szent nevét
Lásd, két halból és öt kenyérből jóllakott ez a nép
Mondd hát nevét: Ő volt Jézus
Mondd hát nevét: Ő volt Jézus
Mondd hát nevét: Ő volt Jézus
És Jézus most is él!

A gospel az 1880-as
években született,
aranykora a 40-es, 50-es
évekre tehető. A gospel
szó evangéliumot,
örömhírt jelent. A
gospel dalok olyanok,
mint a leegyszerüsített
és megzenésített
evangéliumok.

Megkerestem Kaszab Tibort, aki néhány misének különleges hangzást biztosít a gospellel.
Szerinted milyen hatással van a gospel mise a közösségre, hogyan reagálnak rá az emberek?
Azzal kezdeném, hogy ez valójában nem gospel mise. A gospel egy több száz év alatt kialakult, viszonylag
kötött műfaj. A mi kultúránk és vallásunk nem engedi meg, hogy egy az egyben átvegyük, hiszen a gospel
eredetileg a néger és a protestáns zene keveréke. Tehát ez egy olyan
mise, ami tartalmaz gospel elemeket.
Úgy látom, mintha minden ember egy burokban ülne a templomban. Ha
tetszik, ha nem, van köztünk egy távolság, és ez csak nagyon nehezen
oszlik szét. Amikor megfogjuk egymás kezét, az is csak egy pillanat,
ami elmúlik. Nekem pedig az a nagy álmom, hogy ezzel a zenével egy
kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, jobban beengedjük a Jóistent, a
Szentlelket magunkba is. Ha valaki zenél a misén, a lélek ugyan
könnyebben megnyílik, de aztán vissza is záródik. Azt szeretném elérni,
hogy tovább tartson ez az időszak, mélyebbre menjen, élményszerű
legyen. Ha hazafele megyünk a buszon, az autóban, dúdoljuk azt, amit
hallottunk. Tehát ami a misén elhangzik, az nem azért van, hogy a
következő sarkon elfelejtsük, hanem azért, hogy belénk épüljön. És ha
van hozzá egy jó dallam, egy közösségi élmény, akkor mélyebbre ivódik.
Ha filmen nézel gospel zenét, látod, hogy ott a közösség együtt mozdul,
lélegzik a zenére. Bízom benne, hogy egyszer itt is eljutunk idáig.
Talán öt éve járunk ide rendszeresen misére, és itt döbbentem rá, hogy a könnyűzene eszközeivel olyan
hatást elérni, amilyet szeretnék, nagyon nehéz. Rendkívül tagolt a közösség - akár generációkban, akár a hit
mélységében, de más módon is. Van, akit meglep, hogy ilyen hangzású zenét játszom a mise közben. Van,
aki kinyílik, de mivel nem ismeri a hagyományokat, nem tudja, mit kell csinálni. Van, aki kifejezetten jól érzi
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magát. A gyerkőcök pedig várakozáson felül klasszul fogadják. Rángatják a nadrágszáramat, hogy hoztam-e
a csörgőt, lehet e énekelni meg tapsolni. Például Cash egyik nótájának a magyar címe: Mondd hát nevét.
Czigányik Lorci volt nagyon aranyos, amikor megkérdezte: „Tibor, mikor énekeled a Mondd hát veréb?”.
Látszik rajta, hogy befogadta, semmi problémája nincs vele. Valószínűleg később majd az értelmével is
kapcsolatba kerül.
Milyen érzés a templomban zenélni?
Már lassan harminc éve foglalkozom zenéléssel. Sok helyen megfordultam, és ha van olyan, hogy az ember
úgy érzi, a helyére került, akkor én most így vagyok vele. Valójában a hithez, a valláshoz a gospel vezetett
el, már akkor is lelkesen játszottam, fordítottam gospeleket, amikor még nem voltam keresztény közösség
tagja. Évek óta – talán már két év tizede is –
nagyon vágytam rá, hogy egyszer majd én is
templomban énekelhessem azokat a számokat,
amik engem úgy megfogtak. Ezért is fordítom le
őket, mert valami féle missziónak érzem, hogy
minél több ember megismerhesse a gospelek
lelkét.
Ez volt a harmadik alkalom, hogy így zenéltem.
A dalokat én válogattam össze, enyém volt a
felelősség. Király Gyurival és Varga Marival
is szenzációs volt együtt zenélni, valójában
sokkal jobban el tudtam magam engedni benne,
hiszen nekem ott csak háttérszerepem volt.
Most tudom igazán értékelni azt a munkát, amit
ők csináltak hétről hétre, de úgy érzem, az én
igazi hivatásom, az én igazi misszióm ez, és bár
hatalmas feladat és kihívás, nagyon jól érzem magam benne. Remélem, ha beindul a havonkénti gospeles mise
– nevezzük inkább így – gördülékenyebben fog menni, és a közösség is énekelni fog velünk.
Nagy segítséget jelentenek az állandó társaim ebben a küldetésben, Balázs, a basszusgitáros, aki maga is
régen foglalkozik a gospel zenével, Zsin Orsi, akit legnagyobb örömömre sikerült belerángatnom a számára
teljesen új feladatba, Ferencz Ben, a maga elektromos gitárjával, na meg persze Sebő. Titkos tervem, hogy
alkalmanként egy-egy zenész barátomat elhívom, hogy színesítse a hangzást. Azért, majd szóljatok rám, ha
túllövök a célom!
Pedig szoktak lenni egy páran… Például Sebő is magától kezdett el dobolni veled, nem?
A Sebő egy másik kategória, mert őt le se lehet szedni a dobról. Bernát meg régóta kacérkodott ezzel a
hangzással, aztán egyszer csak ő is itt termett. Fruzsi hatalmas lelki traumát szenvedett el, mert most először
ministrálhatott tarzíciuszosként, de vokálozni is szeretett volna. Napokig vívódott, hogy mit csináljon.
Most nyáron nem leszünk olyan sokan, hiszen ki erre, ki arra nyaral, de remélem, ősztől igazán beindul majd
a rendszeres gospelezés!
Fundák Blanka ’Blans’
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Hittanórák tervezett rendje a 2008-2009- es tanévben:
Óvodások: 					
I.oszt.: 						
Elsőáldozásra készülők II.-III. osztályosok:
Volt elsőáldozók III.- IV. oszt.: 		
V.-VI.-VII. oszt: 				
VIII.- gimnazisták: 				
Szülők: 					
Felnőtt hittan: 				

szerda 17- 18 óra Magyarkutiné Judit
csütörtök 17- 18 óra
szerda 17- 18 óra Tamásiné Ildikó
szerda 17- 18 óra Bernáth Mária
csütörtök 18- 19 óra Plébános
szerda 18- 19.30 óra Plébános
szerda 17- 18 óra Plébános
csütörtök 20-21.30 óra (kéthetente) Plébános

Azok a felnőttek, akik keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálkozásra szeretnének jelentkezni, keressék
meg a plébánost a Szentmisék után.

Miért?!!.....Miért?!!.....Miért?!!.....
Térdelés- térdhajtás
Katolikus templomokban megszokott gesztus a térdelés és a térdhajtás. A templomba belépve a keresztvetés
után alkalmas helyen térdet hajtunk. Isten iránti tiszteletünket fejezzük ki úgy, hogy fél térdre ereszkedünk egy
pillanatra, így ez hitvallásként is felfogható. Kár elsietni, legyen benne méltóság. Sokféleképpen fejezhetjük ki
egymás iránt a tiszteletünket, szeretetünket, pl. kézfogás,
csók, ölelés, stb., Isten mindenkinél különlegesebb ezért
jó ezt a jelet használni, amit soha máskor nem alkalmazunk. A templomban Isten különleges jelenléte valósul
meg, hiszen hitünk szerint az eucharisztiában Jézus jelen
van közöttünk, ezért az eucharisztiát őrző tabernákulum
felé fordulunk a térdhajtáskor, ennek helyét az örökmécses
jelzi. Ha a templomban elhaladunk a tabernákulum előtt,
akkor is térdet hajtunk, és ezt tesszük akkor is ha távozunk
a templomból.
A térdelés (mindkét térdünkre ereszkedünk) az imádság
egyik gesztusa. A Szentmise legszentebb pillanataiban
is térdelünk átváltoztatáskor és úrfelmutatáskor. Térdelés közben jól átélhető Istenhez való viszonyunk, amely
személyes,de mégsem olyan mint bárki mással. Térdelve
csak Istennel beszélünk, ebben benne van a bűnbánat, az
alázat, az őszinte tisztelet, nem csak a lelkünk, de a testünk
is imádkozik ilyenkor. Gyónás közben is van lehetőség a
térdelésre.

Juhász Gyula:
Imádság a gyűlölködőkért
Én Jézusom, te nem gyűlölted őket,
A gyűlölködőket és a köpködőket.
Szeretted ezt a szomorú világot
S az embert, ezt a nyomorú virágot.
Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az
élet,
És hogy felettünk csak az Úr ítélhet.
Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad
Nagyobb volt, mint mit földi birtok
adhat.
A megbocsátást gyakoroltad egyre,
Míg égbe szállni fölmentél a hegyre.
Ma is elégszer hallod a magasban
A gyűlölet hangját, amely égbe harsan.
A gyilkos ember hangját, aki részeg,
S a szeretet szavát feszítené meg.
Én Jézusom, most is csak szánd meg
őket,
A gyűlölködőket és a köpködőket.
Most is bocsáss meg nékik, mert lehet,
Hogy nem tudják tán, mit is cselekszenek.
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Urnafülkék
válthatók a Fatimai

Yvette virágüzlet

Szűzanya
Templom

altemplomában.
Érdeklődni lehet a

templom nyitvatartása
idején a sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587

06/20 5-BSNET-5
06/30 (5-27638-5)
06/70

TÁNCISKOLA

Otthonába wwwisszük a wwwilágot

BSNET

Korlátlan, szélessávú internet-elérés
elkötelezettség nélkül
Telefonvonaltól és minden más szolgáltatástól
független
nincs adatmennyiségi, időbeli korlát
ingyenes díjcsomag váltás
a szolgáltatás szüneteltetése díjmentes
folyamatos ügyfélszolgálat
állandó műszaki ügyelet.
Árainkról és a részletekről bővebb felvilágosítás:

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,
kosarak, koszorúk
megrendelhetők
1237 Bp. vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

XXIII.ker. Török u.44. alatt
épülő 4 lakásos társasházban
még egy darab 79 nm-es lakás
eladó.
Ár: 21,5 MFt.
Információk:
www.torok.ini.hu
Tel.:02-20-9289-801

Örömmel hirdetjük, hogy 2008.
szeptember 14-étől indul
tánciskola a plébániánkon.
A foglalkozások vasárnap 17
órakor kezdődnek.
Hozzájárulás a költségekhez: 3000
Ft/fő/félév
Beiratkozás, bővebb felvilágosítás:
szeptember 7-én a mise után.
Jelentkezés: lehetőleg párokban.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁR:
Márton Tamás klubvezető (06-1285-70-20, 06-30-858-88-38)

Szent István Védnöke
Megjelenik havonta 2500 példányban
Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga
alapítvány gondozásában
Szerkesztők: Király A. plébános,
Molnár A., Bernáth M., Dücső Cs.,
Kiadvány szerkesztő: Simoncsics
Gy.,
Hirdetések: Tamási F. Tel.: 0620 9289
801
Cím: Szt. István plébánia 1237 Bp.
Szt. László u. 149.
Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 2100
Email: fatimaiszuzanya@t-online.hu
E mail: www.fatimaiszuzanya.hu
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Szent Jakab hava

Soroksár - Újtelepi Plébánia lapja

Rejtvény
Kedves Gyerekek

Mai rejtvényünk plébániánk védőszentjéhez kapcsolódik. Mivel augusztus 20-án rá emlékezünk, ez a rejtvény ebben a
hónapban különösen aktuális.
Jó szórakozást!

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szent István édesanyja
Szent István édesapja
Szent István szintén szentté avatott fia
István ellenfele, a német-római császár, aki Magyarországra támadt
A pápa, aki a koronát küldte Szent Istvánnak
István ellen lázadó nagyúr, kit Csanád ölt meg
István nagy ellenfele, kit legyőzése után felnégyeltetett
Ebből az országból érkezett Gizella, István hitvese
Mivel Szent István Máriának ajánlotta Magyarországot, himnuszunk sokáig

A megfejtést a következő számban
közöljük.
Előző rejtvény megfejtése:
Fatimai Szűzanya templom

Ma mit sütsz ki?
Őszbarack leves
Őszibarack; Gyümölcsök királynője!
Befőttnek, leveshez, süteménybe, gyümölcssalátához kiváló!
Most érdemes a piacra kilátogatni! Micsoda illatok!
Hozzávalók 4 személyre:
1kg vagy 8-10 szem őszibarack, 1 zacskó főzhető vaniliás puding, 2-2 dl. tejszín, néhány szem szegfüszeg, 1 kis rúd
fahéj, 1 zacskó vaniliás cukor, 10 dkg. mazsola
ízlés szerint cukor, pici só ( Kezdő háziasszonyként sose tudtam, mennyi is az az „izlés szerint”, de most én is kénytelen
vagyok ezt mondani: izlés szerint. )
Elkészítés:
Kevés vizet, - kb. 2dl-t felforralunk, beletesszük a hámozott, cikkekre vágott barackot, szegfűszeget, fahéjat, cukrot, sót.
Néhány percig forraljuk. ( Vigyázzunk, nehogy szétmáljon a barack! )
Közben egy tálba szórjuk a pudingport és 2 evőkanál cukrot, majd 2 dl tejjel simára keverjük. Ezután 2-3dl tejszínnel is
jól összedolgozzuk.
A felforrt leveshez öntjük szép lassan, miközben kevergetjük.
Ezúton öntsünk annyi vizet az egészhez, amennyi még szükséges. ( kb. 2 l legyen az egész. )
Tegyük bele a vanliás cukrot és a megmosott mazsolát is. Ezután már csak addig főzzük, amíg újból fel nem forr!
Kész is van! Van, aki forrón, langyosan, de legtöbben hidegen szeretjük!
Tálaláskor nyomhatunk egy-egy tejszínhabrózsát a kimert levesbe, amit megszórhatunk fahéjjal is!
Jó étvágyat!
A recept sárgadinnyével is nagyon finom!

