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Mária szemével
Székesfehérvár sétálóutcájának
főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak ez
a pár utcája még őrzi régi korok,
emberek, események emlékeit,
olyannyira, hogy az ember szinte
látja, amint hosszú folyosók során
vezetnek majd be bennünket a
püspök fényűző irodájáig. A történelmi hangulatú elandalodásnak azonban nyoma vész, amikor
a megyéspüspök maga jön ajtót
nyitni, és barátságosan bevezet
egy régiesen magas mennyezetű,
de szépen felújított szobába, ahol
beszélgetésünkre sor kerül. Májusi búcsúnk meghívott előadója,
ünnepi szentmisénk főcelebránsa
Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök lesz, akit elsőként
papi elhivatásáról kérdeztem.
-Milyen események, találkozások
vezették erre a pályára?
-1950-ben születtem, ez a vallásgyakorlást tekintve meglehetősen
korlátozott időszak volt: sokan nem a saját
templomukba jártak, az emberek próbálták
eltitkolni a vallásosságukat. A családomban azonban nem így volt, mi hűségesen
jártunk a saját templomunkba, ennek meg
is lett a következménye. Amikor bajba kerültünk, akkor azonban mindig jött a segítség is, legtöbbször olyan papoktól, szerzetesektől, akik nem voltak „keretben”. Az ő
életük nagy hatással volt rám: mindig tűz
volt a szavukban, a hit sütött a tekintetükből, igaz emberek voltak. A családom, és
ezek az élmények ébresztgették bennem,
hogy pap legyek, és ezeket csak megerősítette egy nagyon fontos személyes találkozás. Ez a jezsuita atya akkor éppen fűtő
volt egy óvodában, és amolyan lelkiatyai
jóbarát volt számomra. Lelki végrendeletében – mert a jezsuitáknak ilyet is kell írni
– azt írta: „egész szerzetesi életemben mindig boldog voltam”. Ez számomra mindig
nyilvánvaló volt amikor vele találkoztam:

szeretete, hite, csöndes helytállása, az ő
példája volt az, ami végképp meggyőzött.
Nem mondom, hogy a szemináriumi idők
gondtalanul teltek, mert volt egy pár nehéz
helyzet: a politika még erősen ellenőrizte a
szeminárium életét, az oda jelentkezett kispapokat, de Isten kegyelme, az elöljáróink
imái ezeken is átsegítettek.
-Az ima erejét most püspökként is megtapasztalhatta, úgy tudom.
-A Székesfehérvári Egyházmegye élére kerültem, látnom kellett a papság nehéz helyzetét. Kevés a pap, kevés a kispap. Ez odáig
jutott, hogy mindössze három kispap járt a
Szemináriumba, és két éve nem volt új jelentkező. Ugyanakkor az itteni éveim alatt
a papjaim egy harmadát eltemettem. Minden lehető szervezési módon igyekeztem
enyhíteni a paphiányt, és amikor úgy éreztem, hogy mindent megtettem, akkor jutott
eszembe az imakör szervezése. Először
eléggé ásatag ötletnek tűnt, de aztán arra
gondoltam, hogy ez mégiscsak Prohászka

városa, azé a Prohászkáé, aki megújította a magyar papképzést, amikor a lelkiségre, a megélt hitre, a
személyes kapcsolatokra helyezte
a hangsúlyt. Ezért róla neveztük
el a ma már 2500 regisztrált tagot
számláló imaközösséget, és egy év
után öt új kispap jelentkezett, két
fiú a szerzetesi, egy leány pedig az
apáca életmódot választotta. Ez nagyon nagy hálával töltött el, és mutatja, hogy érdemes küzdeni.
-Járt-e Fatimában; és mit emelne
ki a fatimai üzenetből?
-A Magyar Püspöki Konferencia
tagjaként jártam egyszer Fatimában, és mély benyomást tett rám,
hogy láthattam az emberek – mind
az ott élők, mind a zarándokok –
hitét.
A fatimai üzenetben van néhány
olyan elem, amelyekből némelyek
fenyegetést olvasnak ki, például
hogy aki nem tér meg, és nem tart
bűnbánatot, az elveszik. Fatima
valóban bűnbánatra szólít, és ebben
tud mellénk állni a Boldogságos Szűzanya.
Ez a gondolat összefügg azzal, amit az
„Üdvözlégy”-ben úgy fogalmazunk meg:
„imádkozzál érettünk most, és halálunk
óráján”. Ahogy egy édesanya mindig talál
mentséget a gyermeke számára, úgy talál
a Szűzanya is számunkra, és ezért olyan
jó, hogy kérhetjük: legyen mellettünk, és
imádkozzon mindig velünk. Ezért Fatima üzenete tulajdonképpen a reménység
üzenete: nem az számít, hogy mit tettünk
– persze azért mindig számot kell adnunk
– hanem az, hogy Mária segíteni fog, hogy
legtisztább vágyaink váljanak valóra Istennél, és az ő segítségével ezt meg is tehetjük!
-A Fatimai Szűzanya tiszteletére emelt
templom közösségének mi a legfontosabb
küldetése?
-Nagyon örültem, hogy ez a templom fölépült, és annak is, hogy segíthettem benne.
Tudom, hogy élő közösség szerveződött
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köré, és ez is örömteli, mert hiába szép a
templom, ha nincs benne közösség. Isten,
és Mária emberek iránti szeretetét hirdeti
ez a templom, Isten szeretetével pedig találkozhat az ember. Hogy hogyan éli ezt
ma meg a társadalom, az rajtunk múlik.
Az a feladatunk, hogy a keresztény ember
boldog életét lássák az emberek, hogy legyen Isten szeretetétől sugárzó az életünk.
-A legtöbb keresztény ember életében a
Máriával való kapcsolatnak különféle állomásai vannak. Önnel is így van ez?
-Persze. Gyermekkoromban a VIII. kerületi Magyarok Nagyasszonya templomba
jártunk, és mi a testvéreimmel mindig ott
térdeltünk a főoltárnál, úgyhogy mondhatom hogy egészen kicsi korunktól szerettük a Szűzanyát. Édesapám számos Máriafohászt, és –imát tanított nekünk, köztük
az „Oltalmad alá futunk…” kezdetűt, ami
a mai napig a legkedvesebb Mária-imám.
A Szemináriumban aztán ez kicsit elhomályosult, talán valahogy úgy gondolkodtam,
hogy ha lehet „személyesen” beszélni az
Atyával, Jézussal, akkor miért beszélnék
hozzájuk egy közvetítőn keresztül. Pedig
Máriától nagyon sok mindent lehet tanulni. Ő a legelső, és legjobb tanítványa
Jézusnak, a keresztény ember igazi példaképe. Nagy hatással voltak rám II. János
Pál pápa szavai, amikor azt mondta: nézzük Krisztust Mária szemével, mert akkor
sok mindent megértünk mind Jézus, mind
a magunk életéből. Ezt a nézőpontot szeretném a magaménak tudni én is. Ha pedig a jelen élethelyzetemet nézem, akkor a
Máriához való viszonyomat meghatározza
az is, hogy itt, tőlünk nem messze ajánlotta
fel Szent István király Magyarországot a
Szűzanyának. Nagy hatással van rám az,
hogy itt és akkor lettünk Mária Országa.

Hirdetés

Soroksár szép, központi helyén
a Csibuk és Sürgöny utca sarkán
épülő négylakásos sorházban még
három 89 nm-es lakás eladó.
Ár: 26,5 M Ft.
Telefon: 06-20-9289-801, WWW.
CSIBUK.RT.HU

Szent Györgypünkösd hava
Idén is szeretettel várunk minden zarándokot
templomunk májusi Búcsújára!
Május 16 vasárnap 11 óra
Vendég atya: Spányi Antal Székesfehérvári Megyéspüspök
Számunkra mindig nagy öröm az, hogy minden májusban
megtelik templomunk, az ország különböző településeiről érkező
zarándokokkal. Ha sok Mária - tisztelő ember összegyűlik,
akkor átéljük az imádság erejét, Máriával imádkozunk abban a
reményben, hogy imánk meghallgatásra talál. Nagyszerű élmény
olvasgatni Zarándok - könyvünket, melyben sokan beszámolnak
imameghallgatásokról, és tanúságot tesznek reményükről az
imával kapcsolatban.

IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:
9 óra zarándokok fogadása
10 óra énekkarunk énekel
11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
12 óra Ünnepi Szentmise, vendég Spányi Antal Székesfehérvári
Püspök atya
Körmenet a Szűzanya feldíszített szobrával.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
(Bp. 1237 Szent László út 149 tel. 0630-266-3587; Megközelítés:
A határ úti metró állomástól a 123-as busszal, autóval az M0-ás
autóút felöl az M5-ös bevezető szakaszán érdemes jönni.)

Szent Györgypünkösd hava
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Gábriel és Mihály arkangyal
Csodás két ablakkal gazdagodott templomunk. Értékes művészeti alkotás mindkettő, díszes Mária-üvegből. Elsőként a
bejárattól jobbra elhaladva az oldal-kiszögelést megvilágító ablakon látható kompozíciót ismertetjük.
Színvilága kék-zöld-vörös és arany, a
legnemesebb egyszerűséggel váltogatják
egymást. Már első pillantásra érzékelhető,
hogy ebbe a környezetbe nem hétköznapi
szereplőket állított be a mester. Valóban,
még ha nem is szövi bele a dicsfénybe a
két nevet, a megjelenített személyek akkor
is bemutatnák magukat. Hatalmas szárnyakkal mindkettő, tiszta-szép férfiarccal.
Mindketten ismerősek, nem kell sokáig
töprengeni, hogy honnan. Ők láthatók a
Magyar Szent Koronán, az alsó koronatest
homlokrészén lévő Utolsó Ítélet Krisztusától balra és jobbra, Mihály és Gábriel
arkangyal. Mihály egy láng pengéjű hatalmas tüzes karddal és egy pajzzsal, ahogy
az a mennyei seregek vezérétől elvárható.
Gábriel pedig a kürttel és a hírnökök botjával, éppen megszólalni készül, ajkán Isten
üzenetével.
Igen, megérkeztek és már nálunk laknak
mindketten, éppen mintha a koronánkról

költöztek volna ide hozzánk. Miért olyan
fontos ez? – Először is mert nagyon szép
a műalkotás, Perlaki József veszprémi
üvegfestő-művész munkája. Jól illeszkedik a környezethez, más-más megvilágítás
mellett belülről és kívülről is sajátos dísze
a templomnak. Másodszor az ábrázolt személyek kiemelt szerepe miatt, ami a koronánkon betöltött rendkívüli elhelyezésüket
is indokolja. Mihályról azt kell tudnunk,
hogy Ő vezeti győzelemre a fellázadt an-

gyalok ellen a mennyei sereget, és Ő az,
aki letaszítja a földre a Gonoszt. Mégpedig
sárkány képében, hogy fölismerhető legyen, ha bárhol előbújik. (Koronánkon éppen mellette van az a lovag, aki lándzsával
a kezében tudni fogja, hogy ilyenkor mi a
teendő!) Magyarországon az ezer év alatt
megépült templomok közül Szent Mihály
nevét viseli a legtöbb. Közöttük néhány,
mint például a pozsonyi és a kolozsvári,
jelentős hírnévre tett szert a Sátán elleni
harcban.
Gábriel az Angyali Üdvözlet, és általában Isten üzenetének közvetítője. Akinek
a házába belépett, ott van, csak figyeljen
erősen, mert meg fog szólalni, és magától a Teremtőtől fog érkezni az örömhír.
A keresztény ember élete valójában eme
örömhír ígéretében telik. Örömhír és a
bűn leküzdése, vagy ha úgy tetszik: bánd
meg bűneidet és hirdesd az evangéliumot,
méltó megjelenítése ez az ablak. Éppen a
Szűzanya szobra áll vele szemben, tekint a
lenyugvó nap felé. A két szent társaságában biztosan jól érzi magát.
D. CS.

HÚSVÉT A TEMPLOMUNKBAN
NAGYCSÜTÖRTÖK

Ünnepi Szentmise, lábmosás és oltárfosztás 18 óra
a szertartás után egy óra virrasztás Jézussal

NAGYPÉNTEK

Keresztút Jézus halálának órájában 15 órakor a templomkertben.
Szertartás 18 óra (hódolat a kereszt előtt)
A Szertartás után Sillye Jenő gitáros keresztút

NAGYSZOMBAT

Szentségimádás a SZENTSÍRNÁL 8 órától
Tűzszentelés és húsvéti szertartás 19.30 órai kezdettel (keresztségi fogadalmunk megújítása)

HÚSVÉT VASÁRNAP

Szentmise és körmenet 9.30 órai kezdettel

A liturgia minden része fontos, csak úgy teljes a húsvéti ünnep, ha mindegyiken részt veszünk!
Mindenkinek áldott Húsvétot kívánok!
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Szent Györgypünkösd hava

Well, kedves testvérek, most megpróbálok beszámolni az idei farsangi ifjúsági bálunkról, melynek a country témát adtuk. Rengeteg cowboy és „cowgirl” gyűlt össze Szemere telepről, Szentimréről, Havanna telepről, a Lőrinci főplébániáról, és honnan máshonnan
mint Soroksár Újtelepről (Budapest legvadabb prérijéről☺). És meg kell említenem, hogy érkezett egy indián is Tomi személyében
Pestszentimréről, aki nem hagyta, hogy a sok cowboy elijessze (és még a csatabárdot sem ásta ki). Mikor már majdnem a békepipát
szívta a sok cowboyjal (annyira jól beszélgettek), berobbant a képbe Old Füssi Zoltán barátunk és megörvendeztetett minket az úgynevezett „Hamupipőkés játékával”, amelynek lényege az volt, hogy mindenki levette a fél pár cipőjét (még jó, hogy Zolinál kéznél
volt egy légfrissítő spray) és a lánycipők gazdáit a fiúknak, a fiúcipők gazdáit pedig a lányoknak kellett megkeresni és az illető lábára
adni. Miután mindenki lábbelije megkerült, a táncos lábú soroksári cowboyok
és táncospárjaik adtak elő egy vad countryt nyitótáncként, és kezdetét vette az
egész estét betöltő mulatság, amely csak néhány pontban tért el a hagyományos ifjúsági báloktól.
Először is kicsit több countryt táncoltunk. Másodszor banditák támadtak
meg minket, akikről mindenki nagy meglepetésére kiderült, hogy soroksárújtelepiek, nevezetesen Bernát, az alattomos bandita, Beni aki Charlie álnéven
futott, ezenkívül Andris, Iván és a másik (Szűcs) Beni és természetesen a FŐNÖK, alias Levi, aki az egész hadműveletet irányította. A banditák tehát hirtelen leoltották a lámpákat és a lányok kiadós visítozása alatt, több-kevesebb
nehézséggel elraboltak négy embert, köztük a 18. szülinapját ünneplő Blankát. A foglyok kiszabadításáért a többi cowboynak feladatokat kellett végrehajtani, így például le kellett nyomni Bernátot szkanderben, Benit és Andrist
legyőzni pókerben és több Trombit inni, mint Iván. A fő feladat a karaoke volt,
amiben a FŐNÖKöt kellett legyőzni. Végül is a banditák vajszíve győzött, és
úgy döntöttek, elengedik a foglyaikat.
A harmadik dolog, amiben eltértünk a megszokott menetrendtől, Blanka
szülinapja volt. Ennek örömére, és hogy minket meglepjen, Blanka SZOKNYÁT VETT (azt tudni kell, hogy egyébként ilyet nem csinál). Mi is megpróbáltuk őt meglepni, ezért nem tudott semmit a banditás
action-ről. Az más kérdés, hogy meglepődött-e. De azt hiszem, nem mindenki ünnepelheti a 18. szülinapját egy country-bálon (és
természetesen SÜNös tortával☺).
Mindezek közben hagyományos programok is voltak, így sikerült a jive-ot és a tangót elsajátítani a sok falábú western-hősnek,
ezenkívül megjelentek a skót és héber közös táncok is. Az éjféli gyertyafényes keringő ugyanolyan szép volt, mint lenni szokott
és örömteli módon ismét sikerült megúsznunk az éjszakát a tűzoltóság igénybevétele nélkül. A DJ-nk, Petros (Peti spanyolosított
változata- a mexikói cowboy-jelmez miatt) még hajnalban is pörgős számokat szolgáltatott, ezért hajnali 3-ig még csak alvásra sem
gondolhattunk.
Azt hiszem, a sok fegyver nem ijesztett el senkit (még Jézust sem - ő is ott volt velünk) és remélem, még sok közös farsangi
mulatozásra kerül majd sor, legfeljebb más jelmezben.
Köszönet a szervezőknek, és a sok bátor cowboynak!
UFF (ezt egy indiántól tanultam☺),
egy cowgirl

Szent Györgypünkösd hava
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CSENDET!
Az idei NAgyBöjti Ifjúsági Találkozó számomra rengeteg előkészülettel kezdődött. Mivel a
zenei részt szervező gitáros csoportot erősítem, ezért a próbák
már hetekkel a találkozó előtt, a
gitárórákon megkezdődtek.
Aztán folytatódott a szervezés itthon, a közös, nyílt próbák
időpontjainak összehozásával,
a témákhoz kapcsolódó dalok
összegyűjtésével, az énekes lap
szerkesztésével, kinyomtatásával, miserend összeállításával.
Természetesen, mire mindezzel elkészültünk, kiderült, hogy
semmi sem lesz úgy, ahogy elterveztük, ezért a főpróbán kellett variálnunk, több-kevesebb
sikerrel.
Miután már ez is megvolt, azon
kaptam magam, hogy már játs�szuk is a kezdőéneket, meg van
telve a templom, és mindenki
énekel.

Ezzel el is kezdődött. Egy szép
tanúságtételt hallottunk, Henrik
atya csendre, a csendben való isteni jelenlét észrevételére hívott
minket, elmondta, hogy milyen
volt, mikor ő csendre vágyott,
majd szentségimádás következett, melyben ki is próbálhattuk ezt: mit jelent számunkra a
csend.
Ezután a kiscsoportos beszélgetésen kaptunk egy bibliai
idézetet, melyről egy rövid jelenetet készítettünk, amit a keresztút megadott állomásánál
adtunk elő.
Nekem csak ekkor, a csoportbontás után tűnt fel igazán, hogy
mennyi ismerős arc volt ott, akiket már réges-régen nem láttam,
mindenkinek köszöntem, beszélgettünk, és már indultunk is
a fáklyás, énekes keresztútra át
a lakótelepen, egészen a Havannai templomig.

A csoportok nagyon kreatívak
voltak; minden egyes stáció egy
tanulságos jelenetet tartalmazott.
A templomba érve a vállunkon
vitt keresztet az oltár elé helyeztük, rá töviskoszorút raktunk,
azt pedig a szentmisén színes
papírvirágokkal díszítettük fel,
így szimbolizálva, hogy Jézus
Krisztus szenvedései értünk virágokká, értékekké lettek.
A mise befejeztével egy óriási
agapét tartottunk a közösségi teremben, meleg teát ittunk,
mindenki hangosan társalgott,
nevetett, beszélgetett. De még az
ilyen nagy hangzavar közepette
is lehetett érezni a bennünk élő
Isten csendjét.
Szandi ☺

Urnafülkék válthatók a

Fatimai Szűzanya Templom
altemplomában.

Érdeklődni lehet a templom nyitvatartása idején a
sekrestyében.
Tel.: 0630 266 3587
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Szent Györgypünkösd hava

Ahogy közeledik a május, ahogy melegszik az idő, egyre többször jut az ember eszébe ez a szó: Márianosztra. Legalább is én így
vagyok ezzel. Márianosztra nem csak egy zarándoklat. Olyan hely, ahol elfelejthetjük a
külvilágot, ahol megszűnnek a hétköznapok, ahol megformálódik az ember szíve.
A zarándoklat egy út, ami sok mindenre megtanít. Az élet is egy út, ahol fel kell használni a tanultakat. Amikor elindulunk Márianosztrára, az első lépéssel egybeolvadunk a
többi zarándokkal. Ezen a három napon nem egyénenként gyaloglunk, hanem egy emberként teszünk meg minden métert. Ezen a zarándoklaton az emberek, akik talán még
életükben nem látták egymást, úgy viselkednek, úgy beszélnek, úgy vannak együtt, mint
akik már vagy ezer éve jó barátok, vagy mint a testvérek. És ez a sok különböző ember
nem csak egyszerre tesz minden lépést, de itt meg kell tanulni egyszerre elcsendesedni,
és együtt imádkozni is. Várni kell, ha éhes vagy, de még nem ehetsz, tűrni kell, ha fáradt
vagy, de még messze a pihenő. S mikor elérünk a táborhelyre nem lazsálhat senki, mert
sátrat kell még állítani, hogy legyen hol aludnunk, és kenyeret kell kenni, hogy legyen
mit vacsoráznunk.
A zarándoklat hideg reggelein sokkal jobban át tudja élni az ember az imádságot. A
három nap alatt az embernek van ideje befelé figyelni, csöndben lenni egy kicsit. A
második napon szoktunk átmenni egy meseszép völgyben, ahol szilenciumot tartunk, és
teljes némaságban tesszük meg az utat. Csodálatos érzés, ahogy szavak nélkül megyünk,
mégis figyelünk egymásra. A nap átsüt a lombok között, dalolnak a madarak, mindent
tisztán hallani magunk körül. Érezni az erdő, a melegség illatát, érezni a földet a lábunk
alatt, és a patak köveit, amint újból és újból átkelünk rajta. Itt is igazán közel érezhetjük
magunkat Istenhez.
Amint kiérünk az erdőből, elhagyjuk az összes
tisztást, és beérünk Visegrádra, kissé megváltozik a hangulat. A lábunk betont tapos, autók
mennek el mellettünk, az étteremben a pincér
ránk sem hederít, mert túl sok a dolga, viszont az
összes vendég minket bámul. Aztán várakozás
a kompra, izgulás, hogy mindenki felfér-e, ott
hagytunk-e valakit, de az atyák kezükben tartják
az eseményeket. És újból elhagyjuk a várost. A második nap délutánján, mikor megállunk egy
nagy réten, akárhogy is csak másfél nap telt el az indulás óta, az ember úgy érzi, mintha már
legalább egy heti zarándoklást megélt volna. A zarándok ideje sokkal tartalmasabb, mint a
kirándulóé. És de nagy a vidámság, mikor odaérünk a második táborhelyünkre! Nagy erőkkel
vacsorát főzünk, és közben elkezdődik a mise. Teljesen más mise, mint amin egy templomban
lehet részt venni. A sok atya nem fér be a sátortető alá, nincsenek falak, se padok, és mégis minden sokkalta jobb. Mindig azt hittem, hogy lehetetlen megjegyezni a sok atya nevét,
de ezt igencsak megkönnyítik a becenevek, amik rájuk ragadtak. Az atyák olyanok itt, mint
bennszülöttek, az egyedüli ismerői az útnak. Mosolyogva mutatják, hogy merre menjél, és a
világ minden titkát ismerő tekintettel mesélnek az Istenről.
Egy zarándoklat pár nap az Isten közvetlen közelében, ami erőt ad a továbbiakhoz, ami segít,
hogy jobban tudjunk figyelni az Úrra. Márianosztra egy olyan zarándoklat, amit egész évben
várunk.
Márianosztra egy kulcslyuk, amin benézhetünk az Isten Országába.
Blans
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Gitáros imaóra, zenés áhitat
Két nagyszerű programon vehettünk részt a közelmúltban,
melyre pontosan ráillet a
címben olvasható meghatározás. Erről beszélgetek Király
György testvérünkkel annak
reményében, hogy többet is
megtudhatunk minderről.

-Honnan jött a hívó szó? Mi adta
az indítást?

-Immár második alkalommal hirdettük
meg az imaórát, melyen a hívekkel közösen elmélkedünk gitáros dalokat énekelve a vasárnap esti mise után. Régi kérdés
bennem, hogy felgyorsult világunkban miért ritkultak meg a közösen végzett imádságok, és ha van is a közös elcsendesedésre lehetőség, ezeken az alkalmakon miért
vesznek részt olyan kevesen? Arra gondoltam, hogy találjunk ki egy olyan formát,
amely a közösségünk szélesebb rétegeit
képes megszólítani, ahova bárki szívesen
becsatlakozhat. Egyszóval a közösségen
belüli imaélet felpezsdítésének egyik formáját szeretnénk ezekkel a kéthavonta
megtartandó gitáros-énekes elmélkedésekkel megadni.

-Személyesen mit jelent neked
mindez?

-Azt hiszem, hogy aki kicsit közelebbről ismeri ennek a plébániának az elmúlt
évtizedét, az előtt nyilvánvaló, hogy itt a
Szentlélek különleges módon és folyamatosan munkálkodik. Számomra csodával
egyenértékű, ahogy ez a templom fölépült,
ahogy a maroknyi közösség évről-évre
sokasodott, ahol szinte minden korosztály
megtalálhatja a számára szóló legkülönbözőbb programokat és szolgálatokat, és
mindezt Isten közelében tehetjük. Jó arra
gondolnom, hogy mindennek
én is részese lehetek, és senki
és semmi nem szab határt abban, hogy kivegyem a részem
mind a szolgálatban, mind a
közösség programjaiban.
Ugyanakkor már régóta foglalkoztat, hogy a rengeteg
program és szolgálat mellett
két nagyon fontos terület a
templomunkban mintha légüres térben mozogna: az imádság és a karitász. Márpedig az
egész Újszövetséget áthatja az
„imádkozzatok, és tegyetek
jót másokkal” gondolat. Miután személyes érintettségem
okán az elmúlt időszakban
meghatározó volt számomra az Istenhez való közelség,
az imádság, ez arra indított, hogy ezen a
területen cselekvésre szánjam el magam.
Nagyon boldog voltam, hogy rögtön akadtak társaim, elsősorban az énekkar lelkes
tagjai és Attila atya, aki mindenben támogatott.

tője.

Varga Mária, Zsin Orsolya, Sillye Katalin,
Parai Bernadett, Tamási Ferencné, Molnár Adrienne, Aranyi Alexandra, Bernát
Benjamin, Magyarkúti Sára, Taller Laura,
Bélavári Miklós. Vendég közreműködőként megemlítem még Széll Cecíliát, a
Nemzeti Énekkar szólistáját (Varga Mari
húgát), akit különleges élmény volt hallgatni, és akit úgy néz ki sikerült tartósan
„elcsábítani” a gitáros imaórákra. Az elmélkedéseket első alkalommal Parai Sándor, legutóbb pedig Molnár Eszter olvasta
föl. Kiemelném még Lencse Györgyöt, aki
a dalok szövegének és a gondolatkörhöz
illő, általa választott képek lelkes kivetí-

köre Mária lesz. Tervem az, hogy idővel
az énekkaron kívül minél több közösségi
tagot megpróbáljunk az imaóra aktív részesévé tenni, akik egy-egy verssel, hangszerszólóval vagy akár egy szép gondolat
közreadásával gazdagíthatják a közös
imádságot. Arra is gondoltam, hogy az
imaóra részeként lehetőséget nyújthatnánk
a híveknek, hogy az imaórán megtapasztalt lelki élményeikről megnyilatkozhassanak. Ehhez persze a bátorságon kívül arra
is szükség van, hogy otthonosan érezzük
magunkat egymás között. Itt kell megemlítenem, hogy az énekkar az utóbbi időben
– részben ezen alkalmaknak köszönhető-

-Ki írta meg az elmélkedés szövegeit?

-Az eddigi két alkalommal én magam, de
szeretném, ha a jövőben az énekkarból
többen bekapcsolódnának ebbe a szép feladatba. Kizárólag személyes érintettségből és gondolatokból íródott mindkettő.
Az elmélkedések szövege és a kiválasztott
énekek alkalmanként egy-egy fő gondolat köré épülnek. Első alkalommal ez a
gondolat az Istenre való ráhagyatkozás, a
feltétlen bizalom volt. Azt próbáltuk dalainkkal és az elmélkedéssel megragadni, hogy Isten az, aki megtart minket, aki
gondunkat viseli, aki a tenyerén tart minket akkor is, amikor ezernyi nehézség és
szenvedés közepette legszívesebben a föld
alá bújnánk és akkor is, amikor nagyon
boldognak érezzük magunkat. A második
elmélkedésben Istent akartuk dicsőíteni
és áldani mindenért. Megfigyeltem, hogy
imáimban rengetegszer kérek valamit (ebben nagyon jó vagyok), többször meg is
köszönök Istennek dolgokat, de arra ritkán kerítek alkalmat, hogy dicsőítsem az
Urat. Dicsőítsem mindenért: örömeimért,
bánataimért, szenvedésemért, vagy csak
pusztán azért, hogy Isten megálmodott engem erre a világra, kiválasztott és feltétel
nélkül szeret engem.

-Terveztek változtatásokat?

-Még nagyon az elején vagyunk mindennek. Az már kialakult, hogy kéthavonta,
minden páros hónap 13-át követő vasárnapon, az esti misét követő órában tartjuk a
gitáros imaórát. Legközelebb így áp-

rilis 18-án lesz zenés áhítat, mely
-Szeretném őket név szerint is felsorolni: este 8 órakor kezdődik. Gondolat-Kik a közreműködők?
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en is – hirtelen és nagyon látható módon
élő közösségé vált. Ez a közösség nyitott,
melyhez az imaórákon pusztán azzal is
csatlakozni lehet, ha valaki az általunk
énekelt és ismert dalokba bátran bekapcsolódik. Hidd el, az okozza számunkra
a legnagyobb örömet, ha a templom apraja-nagyja velünk együtt énekel, akkor
érezzük igazán úgy, hogy mi most egy élő
közösségként imádkozunk. Ez az egyik
legfontosabb célkitűzésünk.

KARITÁSZ HÍREK
Imádkozzatok, és hozzatok áldozatot!

Karitász csoportunkat a szükség hívta életre. Biztosnak tűnő, évtizedes
állások szűntek meg egyik napról a másikra. Mint az amerikai filmekben:
egyszercsak a családfő egy nagy barna zacskó személyes cuccal hazaállít
fényes délben: felesége örömét a korai hazaérkezés fölött lehűti a szo-Templomon kívül is értendő mind- morúság, ami férje tekintetéből árad. Nem kell bemenni dolgozni holnap
ez?
sem, és azután sem… És a hónap felénél a rezsi befizetése után összesen
-Minket ez a templom köt össze, a pléötezer forint marad ötöd-hatodmagunkra. Ez kenyérre is kevés… mi lesz
bániai közösséghez tartozunk, de ez nem
jelenti azt, hogy a környék más temploma- most?
iban működő hasonló csoportokkal nem
érdemes fölvenni a kapcsolatot. Nagyszerű
lehetőségnek vélem a dél-pesti térség más
plébániáival való együttműködést, mely az
ifjúsági korosztályban már megtörtént. Mi
is egy meghívásnak eleget téve ismerkedtünk meg a Pesterzsébeti Főplébánia gitáros énekkarával, akik megígérték, hogy az
áprilisi gitáros imaórára eljönnek. Ha több
plébániával sikerülne ilyen kapcsolatra
szert tenni, akkor idővel szívesen szerveznék a templomunkban egy dél-pesti közös
gitáros imaalkalmat a plébániák gitáros
énekkarainak részvételével, de ez persze
még odébb van.

Fentieket nem csak egy család éli meg valóságként, ebben a pillanatban
is közülünk.

-A gitáros imaóra elsősorban a templomi
közösség programja, de természetesen nyitott bárki számára. Ez az alkalom remek
lehetőséget rejt mindenki számára, hogy
ismerőseit – osztálytárs, szomszéd, munkatárs – hívja erre a lelki programra. Nagyon sok Istent kereső ember van ugyanis,
aki nyitott, de még nem talált rá az Úrra.
Ki tudja, lehet, hogy egy általunk eldalolt
néhány szó, egy szép harmónia, vagy a felszabadultan együtt imádkozó közösség az,
amin keresztül Isten megérinti ezeket az
embereket. Én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy jöjjön és énekeljen velünk,
ahogy egy dalunk is mondja: „Élj hát bátran, szépen, dal és énekszó kísérjen”.
A zene az egyik legnagyobb ajándék Istentől. És mi lehet annál jobb, ha annak énekelhetünk, akitől ezt az ajándékot kaptuk.

Örömmel veszem jelentkezését azoknak a családoknak, aki szükséget
szenvednek, és azoknak is, akik jó szívvel segítenének adományaikkal vagy a karitász munkájában.

-Mennyiben érzed missziós feladatnak?

D.Cs.

A képviselő-testületi ülésen régóta gondolkodunk arról, mi is az igazi segítség. Ha tudunk munkaszerzésben segíteni, annál jobb persze nincs is,
de ez sajnos nem mindig könnyű. Mivel a körülmények hónapról hónapra
nehezedni látszanak, kitaláltuk a plébániai élelmiszer-raktárat. A csoport
élére álltam és megszerveztem a gyűjtést és az elosztást is. Szentmisén
kihirdettem, hogy elkezdtük a tartós élelmiszerek gyűjtését, amit a misék
után vagy a közösségi teremben, vagy a sekrestyében gyűjtünk össze.
Nyomon követem az igényeket, rendszerezem a kínálatot.
Szerveztem ruha és cipő csere-berét ősszel, mert ami nekünk felesleges,
másnak hasznos lehet. Szeretném ezt a kis házi „bolhapiacunkat” negyedévente megismételni!

Hogy milyen lesz karitász csoportunk az csakis rajtunk múlik: az igényeken és a lehetőségeken, amit kínálni tudunk. Keresztényként kötelességünk hordozni a gyengéket és rászorulókat. Fatimai látnokunk, Lucia
édesanyja szép példáját mutatta az adakozásnak: a család mindennapi eledelének egy részét a fiókba rakta, és odaadta az első koldusnak aki arra
járt. Gyermekei követték példáját: rengeteg áldozatot hoztak másokért,
az adakozásnak és könyörületességnek olyan tetteit, amiért Szűzanyánk
nagyon megdicsérte őket: Nem is kért tőlük mást: Imádkozzatok és hozzatok áldozatot!
Kegyelemnek érzem, hogy itt és most mi is megvalósíthatjuk kérését. Sokat vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy valódi áldozatot jelent megvenni a rászoruló családnak szánt kis élelmiszer csomagocskát hónaprólhónapra. Mégis hozzuk. Mert adni jó!
Kornhoffer Tünde
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Élő Rózsafüzér Zarándoklat
„Uram kihez mennénk, az örök élet igéi nálad vannak.” Jn 6, 68
2010. május 29.

Idén negyedszer indul útjára májusban az Élő Rózsafüzér Zarándoklat, Budapest körül.
A budapesti zarándokok 9 szakaszban járják körül egyszerre, egy napon Budapestet, mint a rózsafüzér láncszemei, körülölelve városunkat. A zarándoklat célja: imádság városunkért, az ott élő emberekért, hitünkért, hazánkért, és
nem mellékes cél hogy megismerjük környezetünk nevezetes, esetleg méltatlanul elfeledett kulturális, vallási, művészeti helyeit.
Templomunk abban a szerencsés helyzetben van, hogy érinti a zarándoklat.
A Soroksári Nagyboldogaszony Templomból indul, át az Erzsébeti Temetőn,
majd elérkezik a Fatimai Szűzanya templomba, ezt követően továbbhalad a
Sós-mocsáron át a Pestszetimrei Templomba. Rövid ebéd után meglátogatjuk a Fadrusz–keresztet, (ami Fadrusz János alkotása, aki a kolozsvári Mátyás-szobrot is alkotta, a résztvevők megtudhatják milyen érdekes technikával készült ez a kereszt). A Szemere-Telepi Templom imádságos látogatása
után a Lőrinci Főplébániára érkezünk, és továbbhaladunk a Havanna Telepi
Szent László Plébániára ahol zarándoknapunk lezárásaként Katona István
Egri püspök által vezetett szentmisén vehetünk részt.
Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a közel 17 kilométeres, sima, emelkedőktől
mentes úton fiatalok, idősek, kisgyermekes családok mind örömmel vettek
részt, fiatalokat megszégyenítő kitartással végiggyalogolta már 83 éves néni,
de párhetes újszülöttel is zarándokoltak már velünk. A helyi lakosokon kívül
a környező kerületekből, Örkényről, Dabasról, Istenmezejéről, Kaposvárról,
Gyálról is velünk tartottak.
Ebben az évben is várunk mindenkit , aki már velünk tartott azt azért , aki
még nem azt pedig azért hogy az idén ki ne maradjon ebből a szép, vallásos
kirándulásból!
Elevenítsük fel és tegyük együtt újra hagyománnyá a zarándoklatot, mindenkinek van miért!
További részletek, kapcsolódási pontok a templomokban elhelyezett szórólapokon, és a rozsafuzerzarandoklat.hu honlapon.
Bernáth Mária

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

Február végétől a Sósmocsár u. 9-11 szám alatt nyíló új virágboltunkban is
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Szűcs Benedek 16 éves, és hat éve dobol. Magassága 181 cm + bakancs, kedvenc színe a pink, szereti a dobostortát
és a System of a Down, Metallica, Slipknot, Tankcsapda, Ismerős Arcok, Hammerfall, stb. együtteseket. Zenélni
a Lajtha László iskolában tanul, és elmondása szerint a dobolás
„Jóóó!”
„Az egész a TV-vel kezdődött…” Ilyenkor elképzelhetjük a
kis Benit, amint ül a szobában képernyőre tapadt tekintettel, és
csak ámul azon, amit lát, és hall. „A musicbox nevű csatornán
sokat néztem metált, koncerteket, meg hasonlókat, és jóformán
azóta csak azt hallgatom.” Aztán a kis Beni elkezdte rángatni a
szülei ingujját, hogy „Lécí, vigyél el dobolníí! Kérlek szépen,
vigyetek el dobolníí!” És elvitték. Beni állítása szerint azóta is
átkozzák azt a napot. „Általában, ha odajutok a dobokhoz, akkor
két órát gyakorlok, de ha nagyon elszáll az agyam, akkor ötöt.”
A gyakorlás pedig hangulatfüggő dolog. „Ha olyan kedvem
van, metált játszok és zúzok, ha álmosabb vagyok, akkor valami
jazzt.”
Beni 2 éve játszik a Necromantica nevű együttesben. „Egyik
osztálytársam révén ismertem meg Atit. Ő az, aki “énekel”. Ő
hozta össze a bandát.” Ati dobost keresett az együttesnek, és
Beniben meg is találta. Dobosuk már volt, de basszusgitárossal
még nem rendelkeztek… „Egyik nap nézegettem az iwiwet,
és rátaláltam egy volt ovistársamra, Zolira. aki basszerozik.
Emlékszem, hogy oviban mindig Night Rider-eset játszottunk
a macskaalakú mászókán. Most is szoktuk ugyanezt játszani, csak hangszereken…” Aztán még Zoli is
hozott egy szólógitárost (Atty), és lassan összeállt a banda. „Egyik szilveszterkor Zoli szobájában zenéltünk,
körülbelül egymás nyakában. Zoli apjának nagyon tetszett a zenénk, és megszervezte, hogy felléphessünk a
Panda Pub-ban.” Havonta egyszer zenélnek itt, s kétszer felléptek a Viper Room-ban is. „Általában a kedvenc
együtteseinktől játszunk számokat, de van pár saját dalunk is.” Ezeket Zoli írta, aki valamiért nem hajlandó
előadni őket nagyobb közönség előtt. Beni állítása szerint ez mind azért van, mert a Zoli egy csirke.
„Jó érzés látni, hogy van olyan ember, aki élvezi, amit csinálunk. Szoktak minket dicsérni. Lehet, hogy egy
kicsit túlságosan is…” Az is igaz, hogy a legnagyobb rajongójuk a szólógitáros apja, aki valósággal oda van a
fia zenekaráért, és minden koncertjüket rögzíti videón. Ez azért színvonalas, mert egy eredeti néger kongázik
benne.” Ha összejön a dolog, akkor Beni tovább dobol az együttesben, és dobosként fogja leélni életét. „Igazából
a zenélés érdekel legjobban.”
Blans
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Laudetur Iesus Christus!
Első rész
A fiataloknak talán furcsán hangzik, de nekünk az általános iskolában – az akkori politikai erők hatására - az orosz volt a kötelező
nyelv. Megtanítani és megszerettetni nem tudták velünk az oroszt, ha mégis belénk vertek néhány szót, azt mára már rég elfelejtettük.
Gyermekkoromra visszaemlékezve édesapám jut eszembe, aki teológiát tanult. Amikor hangosan olvasta a latin szövegeket nagyon
sok szó és kifejezés „ragadt rám”, melyek mély nyomot hagytak bennem.
Sokan holt nyelvnek hiszik a latint, pedig nem az. A Római Katolikus Egyháznak a latin a nemzetközi nyelve, valamint
Vatikán hivatalos nyelve is a latin. Az orvostudomány is ezt a nyelvet használja. A latin rítusú katolikus egyház az úgynevezett római
liturgiát követi, innen ered a római katolikus kifejezés.
A honfoglalás és a kereszténység felvétele után a magyar nyelvbe sok latin szó került, de ezeket anyanyelvünk olyan erősen
átszőtte, sajátjává tette, hogy igazi magyar szavaknak tűnnek, pedig latin gyökerei vannak. Például: iskola, persze, rózsa, galamb,
mise, stb. Az írásbeliségben a 16. századig a latin az uralkodó, majd jön a magyar nyelv diadalmenete Károlival, Pázmánnyal,
Balassival.
Fontos, hogy tisztában legyünk alapvető latin szavak jelentésével, amelyekkel gyakran találkozunk a miséken és más
szertartásokon is. Fontos, mert bővíti szókincsünket, fejleszti logikánkat. Ez év végéig minden lapszámban közzé teszünk egy csokorra
valót, a kereszténység szempontjából a legfontosabb latin szavakat, a magyar megfelelőjével együtt. Íme, az első csokor:

advent - eljövetel
benedictio - áldás
caelum - menny
Christus - Krisztus
dimitto - megbocsájt
et - és
Iesus - Jézus
laudo - dícsér
liberator - megváltó, szabadító
malo - gonosz
paenitenia - bűnbánat
panis - kenyér
pasha - húsvét
Pater - Atya
pentecoste - pünkösd
regnum - ország
Sacramentum - Oltáriszentség
sum, est - van
terra - föld
venio - jön

Ugye sok szó ismerősen csengett? Akiknek felkeltettem az érdeklődésüket, azokat egy kis nyelvgyakorlásra
invitálom. Íme, egy rövid idézet, fordítsák le magyarra. A kulcsfontosságú szavak megtalálhatóak a mellékelt
mini szótárban.
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Színház az egész bál!
Valamikor 2004 őszén láttam a piarista nyílt napon diákok előadásában a Walesi bárdolatlanok című zseniális színdarabot. Mindig
szerettem „rímhányó” Romhányi műveit és ez alkalommal rá emlékeztetett verselésbe hajló szöveg. Már akkor elhatároztam, hogy
valamely módon nálunk is közönség elé kell vinni a Walesi bárdok
eme humorosan kifordított változatát.
„Sokkal inkább akarnám, hogy jöjjön már a takarmány”-hördül fel
Edwárd, az éhes uralkodó, de hiába, enni azt nem kap. Erre épül
a darab cselekménye, amelyben megjelennek a bosszúálló bárdok,
akik folyamatos „fülségsértést” követnek el kornyikálásukkal, a
ledér Montgomeryné, aki rámenősen, ám reménytelenül udvarol
Edwárdnak, és
a várúr maga, aki karrierjét igyekszik építgetni a remélt nagyszabású vacsora által.
„Tűz égessen míg csak hörgök, ha nem leszek belül ördög!”-Így esküdnek a bárdok, és nem csak itt köszönnek vissza az eredeti mű
sorai kacagtató fordulattal. Philipp István és Bárány Ferenc, a két
szerző ügyesen ültetette Arany János halhatatlan sorait a komédia
egy-egy jelenetébe. A szöveghez viszonylag könnyen hozzájutottam
az internet segítségével és január elején megkerestem néhány őstehetséget, magamat kineveztem (szerénytelenség nélkül) rendezőnek és szorgos munkával farsangkor szó szerint színre léptünk!
„Szóval ilyen
házigazdákat
terem ez a Vales(ejtsd: vales)! Csupa olyat, aki a királyra ármánykodva les?!” Az előadáson a házigazda helyett „házigizda” hangzott
el, de ettől a mondat véleményem szerint csak jobb lett. Őszintén
szólva, a próbák során mi legalább annyit nevettünk saját elszólásainkon, amennyit rajtunk a nézők. Egész bakiparádét produkáltunk
néha és megtanultunk magunkon is tiszta szívvel nevetni. Úgy
gondolom, hogy egy-egy ilyen közös munka nem csak a memóriát, kifejezőkészséget fejleszti, hanem képes felvillantani az előadó
eddig rejtett énjét is. Lehet, hogy rosszat tesz a játéknak, ha színész
beleéli magát a szerepbe, de ahogy próbáról próbára haladtunk én
nem bántam a szemem előtt zajló átalakulást.
„Mily vacsora ér ily szörnyű véget: a szakács odaégett.” Szerencsére csepürágóink nem „égtek” oda, a közönség hálásan fogadta a
farsangi ősbemutatót. Ezúton is köszönöm a társulatnak (Tokodi
Györgyi, Szász Csaba, Tóth Zoltán, Lendvai Ernő, Parai Sanyi, Szabó Dani) és a segítőknek (Márton Tamás hangtechnika és Tokodi
Dániel zeneszerző) azt a sok munkát, amivel a közös sikerhez hozzájárultak. Annyit talán ígérhetek a fogadtatás nyomán: lesz folytatás!
Tamási Ferenc

