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 Húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe, amire a negyvenna-
pos szent idővel készülünk (való-
jában negyvenhat nap, mivel a va-
sárnapok nem számítanak bele). Az 
előkészület lényegében azt célozza, 
hogy közelebb kerüljünk az ünnep 
tartalmához, évről évre többet ért-
sünk meg az üzenetéből. A megvál-
tás misztériumát személyesen kell 
felfedezni, és mindenki számára sa-
játos üzenete van. Jézus értem halt 
meg és értem támadt fel, azért hogy 
én is új életre támadjak, olyan életre, 
aminek örök távlata van. Az új élet 
sokszor apró lépésekben bontako-
zik ki, ráébredek arra, hogy valamit 
másképpen kell csinálni, valamiről 
másképpen kell gondolkozni, ezt 
nevezzük folyamatos megtérésnek, 
útnak Isten felé. A nagyböjt mindig 
lehetőség életünk megújítására, arra 
hív, hogy szakítsunk időt magunkra, 
lelkünkre, vizsgáljuk felül életünket, 
életmódunkat. Ehhez kicsit meg-
próbálunk függetlenedni az anyagi-
aktól, megpróbálunk megpihenni a 
mindennapos rohanásban, időt sza-
kítunk az imára, elmélkedésre. 

A nagyböjt Hamvazószerdával 
kezdődik, amikor szimbolikusan 
hamut hint fejünkre az Egyház. Ez a 
hamu az elmúlásra figyelmeztet, de 
arra is hogy, vannak örök értékek, 
amik nem válnak hamuvá, ezekre 
törekedjünk. Fontos eszköz a böjt, 
amit mindenki maga végez, de van-
nak szimbolikus előírások, ilyen 
a pénteki hústilalom és a Hamva-
zószerdai és Nagypénteki szigorú 
böjt, amikor csak egyszer lakunk jól 
és háromszor étkezünk. Az egész 
időszakra jellemző a visszafogott-
ság, nem tartunk zenés mulatságot, 
esküvőt. Az előírások csupán csak 
figyelmeztetni akarnak a böjt érté-
kére, de nem jelentik még az igazi 
böjtölést. Az böjt célja a megtisztu-
lás, az anyagiak fölé emelkedés, és 
az önuralom gyakorlása. Vallásos 
tartalma még az áldozat, a bűnbánat 
kifejezése, és az imádság megerősí-
tése. Mondhatjuk a böjtről, hogy a 
test imája, hiszen a „koplalásban” 
minden sejtünk részt vesz. 

Nagyböjt nem csak a böjt ideje, 
vannak még más eszközök is, klasz-
szikusan az ima, a böjt és a jócse-

lekedetek. A böjt önmagam felé 
fordít, az ima Isten felé, a jócsele-
kedetek pedig az embertársam felé. 
Mindháromra szükség van, Isten 
és emberszeretet összetartozik, és 
mindkettőhöz meg kell szabadulni 
az önzéstől, mely emberségemet te-
szi tönkre és bezár. 

A szent negyven nap lényegében 
magán lelkigyakorlat, amihez az 
Egyház keretet ad, ilyen a pénteki 
böjt, a vasárnapi szentmise, a gyó-
nás, a keresztút végzése. A többit 
érdemes megtervezni, hiszen min-
denkinek mások a lehetőségei. Le-
het, hogy emberi kapcsolataimat 
kell megvizsgálni, lehet, hogy, va-
lakinek meg kell bocsátanom, lehet, 
hogy összeszedettebbé kell válnom, 
vagy családtagjaim felé kell na-
gyobb szeretettel fordulnom, lehet, 
hogy segítenem kell valakin, akár 
anyagilag is. A lényeg az, hogy sze-
retnénk ez alatt a negyven nap alatt 
kicsit jobbá válni, közelebb kerülni 
Istenhez, önmagunkhoz, a másik 
emberhez, ehhez adjon kedvet és 
erőt az Úr!

Király Attila

„Értem támadt föl”
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Január 15-én ünnepeltük Remete 
Szent Pált, a remeték között az elsőt, 
a legnagyobbikat.
A 16 évesen elárvult Pál üldözői elől 
menekülve az egyiptomi Théba si-
vatagában rejtőzött el, és itt élt teljes 
magányban több mint kilencvenhét 
éven át önmegtartóztatásban, napjait 
elmélkedéssel töltve. Homoksivatag, 
sziklabarlang és pálmafák jelentették 
a környezetét, a szomszédságában a 
fáraók sírjával, egészen haláláig.
Kevéssel halála előtt társult hozzá a 
közelben remetéskedő Szent Antal. 
Hogy éhen ne vesszenek, táplálékuk 
egyenesen az égből érkezett, egy hol-
ló hozta csőrében a cipót, mindennapi 
kenyerüket.
Ez tehát az a remete eszmény, melyet 
máig annak tart az európai szemlélet, 
a félrevonuló, magányt kereső, a vi-
lág bűneinek hátat fordító tiszta ember 
eszménye.
A felületes érdeklődő azonban megáll 
a fenti megállapításnál, és nem kezdi 
vizsgálni azt a kérdést, hogy a külső 
ingerektől mentes környezetben mi 
történik belül, a lélek birodalmában?
A legnagyobb remete egyéniségek 
éppen erre a kérdésre adják meg a vá-
laszt. Olyan misztikus tudás birtokába 
jutnak, mely más módon elérhetetlen, 
sőt azt is gondolhatjuk, hogy ez a rend-
kívüli kegyelem csak ilyen kivételes 
körülmények közepette adatik meg. 
Isten titkainak közelébe kerülni olyan 
tudás, mely a világ zajától távol, vala-
mely barlang mélyén lobban fel, mint 
egy mécses lángja.
Ez a kép, barlangok mélyén élő reme-
ték, a fellobbanó lángok, bárhol meg-
jelenhet a világon, csak egy helyen, 
a Pilisben remetéskedő Özséb előtt 
mutatkozott meg teljes értelmével. 
Özséb atya, aki Esztergomban szüle-
tett, és Pilisszentkereszten halt meg 
1270. január 20-án, látomását követ-
ve, mely szerint a számtalan pislákoló 
láng egyetlen hatalmas tűzgömbben 

egyesül, a Pilisben szétszórtan élő, 
magányos remetéket egyetlen közös-
ségbe gyűjtötte. Még csak 1246-ban 
vagyunk, az ország éppen kihever-
te a tatárjárás borzalmait. Az előkelő 
származású ifjúból lett kanonok ekkor 
vonult vissza a Pilis mélyére, és meg-
szervezte azt a Pálos Rendet, mely 
Magyarországon és az egész világon 
egyedülálló módon működött, amíg a 
Habsburgok fel nem oszlatták.
A látomásban ez a hatalmas tűzgömb 
később szétterül, és tűz perzsel fel 
mindent.
A rend eszménye Pál volt, a thébai re-
mete. A pálosok bukkantak rá arra a 
kincsre, amelyet ezer évvel előtte az 
egyiptomi sivatagban Szent Pál meg-
talált. Kolostoraik száma meghaladta a 
300-at, és rövid ötven év alatt Magyar-
ország valamennyi szegletében otthon-
ra leltek. Az utolsó Árpád-házi király 
távozásakor ők vehették át az ország 
szellemi-lelki irányítását. Működésük 
a világ felé nyitott volt, de tagjelölt-
jeik próbaéve, a kolostorhoz tartozó 
barlangban lezajló rejtélyes beavatás 
máig ismeretlen, és példa nélküli. 
Nagy Lajos király a Velence ellen 
folytatott sikeres hadjárat végén a bé-
kefeltételek között elsőként írta elő a 
thébai remete megcsonkított testének 
Velencéből történő „hazahozatalát”. 
Úgy kezelte, mint a legértékesebb 
hadizsákmányt! II. Lajos király a re-

mete Prágában őrzött fejét hozta 
el, és adta át a Pálosoknak, akik azt 
egyesítették a náluk őrzött testtel. A 
Rend a továbbiakban mint egészen 
különleges ereklyét kezelte Szent 
Pál maradványait, és őrizte Budán, 
amíg az a török kézre nem jutott. In-
nen elmenekítették, majd a pálosok-
kal együtt nyomtalanul eltűnt.
A rend hatása egész működése alatt 
az ország életére meghatározó volt. 
A középkori pálos jóslat úgy szólt, 
hogy „Te is Magyarország, a pá-
losokkal fogsz növekedni, és velük 
együtt fogsz elmúlni!” 

Rendházaikat gyakran felkeresték a ki-
rályok, vezetők, és az ország előtt álló 
kérdésekben kikérték tanácsaikat. Ők 
maguk is az államélet aktív szereplői 
voltak. Az 1526-dik évi török támadás 
alkalmával ők védték meg a Visegrádi 
várat, és benne a Magyar Szent Koro-
nát.
Mátyás sorsára meghatározó módon 
hatottak, imádsággal, jó tanáccsal és 
más módokon szüntelenül a segítsé-
gére voltak. A pálosoké volt a római 
Coelius-hegyi San Stefano del Rotondo 
is, miközben a Rend a pilisszentléleki 
kolostorból a budaszentlőrinci köz-
pontba költözve szinte az egész vilá-
gon otthon volt. Máig fennmaradtak a 
Dél-Amerikába eljutott pálos szerzete-
sek rovásírással készült feljegyzései.
Kolostoraiknak ma már a romjait is hi-
ába keressük. Néhány faltöredék csak 
ott maradt meg, ahol a rendházat távo-
zásuk után más szerzetesrend átvette, 
és a törökök már nem a pálosoknak 
tulajdonították. Minden más esetben 
még az alapokat is elbontották.
Gondoljunk csak a jóslatra, melyet 
nyilván ők is ismertek: a pálosokkal 
együtt elmúlik Magyarország is. 
Valahol a mélyben azonban megmaradt 
egy lángnyelv, amely ismét erősödni 
kezdett. A pálosok növekedni kezdtek, 
a török eltűnt, az ország gyarapodás-
nak indult. Most már a Habsburgok 

A pálosokra emlékezünk januárban
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terveibe nem illet bele ez a növekvő, 
erősödő ország, tenni kellett ellene 
valamit. Föloszlatták a rendet, műkö-
dését betiltották, vagyonát elkobozták. 
Híres rendházába Márianosztrán bör-
tönt telepítettek. 
Az a mélyben szunnyadó kis lángnyelv 
azonban elérhetetlen maradt számuk-
ra. Nekik is menni kellett innen, és 
bár óriási veszteségeket szenvedett el 
mind az ország, mind a nemzet, csak 
az elmúlt században két alkalommal is 
erőre tudott kapni. 
Özséb atya és követői olyan utat de-
rítettek föl, mely az egész emberiség 
üdvére szolgál, tehát elpusztításukra is 
„rangos” ellenfél indult, és indul ma 
is.

Csobánkai Hétvége
 Tavaly ősszel egy emlékezetes hittanos hétvégén vettünk részt, amely főleg azért volt különleges, mert egy éjsza-
kai túrával kezdődött. Békásmegyerről Csobánkára már éjszakai sötétségben indultunk el. Nagyon érdekes élmény volt 
éjszaka sétálni, főleg az erdőben, ahol gyakran nem lehetett látni a köveket a lábunk előtt, de szerencsére mind megúsztuk 
a bokatörést. Egy helyen aztán megálltunk számháborúzni, hiszen ez a program nem hiányozhat a hittanos táborokból. 
Most még nehezebb volt a zászlókat és a rejtőzködőket megtalálni, ezért szerintem ez volt a legjobb számháború, amelyen 
részt vettem. Ezután azonban tovább indultunk, és felmásztunk egy hegyre, ahonnan az egész környéket be lehetett látni. 
Elképesztő látvány volt a falvak pislákoló fényei és Budapest kivilágítása közti ellentét, bár a városból a köd miatt nem 
sok látszott. A hegytetőről már láttuk Csobánkát, úticélunkat. Mikor leértünk a faluba és megérkeztünk táborhelyünkre, 
egy kis rendezkedés után lefeküdtünk, mivel másnap sok kihívás elé néztünk. 

A reggel hamarabb jött el, mint szerettük volna, és az éjszakai túra miatti álmosság még mindenkin érezhető volt 
a reggeli tornánál, Csaba viszont a szokásos energikussággal végezte a gyakorlatokat. A reggeli után aztán hittan követ-
kezett Attila atyával, a tábor témájáról, a misszióról, amiről aztán kis csoportokban is beszélgettünk, többek között arról, 
hogy a missziót hogy lehet megvalósítani az iskolában, és a világban. Miután ezt már jól megbeszéltük, a helyi focipályá-
ra mentünk métázni, ahol mindenki olyan jó formában volt, hogy akkorákat ütöttünk a métalabdába, hogy az szétszakadt. 
Ezután teniszlabdával játszottunk tovább, amit egyesek a pálya végéig elütöttek. A métázás után kimerülve bandukoltunk 
hazafelé, és nagyon megörültünk, amikor Zsuzsa és Adri gulyáslevest és szilvás gombócot szolgáltak fel nekünk, és az ezt 
követő csendes pihenő is jól esett. Az étkezések különlegessége az volt, hogy Csaba mindig felolvasott nekünk közben, 
mégpedig a lelki szabadságról. Ez a szerzeteseknél bevett gyakorlat hasznos időtöltéssé tette az étkezéseket, mert a testi 
mellett lelki táplálékot is kaptunk. 

Hogy a falut jobban megismerjük, falukutatást végeztünk, melyet hármas csoportokban hajtottunk végre. A falu-
kutatás mindig egy érdekes élmény, mivel általában nem csönget be az ember valahova és kérdezi meg, hogy hogy hívják 
a falu polgármesterét, vagy hogy milyen idős a falu temploma. Ilyenkor azonban mindig érdekes, hogy a falusiak közül 
milyen sokan vallásosak, és hogy milyen közvetlenek az idegenekkel szemben is. A falukutatás a temetőben ért véget, 
ahol mindenféle utalások segítségével kellett megtalálni, például Papucsek Gertrúd sírját. Az estét két szuper maffiózó, 
és a falukutatás eredményhirdetése zárta. Vasárnap már nem volt sok időnk, így megbeszéltük a „tudd-meg-hogy…”-ot 
– szombaton délelőtt mindenki húzott egy nevet és egy kérdést, amit lehetőleg úgy kellett megtudni az illetőtől, hogy az 
ne jöjjön rá –, ezután pedig hazaindultunk. Számomra ez a hétvége csodálatos élmény volt, melyen megismerhettem a 
közösség többi tagját, és remélem, hogy még sok hasonlóban lesz részem.     

Ábrahám Máté 

Néha em-
lékezzünk 
meg e 
nagyszerű 
őseinkről, 
és arról 
a végzet-
ről, ami 
nem csak 
szomorú-
sággal de 
reménnyel 
is eltölthet 
minket:
„Te is Ma-
gyarország, a pálosokkal fogsz növe-
kedni, és velük együtt fogsz elmúlni!”

D.CS.
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„Minden csalódás, botladozás el-
lenére, a Teremtő Isten, aki a világot 
alkotta, végtelenül jó. Ha át tudjuk 
élni azt újra és újra, hogy a Terem-
tő örök szeretettel szeret minket, 
és tudunk ebből táplálkozni, ak-
kor lassanként a szívünk tágas lesz 
mint a tenger, és tudunk győzni a 
rossz fölött. A bérmálás egyik leg-
fontosabb jele az olajjal való meg-
kenés, utal ez arra, ahogyan valaha 
a királyokat kenték föl, elsősorban 
arra a küldetésre, hogy a szegé-
nyek, a gyöngék védői legyenek. 
Igazságos királyok, akik Krisz-
tust követik ebben, hiszen Ő azért 
jött, hogy gyógyítson, üdvözítsen, 
igazságot hozzon. Ebben a külde-
tésben részesít titeket is, hogy ti is 
építsétek ezt az országot. Legyetek 
egy szebb, igazabb, emberibb világ építői, azért ken 
föl titeket, hogy az Ő küldetését folytassátok”. Bér-
málkozóink lelki útravalójává válhattak Székely János 
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspök 
mondatai, aki saját életét igyekszik a fenti útmutatás 
szerint élni, és tanúskodni arról, hogy az ember csak 
akkor lehet boldog, ha Istennek ajándékozza önmagát, 
ezért is választotta püspöki jelmondatának a címben 
szereplő lukácsi idézetet. Magyarország legfiatalabb 
püspöke tavaly november 20-án járt templomunkban 
először.

-Milyen benyomásokat szerzett templomunkban? 
-Nagyon szépnek találtam a főoltár-képet, a 

szimbólikus ábrázolását a világnak, ahol egyik oldalon 
a békés, Szűzanya oltalmában álló emberek vannak, a 
másik oldalon ez a háborús, zűrzavaros kép, leginkább 
ez ragadott meg elsőre. Nagy örömöt jelentett a két 
énekkar; a ministránsok, akiken látszott hogy sokan 
vannak, nagyon ügyesen mozognak; a hívek könyör-
gése, hogy ennyire élően megszólalt; és a hirdetések-
ből is érződött, hogy van itt egy élő közösség. 

-Templomunk zarándokhely is, 
sokan jönnek hozzánk az ország 
különböző részeiről, leginkább 
azonban hölgyek, akik számára 
mindennapi gyakorlat a Mária-
tisztelet, és annak vallásos for-
mái. Ezért is fontos, hogy papok 
– úgy is mint hívők, és mint fér-
fiak –, valljanak a Máriával való 
kapcsolatukról. 

-Amikor zarándoklatot veze-
tek, és megkérem, hogy szed-
jék össze az előimádkozókat, 
akkor én is azt szoktam kérni, 
hogy legalább két tizedet férfi 
vállaljon. Ez nagyon jól hat az 
imádságra, valahogy sajátos sú-
lya van, ha férfi az előimádkozó. 
Nemrég volt egy Máriás élmé-
nyem, a Mária-Útnak a végső 

szakaszán 10 napot jártunk végig gyalog, és nagyon 
érdekes fizikai és lelki élmény is volt egyben. Valaki 
így fogalmazta meg: egy-két nap után az ember tüdeje 
telik meg friss levegővel, és aztán lassan a lelke is. A 
zarándoklat nagyon leegyszerűsít: kiszakít a hétköz-
napi történésekből. És az énekek is nagyon egyszerű 
Mária-énekek amiket énekeltünk, többszáz éves, né-
pies zarándok-énekek, és nagyon jól beleivódtak az 
emberbe. Ezt éltem át a zarándoklat alatt, hogy fizi-
kailag erősít, és lelkileg leegyszerűsít. A megérke-
zés kifejezetten katartikus élmény volt, nagyon szép 
a csíksomlyói búcsús ének, a Nyíljon ki szívetekben 
az öröm-virág, ennek így kezdődik a refrénje, hogy 
„Édesanyánk hozzád jöttünk…”, és akkor ezt nagyon 
át tudtam érezni, hogy tényleg egyszerű hívőként, 
gyermekként hazajöttem. 

-A Katekizmus alapján úgy is lehet érteni a bérmál-
kozást, mintha Isten kicsit még szorosabbra vonná az 
ölelését az ember körül. Hogyan őrizzék meg bérmál-
kozóink Istennek ezt a közelségét, amit most a szent-
ségben átélhettek? 

-A fiataloknak rettentő sok múlik a családalapításán. 

„Mindenki érte él”
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Hogy tudnak-e egy közös életet úgy fölépíteni a tár-
sukkal, hogy abban az Istennek legyen helye. És még 
akkor is ha társuk nem annyira vallásos, de tudják Is-
tent lassan becsempészni a családba. Ha minden este 
van imádság, amit elmondanak, az olyan erő, ami a 
mindennapok zűrzavarai, fájdalmai fölé képes emelni 
a családot. 

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy kicsit mindig 
műveljék magukat a hitükben, ha kételyük van, kérdé-
sük van, akkor ne szőnyeg alá söpörjék, hanem pró-
bálják megválaszolni, kérdezzenek, tehát legyen egy 
valóban felnőtt hitük, amiről meg vannak győződve. 
Merjék tovább is adni: a felnőtt hitnek fontos lényege, 
hogy az életét kezdje el a dolog irányítani, tehát meg-
szabja a döntéseit, a mondatait, hogy legyen benne a 
felnőtt életükben. 

Nagyon fontos, hogy közösségbe tartozzanak, és ne 
csak passzív emberként, hanem olyanként, aki hozzá-
tesz valamit a közösség életéhez. Megint azt gondo-
lom, hogy a felnőtt kornak jellemzője a vágy is, hogy 
valamit tegyek a hitemért, szegényekért, betegekért, a 
nagyobb közösségért, nagyon viszi az embert ha tud 
a hitéből adni. Ha nem dinamikus ez a hit, ha nem fa-
kadnak belőle gyümölcsök, akkor megposhad és el-
csökevényesedik. 

-Az adventi nagy várakozás, és a csodálatos szimbó-
lumokkal teljes karácsonyi liturgiák után mint minden 
évben megint ott fogjuk találni magunkat a téli szür-
keség unalmas mindennapiságában. Ön miből merít 
erőt, miből töltekezik az év elején? 

-Bizonyos módon természetes, hogy vannak az év-
nek nagyon intenzív, és kevésbé intenzív időszakai. 
A karácsony és a húsvét intenzív időszakok. Ami az 
intenzív időszakok után jön, az is egy nagyon jó idő, 
pihenőidő, családi találkozások, kirándulások, a fel-
töltődés időszaka. Januárra számomra az a jellemző, 
hogy az életemmel kapcsolatos nagyobb kérdésekkel 
foglalkozom ekkor. Hogy mik még a fontos feladata-
im, akár az életem nagy távlataiban is. Ha elgondolom, 
hogy meddig élek még, és mi az, amire még feltétlenül 
időt kellene szakítanom, mik a fontosabbak, vagy mi 
az, amit el kellene hagynom. Néha vannak ilyen nagy 
élettervezési gondolataim, lehet, hogy erre is jó az év-
kezdet. Talán nem is baj, ha a januári gondolataink kö-
zött megfordul a mulandóság gondolata is; amikor az 
ember szembesül azzal, hogy fogy az élete, az üdvös, 
mert segít áttekinteni, hogy mi is az igazán fontos. 

szhe

Házaspárok útja
Ey igazi hungarikumra szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Ezt a kiváló magyar terméket először 2007-ben 
állították fel Óbudaváron, és azóta országon belül és kívül több hasonló is létrejött. Ahogyan a Keresztút és az 
Öröm Útja Jézus szenvedésének illetve feltámadásának egyes állomásain vezet minket végig, a Házaspárok 
Útja saját házasságunk stációin át vezető lelki zarándoklatra hív. A tizenöt állomáson végigjárva – például 
„Egymásra találunk életreszólóan”, „Otthonra találunk”, „Nehézségek által növekszünk”, „Hűek mara-
dunk” – saját házaséletünkben fedezzük fel a gondviselő Atya keze nyomát. A lényeg nem az előre megírt 
mondatokban van, hanem a házastársak között létrejövő szabad párbeszédben. Ezzel biztosítunk Istennek 
teret arra, hogy házastársunk szavai által mozdíthasson meg bennünk valamit, és így egymás szívében fedez-
zük fel a hozzánk szóló Istent.
Ebben az izgalmas kalandban vehetnek részt a házaspárok – életkortól függetlenül – február 12-én délután 
fél háromkor a közösségi teremben.

Ébényi Anna
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Életkerekítő
A Házasság Világnapján, 2012.02.12-én a Családnapunkon ven-
dégünk lesz Jónai Éva Hava, az Együttműködő Kommunikáció 
magyarországi képviselője. Részletek az előadásából:

„Az élet társasjátékában mindannyian győzni szeretnénk. Azon-
ban, ahol győztes van, többnyire vesztes is van. A versengésben 
mindkét fél elveszít valamit, ami mindannyiunk számára értek: 
a bizalmas, egyenrangú kapcsolatot. Az Együttműködő Kommu-
nikáció (EMK) más utat kínál: a győztes-győztes kapcsolatban 
olyan megoldások születnek, amikben mindkettőnk kreativi-
tása kiteljesedhet.

Az egyik legfőbb döntés, amit az életünkben hozhatunk az, hogy 
mit választunk: felszínes mondatváltást vagy jelenlétet és ösz-
szekapcsolódást.” - mondja Marshall Rosenberg. Az EMK esz-
közöket kínál ahhoz, hogy valóban meghalljuk egymást, és 
bensőséges kapcsolatokat teremtsünk. Nevezhetjük az EMK-t 
„Kommunikációs harcművészet”-nek: a támadást az éber jelenlét 
erejével fogadjuk, és két ember közötti „tánccá” - áramló ener-
giacserévé alakítjuk.

„Rossz emberekkel vagyok körülvéve!. Szeretteim sem értenek 
meg, rosszul bánnak velem!. Védenem kell magam az élet farkas-
törvényei között!. Ha nyíltan vagy rejtetten ilyen és ehhez hasonló 
gondolatokat találunk magunkban, nem csoda, hogy mi magunk 
is ösztönösen az „üt, fut vagy megdermed” reakciókkal válaszo-
lunk egy-egy élethelyzetre. 

A konfliktus életünk és fejlődésünk szerves része. Ha eszközeink 
vannak, azok használata lehetőséget kínál a hétköznapinál mé-
lyebb, őszintébb kapcsolatok megteremtésére és a fejlődésre. 

A kommunikáció több, mint ahogy beszélünk másokhoz. Ma-
gában foglalja a szavakat, amiket használunk, testünk kifejező 
mozdulatait,önmagunkkal folytatott belső kommunikációnkat 
és az élethez való hozzáállásunkat. Mindezek összessége alkotja 
azt, ahogyan önmagunkkal és másokkal kapcsolatban vagyunk. 
Bármi változik a kommunikációnkban, hatással van arra, ahogy 
képviseljük magunkat, és ahogy mások érzékelnek minket.

Emberként élő rendszerek részei vagyunk: a család, az iskola, a 
munkahely, a lakóhely... mind életünk, fejlődésünk színterei. Ha 
bennünk megváltozik valami, hamarosan a tetteinkre, az életünk-
re is kihatással van. Ha egy ember változik egy közösségben, az 
egész rendszerre hatással van.
Élő rendszereinkben a legtöbb konfliktus az egyedek közötti ha-
tárok mentén zajlik. Kommunikációnknak fontos szerepe van a 
konfliktusok kimenetelében.

Az egymással való érintkezés megkönnyítésére, szebbé tételé-
re született az Együttműködő, Erőszakmentes Kommuniká-
ció, melyet Marshall B. Rosenberg dolgozott ki. Hatékonyságát 
annak köszönheti, hogy gyakorlati szinten elsajátítható kommu-
nikációs eszköztárával és szemléletével a nézet- illetve érdekel-
lentétek áthidalásán keresztül minőségi találkozásokat és fejlő-
dést tesz lehetővé. Az EMK egy stratégia, amelynek segítségével 
megnyilvánulhat a bennünk -- gyakran láthatatlanul -- élő 
szeretetet. Hatni tudunk kapcsolataink minőségére, a blokkok 
oldására, és a szeretet tettekben való megnyilvánulására.” 

EMK tréning indul a plébánián, 2012.március 03-án szomba-
ton 10-13 óráig. A tréning díja 3500 Ft/fő, min. 16 fővel indul.

Jelentkezni 06 20 264 84 49 számon lehet
(Kornhoffer Tünde)

(bővebb info:www.emk.hu)

„A szeretet összefogása”
A Nyír utcai Általános iskola, gyűjtést szervezett a hirtelen 
elhunyt Nagy Gábor tanár úr emlékére, akit kollégái és di-
ákjai mellett fiatal várandós felesége gyászolja.
Budahelyi Tibor nemzetközi hírnevű művész ti-
zenöt rézkarcát és több szobrát ajánlotta fel, a csa-
lád megsegítésére. Az aukcióra összegyűlt szülők 
és tanárok a megemlékezés mellett közel 250000 Ft 
értékű vásárlásaival segítették a gyászoló családot. Hisz-
szük, hogy a szeretett tanár úr emléke mindannyiunk szívé-
ben még sokáig ott él.
szerk
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Plébániánk gazdálkodása

Tisztelt Adózó!
Kérjük befizetett adójának 1 százalékával támogassa a Fatima Csillaga Alapítványt az adóbevallásában 

lévő rendelkező nyilatkozat alábbi kitöltésével:
Kedvezményezett adószáma: 18258789-1-43

Kedvezményezett technikai száma, neve: 0011
Magyar Katolikus Egyház

-A plébánia egy gazdálkodó szervezet, melynek bevételeit 
és kiadásait ugyan úgy kell könyvelni, mint bármely más 
vállalkozási formákat.

A kiadások viszonylag közismertek , melyek állnak a fűtés 
víz villany és egyéb rezsi költségekből. Ide tartozik még az 
alkalmazottak fizetése és annak járulékai. Természetesen  
fontos kiadási tétel még a különböző plébániai programok 
és a karitatív tevékenységek finanszírozása is.

Mégis mennyi úgy hozzávetőleg éves szinten a kiadása 
a plébániának?

-Pontos számot csak a könyvelő tud mondani 2011 évre, 
azonban az átlagos kiadás egy évben 12-14 millió forintot 
tesz ki.

Hűha, és milyenek a bevételek? 

-A bevételek alapját az egyházi előírás képezi, miszerint 
minden felnőtt katolikus aki jövedelemmel rendelkezik, az 
a nettó jövedelmének 1%-át az egyház anyagi támogatásá-
ra kell fordítsa. 
Mivel a hívek a plébánián keresztül kapcsolódnak az egy-
ház közösségéhez, ezért ezt a pénzt egyházközösségi hoz-
zájárulásként (régi nevén egyházadó) kellene fizetni a plé-
bániának. Ezen kívül van még a perselypénz, amit minden 
misén gyűjtünk és adományként kerül könyvelésre. Ebből 
szintén az általános költségek fedezendők.  
Sokan nincsenek tisztában azzal, mennyire fontos a ne-
gyedévente kiküldött levélre befizessék az egyházadót. 
Például 2011-ben a két bevételi forrásból csak fele annyi 
érkezett be, mint 2010-ben.  
Összesen 2 millió Ft. Ezért a működéshez szükséges hiány-
zó összeget, egyéb bevételekből – urnatemető, stólapénz, 
temetések) kellet fedezni. 

A közhiedelmekkel ellentétben az egyházközséget nem 
az állam az önkormányzat vagy az egyházmegye finan-
szírozza?

-Nem, sőt ellenkezőleg, mi járulunk hozzá az egyházmegye 
és a világegyház költségeihez. Az állami kiadásokhoz is 
hozzájárulunk, adó és járulék fizetésének formájában. 
Ugyanakkor a helyi önkormányzatnál pályázunk állag-
megóvási költségek hozzájárulásához, melynek mértéke 10 
éven keresztül 500 ezer Ft volt, 2011-ben először kaptunk 
1 millió Ft-ot. Ebből festettük le a templom homlokdeszká-
it. 
Ezen kívül az államtól pályázaton nyertünk beruházásra 
10 millió Ft-ot, melyet a plébánia közösségi termének 
szerkezeti építésére fordítottunk.

Hogyan tudja leghatékonyabban egy katolikus ember 
támogatni az egyházát?

-Ahogy említettem, havi rendszerességgel, jövedelmének 
1%-ával, valamint amikor az adóbevallásnál rendelkezik a 
kétszer 1%-ról.  
Ezúton kérek mindenkit, támogassa a Fatima Csillag 
alapítványt, amely mint civil szervezet a plébánia támo-
gatására alakult. Fő tevékenysége a Szent István védnöke 
és az Újtelepi zarándok kiadványok megjelentetése, vala-
mint egyéb programok szervezése. A második 1% pedig 
a Katolikus Egyháznak felajánlva az egyházmegyénk 
finanszírzását segíti.

Hogyan képzelik el a 2012-es évet?

-Bízunk abban, hogy a közösség tagjainak a nehéz idők 
ellenére is sikerül fenntartani a plébánia létesítményeit és 
pályázati pénzekkel a plébánia építését is sikerül folytatni.

szerk.

Az éve eleje mindannyiunk számára mindig egy kis visszatekintést és az új év reményteli eltervezését jelenti. 
Így van ez a plébániánkkal is.  Megkértük Tamási Ferencet, a Szent István Plébánia egyházközségi képviselőtes-
tület tagját, hogy így év elején ismertesse a plébánia gazdálkodását, miből mire futja, hogyan képzelik el a 2012-es 
év működését.
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Szent  István Védnöke
Megjelenik havonta 2500 példányban Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga

alapítvány gondozásában
Felelős kiadó: Király A. plébános, 

Szerkesztő: Benke Gáborné
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: szentistvanplebania@gmail.com, Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu

Yvette virágüzlet
Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

1237 Bp. Vörösmarty u. 221.
Sósmocsár u. 9.

Temetősor kőépület
Tel.: 284 86 14

Urnafülkék válthatók a 
Fatimai Szűzanya Templom

altemplomában.

Érdeklődni lehet a templom 
nyitvatartása idején a sekrestyében.

Tel.: 0630 266 3587

SZENT ISTVÁN BÁL
Sok szeretettel várunk mindenkit plébániánk jótékonysgi báljára,

melyet 2012.02.18-án 18 órától tartunk
Ismét ősbemutató! 

Tamási Ferenc rendezésében
Nóti Károly:

“Pampák bikája” című vígjáték

Belépőjegy elővételben: 1800 Ft., helyszínen: 2000 Ft.
Pártolójegy: 1000 Ft.

A befolyó összeggel plébániánkat támogatjuk.
Tombolára felajánlásokat szívesen fogadunk.

Helyszín: 1237 Bp. Dinnyehegyi köz 2-4.
(Török Flóris Ált. Isk.)


