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Irgalmasság a családban
A Szentatya ebben az egyházi évben legfőbb feladatunknak az irgalmasságot
nevezte meg, és hozzátette, hogy erre az irgalmasságra nagy szükségünk van.
Ezért az kell legyen a célunk, hogy láthatóvá tegyük Isten közelségének jeleit,
megéljük az irgalmasságot. Ezáltal megtapasztalhatjuk Isten közelségének
jelenlétét.
Mit is jelenthet ez számunkra a saját családunkban?
Hogyan lehetek irgalmas a családtagjaimmal szemben?
Nekem az egyik célom a megértő, érző hallgatás gyakorlása.
Amikor sikerül a saját problémáimat, gondolataimat, fáradságomat félretenni,
és meg tudom hallgatni őket. Tényleg rájuk figyelek, a szememmel is. Sőt, még
a kezeim, lábaim tétlenségét is nekik ajándékozom. Meghallom amit mondani
szeretnének, és sikerül nekem nem túl sokat beszélnem, éppen csak amennyit
muszáj. Igyekszem annyi időt fordítani rájuk, amennyire szükségük van ahhoz,
hogy megnyugodjanak és tovább tudjanak menni az útjukon. Ezt nagyon
nehéz megvalósítani a rohanó hétköznapokban. Nagyon nehéz háttérbe állítani
magamat, nem tenni és nem beszélni.
Ha ez sikerül, akkor valóban megtapasztalható Isten közelsége számomra a
melegségben, otthonosságban, meghittségben és szeretetben. Az Irgalmas Isten
közelsége pedig gyümölcsöző. Az ilyen beszélgetések után általában újabb utak
nyílnak meg bennünk. Tovább tudunk indulni az utunkon.
Az irgalmasságot tettekkel is gyakorolhatom.
Tudom, hogy a férjem már egy hete le szeretné nyírni a füvet, de egyszerűen nem
jut hozzá. Ilyenkor persze moroghatok, hogy miért nem osztja be rendesen az
idejét vagy szó nélkül lenyírhatom a füvet.
Amikor a fiam házat próbál készíteni az éppen legkedvesebb kis játékának, akkor
vagy hagyom, küzdjön egyedül, vagy leülök mellé és együtt készítünk egy igazán
használható kis építményt.
Amikor végre van egy kis időm egyedül, akkor lerogyhatok megnézni a
telefonomon, hogy mik a hírek a nagyvilágban (persze ha így döntök, akkor
hirtelen nagyon gyorsan peregnek a percek) vagy megtehetek valamit ami nem
a legfontosabb és legsürgősebb, de már régóta gondolkozom rajta, hogy meg
kellene tennem. (Például összeállítok egy kincskeresős játékot a gyerekeknek,
vagy írok egy szerelmes levelet a férjemnek.)
Szeretnék figyelmesebb lenni, ez olyan fontos része az irgalomnak.
Annyi minden történik folyamatosan körülöttünk. Olyan gyorsan peregnek
néha az események, hogy nagyon nehéz számomra igazán figyelmesnek lenni
családtagjaimmal.
Szeretném észrevenni, ha valaki éppen rossz hangulatban van. Néha olyan kevés
elég, hogy kimozduljon belőle. Egy megértő vállveregetés, egy pohár tea, egy
nagy ölelés, vagy egy jó ötlet...
Szeretném többször észrevenni a jót is. Szeretném többször megköszönni a
családomnak azt a sok mindent, amit nap, mint nap kapok tőlük. Amikor
eszükbe jut segíteni kipakolni a bevásárlást. Vagy egyszerűen odajönnek hozzám
a konyhában és mesélnek. Ilyenkor annyi mindent megtudok arról, hogy mi van
a kisebb-nagyobb buksikban. Szeretném megdicsérni őket többször.
Isten az irgalmasság legfőbb forrása, példaképünk. Ha valamiben hibázok, rosszat
teszek, mulasztok, biztos lehetek benne, hogy Isten szeret engem, mindennek
ellenére, mindezekkel együtt. Úgy érzem, hogy a család alapvető feladata ennek
az elnéző, irgalmas szeretetnek a felfedeztetése, továbbítása, megtanítása.
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Az
a
tapasztalatom,
hogyha ezekre törekszem a
hétköznapokban, ha igazán és
elszántan igyekszem irgalmas
lenni a családomban, akkor
teljesen más a hangulatunk,
jobb a kedvünk, békésebbek
és hatékonyabbak is vagyunk.
Igaza van Ferenc pápának:
szükségünk van az Irgalmasság
évére! Sokszor kérem az ebben
való kitartáshoz a Szűzanya
segítségét is.
A Magyar Schönstatt Család
következő évi jelmondatával
fejezném be az írást, amelynek
mélységét
minél
inkább
törekszünk irgalmasnak lenni,
annál
inkább
megértünk:
Irgalmas
tekintetedtől
újjászületünk.
Bende-Hegyi Eszter
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„A Kicsik” hétvégéje
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„A Nagyok” hétvégéje
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Isten útján osztatlan szívvel
-Az összes papi állomáshelyem a Boldogságos Szűz valamelyik
nevét viselte. Első papi állomáshelyem a Krisztinavárosi Havas
Boldogasszony templom volt. A római évek után az Esztergomi
Szemináriumban voltam spirituális, amely Szűz Máriáról kapta
a nevét, és híres a Mária-tiszteletéről. Ezt követően a Patrona
Hungariae Gimnáziumban tanítottam tizenöt évig; most a Sarlós
Boldogasszonyról elnevezett plébánián vagyok plébános – sorolja
életének Máriával összefonódó állomásait májusi búcsúnk meghívott
vendége, Beran Ferenc atya. Beszélgetésünk során többször
hangoztatta angyalföldi származását, ami bevallása szerint azért
fontos, mert a vallásosságára nagy hatást gyakorló nagymamája a
kármelita templomba járt, és az ő révén ismerkedett meg ezzel a
Máriás lelkiséggel. Az angyalföldi gyermek- és ifjúkora érzékennyé
tette az emberi élet néhány fontos szempontjára: a szegények ügye
melletti elköteleződésre, továbbá az értékek mentén berendezett
élet szépségére, hasznosságára. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen az Egyház társadalmi tanítását oktatja.
-Milyen indíttatásra választotta a papi hivatást? Vallásos
családban nevelkedett?
-Olyannyira, hogy édesanyám az iskolai hittanra íratott be 1957-ben, harmadikos koromban pedig a szüleim azt sem szerették volna, hogy kisdobossá avassanak. Ennek meg is lett a következménye: az iskola
rosszallását a jegyeim tükrözték, úgyhogy elég korán megtapasztaltam azt, hogy aki a hitét vállalja, az
könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy áldozatot
kell hoznia. Ez a hitemben megerősített, de a hivatásomban még nem. Eleinte édesapám gépészmérnöki útját akartam követni, mert őt boldognak láttam
mérnökként. Ennek a célnak megfelelően először
gépipari technikumba, majd a Budapesti Műszaki
Egyetemre jártam, majd a Vasipari Kutatóintézetben
kutatómérnökként kezdtem dolgozni. A húszas éveimtől erősödött a papi hivatás bennem, amikor az
angyalföldi Szent László Plébánián egy ifjúsági közösség jött létre, Kerényi Lajos atya vezetésével, és
ahol egy különleges feladatot kaptam. Az atyák csak
nagy nehézségek árán tudtak lelkigyakorlatot szervezni, egyrészt mivel elfoglaltak voltak, másrészt
meg a politikai helyzet veszélyes volt, ezért elhatároztuk, hogy mi magunk fogjuk ezeket az összejöveteleket megszervezni és vezetni. Mivel néhány évvel
idősebb voltam a társaimnál, meg helybéli is voltam,
ezért rám esett a választás, hogy vezessem ezeket a
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közösségi alkalmakat. Kipróbálhattam azt, hogy milyen - bizonyos szempontból - papi szerepben lenni.
Mivel elfogadtak a velem egykorú fiatalok, és kérdéseket tettek föl, ezért kezdtem magam képezni, hogy
válaszolni tudjak nekik. Ebben az időben kezdtem el
töprengeni, hogy vajon melyik munkát végzem szívesebben: a mérnökit, vagy az emberekkel való lelki
foglalkozást. Amikor elkezdtem beszélni másoknak
Szent István Védnöke

Isten szeretetéről, ők pedig meghallgattak, akkor
vettem észre, hogy van az életemnek egy kegyelmi
vonulata is: hogy Isten talán azt várja, hogy a papi
hivatást válasszam, de akkor még az Úrtól még biztos jelet nem kaptam.
-Mi volt ez a jel, és hogyan ismerte fel?
-1977 április végén az balatonaligai üdülőbe utaztam
munkatársaimmal, mint kutatómérnök, egy nemzetközi konferenciát előkészíteni. Vasárnap volt, én
pedig elindultam szentmisére, a helyi kis templom
ajtaján azonban csak egy papírt találtam, hogy a legközelebbi szentmise Siófokon van. Elindultam vis�sza, a szállásunk felé, ám éppen akkor futott be az
állomásra egy Siófok felé tartó vonat. Hirtelen elhatározással felszálltam rá. A szentmisén, aminek kezdetére egy órát várni kellett, az atya egy mérnök fiatalember történetét, meghívástörténetét mondta el.
Amikor beszélt, úgy éreztem, hogy hozzám szól, nekem üzen. Ez volt az a jel. Isten próbára tett, mielőtt
meghívott: keresztény kötelességemnek tartom-e,
hogy vasárnap szentmisén vegyek rész? Akkor is
szentmisére megyek, ha utazni kell érte? Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem azért mentem a
templomba, mert kötelező volt, hanem azért, mert a
szentmise annyira mélyen része volt az életemnek,
hogy úgy éreztem, hogy nincs is más választási lehetőségem. Mennem kell, hiszen ott Istennel találkozhatok. 1983-ban szenteltek, 32 éves koromban.
-Örültek neki a szülei?
-Elfogadták, hogy Istentől meghívást kaptam. A
nagymamám biztosan nagyon örült. Ő velünk lakott,
én pedig a szobájában tanultam. Egyetemista éveimben gyakran láthattam, hogy míg én a beadandó rajzokat készítettem, szinte szünet nélkül imádkozott.
Nagy Mária-tisztelő volt, a kármelitákhoz járt templomba, és sok lelkiségi könyvet olvasott. Mondhatom tehát, hogy a Szűzanyának a tisztelete otthonról
és a környezetemből eredeztethető. Úgy gondolom,
hogy a Mária-tisztelet egyfajta látásmódot is ad, ami
fontos jellemzője lehet egy pap életének.
-Milyen a világ Mária szemével?
-Az egyik jellemzője talán az, hogy Máriával együtt
Jézus közelében lehetünk, ami örömmel töltheti el
a lelkünket. A lélek öröme tisztítja a látást, és érzékennyé tesz minket mások öröme iránt. A Boldogságos Szűz szemével való látás azonban, az örömökben való osztozás mellett, érzékennyé tehet minket a
szenvedők iránt is. Az agg Símeon jövendölése szerint Mária szívét hét tőr fogja átjárni. Ez a jövendölés
valóra is vált, amikor látnia kellett, hogy Szent Fiát
sokan nem értik, ártani kívánnak neki, sőt az életére
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is törnek. Ez az együttérzés, fájdalom, még jobban
elmélyíthette Mária fia iránti szeretetét. Ha Máriával együtt követjük Jézust, ezek a lelkiségi vonások
bennünk is elmélyülhetnek.
-Járt-e már Fatimában? Milyen élményben volt része?
-Fatimának az egyszerűsége ragadott meg: egyszerű vidék, egyszerű emberekkel. Viszont az a lángoló
lelkület, ahogy ott az emberek fáklyákkal felvonulnak és énekelnek, az nagy hatással volt rám. Erről
jut eszembe, hogy milyen érdekes, hogy az Önök
templomában lévő Fatimai Szűzanya-szobor is egyszerű emberek közreműködésével juthatott el Soroksárra. Hajóval érkezett ugyanis a szobor, és félő volt,
hogy nem jut át a vámon. Amikor a csepeli munkások erről tudomást szereztek, akkor a legmagasabb
fórumokig elmentek, és ott kijárták, hogy a szobrot
partra tehessék.

A boldogság
azt jelenti,
hogy az ember
Isten útján jár

-Miért olyan
hangsúlyozni?

fontos

ezt

-Társadalmi
kérdésekkel
foglalkozom, többek között
a munkával, ami a méltóságát Istentől kapta. Az
ember ugyanis munkatársa
lett Istennek azáltal, hogy
alakítja, formálja a világot. Az, hogy Jézus maga is
fizikai munkát végzett, még jobban kiemeli a munka
fontosságát. Az utóbbi években beigazolódott, hogy
ezért nem volt elvesztegetett idő a papi hivatás előtti
életem. Jó hasznát veszem annak, hogy állami iskolába jártam, hogy állami munkahelyen dolgoztam,
mert nem érzem azt, hogy idegen közegben mozgok,
amikor ilyen kérdésekkel foglalkozom.
-A papi életében megtalálta-e a boldogságot?
-A boldogság nem azt jelenti, hogy az embernek folyamatosan sikerei vannak, hanem azt jelenti, hogy
az Isten útján jár. Nem látványos sikerek miatt vagyok boldog, hanem azért, mert megpróbálom megvalósítani azt, amit Isten vár tőlem. Ez egy belső boldogságot ad, ami nem apró örömöknek az összege.
Jézus azt mondja: „Boldogok a tisztaszívűek, mert
meglátják az Istent”. A Szentírás tudósai szerint a
tisztaszívűség osztatlan-szívűséget jelent, vagyis azt,
hogy amit jónak tartok, azt megpróbálom megvalósítani, és nem engedem, hogy a világ belülről megosztottá tegyen. Tapasztalataink szerint a boldogság
küzdelmek árán valósul meg, amikor küldetésünket
teljesítjük. Ez a jóért való, osztatlan-szívű küzdelem
tehet minket boldoggá.
Sz. H. E.
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Idén február 6-án, tizenegyedik alkalommal került megrendezésre plébániánk jótékonysági
bálja: a Szent István Bál.
Műsorunk sikere minden korábbi előadást felülmúlt.
Először templomunk énekkara stílusparódiákat adott elő Bárkányi Gabi vezetésével „Hová
mész te kisnyulacska” címmel. Akik kiderítették, hogy hová ment a fent említett hosszúfülű:
Szűcsné Madácsi Éva, Varga Ria, Varga Mari, Lencse Ági, Horváth Zsuzsa, Tamási Ildi, Osztie
Hilda, Benke Gábor, Tamási Feri, Lencse Gyuri, Molnár Adrienn.
Ezután a gimnazista lányok adták elő saját koreográfiáikat. Nagyon látványos volt a
lámpásokkal előadott tánc, ahol csak az imbolygó fényeket, illetve a táncosok körvonalait
láttuk a sötétben. Zenedoboz című számuk is nagyon
különleges volt. Előadták: Bakó Eszter, Magyarkúti Virág,
Hauptmann Ágnes, Torma Fanni és Jászai Dorina.
Ezután régi ismerősökkel találkoztunk, az Abba együttes
megfiatalodott sztárjai (Tamási Ildi és Varga Mari)
kápráztattak el minket ének- és tánctudásukkal.
A nevetésbe belefáradt közönségnek csak egy
szusszanásnyi ideje maradt a pihenésre, mert űrhajóikkal
már meg is érkeztek marslakóink: Torma Ferenc, Lendvai
Ernő és Szász Csaba, illetve földi űrhajósaink: Hauptmann
Ákos, Király György és Tóth Zoli, akik között a Mars
meghódítása céljából háborús konfliktus alakult ki. Egy
Marsra szállt angyalnak (Varga László) köszönhetően
azonban szerencsére a nézeteltérés békésen elsimult, és a
háborús felek a végén teljes egyetértésben táncolták el Gaál Anna koreográfiáját. Aki lemaradt
a táncokról, plébániánk facebook oldalán megnézheti!
Ezután következett a várva várt színdarab. A féltékeny férj (Lendvai Ernő) barátja (Szabó
Dani) tanácsára azt állítja feleségének (Tokodi Györgyi), hogy szeretett kiskutyája, Luxika
megveszett, ami azért nagyon nagy baj, mert Luxika megharapta a hősnő szeretőjét (Szász
Csabát), aki így máris a sír szélén érzi magát. A darab végére kiderül, hogy szerencsére Luxika
nem volt megveszve, így hősünket nem fenyegeti
életveszély, de a csapodár feleség hoppon marad.
Színtársulatunk idén két új taggal bővült, Dobreff
Erika és Molnár Adrienn személyében.
Idén először igazi nyitótáncot is láthattunk,
a műsor végén gimnazistáink egy gyönyörű
keringővel nyitották meg a bált. Tamási Eszti,
Magyarkúti Dávid, Magyarkúti Virág, Melovics
Dani,Torma Fanni, Bernáth Benjámin, Horváth
Viktória, Király Peti, Koncz Petra és Bártfai Bence
táncoltak.
Kaszab Tibor zenekara az évek óta megszokott,
magas színvonalú zenéjével szórakoztatott
minket.
Ezután egész este folyt a tánc, a táncparkett sosem
árválkodott
üresen.
A büfé sem, mert
százhúsz vendég százhúsz féle süteményét, szendvicsét, salátáját
nagyon szívesen kóstolgatta mindenki.
Éjfél előtt következett a tombola értékes nyereményeivel, többek
között zarándokutakat, illetve egy bécsi utazást is lehetett nyerni.
Köszönjük ezt a szép estét a bál szervezőinek, Kisné Gopcsa
Ágnesnek és Tokodi Györgyinek, hangmérnökünknek, Rédey
Bálintnak, a szereplőknek, a zenekarnak és mindazoknak, akik
segítettek a bál szervezésében, illetve a takarításban.
Elsősorban pedig köszönjük Attila atyának, aki közösségünk
megteremtésével teszi lehetővé azt, hogy ilyen színvonalas
programokat szervezhessünk.

CSALÁDOS FARSANG

FARSANGOLTUNK!

Tokodi Györgyi
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Ifik hétvégéje
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A Valóság
Belém mart a valóság,
fájdalmas sebet ütött rám.
Lelkem a testem falán
kalapál,
Tehetetlen gyötrelemben
földi létem mire vár?
Ízlelem, mit létem nyújt
nekem.
Szenvedéskoktélt
ugyanúgy nyelem, mint
egy jó kis narancslét,
Ha kedvem felhőtlen.
Valóság-lakomán, Titkot
ízlel a szám.
Földi homály sötétjébe a
csalódás kaput nyit,
S a Valóság tiszta fénye
szelíden gyógyít.
Megölelem hát
fájdalmamat és szabad
leszek egyhamar,
És az élet édes íze a
szívembe mar.
Mély sebek, lelkemen a
lékek,
Áteresztik a kegyelmet,
S nem hat már rám sok
anyagbéli vívmány,
kilakkozott bálvány.
Lelkem sebeiben, Isten
üzent nekem.
Földi homály sötétjébe a
csalódás kaput nyit,
S a Valóság tiszta fénye
szelíden gyógyít.
Megölelem hát
fájdalmamat és szabad
leszek egyhamar,
És az élet édes íze a
szívembe mar.
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A dal kezdete tulajdonképpen egy
állapotfelmérés. Ahogy tapasztaljuk létünket,
szükségszerűen beleütközünk korlátainkba,
megérezzük, hogy vágyaink nem tudnak
maradéktalanul kielégülni, ráadásul az
életünkben sok kellemetlen történés is zajlik.
Aztán persze egyértelmű a kérdés, hogy akkor
ilyen véges, korlátozott körülmények között,
egyáltalán mi értelme van az életünknek,
egy, az anyagi világot meghaladó vágyakkal
rendelkező lélekkel.
A dal aztán továbbmegy és hagyja, hogy ez
a kérdés kicsit meggyötörje. Jönnek ezek a
táplálkozásra vonatkozó képek, amelyek a
tapasztalatok befogadására utalnak, legyen bár
az jó, vagy rossz élmény. Vagyis nem is az számít,
hogy pozitív vagy negatív események történnek
velünk, hogy jól vagy rosszul érezzük magunkat,
hogy épp szenvedünk vagy örülünk. Matematikai
fogalmakkal megvilágítva a dolgot: nem az előjel
számít, hanem az abszolút érték. Nem az számít,
hogy az embernek mit kell megtapasztalnia,
hanem az, hogy azt milyen mélyen teszi, mennyire
mozgatja meg belsőjét, esetleg mennyire hevíti
fel szenvedélyét. Itt most arra a szenvedélyre
gondolok, amelyre Szent Ágoston is célozhatott,
amikor ezt hagyta ránk: „Nyugtalan a mi szívünk,
amíg benned meg nem nyugszik.”
A lényeg tehát az, hogy azt az abszolút értéket hogyan
kezeli az illető, a kezébe adott szabad akarattal. Erre
a sarkalatos pontra szeretne a dalom hatni, vigaszt
nyújtani a szenvedések közepette, valahogy úgy, mint
ahogy Jézus is mondta: „Az én igám édes, és az én
terhem könnyű” (Mt 11,30). Itt térjünk vissza az étkezés
képeire. A dalom azt akarja mondani, hogy az élet
nem más, mint egy lakoma, egy szentmise, ahol az élet
ezerféle ételéből eszünk, és Krisztus testét ízlelhetjük
minden tapasztalatunkban. Ez fordítva is áll. Vagyis
amikor szentmisére jövünk, Krisztus testével fogadjuk
szívünkbe a megalázó, kellemetlen, kiábrándító és egyéb
ilyen élményeinket. Miért működhet ez? Erre Jézus a
válasz. Az, hogy Ő is kiitta a kelyhet. Megmutatta az utat,
hogy hogyan kell bánni a szenvedéssel, fájdalommal és
egyebekkel. Jézusban, mint Oltáriszentségben, megkapjuk
az első versszakban föltett kérdésre a választ. A dal az
ölelés motívumát hozza fel, amely a sorscsapásokkal
való kiengesztelődést jelenítheti meg, amelyből aztán a
szabadság fakad. Gondoljunk bele, milyen az az ember,
akit lehet sértegetni, bántani, és történhet vele bármi, de ő
nem veszi magára, mert szabad, vagyis nem hat rá a „sok
anyagbéli vívmány, kilakkozott bálvány”. Az utolsó
sorban is ez jelenik meg, amelyben tulajdonképpen
az élet édes íze jelenti a fájdalmat, ami megmar. A dal
végére tehát átalakul a fájdalom örömforrássá, átalakul
a valóság az isteni Valósággá, hiszen Ő mindig jelen
van, és „benne áll fönn minden”, továbbá átalakulnak
sebeink, amelyekben gyengeségeinkkel találkozhatunk,
a Kegyelem forrásává, ahogy Jézus halálos sebei is a
Megváltást hordozták magukban.
Ezúton szeretnék mindenkinek, a leírtak fényében,
örömteli fájdalmakban és fájdalmas örömökben
gazdag, a Megváltás Kegyelmét befogadó húsvéti
időszakot kívánni!
Szász Bernát
Szent István Védnöke

Filmklub a plébánián
-Gyerekkorom óta film-mániás vagyok, igaziból filmrendező akartam lenni: Eisenstein ezer oldalas könyveit áttanulmányoztam a
filmkészítésről, és névrokonom is mindig vonzott. A Madách téren laktunk a Belvárosban, és ott mindig forgattak, suli helyett
sokszor inkább a forgatásokat figyeltem, az egyik forgatáson
rámnézett és elkezdett kiabálni a rendező, hogy „Szabó István!
Szabó István!” – na gondoltam, milyen jól ismer, de persze ott
állt mellettem az „igazi”, a filmes Szabó István -meséli plébániai
Filmklubunk megálmodója, dr. Szabó István, akivel a klub indulásáról és céljairól beszélgettünk.

-Hogyan jött a Filmklub ötlete?
-Egy páran a felnőtt közösségből beszélgetni
kezdtünk, hogy milyen jó lenne kisebb csoportokban
találkozni, gondolatokat megosztani egymással, mert
a hittanórákon nem mindig van erre lehetőség, főleg,
ha sokan vagyunk. Szóba jött, hogy nagyon szeretem
a filmeket, és akkor Tokody Györgyivel, meg Molnár
Adrival kitaláltuk, hogy Filmklubot szervezünk,
mert akkor a film ürügyén lehetne beszélgetni a hit
dolgairól.
-Hogyan választjátok ki a filmeket?
- Általában én, vagy valamelyik tagunk fölveti,
hogy mi legyen a program, de Attila atya is szívesen
ajánl filmeket. A filmnek van egy esztétikai formája:
képvilága, zenéje, szereplői, és az igazán jó filmekben
vannak életszerű, drámai helyzetek, olyan mintha
belecsöppennénk egy drámai konfliktusba, és
beleélheti magát mindenki, olyan mintha te lennél ott,
és valamelyik szereplővel azonosulsz, van amelyikkel
nem, tehát mintha átélnénk egy konfliktus-helyzetet.
Azokat a filmeket preferáljuk, amikben megvan a
képi színvonal, és ez a bizonyos drámai helyzet, és
persze amik értelmezhetők a mi, sajátos értelmezési
keretünkön belül. Hiszen a hit szempontjából nézzük
az eseményeket: ebből a szemszögből nézve mi hogyan
viszonyulnánk, mit tudnánk ehhez hozzátenni.

Szent István Védnöke

-Kiknek szól a Filmklub?
-Mindenkinek szólna. A fiatalokat nem sikerült még
bevonzani, most inkább a közép-generáció érdeklődik.
-Kedvenc filmed?
-A magyar filmeket nagyon szeretem: Az ötödik
pecsétet,
például.
De
az
alapműveltséghez
hozzátartozó amerikai filmeket is szeretem: nagy
szívfájdalmam, hogy azt mondják, hogy Al Pacino
a Keresztapa-filmekkel lett híres, pedig a korábbi
készítésű Madárijesztőben már nagyszerű alakítást
nyújtott. De teljesen véletlenül is fedezek fel nekem
tetsző filmeket: A vadászat című dán, vagy A csapda
című szerb filmeket például, a tévéből vettem fel őket.
-Lesz a plébániai nagytáborban is „kihelyezett Filmklub”.
-Igen, ebben éppen az lesz a legjobb, hogy talán többen
is ráéreznek arra, hogy milyen remek apropót nyújthat
egy-egy film gondolkodásunk elmélyítésében, életünk
formálásában, önmagunk és egymás megismerésében.
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Hauptmann Réka rajza Keresztelő Szent János ünnepére

12. oldal

Yvette Virágüzlet

Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok, kosarak,
koszorúk megrendelhetők
Bp. 1237 Vörösmarty u. 221., és
Sósmocsár u. 9. Temetősor
kőépület
Tel.: +36-1-284-8614

Impresszum
Megjelenik időszakosan 2500 példányban
Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga
Alapítvány gondozásában.
A kiadvány a Nemzeti Együttműködési Alap
támogatásával valósult meg.
Felelős kiadó: Király Attila plébános
Szerkesztő: Szabóné H. Edina
Munkatársak: Bende-Hegyi Eszter, Hauptmann
Réka, Szabó Dániel, Tokodi Györgyi
Fotók: Bernát Benjámin, Király Attila, Szabóné
H. Edina
Hirdetések: Tamási Ferenc
Telefon: +36-20-928-9801

Urnafülkék
válthatók a Fatimai
Szűzanya Templom
Altemplomában
Érdeklődni lehet a
templom nyitvatartása

idején a sekrestyében,
illetve a +36-30-266-3587-es

telefonszámon

Cím: Szent István Plébánia
1237 Budapest Szent László u. 149.
Mobil: +36-30-266-3587
E-mail: szentistvanplebania@gmail.com
Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu
Szent István Védnöke

