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Pünkösd

Szent Pál írja a második korintusi 
levélben: „Gyöngeségében ugyan 
megfeszítették Krisztust, de Isten 
erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk 
benne, de Isten erejéből élünk„.

Ez az erő, amiről Szent Pál beszél, Isten 
ajándéka, azoknak, akik befogadják őt. 
Erőt a Szentlélek által kapunk, olyan 
képességet,  melynek segítségével Isten 
szemével láthatjuk a világot és egymást. 
Megtapasztalhatjuk általa az Isten 
végtelen szeretetét, mindenhatóságát. 
A Szentlélek teszi képessé Máriát, hogy 
Isten anyjává legyen. A Lélek ott van 
a teremtésben is és újjáteremt, mivel 
eltörli a bűnt, ezáltal újjászületünk. 

A Szentlélek Isten szeretete és 
alázatossága. Ő a kapocs, akiben az 
Atya és a Fiú találkozik és akiben mi 
találkozunk az Atyával és a Fiúval. 
Élő, személyes kapcsolatba tudunk 
lépni az Istennel. Képesek leszünk 
általa megtapasztalni az igazi örömöt. 
Ha komolyan veszem a Szentlélek 
indíttatásait, akkor érteni fogom az 
Atya akaratát. Képes leszek szeretettel 
és alázattal  fordulni embertársaimhoz. 
Felismerem, mely dolgok valók 
Istentől, melyek nem. Láthatóvá válnak 
a teremtett világba írt isteni jelek. 
Felfedezem a dolgok szépségét és 
igazságát. Még arra is képes leszek, hogy 
megfeledkezzem önmagamról, s noha 
talán bolondnak mond a világ és gúny 
tárgyává leszek, mégis az Urat követem. 
Aki bátorságot ad, amikor félelmet érzek. 
Táplálja bennem a megértés, türelem 
és megbocsátás érzését. A Szentlélek 
olyan erő és hatalom, ahol egyesülhetek 
Jézussal, az életével, szenvedésével és 
feltámadásával. 

Hogy képes legyek a Lélek szerint 
élni, szüntelenül kérnem kell az Úr 
kegyelmét. 

Molnár Adrienn

Szász Bernát:

Élni

Mélyzöld zeneként hullani a csöndbe.

Folyamként folyni az idő medrében,

Az örök jelen kövein könnyeden,

Időtlen-kék tenger lenge lelkébe.

Meghallani a hajnal hívó dalát.

Szelét érezni a hervadó estnek,

És búcsút inteni lüktető fénynek,

Ha a hamuszín Hold felfedi titkát.

Kiinni a tapasztalás serlegét,

Átérezni ízének zord döfését,

S józan mámorban a fákat ölelni.

Ég és föld között húrként kifeszülni,

És a puszta lét által imát pengni.

Imádkozva élni s élve imádni.
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Százannyit

-Milyen indíttatásra választotta a papi hivatást?

-Vallásos családban nőttem fel, édesanyám fél éve 
tért meg a mennyei hazába, édesapám pedig három 
évvel ezelőtt, az ő örökségüket szeretném tovább-
vinni: azt a bátorságot, helytállást, hitet, hűséget, 
amit az ő életükben láttam, tapasztaltam. Ami jóság 
bennük volt, ha abból egy kicsit is meg tudnék való-
sítani, annak nagyon örülnék. 1955-ben házasodtak 
össze, az ő házasságuk volt az a biztos háttér, ami 
egy katolikus, hívő, előretekintő, bízó szemlélettel 
ajándékozott meg bennünket, gyermekeiket, velem 
együtt másik két testvéremet. Ez a háttér nagyon 
fontos számomra. Én valahogy fogékonyabb vol-
tam a templomi dolgok iránt, már egész kis korom-
tól fogva, és a Ferences Gimnáziumban az atyák 
egyénisége, hatása nagymértékben érvényesült 

az életemben, itt érettségiztem 1977-ben. Az 
atyák ugyanis nemcsak leadták az órát, hanem 
foglalkoztak a fiatalokkal, a diákok lelkével is. 
Nagyon családias, tényleg ferences szellem-
ben folyt a nevelés. A gimnázium után öt évet 
dolgoztam, akkor még nem tudtam eldönteni, 
hogy tényleg ezen az úton indulok-e tovább, 
még nem érlelődött meg bennem a hivatás gon-
dolata. Mindig van egy meghatározó személy 
mindenkinek az életében: „a jelentős másik”, 
aki irányt mutat, az életével példát ad. Az én 
életemben ez a személy egy ferences atya volt: 
Gordos Gáspár atya, aki Biblia-kört tartott a 
budai ferenceseknél, ő szerettette meg velem a 
Szentírást, az ő hatására álltam neki tényleg az 
egész Bibliát elolvasni. Ez egy három éves idő-
szak volt, ekkor kezdett erősödni a hivatástu-
datom. A példaképek egy fiatalember életében 
nagyon meghatározóak, és az is nagyon jó, ha 
a szülei azok. Édesanyámmal kapcsolatban én 
úgy érzem, hogy amíg majd újra találkozunk, 

addig ő bennem él. A bölcsessége, a jósága, a példa-
adása, csöndes hűsége, szeretete, szolgálata, aláza-
ta, munkája. 

-Meg tudná fogalmazni, mitől volt olyan jó, működő-
képes a szülei házassága? Vajon miért futnak gyakran 
zátonyra a kapcsolatok mostanában?

-Ott volt a szüleik modellje, az nagyon sokat szá-
mított. A házasság egy férfi és egy nő kapcsolata, 
hűségben a sírig. Minden elmélet, ami ettől eltérően 
fogja föl, az olyan szőlővesszőhöz hasonlít, ami el-
szárad, nem ad életet. Nem kis feladata van ezért a 
keresztény szülőknek, hogy a gyermekeiket ebben 
a nagy viharban megtartsák. Most talán kifinomul-
tabb eszközökkel próbálják a családot kikezdeni. 

„Régebben, a Szentendrei Ferences Gimnáziumban még túl soknak 
tűnt, hogy szerzetes paptanárnak hívták a tanárainkat. Azt éreztem 
belőle, mintha nem lenne elég a papi hivatás, még másik kettőt 
hozzátesznek. Mára azonban a saját életemet is így definiálhatom, 
hiszen pap vagyok, tanár is vagyok, és majdnem olyan szigorú 
napirend szerint élek, mint egy szerzetes.” -nyilatkozta hivatásáról 
dr. Kránitz Mihály a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Karának Alapvető Hittan Tanszékének vezetője. Májusi búcsúnk 
meghívott előadója azonban nemcsak tudós, tanár, és a ferences 
lelkiség ismerője és tisztelője, hanem olyan pap, aki már huszonhat 
éve áll Isten szolgálatában. Ugyanakkor nem felejti el azt sem, kik 
támogatták abban, hogy idáig eljusson: nagy szeretettel beszél 
szüleiről, különösen édesanyjáról. 
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Nincsenek egyértelmű dolgok, így aztán bárkit bár-
mikor le lehet járatni, mindent lehet gyalázni: a pá-
pát, az egyházat, a papokat. Blaszfémiát csinálni a 
Szentháromságból, kigúnyolni a családot, poénkod-
ni a nők helyzetén… Megzavarodnak a fiatalok, és 
nem tudnak dönteni, lelki bénultságot élnek meg. 
Pedig valamikor el kell kezdeni az önállósodást! Ki-
tolódik az elköteleződés, a gyer-
mekvállalás ideje, ha egyáltalán 
megtörténik, és még akkor is biz-
tonsági játszmákat játszanak jogi 
szerződésekkel. A házasság előtt 
még szórakozni, kikapcsolódni 
akarnak a fiatalok, régebben ez 
nem volt kategória. Az élet: fel-
adat. Nincs kikapcsolódás, mert 
a keresztény miből kapcsolódna 
ki? A hitéből? „Kényeztesd önma-
gad” –mondják. De hát számta-
lan olyan élethelyzet van, amikor 
nem lehet magunkat kényeztetni. Az édesanyának 
eszébe se jut, hogy a beteg gyermekét odahagyva 
kikapcsolódni menjen. És a papi hivatásban is így 
van, nincs megállás, de mégis a feladataink ellátása 
adja az örömöt. Ez általában nem egy ujjongó érzés, 
hanem inkább virrasztás. Figyelek, éber vagyok, ke-
resem Isten szándékait. 

-Tehát akkor paptanárként gondol önmagára?

-Igen. Jézus a mintám ebben is: mindig ment, taní-
tott, sosem ragadt meg egy helyen. Ahol megadta 
az alapot, onnan tovább indult, hogy a Szentlélek, 
a kegyelem ereje fejezze be a munkát, mert csak így 
volt lehetséges sok helyre elvinni az evangéliumot. 
Nem is érzem kizárólagosnak a tudásomat: tanítás 
közben magam is tanulok a tanítványaimtól. Ez jól 
is van így, hiszen az egyetem mindig is tanárok és 
diákok közössége volt, az ő párbeszédükből alakult.

-Mivel foglalkozik az alapvető hittan?

-Most, május 8-án jelenik meg az Alapvető Hittan 
című könyvem, ez az a tárgy, ami olyan alapot ad a 
teológia műveléséhez, amelyre építve lehet a hit és az 
erkölcs nagy irányai felé tovább kifejteni a tanítást. 
A kinyilatkoztatásról; a vallásokról, a vallásosságról; 
az egyház és a vallások kapcsolatáról; a történeti Jé-
zus-kutatásról; az egyház életéről, kibontakozásáról, 
küldetéséről; a hit és értelem kapcsolatáról szól az 
alapvető hittan. 

-Nem érheti-e az a vád ezt a tudományterületet, hogy 
elméletet tanít ott, ahol egy személyesen megélt tapaszta-
lat a lényeg? 

-Az Istenről való beszéd mögött valóban egy élet-
tapasztalatnak kell lenni, ugyanakkor ezeket át is 
kell adni. Erre kaptam én meghívást. Ugyanakkor 
mindenkinek megvan a maga feladata, és nem lehet 
méricskélni a hivatások között. Jézus is magához 

hívta a tanítványokat, elmagyarázott nekik mindent, 
amit nem fejtett ki a többieknek, mert az apostolokat 
másra hívta. És azt is hozzá kell tenni, hogy a ke-
reszténységre ez a fajta szellemi képzés, az értelmi-
séggel való kommunikáció mindig is jellemző volt. 
Jézust mesternek hívják, és Ő is annak hívja magát, 
akinek tanítványai vannak, akiket tanítani kell. A 

keresztényeknek óvodái, iskolái vannak és 
egyetemei. Az egész mögött azonban mégis 
egy megélt tapasztalt van: az Isten szerete-
tének tapasztalata, és a Neki való szolgálat. 
Az embernek fel kell ismernie, hogy mit ka-
pott, a tudását abban elmélyíteni, és lehető-
ség szerint tovább is adni. 

-Közel kilenc évvel ezelőtt beszélgettünk az 
októberi búcsú kapcsán Fatimáról. Akkor azt 
mondta, hogy ha Európát keressük, akkor néz-
zünk Fatimára, mert egész Európa Fatimába jár 
engesztelni. Tartja még ezt a kijelentését? 

-Azóta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
is eljutott oda, hogy azt a bizonyos felajánló imát 
együtt elmondták, sőt mivel Erdő Péter bíboros az 
Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának az elnö-
ke, ő oda az összes elnököt elvitte, és felajánlották 
Európát a Szűzanyának. Úgyhogy ez az állítás igaz-
nak bizonyult. 

-A Megszentelt Élet Éve kapcsán előtérbe kerülnek a 
papi, szerzetesi hivatások, ezért talán nem felesleges föl-
tenni azt a kérdést, hogy boldog-e a hivatásában, boldog-e 
papként?

-Az ember életében nincsenek véletlenek, hanem 
a Gondviselés működik. Nagy alázattal azt mond-
hatom csak ki, hogy köszönöm, Uram, hogy hívtál, 
köszönöm, hogy keresztény lehetek, hogy annyiféle 
képzésben részesülhettem. Nem azért mert megér-
demeltem, hanem mert a Jóisten mindig a tenyerén 
hordozott: megajándékozott nagyszerű szülőkkel, 
tanárokkal, barátokkal. Ez a boldogság nem feltét-
lenül érzelmi jellegű. Hanem abból az örömből fa-
kad, hogy az ember elszánt arra, hogy egész életével 
szeresse Istent. Tavaly voltam ezüstmisés, és akkor 
beszélgettem valakivel, aki tudta, hogy már édes-
anyám is a Jóistennél van. Megjegyezte, hogy nem 
maradok egyedül, mert olyan sokan voltak a misén, 
hogy nekem ők mind rokonaim.  Abban az értelem-
ben, ahogy Márk evangéliumában Jézus ígérete el-
hangzik: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki 
értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, test-
véreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, szá-
zannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, 
anyát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette 
–, az eljövendő világban pedig örök életet”. Ezt az 
ígéretet látom teljesedni az életemben.

Sz. H. E.

a boldogság abból 
az örömből fakad, 

hogy az ember 
elszánt arra, hogy 

egész életével 
szeresse Istent
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Családommal 2010-ben ismer-
kedtünk meg a Schönstatti 
lelkiségi mozgalommal egy 

Óbudavári Családnapok alkalmával. 
Már azon az őszön elmentem a moz-
galom által szervezett Női Lelki Napra. 
Az alkalom nyitottsága, kedves hangula-
ta és legfőképp Gertraud Evanzin schöns-
tatti nővér tiszta, okos és bölcs, szeretetteli 
személyisége megragadott, így ezentúl min-
den évben igyekeztem erre az eseményre eljut-
ni. Az idei Női Lelki Napot is már előre vártam, 
több asszonybarátommal készültünk erre a lelki fel-
töltődésre. A lelki nap témája a választásaink voltak. 
Mitől jó egy döntés és hogyan találunk rá? - tette fel a 
kérdést a nővér és meghívott bennünket a Döntések 
Házába. Ez a téma nagyon aktuális számomra is, hi-
szen lépten-nyomon döntéshelyzetbe kerülök a min-
dennapokban. A gyerekek, a háztartás vezetése és az 
emberi kapcsolataink mindig újabb kérdéseket vet-
nek fel. Sokszor azonnal kell reagálni, villámgyors 
mérlegelés és döntés után.

A számomra legszemléletesebb példa ezekről 
a helyzetekről az volt, amikor a nővér dön-
téseinket egy baseball labdához hasonlította. 

Ezek a labdák nagy sebességgel repülnek a játékos 
felé és nyilván nincs a játékosnak ideje kiszámítani 
a labda röppályáját, ezért szemmel tartja a labdát és 
fut elé a szükséges tempóban és irányban. Ez a mi 
feladatunk is, nekiindulunk és szemünket az Isten-
re szegezve várjuk a döntési helyzetek „labdáit”, és 
ezeket szemmel tartjuk. Ezt tette Szűz Mária is. Egy 
teljesen új helyzet „labdáját” kapta meg, amikor az 
angyal közölte vele, hogy Isten anyja lesz. Visszakér-
dezett, hogy mit jelentsen ez, mire azt a választ kap-
ta, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Ez elég volt 
neki. Azt válaszolta, hogy „történjék velem szavaid 
szerint.” Rögtön nekifutott, szemmel tartva Istent 
és az Ő labdáját, elindult Erzsébethez, majd a nép-
számlálásra, onnan Egyiptomba... Nem mérle-
gelt hosszasan, egyszerűen Isten „játékmezején” 
maradt, abban a bizonyosságban, hogy Istennél 
semmi sem lehetetlen. Tudta, hogyha szemmel 
tartja Istent, és az általa feldobott labdát, meg-
találja az utat, amit neki szántak. Szeretném, ha 
számomra is egyre könnyebben mennének a 
döntések, ha egyre többször észrevenném Is-
ten „labdáit”, amiket feldob számomra. Ken-
tenich atya idézetével zárom soraimat, aki ezt 
a vágyamat már pontosabban megfogalmaz-
ta: „Azon fáradozz, hogy belsőleg felsza-
badultan, oldottan vegyél részt a játékban. 
Szabadulj meg saját terveid és kívánságaid 
görcsétől, a szükségtelen kényszertől...”

Bende-Hegyi Eszter

Schönstatt a plébániánkon

Magyarországon jó néhány katolikus 
lelkiségi mozgalom él és virul, közü-
lük van néhány, amelyik kifejezetten 

családok, házasságok pasztorálásával fogla-
kozik. Ilyen például a sokak által ismert há-
zas hétvége mozgalom, vagy írásunk témája a 
schönstatti családmozgalom.

A schönstattiak közel 100 éves múltra 
tekinthetnek vissza. Alapítójuk Jozef 
Kentenich atya a Németországi Kob-

lenz városa mellett található Schönstatt-Val-
lendár palottinus internátus tanítója gondolt 
egy nagyot, és tanítványaival együtt meghív-
ták a Szűzanyát kis kápolnájukba. A Szűzanya 
gondoskodik gyermekeiről, ezt ő már megélte 
gyermekkorától fogva, bensőséges kapcsolat 
alakult közte és Szűzanya között. Szándékuk 
komolyságát jelezte, hogy számos felajánlást 
tettek az önnevelés útján. 2014. október 18-án 
történt a szeretetszövetség megkötése a Szűz-
anyával. Az I. világháború cselekményei ha-
mar szétszórták az alapítókat, mégis hamar 
Németország szerte egyre terjedtek a követők. 
Kenetenich atya nagy munkabírással, lelkigya-
korlatról lelkigyakorlatra járva építette művét 
a ’20-as, ’30-as években nem csak Európában, 
hanem többek között Dél-Amerikában is. Na-
gyon termékeny volt, rengeteg írásban jelentek 
meg tanításai. Mindent a Szűzanya művének 
tulajdonított. A második világháborúban a ná-
cik elfogták, bebörtönözték, majd dachaui kon-
centrációs táborba került, melyet sok nélkülö-
zés mellett, de túlélt. A felszabadulás után újra 
nagy lelkesedéssel hirdette tanait, de hamaro-
san újabb próbát kellett kiállnia. Anyaszent-
egyházunk vezetői utasították Kentenich atyát 
az Egyesült Államokbeli Milwaukee városbeli 
szolgálatra, ezzel próbára téve a schönstattia-
kat, vajon az alapító atya nélkül is ilyen termé-
kenyen működik-e a mozgalom. Tizenkét év 
száműzetés után 1965-ben VI. Pál pápa hozta 
meg a rendeletet, hogy Kentenich atya vissza-
térhet az övéihez, a mozgalom kiállta a próbát. 
1968-ban, 83 éves korában halt meg egy szent-
misére készülődve szívrohamban.

A schönstatti atyák és nővérek mellett a 
század közepén jelenik meg a családi 
ág, amelynek fő célkitűzése a házassá-
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Idén márciusban, immár 2. alka-
lommal szervezték meg a schoenst-
tai fiúmozgalom fiataljai az „Apa-

hétvégét”, azoknak az apukáknak, 
akik a testi-lelki feltöltődés reményében 

szánták rá idejüket, hogy Óbudaváron 
együtt töltsenek közel egy teljes hétvégét.  

A fiatalok nem titkoltan azzal a szándékkal 
hívtak minket, hogy közösen gondolkodjunk 

arról, hogyan szólhatnának hitelesebben fia-
inkhoz, milyen irányba folytassa a mozgalom az 

útját. A programokon keresztül lehetőségünk volt 
arra, hogy jobban megismerjük őket és így fiainkat 

is nyugodtabban küldjük majd az általuk szervezett 
nyári táborokba. A péntek éjszakai, több órás Keresztút 
adta meg a hétvége alaphangját, Ady, Dsida, Radnóti, 
Pilinszky sorait hallgatva és a gerenda vastagságú Ke-
resztet cipelve, igazán közel éreztem magamhoz Jézust.

A másnap délelőtti közös beszélgetés témája a 
következő volt: miként lehet a Mennyei Atyát 
a mai korban az emberekkel megismertetni és 

elfogadtatni, és hogy ehhez a földi apa eszménye ho-
gyan járulhat hozzá, hogy miként válhatunk jó apává, 
jó példaképpé? „Nem lehet senki jó apa, aki egyúttal 
nem gyermek”, azaz nem tudja a Mennyei Atya gyer-
mekeként élni az életét, rábízva magát Istenre. A hét-
vége egyik útravalója számomra a jobb apává válásra 
való törekvés felismerése, melyet Josef Kentenich atya 
alábbi mondatával fogalmaznék meg: „Az apaságra 
való nevelés abban a pillanatban elkezdődik, amikor 
elkezdem magamat nevelni”- ez egy folyamatos fel-
adat, amiben még nagyon sokat lehet és kell fejlőd-
nöm. Hogy ez miként lehetséges? Máriát, mint édes-
anyánkat kell meghívni otthonunkba, őt kérve segít 
nekünk nem csak az önnevelésben, hanem gyerme-
keink nevelésében is! Szombat délután a közeli fo-
cipályára invitáltak bennünket, a közös játék során 
mindenkinek sikerült szellemileg és testileg is fel-
frissülnie. Ezt egy ünnepi mise követte, ahonnan 
a hétvége utolsó „lelki batyuját” hoztam haza: 
az Evangéliumban arról volt szó, amikor Jézus a 
Jeruzsálemi templomból kikergeti az árusokat. 
„Ne tegyétek Atyám templomát vásárcsarnok-
ká” – a prédikáló atya a templomot az egész vi-
lágra és azokra az értékekre vonatkoztatta, me-
lyek számunkra keresztény emberek és apák 
számára fontosak. Mint apák kötelességünk 
ezen értékek tisztelete és védelme a környe-
zetünkben. A mise után egy ünnepi vacso-
rával leptek meg bennünket a fiúk, mely na-
gyon jó hangulatban, beszélgetve telt el. A 
nap „hivatalos” zárásaként, a kápolnában 
gyűltünk össze esti imára, melyben hálát 
adtunk a hétvégén kapott kegyelmekért. 
A kápolnában egész éjszakás Szentsé-
gimádásra volt lehetőség, ez is egy ne-
hezen megfogalmazható Isten-élmény 
volt, jó volt érezni, hogy bár fáradt az 
ember, az Úr akkor is ott áll mellettem 
és várja, hogy közeledjek felé.

Tóth Zoltán

Schönstatt a plébániánkon

gok ápolása, gondozása. Családnapokat szer-
veznek a schönstatt központokban ahol előadó 
házaspárok beszélnek az alapító atya művei-
nek fényében tapasztalataikról a házasságok 
megerősítése céljából. A csoportokba verődött 
házaspárok lazább közösséget alkotnak, csak 
havonta egyszer találkoznak, viszont a férj és a 
feleség vállalja, hogy heti rendszerességgel há-
zaspári beszélgetéssel közös lelki programok-
kal ápolja a párja iránti szeretetkapcsolatot. 
Házi szentélyt alapítanak, ahová meghívják 
a Szűzanyát, itt az ősszentély kegyképe fog-
lal helyet, valamint egy korsó, mely jelképe a 
kánai menyegző korsójának, ahol Jézus Mária 
kérésére csodát tesz.„Kedveseim, a házasság 
munka!” ahogy Beller Tilmann a már általunk 
is ismert schönstatti atya mondogatta.

Magyarországra egy Bécsben élő ma-
gyar család, Gódány Róbert és Rita 
és 5 gyermekük visszaköltözésével 

került a mozgalom a ’80-as évek közepén. 
Egy Veszprém megyei kis faluba, Óbudavárra 
költözött a család és néhány év múlva három 
család részvételével és a már említett Tilmann 
atya vezetésével megtartották az első Család-
napokat. Hamar szárba szökkent a mozgalom 
nálunk is, egyre több és több család vett részt 
ezeken. Itt épült fel 2005-ben az első magyar-
országi lányszentély, a schönstatti ősszentély 
pontos mása. 

Mi a 2000-es évek elején ismerkedtünk 
meg a mozgalommal, mivel akkoriban 
a Gódány család ötödik gyermeke, 

Anna éppen a mi templomunk közösségéhez 
tartozott, egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, és itt lakott a férjével Újtelepen. Rend-
szeresen járunk családnapokra Óbudavárra, és 
schönstatti csoportot is alakítottunk plébánián-
kon más schönstatti családokkal. Jelenleg már 
a Dél Pesti Régióban az egyik legjelentősebb 
plébánia vagyunk 6-8 schönstatti családdal.

Természetesen lehet csatlakozni lelkiség-
hez, akikben további kérdések lennének, 
vagy megérintette lelkét a téma azt sze-

retettel látjuk.

Várunk minden érdeklődőt.

Magyarkuti Józsi és Judit
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GyóGyító 
meSék

„A hit számomra fedésben van a mesékkel, egyik segíti másikat   
- ugyanarról beszél, és képekben teszi. Ahogy egyre jobban 
belelátok a mesékbe, úgy fedezem föl a Szentírásban is a magyar 
tündérmesékkel azonos képeket. Szeretném, ha ezek a rejtett 
tartalmak eljutnának az emberekhez, hogy még szebb, még 
teljesebb lehessen az Isten képük, Isten kapcsolatuk, az életük. A 
mese-foglalkozásokat a nagyböjt és a húsvét idején tartottam, 
ezért úgy választottam meséket, hogy legyenek bennük olyan 
mozzanatok, amelyek a húsvét misztériumában a templomi 
szertartás részei is, de ne legyen annyira direkt, hogy elijessze 
azokat, akik elzárkóznak a vallástól”   -mondja a meseválasztásról 
Nyárády Rita metamorphoses -meseterapeuta, aki eddig négy 
foglalkozást tartott felnőtteknek plébániánkon. Bevallom, a cikk 
csak amolyan tapogatózásnak indult. Aztán részt vettem én is 
egy foglalkozáson, és akkor már biztos voltam benne: megér egy 
mesét.

-A meseterápia a pszichológia tudományához áll legközelebb? 

 -Használják pszichológusok, pszichiáterek, más orvo-
sok is, és mivel ez is belső, lelki folyamatokat képes be-
folyásolni, bizonyos szempontból a pszichológiához áll a 
legközelebb. 

-Úgy tűnik számomra, hogy a meseterápia abból a felfogásból 
indul ki, hogy az emberi lélek megbetegítheti a testet is, és ezért 
sokkal egyszerűbb és hatékonyabb gyógyítani a lelket, mint a testi 
tüneteket kezelni. Jól gondolom-e ezt, és vajon mennyire elfogadott 
a mesetárápia módszere a pszichológusok, és más orvosok körében?

-Igen, a lélek megbetegítheti a testet, és meg is gyógyít-
hatja. Sejtkutatók bebizonyították, hogy sejt szinten is tud 
hatni, ha az ember mesél. Tehát ezek a típusú verbális üze-
netek, amint megmozgatják az archetípusos mezőt, sejt 
szinten hatnak.

-Mi ez az archetípusos mező? Hogyan hat a mese?

-Megmozgat emberileg átöröklődő, ősi dolgokat, ugyanis 
a népmesékből az maradt meg, amire szükség van az élet-
ben maradáshoz, ahhoz hogy jól működjünk a világban, 

vagyis olyan fontos ősi tudást hordoznak a mesék, amik 
a mai világban is segítik az életünket. A mesék eredeti 
szerepe a tudásátadás volt, a kultúra továbbörökítése, az 
információ-átadás.

-A mesék ilyen értelemben vett hatalma mikori felfedezése a 
tudománynak?

-A régi keleti orvoslás alapja volt, hogy az orvos, a gyó-
gyító egészségben tartsa a birodalom népét, és elsőd-
leges eszköze a mese volt ehhez. A XX. században fo-
kozatosan történt az újrafelfedezése a mese hatásának, 
és sokan sokféle dolgot véltek felfedezni a mesékben, 
ezért a meseterápiának több ága van. Én a metamor-
phoses meseterápiával dolgozom. 

-A metamorphoses átváltozást jelent. 

-Igen, dr. Boldizsár Ildikó adta neki ezt a nevet, aki me-
sekutató, és akkor figyelt föl igazán a mesék erejére, ami-
kor egyik gyermekének hosszú kórházi tartózkodása 
során mesélni kezdett, elsősorban a saját gyermekének, 
meg a köré gyűlő többi kis betegnek. És akkor fedezte 
föl, hogy a mesének milyen sok rétege van, amikben el 
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lehet mélyülni a meseolvasónak, -hallgatónak, külön-
böző szinteken tud hatni, attól függően, hogy mennyire 
nyitott rá az ember, mit tud belőle befogadni. Ovidius 
Átváltozások című művéről kapta ez a terápia a nevét, 
mert az ember képes több szinten átváltozni, a testünk, 
a lelkünk, az egész életünk tud változni. 

-A terápia ebben az esetben is kísérést jelent? Tehát ez nem 
annyira direkt beavatkozás az ember életébe, hanem inkább 
annak segítése, hogy saját magunkon tudjunk segíteni, ugye? 

-A mesék kezdik 
el működtetni azo-
kat a lelkünkben 
lévő területeket, 
amik nem működ-
nek megfelelően. 
Ugyanúgy mint a 
sportban: ha tud-
juk, hogy bizonyos 
izomzat fejleszté-
sére van szükség, 
akkor a megfele-
lő gyakorlatokkal 
mozgásba tudjuk 
hozni azokat. Itt 
is: a megfelelő 
mesékkel képesek 

vagyunk a megfelelő területet mozdítani, stimulálni. 
Az embert a belső energiaközpontjába vezetjük vissza. 
Ebben csak kísérők lehetünk – magát gyógyítja meg a 
beteg. Az egésszé tevés a feladat, a belső világ rende-
zésével. Semmit nem raknak belénk kívülről a mesék: 
az emberben eleve benne lévő képességeket mozdítják 
meg.

-Mondanál egy példát? Vannak mesék, amik egy bizonyos 
élethelyzetre jók?

-Minden mese jó valamilyen élethelyzetre. Mondjuk egy 
nehéz születés-történetet megélt gyermeken segíthet ha 
átélheti azt, hogy a Kisgömböc mesében gondolatban a 
saját kisbicskájával vágja ki magát a gömböcből. 

-Ez nagyon jó példa, mert ennek a mesének sosem jöttem rá 
az értelmére…

-Sok értelme lehet ezen kívül is, de a megértésnek egy 
bizonyos szintjén például így segíthet. Ha valakinél je-
lentkezik valamilyen probléma, és úgy gondolja, hogy 
a mesék segítségét szeretné, akkor elmondja a problé-
máját, és arra lehet egy megfelelő mesét találni, és azzal 
lehet az ő szükséges erőit mozgósítani. 

-De mondjuk, hogy van ez gyerekeknél, akik még nem tud-
ják elmondani, hogy mi a problémájuk? 

-Meglepő lehet, de sokszor a felnőttek se tudják 
pontosan megfogalmazni, de látni rajtuk. Elég 
ha ilyeneket mondanak, hogy nem bírok a dol-
gaimmal, nem bírok a családommal, összefolyik 
az idő, a pénz is kifolyik a kezem közül, - ez egy 
tünet-együttes. Vagy ha valakinek ismétlődik va-
lami az életében: nem tud párt találni, vagy har-

madszorra válik el, ezek megint elakadásokat jeleznek, 
amiken a mesék segíteni tudnak. A gyerekek pedig sok-
szor szavak nélkül is egyértelműen el tudják mondani, 
hogy van valami gond: a szorongása a jel, vagy a bepisi-
lése a jel, vagy a dadogása a jel, vagy a körömrágása egy 
jel, de amúgy meglepően velősen tudnak fogalmazni a 
dolgokról. Ez nagyon jó nyom nekem, főleg ha még az 
anyukával is tudok beszélni. Nem kell, hogy tudatosul-
jon, hogy jó ha szót fogad, elég ha a tudattalanban be-
indul valami. A közösségi mesemondásnál ez a lényeg: 
a megfelelő hullámokat elindítani, és ha jól mondja az 
ember a mesét, és jó mesét választ, akkor azok célba jut-
nak, és végzik a maguk dolgát. 

-Hogyan választasz mesét?

-Fontos, hogy kik jelentkeznek egy-egy 
alkalomra, ezért is fontos az előzetes 
bejelentkezés. A plébániai alkalmak sze-
rencsések voltak abból a szempontból, 
hogy ismertem mindenkit, aki eljött, és 
előbb utóbb minden társaságban kör-
vonalazódik valamilyen közös pont, 
amiben összekapcsolódik a kör, és akkor ahhoz tudok 
mesét választani. A szavak, gondolatok képpé sűrűsöd-
nek, és a mesét általában ezek a képek hozzák meg. 

-Vannak-e további terveid a plébánián a mesékkel?

-Azért kezdtem el ezt a plébánián, ismerős, és ismeret-
lenül is ismerős emberekkel, mert úgy éreztem, hogy 
kötelességem megosztani azt a sok jót, amit a mesékkel 
kaptam. Közös munkát szerettem volna azokkal, akiket 
szintén megérintettek a mesék. Szeptembertől szeret-
nék hasonlóképp havonta tartani egy -egy ilyen foglal-
kozást. Fölmerült bennem, hogy eljöhet az ideje annak 
is, hogy családoknak mesélek majd, vagy a plébániánk 
közösségeinek, például a Karitasznak, a Karitász segí-
tette embereknek, vagy az énekkarnak is akár, de al-
kalmanként akár a Baba -mamára is szivesen elmennék 
játszani a kicsikkel, erősíteni az édesanyákat. 

-Onnan indult a foglalkozások gondolata, hogy úgy érezted, 
muszáj megosztanod mindazt a jót, amit a mesék, a mesélés 
adhatnak. 

-Óriási kincseket látok a mesékben. Látom, ahogy tud 
egy mese működni, és ahol mesék dolgoznak, ott hogy 
változnak meg az emberi életek. Mindenki sok nehézsé-
get cipel, de sok jó is van az életben. És nem mindegy, 
hogy a nehézségeket hogy’ viselem. Ha jobban vagyok 
a bőrömben, ha erősebb mind a fizikai, mind a lelki az 
immunrendszerem, akkor az engem megtart, és nem fo-
gom olyan rossz színben látni a világot, sem a körülöt-
tem levőket. eljuthatok oda, ahová tartok. Látom, hogy 

működik. Azért csinálom. A kincseket 
meg kell osztani egymással. Sőt, fogok 
tudni segíteni, ötleteim lesznek. Látom, 
hogy működik. Azért csinálom. A kin-
cseket nincs értelme elásni. 

Sz. H. E.
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Nagyszombat

Felnőtt keresztelkedőink

Nagypéntek
Körmenet

Márianosztrai zarándoklat
Rózsafüzér zarándoklat

Alsós hétvége Csobánkán
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Ballagás
Érettségi

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES GYEREKEK!

A Szent István Király Plébánia Napközis 
tábort szervez általános iskolás gyermekek 

részére, június 15 és 19. között.

A tábor programjai között lesz kirándulás, 
séta a Margitszigeten, látogatás a 
Medveparkban, kézműveskedés és sok-sok 
játék. 

A tábor költsége kb. 8000 Ft, mely tartalmaz 
három ebédet, a belépők árát, és az utazások 
költségeit. 

SZERETETTEL VÁRJUK A 
GYERMEKEKET!

Amennyiben kérdésük lenne a táborral 
kapcsolatban, örömmel válaszolunk rá.

 Némethné Kiss Erika hitoktató (TEL.:06-
30-549-3157) Magyarkuti Judit hitoktató 
(06-20-205-7616), Tamási Ferencné hitoktató 
(06-30-565-5122). 

Plébániai Nagytábor

Idén is várjuk plébániánk minden tagját: 
kis- és nagycsaládosokat, idősebbeket, 
és fiatalokat, plébániai közösségünkkel 
ismerkedőket, és régi tagokat egyaránt

Július 27-től augusztus 2-ig 

Szigetszentmártonba!

Lehetőség van kenuval vagy biciklivel 
történő közös leutazásra is, a lelki 
programokon terveink szerint a közösségről 
fogunk beszélgetni, közösségünkért 
fogunk imádkozni, a tanúságtételek is erről 
szólnak majd. A délutáni és esti programok 
közt lesz társasjáték-est, közös filmnézés, 
sportnap, és reméljük lesz megint záróbuli. 
A tavaly elmaradt „vidám beszélgetések”-et  
bepótolhatjuk Tamási Ferenc testvérünkkel. 

A tábor árát a tavalyihoz hasonlóan 
kedvezményesen tudtuk megállapítani, 
jelentkezni – előleg befizetésével – Magyarkúti 
Józsefnél (06 20 8075761) lehet. 

Mindenkit szeretettel várnak: A Szervezők
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Megjelenik negyedévente 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, 
Magyarkuti család, Molnár Adrienn, Tóth 
család, Szabó Dániel

Fotók: Bernát Benjámin, Király Attila, 
Szabóné H. Edina

Hirdetések: Tamási Ferenc 
Telefon: +36-20-928-9801

Cím: Szent István Plébánia 
1237 Budapest Szent László u. 149.  
Mobil: +36-30-266-3587

E-mail: szentistvanplebania@gmail.com 
Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu 

Urnafülkék 

válthatók a 

Fatimai Szűzanya 

Templom 

Altemplomában

Érdeklődni lehet a 
templom nyitvatartása 
idején a sekrestyében, 
illetve a +36-30-266-3587-

es telefonszámon

yvette 
vIráGüzlet

Virág, ajándék, alkalmi, 
menyaszzonyi csokrok, kosarak, 

koszorúk megrendelhetők
Bp. 1237 Vörösmarty u. 221., és 

Sósmocsár u. 9. Temetősor 
kőépület

Tel.: +36-1-284-8614

nyárI táborAInk:

EMIT: júl. 7- 11 Bodajk- Balinka

Alsós: júl. 13- 16 Pilisszentkereszt

Felsõs: júl. 13- 19 Pilisszentlélek

Gimis: júl. 21- 27 Zemplén-Erdõbénye

Szeretettel hívunk mindenkit 
immár hagyományoS nyáreleji 

bográcSozáSra!
Újabb nagyszerű lehetőség, hogy felnőtt 
közösségünk eltöltsön közösen egy szombat 
délutánt.

Időpont: 2015. júnIus 6. (szombat) 15 óra 
Helyszín: plébánIaI udvar

Program: 

15-16 óráig: a főzni való előkészítése, 
zöldségek pucolása, a főzés indítása 

16-17:30-ig: Amíg az étel fő, a plébániai felső 
szinten Attila atya vezetésével plébániai 
felnőtt közösségünk életét érintő kérdésekről 
beszélgetés. Eközben a  nagyteremben 
gyerekfoglalkoztató fiatalok játszanak 
gyermekeinkkel.

17:30-tól: A bográcsban főtt étel elfogyasztása, 
beszélgetés kötetlen folytatása, majd tűz 
melletti éneklés.

Mindenkit várunk! 

Aki szívesen segít a bográcsos előkészítésében, 
az jelentkezzen nálunk, hogy ki mit tud hozni 
(zöldségek - répa, hagyma, krumpli, és azok 
pucolására alkalmas eszköz).

Magyarkuti Józsi és Judit


