
Kezdődik a hitoktatás az iskolákban és a plébániá

„Akik reményből élnek – messzebb látnak. Akik szeretetből élnek
mélyebben látnak. Akik hitből élnek – más fényben látnak.”
látásmódra szeretnénk megtanítani mindazokat, akik nyitott szívvel keresik 
az élet nagy kérdéseire a választ. 

Az iskolai hittan mellett a plébániai hittant is szeretnénk újraindítani.
Az elsőáldozásra készülő gyermekeknek és szüleiknek advent 1. 
vasárnapjától kezdődik a felkészülés.  Akik gyermekkorukban nem 
részesültek a beavató szentségekben, lehetőségük van arra, hogy f
készüljenek fel. Kéthetente kedden este lesz összejövetel a felnőtt hit
tanulóknak. Kéthetente hétfőn este Bibliaórára hívjuk az
részesültek a szentségekben. A szentségfelvétel nem végállomás, hanem 
kezdet. A Jézussal való élet kezdete. Ezt mindig tanulnunk, frissítenünk kell. 
Ezért a fiatalokat is szeretnénk megszólítani pénteken délután. Egyedül nem 
lehetünk keresztények. A vasárnapon kívül legyen legalább egy nap
találkozunk keresztény testvéreinkkel, hogy hitünkben megerősödjünk.      
Szabadidős tevékenységre, kézműves foglalkozásra, játékra, kirándulásra,
havi rendszerességgel várjuk a gyermekeket. A hitoktatók 
munkatársai, az egyház missziós küldetésében dolgoznak. Imádkozzunk 
értük, hogy gyümölcsöző legyen a munkájuk. Erre hívok mindenkit
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Lelkipásztori terv
1991-ben, amikor II. János Pál pápa Magyarországon járt, találkozott a 
rendszerváltás után kibontakozó egyházzal, annak vezetőivel. Javasolta: 
Készítsenek lelkipásztori tervet: Mit is akarnak, mi a cél, milyen eszközök-
kel, milyen úton, milyen személyi feltételekkel tudják kibontakoztatni azt,
amit az Úristen rájuk bízott.
- Most 2014 őszén azt keressük, hogy a plébániánkon hogyan tudnánk ezt a 
tervet elkészíteni. Milyen céljaink, milyen lehetőségeink vannak, miben kell 
javítanunk?
- Honnan indulunk: „Az egyház feladata, hogy szüntelen vizsgálja az idők 
jeleit, és az evangélium fényénél korszerű választ adjon azokra” – mondja a 
zsinat.
   A legnyilvánvalóbb jele korunknak a szekularizáció, az elvilágiasodás, 
amely nem csak a keresztény értékeket, de a polgári értékeket is megkérdő-
jelezi. A keresztény szimbólumokat a múlt emlékeinek, a katedrálisainkat 
múzeumoknak tekintik. A társadalomban az elidegenedés következtében az 
emberek magányosságról panaszkodnak, az egyik ember nem tudja elmon-
dani a másiknak mi van a szívében. A közösségek hiányában a társadalom 
atomjaira hullik. Ebben a széteső közegben kell továbbadnunk az evangéli-
um örömét. - Közösségi egyházat kell építenünk. - Az emberek közül ma 
sokan az egyházat szolgáltató vállalatnak tekintik, egy ABC-nek, amelyben 
tetszésük szerint vásárolhatnak, válogathatnak. A találkozások sokszor a 
krízishelyzetekre redukálódnak. Előszeretettel használják az egyházat, ha 
szükségük van rá, különben nem foglalkoznak vele. Sokan csalódtak az 
egyházban, csak intézménye arcát ismerik. A kérdéseikre az egyházon kívül 
keresik a választ, a „menü” amit kínálunk, nem kell.  A vallás elegyháztala-
nítása figyelhető meg. - Krisztus igen, egyház nem - lehet hallani sokfelől.
  A mai magyar társadalom 1/3-a vallja, hogy az egyház hite szerint vallá-
sos, egy másik 1/3-a a „maga módján” vallja vallásosnak magát. Valójában
tehát csak a maradék egyharmad, aki 
nem tekinti magát hívőnek. Az egyház-
nak meg kell találnia azt a nyelvet,     
ahogyan szót ért az értékekre nyitott 
emberekkel. Új „menü”kell. Már II. 
János Pál pápa beszél arról, hogy új 
módon kell hirdetnie az egyháznak az 
evangéliumot. A zsinat 50. évfor-
dulóján hirdette meg Benedek pápa az
„új evangelizáció” szükségességét. Ferenc pápa az „Evangélii Gaudium” 
enciklikája legyen mindannyiunk számára meghívás.

Pünkösdi zarándoklat 2014
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Szeretnénk, hogy a különböző korosztályok a plébánián is találkozzanak, 
hogy a hitüket elmélyítsék. Néhány konkrét terv a következő időszakra:

- első vasárnaponként: 8.30-kor diákmise
(Az oldalkápolnában kisgyermekes részt szeretnénk kialakítani.)
- első vasárnap a 11 órai szentmise végén keresztelés
- péntekenként 18.30-tól szentségimádás
- első pénteken 18.30-kor szentmise
- minden hónap 13-án 18.00-kor: rózsafüzér 18.30-kor: szentmise
- októberben a reggeli misék után rózsafüzér ima (pénteken 18.00-tól)
- Lelkipásztori tanács: okt.6-án és dec.1-jén 19.00-kor
- Egyháztanács: szept.8-án és nov.3-án 19.00-kor
- Bibliaóra: 2 hetente, hétfőn 18.30-kor
                     (szept. 29., okt. 13., 27., nov. 10., 24., dec. 8.)
- nyugdíjas hittan: első szerda reggel 7.20-kor
- keresztelési oktatás: 2., 3., 4. kedd 17.00-kor
- alapozó felnőtt hittan (hit után érdeklődők, szentségekre készülők) 
     2 hetente kedden 18.30-kor
- házaspárok útja: minden hónap utolsó vasárnapján 16.00-kor (szept. 28.,   
  okt. 26., nov. 30.) Várjuk a házaspárokat, házasságra készülő jegyeseket!
- Ifjúsági hittan: péntek 17.00-től 
- ministráns foglalkozás és kis énekkar (lányok): szombatonként 9.30-tól
- kirándulás: minden hónap utolsó szombatján
- Nyitott templomok éjszakája: szept. 20. 18.30–22.00-ig (18.30-kor mise)  
   Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az   
  Európai Örökségnapokkal együtt-    

működve minden év szeptemberének 
harmadik szombatján meghívják a 
történelmi egyházak képviselőit, hogy 
nyissák meg templomaik kapuját, és 
színes kulturális programokkal várják 
az érdeklődőket. Mutassák be a 
templom építészeti, művészeti értékeit, 
elő-adásokat, beszélgetéseket, kiállítá-

  sokat szervezzenek ezen a napon. –  Bekapcsolódunk mi is.
- Zarándoklat: szept.28. Gyöngyös, okt.23. Mátraverebély Szentkút
- Buszos kirándulás Gyulára: okt. 8-9-10.
- Kirándulás: Zebegény – Nagymaros: okt. 25.
- Egyházzenei áhítat: okt. 26., nov. 2. 18.00
- Adventi koszorúkötés, lelki nap: nov. 29. 14.00-től

Pünkösdi zarándoklat 2014
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II. Keresztény identitásunk kialakítása

1. Fontosságtól az imáig.  „Nemcsak kenyérrel él az ember..”
Jézus első kísértése volt, hogy változtassa a köveket kenyérré. Hányszor 
találkozunk olyan helyzettel, szegénységgel stb., amikor szeretnénk többet 
tenni. Aki cselekszik, megmutat, bebizonyít, felépít. Szeretnénk fontosak 
lenni.
Jézus az Atya akaratát keresi, Isten Igéje az első tápláléka. Majd 
megszaporítja a kenyeret, meggyógyítja a betegeket, de ezt az Atya teszi 
rajta keresztül. „Az én Atyám mindig munkálkodik.” Régi latin mondás:

„agere segvitur esse”, a cselekvés követi a létet. 
Előbb lenni, aztán tenni! Különben az 
aktivizmus, a fontosság kísértése magával ragad 
minket.
Az „önmegvalósításnak” nagyon sok útja van. 
Isten szabadon hagy bennünket. Jézus az Atya 
akaratában valósította meg önmagát. Ez volt az 
Ő eledele, identitása. Mária és Márta 
történetéből látjuk, hogy az egyik sürög-forog, a 
másik leül Jézus lábához és hallgatja. „A jobbik 
részt választotta”. El kell jutnunk a fontosságtól 
az imáig. Régen bálványimádók voltak, ma 
„állvány” imádók leszünk a sok építkezés és 
pályázat között. A társadalom a legfőbb célnak 
tekinti ma a hatékonyságot, a magányosság, 
elszigeteltség, kiüresedés, kiégés tölti be milliók 
szívét. Gyökössy Endre írja: a mai ember nem 
tud „becsukódni”. (Tulipán példája.) Fél a 
szívében lévő ürességtől, ezért örökké zajjal, 
szórakozással veszi körül magát. Örökké tenni 
akar valamit. A szerepeinkben élünk. Tudni kell 
becsukódni, mint a tulipán. Becsukódni a 
szívünkben élő Istenre figyelve. Popper Péter 

Belső utak c. könyvében írja, hogy a nem hívő embereknek is szükségük van
erre a becsukódásra, különben szétesünk, kiégünk. Meg kell tanulni 
imádkozni. Isten előtt lenni. Nem szólni semmit, hagyni, hogy Ő szóljon, 
betöltsön.

Reményik Sándor Kegyelem c. verse összefoglalja mondanivalómat:
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Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.
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2. A népszerűségtől a szolgálat felé

Jézus második kísértése az volt, amivel sikert arathat. „Vesd le magad, majd 
angyalok szolgálnak neked.” Jézus nem azért jött, hogy bebizonyítsa kilétét, 
hogy megmutassa, mondandója érdemes a figyelemre. Nagyon elterjedt az 
egyházban is az individualizmus. Az egyéni hősiesség, a sztárság versengő 
társadalmunk nyilvánvaló jellemzője. Sajnos ez nem idegen egyházunktól 
sem. Az örömhírt nem hordozhatjuk egyedül. II. János Pál pápa az új évezred 
kezdetén c. enciklikájában a közösségi lelkiségre hívja meg az egyház 
tagjait. Tudjunk közösségben élni, dolgozni.

Alapelvek azok számára, akik felelősek mások hitének alakulásáért:
1. Fontosabb az, hogy hogyan élek, mint az, hogy mit csinálok.
2.Fontosabb az, amit bennem Krisztus formál, mint amit én csinálok.
3.Fontosabb az, hogy a nevelők körében az egységet megéljem, mint az, 
hogy egyedül küszködjem feladataimmal.
4.Fontosabb az imádság szolgálata a túllihegett nyüzsgésnél.
5.Fontosabb a munkatársak lelkiekben való segítése, mint az, hogy 
önállóan és egyedül minél többet végezzek.
6.Fontosabb, hogy néhány ponton teljes és sugárzó erővel legyünk jelen, 
mint az, hogy mindenütt ott legyünk, de csak elsietve és félig-meddig.
7.Fontosabb együttesen eljárni, mint akár mégoly tökéletesen is, 
elszigeteltségben akciózni. 
8.Fontosabb, mert termékenyebb a kereszt az eredményességnél.
9.Fontosabb a nyitottság az egész egyház felé, mint a mégoly fontos, 
partikuláris érdek.
10.Fontosabb, hogy mindenkinek szóljon a hit tanítása, mint az, hogy az én 
saját elképzeléseim megvalósuljanak.
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3. A vezetéstől a vezetettségig

A harmadik kísértés a hatalomvágy: „Ezt mind neked adom.”
Amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi a legfőbb oka annak, hogy 
az egyházat annyian elhagyták (Németo., Franciao…), talán a hatalom 
kísértése a válasz. Amikor a negyedik században Konstantin császár 
felszabadította az üldözött kereszténységet, akaratlanul egy ambivalens 
folyamat indult el. Az üldözött egyház hatalmi pozícióba került. A kereszt 
oktalansága helyett a hatalom logikája irányít. Amíg az üldözés megedzette, 
összekovácsolta az egyházat, a hatalmi helyzet langyossá tette. Megszűnt az 
eszkatológikus várakozás: Maranatha. Túlzottan is berendezkedtünk ezen a 
világon. (Ennek ellenhatásaként indul meg a szerzetesi mozgalom. A 
Szentlélek minden korban megtalálta a módját, eszközét, hogy megújítsa 
egyházát). Jóra is lehet használni az anyagi javakat: iskolákat, kórházakat 
építettek. De a kísértés megjelent: A hatalmat hatékony eszköznek tartsuk az 
evangélium hirdetésére. Talán a három közül ez a legnagyobb kísértés ma is. 
Ilyen érvekkel folytak a keresztes háborúk, az inkvizíció. Ilyen eszközökkel 
építettünk hatalmas katedrálisokat. Minden alkalommal, amikor az egyház 
válságban volt az egyházszakadásokkor, a szakadást az okozta, hogy 
mindenki a szegény és hatalom nélküli Jézus követőjének vallotta magát. 
Mitől lesz a hatalom ennyire ellenállhatatlan? Talán mert könnyű pótlékául 
szolgál a szeretet nehéz feladatának. Jézus azt kérdezi: szerettek engem? Mi 
pedig azt kérdezzük:
don és balodon a 
egyház története arról 
emberek újra és újra     
és a hatalmat választ-
helyett, uralmat a
keresztény vezető élete
kapaszkodásról szól, 
oly sokat fektet, 
haladásról: a kereszt, a      
„Az emberfia nem azért

Ülhetünk a jobbo-      
mennyben? Az
szól, hogy az
kísértésbe esnek, 
ják a szeretet 
kereszt helyett. A
nem a létrán felfelé    
amelybe a világunk
hanem a lefelé 
szolgálat irányába. 
jött,    hogy    neki       

szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
Befejezésként álljon előttünk példaként a Filippi levél himnusza: 

„Ő isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan 
dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot felvéve 

kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberekhez.”(Fil 2,5-7)
Csáki Tibor
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Életige
„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény 
és a próféták.” (Mt 7,12)
Ezt a mondatot nevezik „aranyszabálynak”. Krisztus mondta így, de már előzőleg 
ismerték az egész világon. Benne volt az Ószövetségben. Ismerte már Seneca és 
Kínában Konfuciusz. És még sokan mások. Már ebből is látszik, hogy Isten mennyire 
fontosnak tartja: azt akarja, hogy minden ember életének ez legyen az alapszabálya.
Így szeressük minden felebarátunkat, akivel a nap folyamán találkozunk!
Képzeljük magunkat az ő helyzetébe, és úgy bánjunk vele, ahogyan szeretnénk, ha 
velünk bánnának, ha a helyében lennénk. A bensőnkben lakozó hang, Isten hangja 
rávezet majd arra, hogyan találjuk meg a szeretet legalkalmasabb kifejezését.
Éhezik valaki? – Én magam vagyok éhes, gondoljuk, és adjunk neki enni.
Igazságtalanságtól szenved? – Én vagyok az, aki elszenvedi! Eltévelyedett valaki, és 
kétségek gyötrik? – Mintha velem történne. És mondjunk neki vigasztaló szavakat, 
osszuk meg vele gondjait! Ne nyugodjunk meg, amíg azt nem látjuk, hogy lelke 
megkönnyebbül és megszűnnek a kétségei. Hiszen szeretnénk, ha velünk is így 
bánnának. Ismerek valakit, aki nyomorék? – Annyira akarom őt szeretni, ho
saját testemben és szívemben érezzem az ő fogyatékosságát. A szeretet fog majd 
rávezetni a legmegfelelőbb magatartásra, ami megéreztetheti vele, hogy nemcsak 
egyenértékű másokkal, hanem a kegyelem segítségével ő még több is náluk, hiszen 
mi keresztények tudjuk, milyen nagy értéke van a szenvedésnek.
mindenkivel, anélkül, hogy bármiféle megkülönböztetést tennénk rokonszenves és 
ellenszenves, fiatal és öreg, barát és ellenség, honfitárs és külföldi, szép és csúnya 
ember között… Az Evangélium szava mindenkire vonatkozik.
  Talán egyszerűnek tűnik, amit mondok, mégis, micsoda változást kíván! Mily 
messze van ez megszokott mindennapi gondolatainktól, cselekedeteinktől!
Bátorság! Meg kell próbálnunk! Egy ily módon eltöltött nap felér egy élet
estére nem ismerünk magunkra. Valami soha nem ismert öröm áraszt el 
bennünket. Erő költözik belénk. Isten velünk lesz, mert Ő azokkal van, akik 
szeretnek. Napjaink így válnak teljessé. Néha talán csökken a lelkesedésünk, és 
kísértést érzünk, hogy elbátortalanodjunk, hogy abbahagyjuk az egészet. És vissza 
szeretnénk térni korábbi életünkhöz. Csak ezt ne! Bátorság! Isten megadja nekünk a 
kegyelmet. Kezdjük mindig újra! Ha kitartunk, észre fogjuk venni, hogyan változik 
meg körülöttünk lassanként a világ. Megértjük végre, hogy az evangélium a 
legcsodálatosabb élet hordozója, fényt gyújt a világban, ízt ad létünknek, magában 
hordozza minden problémánk megoldását. És nem nyugodhatunk mindaddig, amíg 
nem közöljük rendkívüli élményünket másokkal is: barátainkkal, akik meg tudnak 
érteni, rokonainkkal és mindazokkal, akik felé ösztönzést érzünk arra, hogy 
elmondjuk. És íme, újjászületik a remény.

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek
                                                                                 

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény 

tus mondta így, de már előzőleg 
ismerték az egész világon. Benne volt az Ószövetségben. Ismerte már Seneca és 
Kínában Konfuciusz. És még sokan mások. Már ebből is látszik, hogy Isten mennyire 
fontosnak tartja: azt akarja, hogy minden ember életének ez legyen az alapszabálya.

szeressük minden felebarátunkat, akivel a nap folyamán találkozunk!
Képzeljük magunkat az ő helyzetébe, és úgy bánjunk vele, ahogyan szeretnénk, ha 
velünk bánnának, ha a helyében lennénk. A bensőnkben lakozó hang, Isten hangja 

áljuk meg a szeretet legalkalmasabb kifejezését.
gondoljuk, és adjunk neki enni.

Eltévelyedett valaki, és 
unk neki vigasztaló szavakat, 

nyugodjunk meg, amíg azt nem látjuk, hogy lelke 
ebbül és megszűnnek a kétségei. Hiszen szeretnénk, ha velünk is így 

Annyira akarom őt szeretni, hogy szinte 
saját testemben és szívemben érezzem az ő fogyatékosságát. A szeretet fog majd 
rávezetni a legmegfelelőbb magatartásra, ami megéreztetheti vele, hogy nemcsak 
egyenértékű másokkal, hanem a kegyelem segítségével ő még több is náluk, hiszen 

ztények tudjuk, milyen nagy értéke van a szenvedésnek. Tegyünk így 
mindenkivel, anélkül, hogy bármiféle megkülönböztetést tennénk rokonszenves és 
ellenszenves, fiatal és öreg, barát és ellenség, honfitárs és külföldi, szép és csúnya 

változást kíván! Mily 
messze van ez megszokott mindennapi gondolatainktól, cselekedeteinktől!
Bátorság! Meg kell próbálnunk! Egy ily módon eltöltött nap felér egy élettel. És 
estére nem ismerünk magunkra. Valami soha nem ismert öröm áraszt el 

Ő azokkal van, akik 
Néha talán csökken a lelkesedésünk, és 

lbátortalanodjunk, hogy abbahagyjuk az egészet. És vissza 
Csak ezt ne! Bátorság! Isten megadja nekünk a 

Ha kitartunk, észre fogjuk venni, hogyan változik 
Megértjük végre, hogy az evangélium a 

legcsodálatosabb élet hordozója, fényt gyújt a világban, ízt ad létünknek, magában 
hordozza minden problémánk megoldását. És nem nyugodhatunk mindaddig, amíg 

kkal, akik meg tudnak 
érteni, rokonainkkal és mindazokkal, akik felé ösztönzést érzünk arra, hogy 

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.”
  Chiara Lubich
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„Én nézem Őt, Ő néz engem”

Vianney Szent János mondta el a következő
történetet. Az arsi plébániatemplomban történt.
Volt a faluban egy öreg földműves, akinek szokása 
volt, hogy napi munkája után betért a templomba, 
és órák hosszat bent tartózkodott. A templomajtó 
mellé támasztott kapájából tudták az emberek, 
hogy a jó öreg megint ott van a templomban. 
Vianney Szent Jánosnak is feltűnt ez, és egy nap 
megkérdezte a bácsitól: „Mondja bátyám, mit 
csinál olyan sokáig ott a templomban?” Az öreg 
megkapó egyszerűséggel így válaszolt: „Én nézem 
Őt, Ő néz engem.”

Térj be te is néhány percre a szentségimádásra. Nem 
kell mondanod semmit, nem kell imádkoznod semmit, 
csak hittel tekinteni az Úr testére, mert ő belelát a 
szívedbe, s látja lelked hódoló imádságát... Csak nézd 
őt, ahogyan Ő is néz téged!

Vianney Szt. János

Tapasztalat

„Azt hiszik, fekszem, pedig csak járni tanulok az Úr oldalán…” Zelk 
Zoltánnak ez a verssora jutott eszembe, amikor leültem, hogy leírjam a 
nyári tapasztalatomat.
  Július első napjaiban a ministránsokkal egy táborba mentünk 
Felsőtárkányba, ahol az előző plébániám hittanosai táboroztak. Nagy 
öröm volt látnom, hogy azok a monori fiatalok, akiket 13 éven keresztül 
felneveltem, hogyan segítik a váci ministránsokat. A Bükk hegység 
lábainál kirándultunk – a gyerekek fociztak. Öt percre beálltam én is 
közéjük. Régebben sokat fociztunk – de! – egy hirtelen mozdulatnál 
elszakadt az Achilles-inam. Olyan volt, mint egy filmszakadás, amely 
elég sokáig tartott. Ebben a lelki sötétben néhány dolgot megvilágított az 
Úr.        
  Hirtelen minden megváltozott. A kórházban átéltem kemény 
fájdalmakat, hatalmas gipszet tettek rám, mozdulatlanság, 
kiszolgáltatottság, tehetetlenség.  Mint Jézus a kereszten, aki szomjazik. 
Közel kerültünk egymáshoz… Sok idő jutott imára, olvasásra, átgondolni, 
újra rendezni, újra szőni az Úrral való kapcsolatot. Az elmúlt félévben 
nagyon sok minden átalakult az életemben. 
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A plébániaváltással túl sok feladat, sok zaj vett körül. Hiányzott a csend. 
Azokban a napokban olvastuk a szentmise olvasmányában Ózeás próféta 
sorait: „Kiviszem a pusztába, s a szívére beszélek... Eljegyezlek magamnak 
örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. 
Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat.”
Jó volt ezzel az Igével kezdeni ezt a két hónapot. Az Úr valóban kivitt a 
pusztába. Heteket töltöttem egyedül, csöndben… „Aki követni akar, vegye 
föl keresztjét” - sokat prédikáltam már róla. – Most itt a lehetőség… A 
kereszt az titokzatos eszköz, amellyel az Úr Isten megérint, újjáteremt. 
Amikor a bezártságtól szenvedek, amikor a melegben tehetetlen vagyok. 
Amikor félek, hogy lassan megy a gyógyulás.
   Ahogy már a földi életünkben átélhetjük néha a mennyország örömét –
úgy tűnik –, néha átélhetjük a tisztítótüzet is. A szenvedéssel az Úr kiégeti
belőlünk a salakot, az előítéleteket.
   A kórházban mellettem feküdt egy huszonéves fiú. A teste tele volt 
tetoválva. Eddig komoly előítéleteim   voltak   az  ilyen   agyon   tetovált 
emberekkel.  Sokat szenvedett Ő is. A szen-
vedésben testvérekké váltunk, segítettük 
egymást.  Amikor nagyon szenvedett, imád-
koztam érte, beszélgettünk az életünk gyöke-
reiről. Nagyon jószívű ember bújt el a tetovált 
külső mögé.
  Az első tanítás, amit megkaptam a kórház-
ban: Ne ítéljek látszat szerint. Minden ember 
szíve mélyén ott van a titok.
  A második tanítás, amit kaptam ebben a két hónapban: Az idő drága 
dolog. Mire használom? Az időt, amit Istentől kaptam, a létet – mire 
használom?!
„Minden pillanat fontos és minden fájdalom nagyon értékes.”  
  Azt is megtanította az Úr, hogy az egészségre vigyázni kell, csak akkor 
értékeljük, amikor hiányzik. Mindennap adjak érte hálát, vigyázzak rá, 
hogy szolgálni tudjak az egyházban.
   És talán a legfontosabb tanítás, amit kaptam: Isten végzése mindig 
szeretet.
   Hadd fejezzem be Loyolai Ignác történetével, aki kemény, vad katonatiszt 
volt, egy csata után kórházba került. Hosszú ideig tartott a gyógyulás, s ez 
alatt nagyon unatkozott. Mivel más könyve nem volt a kórháznak csak a 
Szentek élete és a Szentírás, elkezdte ezeket olvasni. Isten igéje annyira 
megérintette, hogy néhány hét alatt teljesen megváltozott. Úgy legyen.  

Tibor atya

Pünkösdi zarándoklat 2014



11

Uram taníts minket imádkozni! 

Most tíz pontban összefoglaljuk a legfontosabb dolgokat az imával 
kapcsolatban:

1. Mindennap vonuljunk magányba néhány percet. Ne szóljunk egy szót 
sem. Egyszerűen próbáljunk Istenre gondolni. Ez lelkünket befogadóvá 
teszi.
2. Majd próbáljunk hangosan imádkozni, egyszerű természetes szavakkal. 
Bármit elmondhatunk Istennek, ne gondoljuk, hogy csak kegyeskedő 
szavakat használhatunk. Saját szavainkkal szóljunk hozzá, Ő meg fog érteni 
bennünket.
3. Imádkozni munkába menet a földalattin, vagy buszon, vagy hivatali 
szobában. Próbálj rövid kis imákat, zárd ki a világot és összpontosíts Isten 
jelenlétére. Minél többször teszel így naponta, annál közelebb érzed majd 
Isten jelenlétét.
4. Ne kérj mindig valamit, ha imádkozol, mert Isten már megadta áldását és 
az ima legnagyobb részében adj hálát mindenért.
5. Azzal a hittel imádkozz, hogy az őszinte ima eléri és körülveszi 
szeretteidet Isten szeretetével és oltalmával.
6. Imában sohasem használj negatív gondolatokat. Csak a pozitív 
gondolatnak lehet jó eredménye.
7. Mindig fejezd ki megnyugvásodat Isten akaratában. Bármit kérhetsz, de 
légy hajlandó elfogadni azt, amit Isten ad, mert az biztosan jobb, mint amit 
te kértél.
8. Gyakorold, hogy újra és újra leteszel mindent Isten kezébe. Kérd azt a 
képességet, hogy a tőled telhető legjobbat tegyed, a többit bizalommal hagyd 
Istenre.
9. Imádkozz azokért, akiket nem szeretsz, vagy akik rosszul bántak veled. A 
bosszúság a lelkierő áramlásának első számú akadálya.
10. Írd le azok nevét, akikért imádkozol. Minél többet imádkozol másokért, 
annál több áldás száll vissza rád.

Plébánia, házszentelő 2014 P

am taníts minket imádkozni! (Lk 11,1)

Most tíz pontban összefoglaljuk a legfontosabb dolgokat az imával 

1. Mindennap vonuljunk magányba néhány percet. Ne szóljunk egy szót 
sem. Egyszerűen próbáljunk Istenre gondolni. Ez lelkünket befogadóvá 

2. Majd próbáljunk hangosan imádkozni, egyszerű természetes szavakkal. 
k, hogy csak kegyeskedő 

szavakat használhatunk. Saját szavainkkal szóljunk hozzá, Ő meg fog érteni 

3. Imádkozni munkába menet a földalattin, vagy buszon, vagy hivatali 
szobában. Próbálj rövid kis imákat, zárd ki a világot és összpontosíts Isten 

Minél többször teszel így naponta, annál közelebb érzed majd 

4. Ne kérj mindig valamit, ha imádkozol, mert Isten már megadta áldását és 

te ima eléri és körülveszi 

6. Imában sohasem használj negatív gondolatokat. Csak a pozitív 

7. Mindig fejezd ki megnyugvásodat Isten akaratában. Bármit kérhetsz, de 
elfogadni azt, amit Isten ad, mert az biztosan jobb, mint amit 

8. Gyakorold, hogy újra és újra leteszel mindent Isten kezébe. Kérd azt a 
képességet, hogy a tőled telhető legjobbat tegyed, a többit bizalommal hagyd 

akiket nem szeretsz, vagy akik rosszul bántak veled. A 

10. Írd le azok nevét, akikért imádkozol. Minél többet imádkozol másokért, 

Plébánia, házszentelő 2014
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ISTEN UJJLENYOMATAI

A világban annyi bölcsesség, annyi harmónia, annyi célirányosság van, hogy 
érthető, ha a történelem sok gondolkodója és tudósa mindezek mögött felfe-
dezte a Végtelen Bölcsességet. Vörösmarty is erre a következtetésre jut és erre 
hív fel:

“A természet örök könyvét forgatni ne szűnjed:
Benne az Istennek képe leírva vagyon. ”

“Minél mélyebbre hatolunk a világ megismerésé-
ben, annál nagyobb lesz csodálatunk ”, írja Kep-
ler, a modern csillagászat egyik alapítója. - Vajon 
te - megcsodáltál-e már legalább néhányat a világ 
csodái közül? Megcsodáltad-e már a csillagos 
eget vagy egy kicsiny virág pompáját, a madarak 
repülését vagy a hangya céltudatos munkáját? So-
kat tanulsz a világról! De megtanulod-e csodálni 
azt?

Itt élsz a Föld nevű égitesten. Bizonyára tudod, hogy Földünk 24 óra alatt 
körbefordul tengelye körül, miközben óránként 1700 kilométert megtéve 
kering pályáján a Nap körül. Ránk ragyog a Nap, amely 150 millió km-re van 
tőlünk, és 70 ezer km-es óránkénti sebességgel száguld a Véga csillag felé. A 
napba 1.300.000 Föld nagyságú gömb férne bele. Ha a Föld kicsit közelebb 
volna a Naphoz, a felszíne több száz fok forró lenne, ha távolabb volna, hideg 
és fagyott lenne: az élet egyik esetben sem alakulhatott volna ki rajta. Ha kö-
zelebb lennénk a Holdhoz, ennek hatására az apály és a dagály akkora lenne, 
hogy a víz naponta kétszer elárasztaná a földrészek nagy területét. - Fejünk fö-
lött esténként 3-4 ezer csillagot veszünk észre, de ezek is szédületes sebesség-
gel keringenek a világűr mérhetetlen tereiben. A mi naprendszerünk csak egy 
picinyke “alkatrész” a csillagok világában. A legközelebbi állócsillag 4 fény-
évre van hozzánk; a Sarkcsillag több mint 40 fényévre; a Tejút milliónyi csil-
laga 20 ezer fényévre. De hol van ettől a világmindenség végső pontja?
Szinte hihetetlennek tűnik, hogy ugyanilyen csodálatos “rendszereket” találsz 
az atomoknak mikroszkóppal sem látható kicsiny világában. Az atommag kö-
rül - mint a Nap körül a bolygók - ott keringenek (vagy hullámzanak) az elekt-
ronok, noha egy atom átmérője csupán néhány tízmilliomod milliméter. Cso-
dálatos az is, hogy e “kis csillagvilágban” óriási űr van, és szédítő erő feszül. 
Ha az atommag és a körülötte száguldó elektronok közti teret eltüntetnénk, 
Földünk olyan kicsi lenne, hogy az asztalra tehetnénk; az ember akkora lenne, 
mint a bacilus és az egész emberiség beleférne egy gyűszűbe. (Persze a súlya 
mindennek megmaradna.)
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- Milyen csodálatos az atomvilág elrendezése! Vajon 
nem kelti-e ezt a gondolatot, hogy ugyanaz lehet az 
atom és a csillagvilág alkotója?
De a csillagoknál, az atomoknál közelebb áll hozzád 
az élők világa. Mennyi csodát láthatsz itt! Bizonyo-
san megfigyelted már a napraforgó “ügyességét”: 
szüksége van a napra, hát utána fordítja fejét. 
Vagy észrevetted a pincében levő burgonya “leleményessé
vágyik, ha nyújtogatni kezdi csíráit a fény irányába... Tanul
növények, például a tök “gyakorlatiasságáról”: beárnyékol
leveleivel, hogy a talajból ne párologjon el a nedvesség, s így meg
az ő számára. Gyökereinek együttes hossza 25 km is le
nedvességet képes felszívni a száraz talajból is.
Sok egyéb érdekességet is ismersz a növények világából. Tu
növények sivatagos tájakon és a vízben, a trópusi melegben és sark
tengerszinten és sok ezer méter magasságban, és mindenütt 
környezetükhöz.  
Tudod azt is, hogy egy-egy növényi mag magában hordoz
vényt. Egyetlen almamagba bele van “programozva” egy ha
Csak elveted és kifejlődik belőle... Milyen belső “irányító
növényeknek, hogy minderre képesek?

   Vagy gondolj egy-egy növény cso
üzemére”! Igen, a növény olyan fel
sára képes, amire ma még a leg
gyár sem: széndioxidból és vízből a nap
használásával fehérjét és cukrot “gyárt”, s köz
még oxigént is felszabadít, ami az ál
emberek légzését lehetővé teszi.
Csodáld meg most csupán a búzát,
és a vegyi iparnak e sok titkot rej
zaszálat és kalászt mérnöki nyel
nagyításban) így írhatnánk le: egy 4
1500 m magas torony, beton és vas nél
ronyban lépcsőket, folyosókat, da
tékeket találunk. A torony falának vas
pán fél méter. A torony tetején ve
amely szénhidrátokat (lisztet) gyárt víz
dott ásványokból a Nap energiájá
Ez a csodálatos torony rugalmasan haj
nem törik el...

ségét”: ő is a fényre 
ba... Tanultál a forró égövi 

kolja a földet nagy 
ség, s így megmaradjon 

tes hossza 25 km is lehet; így elegendő 

ból. Tudod, hogy élnek 
ben és sarkvidéken, 

nütt alkalmazkodnak 

dozza az egész nö-
egy hatalmas almafa. 

tórendszerük” van a 

vény csodálatos “vegyi 
vény olyan feladat megoldá-

re ma még a legfejlettebb vegyi 
ből a napfény fel-

rot “gyárt”, s közben 
dít, ami az állatok és az 

zát, az építészetnek 
kot rejtő csodáját. A bú-
ki nyelven (400-szoros 

nánk le: egy 4 m széles és 
ton és vas nélkül. A to-
kat, darukat és vízveze-

nak vastagsága csu-
jén vegyi gyár épült, 

sztet) gyárt vízben felol-
jának segítségével. 
san hajladozik, és 
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Vagy nézzük az állatvilág csodáit. Megcsodáltál már egy re
dod, hogy a tervezők és a gyárak micsoda munkájába ke
fémmadár létrehozása? De arra gondoltál-e, hogy egy madár még sok
gyobb pontossággal van “megtervezve”? - A repülőgép ter
éppen a madaraktól tanulták, az ő testalkatukat másolták le... 
red a tengeralattjáró hajó működésének elvét? Ha a légkam
fejlesztenek, akkor felemelkedik a víz-
ben, s ha a levegőt kiengedik, a hajó a 
víz alá süllyed. Zseniális felfedezés! De 
nem új. Tulajdonképpen csak a hal le-
másolása. Nyomtad már szét a hal lég-
hólyagját? Ez a hal légkamrája. Ezzel 
tud felemelkedni a tengerben. 
Testének alakja is a legmegfelelőbb a vízben való tovasiklás
másolták a tengeralattjárók...  De figyeljünk most egy kicsit az 
magunkra. Tetted-e már a szívedre a kezedet? Elgondolkoz
dálatos műszeren, a szíven, amely oly rendkívüli pontosság
vért testedbe? Vagy megfigyelted-e már lélegzésedet? Nem kell kü
dolnod rá, és mégis rendszeresen veszed a levegőt, s ez
meg... Elgondolkoztál-e szemed vagy füled “szerkezetén
vagy süketek, azok érzik igazán, milyen értékesek ezek a szer
kel látunk vagy hallunk! Megcsodáltad-e már - vagy túlságo
tes számodra -, hogy egyszerűen csak akarod, és máris fel tu
zedet, félrefordítod fejedet, vagy lépsz egyet? Milyen cso
amely ilyen műveletekre képes!
Csodálatosak az élettelen és élő természet részei, és csodála
állati vagy az emberi szervezetnek pontos és célszerű mű
még csodálatosabb az egész természet hatalmas összefüggő rend
az élettelen és az élő természet elválaszthatatlan kapcso
élők világának - a növények, állatok és az ember világá
összefüggő, egymást kiegészítő szervezettsége, rendsze
hogy pl. a növények nem élhetnének, ha nem volna napfény meg le
legtöbb virág nem tudna termést hozni, ha nem poroznák be a vi
rágra szálló méhek. Az állatok és az ember számára már el
oxigén a levegőből, ha a növények folyton újra nem termel

A világban annyi bölcsesség, annyi har
annyi célirányosság van, hogy ért
ténelem sok gondolkodója és tu
mögött felfedezte a Végtelen Böl

tál már egy repülőgépet? Tu-
ba került egy-egy ilyen 

dár még sokkal na-
tervezői a legtöbbet 

ták le... - Vagy isme-
kamrákban levegőt

lásra: Így ezt is le-
csit az emberre, ön-
koztál-e ezen a cso-

sággal pumpálja a 
Nem kell külön gon-

gőt, s ezáltal nem fulladsz 
tén ”? Akik vakok 

sek ezek a szervek, amelyek-
gosan is természe-

ris fel tudod emelni ke-
lyen csodálatos gép az, 

latos a növényi, az 
rű működése. De talán 

gő rendje: Egyrészt 
lan kapcsolata, másrészt az 

gának - egymással 
szere. Hiszen tudod, 

fény meg levegő. A 
nák be a virágról-vi-

ra már elfogyott volna az 
elnék stb.

ség, annyi harmónia, 
ság van, hogy érthető, ha a tör-

ja és tudósa mindezek 
len Bölcsességet.

Tomka Ferenc
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Assisi Szent Ferenc: NAPHIMNUSZ

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,

Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk

Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:

A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, 

Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk; vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk, ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.

Assisi Szent Ferenc: NAPHIMNUSZ

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,

És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
éppen urunk-bátyánk, a Nap,

Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:

A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!

evegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

éjszakán.

i minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak

te szent akaratodnak,
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Hírek
- Hétkápolna búcsúja: szept.14. 10.00. Közös indulás a Székesegyház elől 9.00-kor.
- Spinyéri kápolna búcsúja: szet.15. 17.00-kor. Utána szeretetvendégség.
. Szent Mihály kápolna búcsúja: szept. 29-én 17.00-kor. Utána szeretetvendégség.
Nyitott templomok éjszakája: szept.21-én, 18.30–22.00
-A programot az esti szentmise vezeti be. Ezt követően rövid egyházzenei 
hangversenyre hívjuk az érdeklődőket. 19.40-től egyházközségünkről,
templomunk művészeti értékeiről lesz vetített képes ismertető. A végén 
szeretetvendégség a templom bejáratánál. Hívjuk el barátainkat is. (Hozzunk 
magunkkal egy kis süteményt!)

Kriptarend
A temető (kripta) megszentelt hely, nem csak jogunk, de kötelességünk is, 
hogy esztétikusan, biztonságosan tudjuk használni. Ez a belső szabályzat 
mindenkire vonatkozik, aki a kriptához kulcsot kapott. Kulcsot az kaphat, 
akinek megváltott kriptahelye van, illetve hozzátartozója itt nyugszik. A 
kulccsal rendelkező felelősséggel tartozik, hogy a kriptát távozás után 
bezárja. Ahhoz, hogy a kripta gondozott és rendezett legyen, a tűzrendészeti 
előírásoknak megfelelően egységesen kívánjuk szabályozni a következőket:

- Mécses égetés csak fedett mécsesek használatával engedélyezett.
- Művirágokat, műtárgyakat csak a saját fedlapon lehet elhelyezni, ügyelve 

arra, hogy más urnafülkék felületére ne lógjon át.
- Élő virágokat közös vázákba lehet csak tenni. Minden parcellához, sorhoz 

helyezünk el egyet, amelyben a vízcserét megoldjuk. – Aki külön vázát 
szeretne, csak engedélyezett formátummal, névvel ellátva helyezheti el, 
amennyiben vállalja, hogy a vizet rendszeresen cseréli.

Bármely probléma, észrevétel bejelentése: Dékány Péterné gondnok: 30/376 68 33

Hivatali idő a Plébánia Irodában
Hétfőn                          15.00-17.00
Kedd: 9.00-12.00    15.00-17.00
Szerda: 9.00-12.00    15.00-17.00
Péntek: 8.00-10.00    15.00-17.00


Web.: felsovaros.hu, 

email: vacfelsovaros@gmail.com

A Kisváci temetőben
kérjük a sírtulajdonosokat, hogy sírhelyeiket 
és annak környékét Mindenszentek ünnepé-
re takarítsák ki. A szemetet a szemét-
tárolókba kérjük elhelyezni. A 25 évnél ré-
gebben váltott sírhelyeket a plébánián hiva-
tali időben újra kell váltani. Mindenszentek 
ünnepén 15.00-kor szentmisében imádko-
zunk elhunytjainkért a temetőben. Előtte sír-
szentelés lesz. A sírszentelés igényeket kér-
jük jelezni a sekrestyében vagy a plébánián.
Temetőgondnok: 
Seregély Sándor: 20 956 69 96


