
Teremtő Lélek, szállj reánk,
ragyogd be lelkünk, tiszta láng,
ki alkotsz, éltetsz szíveket,
hozd nékik bő kegyelmedet!

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
kit ad nekünk az Alkotó,
te élő forrás, égi láng,

szent kenet, égből szál l j le ránk!

Te, hét ajándék kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,

az Úr erős ígérete,
sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünknek fényedet,
és száll j szívünkbe, Szeretet!

Ha testünk gyarló, s lankadunk,
légy mindig éber gyámolunk!

Űzd messze tőlünk ellenünk,
szent békességed add nekünk;

te járj , vezér, utunk előtt,
veszélytől védjen szent erőd!

Add, ismerjük meg az Atyát
teáltalad, és egy Fiát:

és kettejüknek Lelke, te,
örökre légy lelkünk hite! Ámen.

Évkezdő gondolatok

A kezdethez több mondás és gon-
dolat is kapcsolódik. „Minden kezdet
nehéz.” „Jó kezdés fél siker.” Egy

kínai bölcs mondás szerint: „A
kilenc emeletes tornyot egy sor
téglával kezdik építeni. Az ezer
mérföldes utazás egy lépéssel
kezdődik.” A kezdet valóban nehéz,
de mindig van egy kezdeti
különleges energia is, merjük
kimondani a kezdet kegyelme. Így
indult maga az egyház is
pünkösdkor, így indult egy-egy
szerzetesrend nagy lendülettel,
vonzással, fénnyel. . .
A mi életünknek is vannak kezde-

tei: születés, keresztelés, iskolás
kor, házasságkötés. . . És vannak
visszatérő kezdetek, mint pl. az újév
vagy éppen egy új tanév, új plébá-
niai év. Mit is kezdjünk ezzel az új
tanévvel, plébániai évvel?
Hogyan irányozzuk be, hogy előre

haladjunk, hogy növekedjünk?
Szent Pál apostol szavai jutnak

eszembe, ezzel kezdtük a nyári lel-
kigyakorlatunkat is. „Mint Istennek
szent és kedves választottai, öltsé-
tek magatokra az irgalmasságot, a
jóságot, a szelídséget és a türelmet.
Viseljétek el egymást, és bocsássa-
tok meg egymásnak, ha valakinek
panasza van a másik ellen. Ahogy
az Úr megbocsátott nektek, ti is bo-
csássatok meg egymásnak. Legfő-
ként pedig szeressétek egymást,
mert ez a tökéletesség köteléke. S
Krisztus békéje töltse be szíveteket,
hiszen erre vagytok hivatva, egy
testben.”

(Kol.3.12-15)

LELKIPÁSZTORI LEVÉL
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Gyermekeinket tanító kedves
Tanárok!

Ma az egyik lányunk sírva átadott
egy levelet. Elolvastam és arra gon-
doltam, hogy megosztom veletek.
Ez a kislány nagyon aranyos, okos
gyermek, szeretetreméltó, három
éves korától neveljük, de ma sok –
sok rossz jegyet kapott szinte min-
denből, és bár még csak ötödikes,
a nyakamba borulva, zokogva
mondta, hogy el akar menni világ-
gá, ő többet iskolába nem fog menni!
Mi papok, a templomainkban ke-

servesen tanulunk egy nagyon fon-
tos leckét! Erőből, muszájból nem
jönnek az emberek a templomba,
durva kiabálással még Istenhez
sem lehet elvezetni a mai embert!
Szabadság van, s nekünk tudomá-
sul kell vennünk, hogy a demokrá-
ciában csak szép régi hagyomány-
ból, a pokoltól való félelemtől űzve
már nem hallgatják az emberek a
papokat, nem mennek Istentiszte-
letre! Az emberek oda mennek ahol
szeretik, megbecsülik őket, ahol a
pap, a lelkész ízletes, érthető, táp-
láló, tiszta lelki étellel várja őket!
Amerikában jártam és döbbenten

láttam, hogy egyfelől épülnek hatal-
mas több tízezer embert befogadó
templomok, másfelől gondolkodás
nélkül adnak el és bontanak le Isten
tiszteletére szentelt épületeket! Az
egyik hatalmas nem rég épült temp-
lomnak a parkolója öt hektár, és mi-
kor ott jártam tele volt autókkal, de
ugyanakkor azt is elmondhatom,
hogy csak Clevelandben, abban az
évben mikor a Szent Imre templo-

mot a püspökség
bezárta, még má-
sik 54 római ka-
tolikus templomra
is lakat került! A
szabadság azt
jelenti, hogy a teli templomért fá-
radni kell! A lelkészeknek, plébá-
nosnak sokat kell gondolkodni, dol-
gozni, szervezni, hogy a keresztény
értékek felkerüljenek a mai világ
hatalmas svéd-
asztalára!
Biztos vagyok

benne, hogy e-
lőbb – utóbb a
tanárok is meg
kell tanulják ezt
a keserves leckét! Muszájból,
erőből nem fognak a gyerekek isko-
lába járni, még kevésbé figyelni,
szorgalmasan tanulni! A szülők vas-
szigorral már nem küldik a gyere-
keiket iskolákba, s az állami ható-
ság sem fog minden iskolának erő-
vel diákokat toborozni! Az a tanár,
aki nem tudja
a gyerekeket
kedves, őszin-
te szeretettel,
igaz bölcses-
séggel, hasz-
nálható tudás-
sal megvendégelni, az bármennyire
is fáj, egyedül marad! Rá kell ébred-
ni, hogy kiabálással, kegyetlen
rossz jegyekkel, büntetésekkel saj-
nos a tanár csak kiirtja maga alól a
gyermekeket, osztályát szétveri,
iskolájának kapujára ő maga teszi
fel a lakatot!!!
Amerikában jártam olyan iskolá-

Csaba testvér köszöntője



ban, ahol 4o-6o.ooo dollárt fizettek
egyetlen tanévért a szülők! Sokan a
házuk mellett ingyen taníttathatnák
a gyerekeiket, és mégis autóval el-
viszik a kilencven percre lévő másik

iskolába, és ter-
mészetesen
délután utána
is mennek!
Döbbenetes,
autózik napi
hat órát az é-

desanya, fizet a gyermek oktatásá-
ért, mert neki nem mindegy, hogy
milyen iskolában, kik tanítják az ő
gyermekét!
A szabad világ eljön, eljött hoz-

zánk is! Mi papok
munkánkkal, hoz-
záállásunkkal dön-
tünk a temploma-
ink sorsa fölött! A
tanárok, pedagó-
gusok ugyanígy
döntenek a saját
állásuk, iskolájuk
jövője felett! Tet-

szik, nem tetszik, ha intézményein-
ket népünk javára fent akarjuk tar-
tani, akkor meg kell tanulnunk Jé-
zus Krisztus útján járni! A mesterünk
nagypéntek után átdöfött szívvel,

átdöfött kézzel a
galileai tenger
partján tüzet rak,
halat süt és meg-
hívja átfázott,
hitből, remény-
ből, bizalomból,
emberségből
megbukott tanít-
ványait reg-

gelire! Jósággal, szeretettel meg-
kérdi Pétert: mondd, szeretsz te en-
gem? Ha nem tudunk a tanítványa-
ink szívébe őszinte, tiszta vágyat
ébreszteni az imádság, a tanulás, a
templomba, iskolába járás iránt, ak-
kor lehet, hogy igazunk lesz, de
egyedül maradunk!

Miért írtam meg ezt a levelet?
Mert bízok az Isten teremtette em-
berben!! Mert hiszem, hogy minden
emberben ott van a tudás iránti olt-
hatatlan szomjúság! A kis baba e-
zért nyitja ki a szemét, ezért indul
el, szólal meg, és kíváncsiságból
nyújtja a kezét minden felé! Ez Isten
drága ajándéka! Nagyon szeret-
ném, ha jósággal, érdekes órákkal,
bölcs pedagógiával a gyermekek
szívéből fel tudnánk fakasztani ezt
a tudás iránti őszinte szomjúságot,
mely ha felfakad, az iskola, a gyer-
meknek is, a tanárnak is örömteli
otthonává válik!!! Hiszem, hogy
Erdély sok-sok oktatási központjá-
ban ez így is van, arra kérlek, hogy
imádkozzunk, iskoláink ne csak a
kérlelhetetlen tudás, hanem a jó-
kedvű, kacagó gyermekek otthona
is legyenek!

Kisebb testvéri szeretettel:
Csaba testvér

Mindenható Isten, mennyei Atyánk,
Aki híveid szívét a Szentlélek

megvilágosításával tanítod, add
kérünk, hogy ugyanazon Szentlélek

segítségével helyesen
gondolkodjunk és vígasztalásának

mindig örvendjünk. A mi Urunk
Jézus Krisztus által.

Amen

Csaba testvér köszöntője



Irgalmasság éve

"Mi a Szentév üzenete?- „Isten a
Szeretet” (1Jn 4,16) Ő határtalanul
szereti az embert. Irgalmas, megbo-
csát, életét adja. Ennek bibliai szim-
bólumai: Az irgalmas atya és az
irgalmas szamaritánus. Meghív, hogy
mi is így tegyünk: Bocsássunk meg
szívből mindenkinek, és vállaljunk
áldozatokat embertársainkért! Akik
befogadtuk ezt az üzenetet, sze-
retnénk elindítani egy világméretű
kiengesztelődést. Új elkötelezett-
séggel forduljunk a szegények és a
szenvedők felé. Egy szolidárisabb
világot akarunk építeni. Álom ez? -
Reményünk szerint megvalósítható -
ha elkezdjük, és segítjük egymást
ezen az úton.
Őszinte vágyam, hogy a ke-

resztény nép a Jubileum ide-
je alatt elmélkedjen az irgal-
masság testi és lelki csele-
kedeteiről. Ez az egyik
módja annak, hogy lelki-
ismeretünk - mely gyakran
elszunnyad a szegénység
drámája előtt - fölébredjen,
és egyre mélyebbre hatoljunk
az evangélium szívébe, ahol a
szegények az isteni irgalmasság
különleges kedvezményezettjei.
Jézus igehirdetése elénk állítja az
irgalmasság e cselekedeteit, hogy
fölmérhessük, vajon az ő tanítvá-
nyaiként élünk-e, vagy sem.
Nem menekülhetünk el az Úr sza-

vai elől, mert ezek alapján ítélnek
majd felettünk: Adtunk-e enni az
éhezőnek, áldoztunk-e időt a bete-

gek ápolására (vö. Mt 25,31-45)?
Ugyanígy megkérdezik majd tőlünk,
segítettünk-e megszabadulni a két-
ségektől, ott voltunk-e a magányos
és gyötrődő ember mellett, megbo-
csátottunk-e a minket megbán-
tóknak?”
(Ferenc pápa: Misericordiae Vultus 15. )

Az irgalmasság testi cseleke-
detei:

• jól lakatni az éhezőket
• megitatni a szomjazókat
• felöltöztetni a ruhátlanokat
• befogadni a jövevényeket
• ápolni a betegeket

• meglátogatni a rabokat
• eltemetni a halottakat

*

Az irgalmasság lelki
cselekedetei:

• jó tanáccsal el látni a
bizony-talanokat

• tanítani a tudatlanokat
• inteni a bűnösöket
• vigasztalni a szomorkodókat
• megbocsátani a bántásokat
• türelemmel elviselni a kellemet-
len embereket
• imádkozni élőkért és holtakért

Irgalmasság éve



A tékozló fiú története.
(Rembrant festménye alapján)

Az Irgalmasság Szentévének egyik
legjel lemzőbb bibl iai története a Té-
kozló fiúról szóló elbeszélés Lukács
evangéliumából. Ennek talán leg-
híresebb ábrázolása Rembrandt ké-
pe melynek reprodukciója templo-
munkban is látható. A híres lelki író,
a holland Henri Nouwen gondolatai-
ból hozunk egy részletet:
A fiatalabb fiú (a „Tékozló fiú” tör-

ténetében, vö. Lk 1 5.) távozása sok-
kal sértőbb cselekedet, mint amlyen-
nek első olvasatra látszik. Szívtelen
visszautasítása ez az otthonnak, a-
hol született és ahol táplálták, szakí-
tás a legbecsesebb hagyománnyal,
melyet féltve őriz a nagyobb közös-
ség, melynek a fiú is része volt. Ami-
kor egy távoli országba megy, egy
generációkon keresztül szent örök-
ségként áthagyományozott élet-,
gondolkodás- és cselekvésmóddal
való drasztikus szakításról beszél.
Több ez, mint tiszteletlenség, ez a
család és a közösség nagy becsben
tartott értékeinek elárulása. A „távoli
ország” az a világ, ahol minden, ami
otthon szentnek számít, értékét veszti.
Tékozló fiú vagyok minden alklom-

mal, amikor ott keresem a feltétlen
szeretetet, ahol az nem található.
Miért veszem egyfolytában semmibe
azt a helyet, ahol az igaz szeretet
található, és keresem olyan kitartó-
an máshol? Miért megyek el újra és
újra otthonról, ahol Isten gyermeké-
nek, Atyám szeretett Fiának hívnak?
Állandóan meglepődöm azon, ahogy

Isten ajándékait – egészségemet, in-
tel lektuál is és érzelmi képességei-
met – sorozatosan arra használom,
hogy jó benyomást tegyek az embe-
rekre, helyeslést és dicséretet vívjak
ki, s hogy jutalomért versenyezzek,
ahelyett, hogy Isten dicsőségére fej-
leszteném őket
tovább?
A fiatalember,
akit apja a kar-
jában tart és
megáld, sze-
gény, nagyon
szegény em-
ber. Önhitten,
sok pénzzel a
zsebében hagy-
ta el otthonát,
és eltökélte,
hogy saját éle-
tét fogja élni
távol apjától és
közösségétől. Üres kezekkel tért visz-
sza, eltékozolta mindenét: pénzét,
egészségét, becsületét, jó hírét. Fe-
jét leborotválták mint a rabét, kinek
neve helyett száma van. A sárgás-
barna, szakadozott alsóruházat ép-
pen csak takarja kimerült, megviselt
testét, melyből minden erő elszál lt.
Talpai hosszú és megalázó utazás-
ról mesélnek. Bal lába, mely kicsú-
szott a saruból, sebhelyes. Jobb lá-
ba, melyet csak részben borít a
szétnyűtt saru, szintén szenvedésről
és nyomorról árulkodik. A kisemmi-
zett férfinak nincs már semmije.
Az idősebb fiú a hazatérő fiát ölelő

apától jobbra álló férfi . Az apára néz,
de nem örül. Karjait nem nyújtja
előre, nem mosolyog, nem fejez ki
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üdvözlést. Egyszerűen csak ott áll,
és úgy tűnik, nem is akar közelebb
jönni. Bár igaz, hogy a festmény köz-
ponti eseménye a „visszatérés”, a-
zonban nem a vászon közepén he-
lyezkedik el. A kép bal oldalán zajl ik,
míg a magas, komor, idősebb fiú a
jobb oldalt uralja. Nagy, üres hely vá-
lasztja el az apát és az idősebb fiút,
ami feszültséget kelt és feloldásra
vár. A fő szemlélő távolságot tart, és
láthatólag nem hajlandó részt venni
az apai üdvözlésben. Mi zaj l ik a férfi
belsejében? Mit fog tenni? Közelebb
jön-e, hogy átölel je öccsét, ahogyan
apja tette, vagy dühösen és elége-
detlenül elmegy?
Az apa hazatérő fia fölé hajol. Az

idősebb fiú mereven áll , és ezt a
testtartást csak hangsúlyozza a ke-
zében tartott hosszú bot, mely a föl-
det éri. Az apa előrenyújtja kezeit, és

áldón érinti meg
a hazatérőt, míg
a fiú összekul-
csol ja, és mellka-
sa közelében tart-
ja kezeit. Mindkét
arc meg van vilá-
gítva, de az apa
arcáról a fény ke-
resztülfolyik egész
testén – főleg a
kezein –, és ra-
gyogó melegség
dicsfényébe von-
ja a fiatalabb fiút.
Az idősebb fiú ar-
cán azonban a
fény hideg és kö-
rülhatárolt. Alakja
a sötétben marad,

összekulcsolt kezei árnyékban van-
nak. A példázatot, amelyet Rembrandt
megfestett, úgy is nevezhetnénk,
hogy „Az elveszett fiúk példázata”.
Nemcsak a fiatalabb fiú veszett el,
aki otthonát elhagyva távoli ország-
ban kereste boldogságát, de aki ott-
hon maradt, abból is elveszett em-
ber lett. Külsőleg mindent megtett,
ám belsejében elcsatangolt apjától.
És az apa az idősebbik fiú elé is u-
gyanúgy kimegy, mint a fiatalabb e-
lé. A fiú, bántó és keserű szemrehá-
nyásaira nincs visszavágás vagy vá-
daskodás. Az apa nem védekezik,
még csak megjegyzést sem fűz az
idősebbik fiú viselkedéséhez. Azzal,
hogy azt mondja: „te mindig itt vagy
velem”, túl lép mindenfajta értékítéle-
ten, hogy fiával való bensőséges vi-
szonyát hangsúlyozza. Az apa min-
denét megosztotta vele, mindennapi
élete részesévé tette, nem tartott
vissza tőle semmit. „Mindenem a
tiéd”, mondja neki. Így hát az apa
mindkét fiának tel jesen és egyenlő
mértékben kínál ja fel őszinte és ha-
tártalan szeretetét.
Az Atya. „Rembrandt szándéka tel-

jesen eltért attól, hogy Istent úgy áb-
rázolja, mint aki a bölcs, öreg csa-
ládfő szerepében tetszeleg. Minden
a kezekkel kezdődött. A két kéz
meglehetősen különböző. Az apa
bal keze, mellyel a fiú vál lát érinti ,
erős és izmos. A széttárt uj jak befe-
dik a tékozló fiú vál lának és hátának
egy nagy részét. Úgy tűnik, ez a kéz
nemcsak érint, hanem erejével meg
is tart. Van ugyan gyengédség ab-
ban, ahogyan az apa bal keze meg-
érinti a fiút, de ezzel együtt biztos
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fogás is járul hozzá. - Mennyire más
az apa jobb keze! Ez a kéz nem tart
vagy fog, ez a kéz kifinomult, lágy és
nagyon gyengéd. Az ujjak közel van-
nak egymáshoz, és eleganciát sugá-
roznak. A kéz gyengéden nyugszik a
fiú vál lán. Simogatni, vigaszt nyújtani
és megnyugtatni vágyik. Ez anyai kéz.

Amint felfedeztem az apa két keze
közötti különbséget, egy új jelentés-
vi lág tárult fel előttem. Az apa nem
egyszerűen egy nagy pátriárka, ha-
nem apa és anya is egyben. Egy fér-
fias és egy nőies kézzel érinti meg
fiát. Az apa megtart, az anya simo-
gat. Az egyik megerősítést ad, a má-
sik vigasztal. Valóban Isten ő, akiben
férfiség és nőiség, apaság és anya-
ság tel jes mértékben jelen van. A
gyengéden simogató jobb kéz Izajás
próféta szavait visszhangozza szá-
momra: „De megfeledkezhet-e cse-
csemőjéről az asszony? És megta-
gadhatja-e szeretetét méhe szülötté-
től? S még ha az megfeledkeznék is:
én akkor sem feledkezem meg rólad.
Nézd, a tenyeremre rajzoltalak.”
Meg kell val lanom, eddig nem vol-

tam képes tel jesen megszabadulni
egy valamelyest fenyegető és félel-
metes Atyaisten képzetétől. Isten
rám irányuló szeretetét valamikép-
pen korlátozta Isten hatalmától való
félelmem, és bölcsebbnek tűnt a tá-

volságtartás, még akkor is, ha heve-
sen vágytam a közelségére. Tudom,
hogy számtalan emberrel osztozom
ebben a tapasztalatban. Láttam,
hogy kortól, val lástól és életstílustól
függetlenül milyen sok ember gon-
dolkodását és érzelemvilágát bénítja
meg a félelem, hogy Isten bosszújá-
nak és büntetésének áldozatává vál-
nak. Ez az Istentől való bénító féle-
lem az emberiség egyik legnagyobb
tragédiája.
Rembrandt festménye segített ab-
ban, hogy elengedjem az Atyától va-
ló minden félelmemet, hogy hasonla-
tossá válhassak hozzá. Mindaddig,
amíg az Atya félelmet kelt, kívülál ló
marad, és nem lakozhat bennem. De
Rembrandt, aki a legsebezhetőbb
állapotában mutatta meg nekem az
Atyát, hozzásegített ahhoz, hogy
tudatosítsam magamban: végső
hivatásom valójában az, hogy az
Atyához váljak hasonlatossá, és
mindennapjaimban éljem meg isteni
együttérzését.
Bár én vagyok mindkét fiú, nem az a

feladatom, hogy fiú maradjak, hanem
hogy az Atyává váljak. Egyetlen szü-
lő sem vált apává vagy anyává anél-
kül, hogy először valaki fia vagy lá-
nya ne lett volna, de minden fiúnak
és lánynak tudatosan kell döntenie
amellett, hogy túl lép gyermekkorán,
és apává, anyává válik mások szá-
mára. Nehéz és magányos lépés ez
- különösen a történelemnek ebben
a szakaszában, amikor olyan nehéz
jó szülőnek lenni -, de elengedhe-
tetlen feladat számunkra.”

(Henri Nouwen: A tékozló fiú – részlet)

Irgalmasság éve



Hittanos tábor
Dömös 201 6. 07.04.- 08.

Egyházközségünk nyári élményeit
gazdagította a hittan tábor, aminek
idén a Dömösi plébánia adott helyet.
A plébánia régi épületében ren-

dezkedtünk be. Gyönyörű környe-
zetben minden helyet kihasználva
vettük birtokba. Jó néhányan régi
ismerősként köszöntöttük egymást
és szeretettel fogadtuk az új, elő-
ször velünk táborozókat. Tibor atya
egyszerű címet adott a tábor témá-
jának: "Szeretet"
Minden napra jutott egy lelki taní-

tás, ami a szeretetről szólt. Példá-
ul: Szeretem az ellenségem. Első-
ként szeretek. Jézust szeretem a
másikban.
Kicsi és nagy is feladatot kapott

Jézustól. Napról napra növekedett
bennünk a közösség érzése és a
szeretet megtartó ereje. Minden ki-
rándulás, program, játék, kaland él-
ménnyé vált. Láttuk Dömös neve-
zetességeit: Szentfa kápolna, ro-
mán stílusú prépostsági romok, fel-
kapaszkodtunk a Rám szakadékon.
A Visegrádi Fel legvárból megcso-
dáltuk a Du-nakanyart. Történelmi
tudásunkat Ivony István tanár úr
gazdagította. Párja, Ivonyné Szarka

Melinda és
gyermekeik
is velünk
táboroztak,
humor és
ének tudá-
sunkat ők
tették szí-
nessé. Mi-
jazovszky
Orsi és
Huszár Andrea a csapatot
kézműves délutánnal, Ádámot
pedig szül inapi sütivel ajándé-
kozták meg. Miklós püspök atya rö-
vid látogatásával lepett meg min-
ket. Pil ismaróti és Dömösi éveiről
mesélt nekünk. Házi asszonyunk
volt és mindenben anyai szeretet
Palánkiné Kiss Andrea adott. Nagy
Szilvi és magam pedagógus vé-
nánkkal tápláltuk a közösséget.
Tibor atya pedig türelemmel, jó
pásztorként mindig előttünk járva
vezetett minket.
Minden kaland és élmény, vidám

pil lanat örök emlék marad szá-
munkra: méta, tábortűz, patak túra,
számháború, meseerdő, kártya
party, foci meccs játszva és nézve,
fagyizás, bobozás, hegymászás.
A helyiek örömmel vették, hogy

közel harminc fős csapatunk meg-
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színesítette hétköznapjaikat. Segít-
ségünkre voltak mindenben, amire
szükségünk volt. Egyházközsé-
günk családjainak köszönjük a tá-
mogatást, élelmiszert, amit a tábo-
rozóknak biztosítottak. Köszönjük
imáikat, gondoskodó szeretetüket.

- Kisbajcsi Éva -

Ministráns tábor

Június 26-tól 30.-ig, tíz minist-
ránssal Balatonaligán táboroztunk.
Egy faházat kaptunk kölcsön, cso-
dálatos nagy kerttel. Az első nap
egy kicsit áztunk-fáztunk, de aztán
ránk sütött a nap. Kerékpárral be-
jártuk a környéket, a Balaton vize
friss volt az eső után, de jól esett.
Reggelente Jakab apostol levelé-
ből egy-egy fejezetet olvastunk, ez
volt az iránytű napjainkhoz. Jövőre
folytatjuk.

- Tibor atya -

CSALÁDOS KÖZÖSSÉG NYÁRI
TÁBORA

A plébánián 201 6 tavaszától havi
rendszerességgel rendeztünk csa-
ládos délutánt, ahol egy kis lelki
táplálékhoz juthattak a házaspárok
miközben jókedvűen eljátszhattak
a gyermekeik az udvaron. Ezek a
délutánok olyan kellemesen sike-
rültek, hogy megfogalmazódott

bennem egy gondolat és megkér-
deztem Tibor atyát: -Mi lenne, ha
ez nem csak egy pár óráig tarta-
na? Szervezzünk a nyáron csalá-
dos tábort? Ő örömmel fogadta a
kezdeményezést és lelkesen fela-
jánlotta, amennyire csak ideje
engedi végig ott lesz velünk a
táborban.
Leányfalun, a Szent Gellért Lelki-

gyakorlatos Házban került megren-
dezésre, az előző év jó tapasztala-
tai alapján, hiszen 201 5-ben ez
volt a Hittan tábor és a Felnőtt Lel-
kigyakorlat helyszíne is. Családos
hétvégénk júl ius 29. péntektől júl i-
us 31 . vasárnapig tartott. Tizenegy
család vett részt rajta, összesen
42-en táboroztunk együtt, amiből
1 9 fő gyermek volt, fél évestől tíz
éves korig.
Zajszintünk enyhén szólva is han-

gosnak volt
mondható. A
lelkigyakor-
latos ház
igazgatója,
Szilágyi Já-
nos atya, aki
maga görög
katol ikus pap
és többszörös
nagypapa,
meg is je-
gyezte, hogy
minden elis-
merése az

ÉLETÜNKBŐL



atyának, mert kevés római katol ikus
pap vállal ja föl, hogy napokat
töltsön együtt kisgyermekes
családokkal, akiknek a gyermekei
folyamatosan izegnek-mozognak.

Felszabadító volt úgy jelen len-
nünk, hogy nem kellett aggódnunk,
hogy kit zavar a gyermekünk sírá-
sa. Nem kellett kivinni őket a misé-
ről sem: játszottak, sírtak, megnyu-
godtak, mi pedig elejétől végéig
részt tudtunk venni. Dr. Kővári Ré-
ka, az egyik résztvevő anyuka,
kántorizálásával járult hozzá a
misék szépségéhez, amit ezúton
köszönünk.
A hétvége alatt volt lehetőségünk

külön női és férfi csoportokban, ko-
molyabb témákban is elmélyedni,
lélekben is épülni. A közös játékok,
szel lemi totó, tábortűz, lehetőséget

biztosítottak, hogy jobban megis-
merhessük egymást, kel lemesen
elbeszélgethessünk, értékes időt
tölthessünk hasonló értékrendű em-
berekkel. Gyermekeink pedig eza-
latt olyan szabadon játszottak egy-
mással, mintha egy közös nagycsa-
lád tagjai volnának.
Mindannyian szívünkbe zártuk ezt

a szép hétvégét és reméljük, hogy
lesz még ennek folytatása is. Nagy
szükség van a városban egy kis
megtartó közösségre, ami lehet ez
a plébánia köré szerveződő csalá-
dos közösség, ahol figyelmesen
meghallgatnak és érezzük, hogy
számíthatunk a másikra. Ahol kö-
zösségben élhetjük meg hitünket.
Szeretettel várunk minden csatla-
kozni vágyó kisgyermekes családot!
Ha felkeltettük az érdek-ődésedet

és szívesen eltöl-
tenél velünk egy
délutánt szeretet-
tel várunk családod-
dal együtt a követke-
ző Családos Délutá-
nunkra 201 6. szep-
tember 30-án 1 7- 1 9
óra között a plé-
bániára.

-Ivonyné Szarka
Melinda -
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Spinyéri kápolna

A Naszály-hegy oldalában
álló Sinyéri kápolna még 50
évvel ezelőtt szépen rende-
zett és rendszeresen látoga-
tott búcsújáró hely volt. Az er-
dei gyalogutakon több irány-
ból érkeztek ide Vácról és a
környező falvakból a zarán-
dokok. Az idősebb váci és
szendehelyi hívek még emlé-
kezhetnek rá.
Sajnos az utóbbi évtizedben

a kápolna környéke tel jesen
elvadult. Idén nagyböjtben Ti-
bor atya kezdte el egyedül, ti-
tokban irtani a kápolna kör-
nyezetében a bozótot. Idővel
a plébánia dolgozói megne-
szelték mibe kezdett bele és
egyre többen segítettek a
nagy munkában.

Először a nagypénteki ke-
resztút napján zarándokolha-
tott el az egyházközség apra-
ja-nagyja, több mint száz em-
ber, hosszú évek után közö-
sen újra a Spinyéri kápolná-
hoz. Már körbe lehetett járni
a kápolnát, de még a termé-
szet volt az úr.
Alig két hónap elteltével a

június 4-i Egyházközségi Ju-
niál ison egész más kép tárult
a szemünk elé. Sok jó ember
munkájának köszönhetően
az udvar körül kerített és ren-
dezett lett, és egy közösségi
házzal gazdagodott a hely.
Sokak örömére régi fényében

tündökölt kápolna környéke.
Legutóbb augusztus 1 3-án,

szombaton, az Egyházközsé-
gi Családi Napon gyűltünk
össze a kápolnánál. Ha lehet,
még szebb lett minden. Nő-
nek a kis gyümölcsfák a kert-
ben. A kápolnát június óta két
kispap szépen kifestette. Már
víz és a vil lany is van idősza-
kosan a közösségi házban,
és felavathattuk az újonnan
elkészült szalonna sütő
helyet is.
Akik ott voltak, egy nagyon

kellemes nap emlékével tér-
hettek haza. Olyanok voltunk,
mint egy nagy család, ahol a
nagyszülőktől az kis unokák-
ig mindenki megtalál ja a kö-
zösségben a helyét, a társa-
ságát és elfogadással és
szeretettel fordul a másik
felé.
Szeptember 1 4.-én –Szent

kereszt elmagasztalása ün-
nepén- lesz a kápolna búcsú-
ja. A 1 7.00-kor kezdődő
szentmisére meghívtuk a
püspök atyát és a polgár-
mestert is. Szeretettel hívunk
mindenkit.
A szentmise előtt

a gyermekeknek
foglalkozást szer-
vezünk. A szent-
mise után szeret-
etvendégség lesz.

-Ivonyné Szarka
Melinda-
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Az Irgalmasság évében és
jegyében
- Lelkigyakorlat Mátraszentimrén -

Negyvenen indultunk augusztus 1 8-
án a Fehérek templomának közös-
ségéből, telve várakozással Mátra-
szentimrére a Stel la üdülőbe lelki
tisztulásra, megújulásra vágyva. Az
idő szépségét, jóságát ajándékba
kaptuk az Úrtól.
Első lelkigyakorlatunkat a Fallós-

kúti Mária Kegyhelyen tartottuk. Ti-
bor atya kedves, biztató szavaival,
bátorító mosolyával, közvetlenségé-
vel nagyon hamar megteremtette
azt a bensőséges kapcsolatot, az
összetartozás érzését, ami elen-
gedhetetlen része egy eredményes,
építő és gazdagító lelkigyakorlatnak.
Első témánk a keresztény fogal-

mának meghatározásával foglalko-
zott. Ki a keresztény? – hangzott a

kérdés. Lehetett válaszolni, kinek-
kinek az elgondolása szerint. Ter-
mészetesen az a keresztény, aki
megkeresztelkedett, jó cselekedete-
iben igyekszik Isten iránti elkötele-
zettségét minden nap tetteivel is
igazolni. Nem baj, ha még nem va-
gyunk készek mindenben, ez nem a
rosszaság jele. Isten méltányolja
szorgalmas igyekezetünket, és ir-
galmas szeretetével segít minden-
napos eleséseinkből újból és újból
felál lni .
A következő napi téma az irgal-

masság lelki cselekedeteiről szólt.
Megtudtuk, hogy Isten kiválaszt,
meghív, megáld, megtör és szét-
oszt, hogy kovásszá, gyümölcsökké
váljunk családunk és környezetünk
számára. Isten öröktől fogva szeret
minket és irgalma örökké ránk su-
gárzik. Szemléltetésként egy sivata-
gi rózsát láttunk, amely összeszá-
radt, de vízben újra és újra kizöldül.
Így éledünk mi is új já, ha az élet ví-
zéből, Jézus Krisztusból merítünk.
A tékozló fiú hazatalálásáról is el-

mélkedtük egy Rembrandt kép se-
gítségével. Az apa áldozat és áldás
volt egyszerre: áldozata saját fájdal-
mának, amikor kisebbik fiát szaba-
don elengedte, kiadva örökségét
tudva, hogy majd rossz útra tér; ál-
dássá akkor vált, amikor mindent
elengedve, feledve, tudta végtelen
szeretettel magához ölelni megtérő
fiát. Két keze: a jobb kéz anyai
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gyöngédséggel simogatta, a bal
kéz erős apai szeretettel fogta meg
vállát, jelét adva, hogy mindenben
és mindig segíteni fogja. Készek
csakis akkor leszünk - képletesen
szólva - ha majd mindkét fiút: a té-
kozlót és az apa iránti szolgálatot
teherként megélő fiút is őszinte
szívvel ölel jük szívünkre.
A legfontosabb témakör a szere-

tetről szólt, a Szeretet himnuszát
elemeztük, elmélkedtünk róla. A
szeretetben nincs DE, csak feltétel
nélkül i elfogadás! A türelem gyü-
mölcs bennünk, lelkünk gyümölcse.
A jóság, jóságosság a másik iránt.
Önzetlenség, nem keresi a maga
kényelmét. Nem gerjed haragra,
mindig megvárja a Lelket, aki mut-
atja a helyes utat, megoldást. Meg-
bocsátó, nem rója fel a rosszat. Ezt
magunkkal szemben is gyakorol-
nunk kell . Nem féltékeny, a szeretet
ki léptet az irigységből, féltékeny-
ségből. Nem kérkedik, nem gőgős,
tud hallgatni és elhal lgatni. A szere-
tet a minden!
Jó volt gyakorolni újra és újra ottlé-

tünk alatt is ezeket, a cselekedeteket:
* keresztutat járni a szabadban, a
fenyőfák oldalán lévő stációknál
imádkozni,
* szabadidőnkben kirándulni, imád-
kozni Magyarország legmagasabb
helyén lévő Három falu templomában,
* Galyatetőn rózsafüzért mondani

abban a templomban, ahol Kodály
Zoltán kísérte harmóniumon, a szent-
misén énekelt énekeket,
* meglátogatni a Kodály-kiál lítást,
* este tábortűz mellett beszélgetni,
nótázgatni,
* államalapító Szent István királyunk
tiszteletére bemutatott szentmisén
együtt imádkozni népünkért, hazán-
kért és keresztény megmaradásunkért.
Köszönjük Istennek, hogy velünk

volt. és köszönjük a szervezőknek
a sok munkát és fáradalmat. Mun-
kájuk eredményét mindnyájan
szívünkbe hoztuk haza, lelkünk
épülésére szolgál. Isten fizessen
meg érte.

- Kovácsné Éva -
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PROGRAMJAINK:

- szept 1 3. 9.00:
Szülők iskolája

(havonta)
*

- szept.1 4.1 7.00:
Spinyéri kápolna búcsúja

*
- szept.1 7.1 5.00:
Ars sacra séta.

Váci templomok bemutatása
*

- szept.1 7-1 8.
Hétkápolna búcsúja

*
- szept.1 9. 1 7.30:
Egyháztanács

*
- szept.24.1 8.00:
Akolitus avatás

a Székesegyházban.
*

- szept.25.1 8.00:
Nyitott templomok éjszkája:
könyvbemutató, szentmise,

Sil lye Jenő zenés
evangelizációja

*
- szept.29.1 7.00:

Szent M ihály búcsú
*

- szept.30.1 7.00:
Fiatal családok összejövetele

*
- Bibliaóra

szept.1 2.én hétfőn 1 8.30-kor
kezdődik a Plébánián

(két hetente)
*

- Alapozó felnőtt hittan
szentségekre készülünk

szept.1 9.-én hétfőn 1 8.30-kor
kezdődik a Plébánián

(két hetente)
*

- Férfi kör
péntek este 1 9.00-kor

(havonta)
*

- Friss házasok
szombat este 1 8,00-kor

(havonta)
*

- Ige kör
szept. 27.-én kedden 1 8.30-
kor kezdődik a plébánián

(két hetente)
*

- Baba-mama kör
szept.20.án kedden 1 0.00-tól.

(havonta)
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- Keresztelési oktatás:
2,3,4, kedd 1 6.30

*
- Gyermek foglalkozás:

pénteken 1 6.00-tól,
a Regőczi kápolnában

*
Középiskolás hittan,

bérmállkozási felkészülés
pénteken 1 7.00-tól,

a Regőczi kápolnában
*

- Ministráns foglalkozás:
kéthetente szombaton 9.30-tól

*
- Kirándulás:

hónap utolsó szombat
*

- A Regőczi kápolnában
szerdánként a szentmise után

Bibliaóra ill .
szentségimádás.

Minden hónap 1 3.-án
Fatimai engesztelő imádság

a szentmiséhez
kapcsolódóan.

*
- október hónapban

szombatonként 1 8.00-kor
Rózsfűzér imádság
a Rókus kápolnában

*
- okt.9.vasárnap 1 7.00:
Regőczi emlékmise,
szeretetvendégség

*
- okt.1 6. vasárnap 1 8.00-tól

Egyházzenei áhítat

- okt.25.péntek 1 7.00:
Fiatal családok összejövetele

*
- nov.1 . Mindenszentek:

1 5.00: szentmise a temetőben
(előtte sírszentelés)

*
- nov.25.péntek 1 6.00:

Fiatal családok összejövetele
*

- nov.26.szombat 1 4.00:
Adventi lelkinap, koszorúkötés

a Regőczi kápolnában
*

201 7. júni. 2 - 5.
Csíksomlyói zarándoklat

a Fehérek temploma
közösségével. Jelentkezési

határidő: nov. 1 .
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Az Egyház ötödik parancsa: Egyházadat anyagi hozzájárulásoddal támogasd.
Egyházi hozzájárulás a plébánián, a sekrestyében, az egyházi adószedonél és a

templomban kihelyezett csekkeken fizethető.
A Felsovárosi Plébánia számlaszáma:11 742094-201 22841

- Irodai idő a plébánián: Hétfő: 1 5.00-1 7.00, Kedd: 9.00-1 2.00, 1 5.00-1 7.00,
szerda: 9.00-1 2.00, 1 5.00-1 7.00, péntek: 8.00-1 0.00, 1 5.00-1 7.00

- Szeretnénk felhívni a figyelmet a Templom Kriptájának rendjére. Mécsesek
csak a kihelyezett állványon helyezhetők el tűzbiztonsági okok miatt. A virágok
számára közös vázákat helyezünk el. Kérjük megértő együttműködésüket.

A plébánia honlapja: www.feherektemploma.hu
*

Az élet kerekei ...

Ne feledjük, az idősebb emberek értékesek!

A megbocsájtásról.

A vonat lassan közeledett az állomás felé. Mindenki izgatottan várta már, hogy hazaérkezhes-
sen. Feltűnt nekem egy fiatalember, aki egyre idegesebben tekintett ki az ablakon. Miután
szóba elegyedtem vele, feltárult előttem - elmesélte szomorú élettörténetét. Fiatalon szülei el-
len lázadva megszökött otthonról. Nem bírta a szülői ház légkörét. Új barátaival mindent kipró-
bált - amitől otthon óvták, intették - ital, drog, csavargás - és lehetne még sorolni. Hamaro-san
azonban börtönbe találta magát, ahol nagyon megbánta addigi tettét! Éppen ma szabadult!
Nem volt hová mennie, ezért írt a szüleinek, hogy bocsássanak meg neki, és fogadják vissza
a szülői házba. Azt is megírta, megérti, ha nem tudnak megbocsátani. A délutáni vo-nattal fog
érkezni. Ha szülei készek visszafogadni, kössenek a kert végén lévő diófára egy fehér kendőt,
amit ő a vonatról láthat, különben tovább utazik. Amikor a vonat a kanyarhoz közeledett, a
fiún egyre nagyobb feszültség lett úrrá. Arra kért, hogy nézzem meg, ott van-e a fán a

MEGBOCSÁTÁST JELZŐ KENDŐ!
A kanyarhoz érve feltűnt a diófa, és én felkiáltottam a látványtól! A fa tele volt kendőkkel, sőt
lepedőkkel, nehogy a fiú tovább utazzon. . .




