Ünnepe: október 2.
A Római Katekizmus az angyalokról
azt
mondja: az angyalok szellemi
teremtmények,
szünet
nélkül
dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő
tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak.
Az ünnep hódolat Istennel szemben
aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet és öntudatot. Növelnie
kell bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, hiszen Isten is
egy tiszta, szent angyal által őrizteti azt.

Ünnepe: október 18.
Lukács, a szeretett orvos, Pál kísérője,
aki mindennek utána járt, és így írta meg
evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit. Megtapasztalta, amit mi is megtapasztalhatunk, hogy az Úr erőt önt belénk. Bátran járhatunk az Ő útján.
Lukács az orvosok védőszentje, de a
festők is védőszentjüknek tisztelik. Van
egy 6. századból származó hagyomány,
amely Lukácsot mint festőt említi. Eszerint a Szűz Anyát állítólag megfestette
volna. Rómában, de Czestochowában a
pálosoknál is mutatnak Lukácsnak tulajdonított Mária-képet. A legenda alapja
Lukács nagyon finoman megrajzolt Mária-képe.

II. János Pál)
Október hónapját hagyományosan a
szent rózsafüzérnek szenteljük. A rózsafüzér napjainkban új jelentőséget nyer,
erősebb és magasabb rendű szándékok
és vágyak örvénylenek körülötte. Most
már nem nagy győzelmeket kérünk, mint
Lepantónál (1571) és Bécsnél (1683),
inkább arra kérjük Máriát, hogy értékes
harcosokkal ajándékozzon meg bennünket, akik majd a gonoszság és tévelygés
szelleme ellen csatáznak az Evangélium
fegyvereivel, vagyis a szent kereszttel és
Isten igéjével.
A rózsafüzér imádsága az ember imája emberért. Az emberi együttérzés imája
ez, a MEGVÁLTOTTAK imája társaikért, amely az első megváltott szellemét
és szándékait tükrözi – MÁRIÁÉT, az
Egyház Anyjának és képének lelkét. Ez
az imádság a világ és a történelem minden emberéért szól, legyen az élő vagy
halott, hogy legyenek velünk együtt
Krisztus testévé és vele együtt örököseivé az Atya dicsőségének.
Imádságunk mindenkiért szól, így hát
mikor imádkozunk, azt ne csak egy emberért tegyük, hanem az egész népért,
hogy egyek legyünk velük.
Szerk. Faragó I.

„A nagy, Mária-tisztelő király tárt karokkal fogadta Szűz Mária Testvéreinek
Rendjét, és telket ajándékozott nekik
zárdaépítés céljára a budai Várhegy tövében, a Vizivárosban.”(P. Mátéffy J.
Brúnó kármelita atya könyvéből) a király Nagy Lajos, az évszám: 1372 volt,
amikor létrejött az Irgalmasság Anyjának szentelt első kármelita kolostor Ma-

gyarországon. A letelepedés előtt Tamási Szent Péter pápai követ ismertette meg
a királlyal a kármelita rendet, s hozta a
zászlót a pápától, mellyel Nagy Lajos királyunkat az „Egyház Védője” címmel
tüntette ki. A budait több kármelita kolostor alapítása követte. Pécs, Székesfehérvár, Privigye és Eperjes.
A virágzó kármelita kolostorokat a törökvész elsodorta. Hazánk török rabsága
alatt született meg a rendi reform. A török kiűzése után, a rend „sarutlan” ága:
Győrben, Budán, Székesfehérváron, Pesten kelt új életre.
Szent Teréz leányai magyar területre
1896-ban érkeztek. Gróf Eszterházy Mór
felesége Sopron-bánfalván telepítette le
őket. 1936-ban, három kármelita kolostorban 61 apáca volt. A letelepedés előtt,
pl. Zrínyi Miklós költő és hadvezér Katalin nevű leánya osztrák zárdában élt
kármelita életet haláláig, 38 éves koráig.
Mária Terézia uralkodása alatt 3750
kolduló barát és 191 remete élt Magyarországon. II. József a győri rendház kivételével az összes kolostort föloszlatta,
s berendezési tárgyaikat árverezés útján
eladták. Újabb alapításra 1896-ban került sor, a Huba utcában. 1903-ban, a
rendi elöljárók elszakadtak Ausztriától, s
létrehozták a Szent Istvánról nevezett
magyar tartományt. A zombori ház,
melyben a magyar noviciátus működött,
Trianon után kiszakadt. A rendi fiatalság
ezután a győri kolostorban kapott kiképzést majd 1930-ban új tanulmányi ház
létesült Keszthelyen, s további kolostort
is nyitottak.
Az 1948-ban meghirdetett Boldogaszszony Év-hez a magyar Kármel „Skapuláré napok” tartásával csatlakozott. A
skapulárét felvett hívek száma 1948 és
1949 években megszámlálhatatlan volt.

Csak 1949 év második felében tizenöt-ezren vallották magukat Mária gyermekének.
1950-ben a sarutlan kármelitáknak 93
tagja volt. Az 1950-ig tartó fejlődést Rákosi rendelkezése szakította meg. A
karmelita szerzeteseket internálták, majd
hivatásuktól megfosztották.
1989-ben ismét megindult a szerzetesi
közösségi élet. Az évben 4 helyen vezettek plébániát, s Budapesten lelkészséget.
A magyar királyi család Árpád-házi
karmelita szentet is adott hazánknak
Szent Angela személyében, aki András
magyar király Adelaida leányának unokája, Ulászló cseh király nővére volt.
Monostorban nevelkedett. A magyar királyi udvarból érkező kérő elől – férfiruhát öltve – megszökött. Királyi szüleitől
latin nyelvű levélben búcsúzott. Jeruzsálemben, a Kármel-hegyi Boldogasszony
kolostorban lett apáca.
Vértanú magyar kármelita szent. Magyar Boldog Pál (+1462), misszionárius,
a törökök között, mint hithirdető halt
vértanúhalált.
XX. századi nagy magyar kármeliták:
– Szeghy Ernő (1952) a ciszterci rendben volt szerzetes. Megvált a római
Szent Kereszt bazilika apáti keresztjétől,
s kolduló kármelita szerzetes lett Győrben. Avilai Szent Teréz és Keresztes
Szent János műveit fordította le élvezetes stílusban. Felvirágoztatta a katolikus
irodalmat. A rendi ifjúságot nevelte és
tanította.
– Márton Marcell atya (+1966) magyar-latin szakos tanár volt. 1925-ben
kérte felvételét a kármelita rendbe. Országszerte elismert szónok és gyóntató.
Jelszava: ”Szeretet az Isten! Mindent a
Szűzanyával, mindent Jézusért, mindent
szeretetből.”

"A legfontosabb ragaszkodás is megszűnik, ha a szeretett személytől hosszú
ideig távol vagyunk. Nekünk tehát az
Úristennel beszélgetnünk kell, és ez a
beszélgetés az ima.” (Szeghy Ernő).
G-né Paulus Noémi

Drága Kertvárosi Testvéreink!
Karácsonyra készülve próbáljunk meg
jobban Istenre figyelni. A mi jóságos
Atyánk vágyódik a velünk való találkozásra. Mindenkit nevén szólít és vár. De
ezt csak akkor tapasztaljuk meg, ha
csöndet teremtünk magunkban és figyelünk Rá.
Hogyan tegyük ezt? Napi 20-30 perc
csöndes elvonulás otthonunkban a Szentírással, hetente egy összejövetel a Plébánián nagy segítség mindenkinek ezen az
úton.
Pénzközpontú világunkban nehéz elhinni, hogy Isten nem a teljesítményemet
értékeli, hanem a létezésemet, a lényemet. Szeret úgy, ahogy vagyok, olyannak amilyen vagyok, ha gyönge, ha fáradt, ha bűnös... Az idő Isten ajándéka
számunkra, a kegyelem és megtérés terepe. Imádkozni imádkozva tanulunk.
Legyen ez a felajánlott imaidő ajándék Jézusnak – születésnapi ajándék. Jézussal való bensőséges kapcsolatom, életem értelme és hajtóereje. A Szentlélek
segít ebben.
Mindenkit szeretettel várunk!

Együtt imádkozzuk a rózsafüzért
1996. szeptemberében, László atya javaslatára, megalakítottuk plébániánk
Rózsafüzér Társulatát az akkori hittanosokkal. Októberben már szép számmal
csatlakoztak felnőttek is. Azóta is örvendetesen gyarapszunk.
II. János Pál pápa 2002.
októberében meghirdette a
Rózsafüzér Évét és újabb
öt titkot ajánlott. Ezzel Jézus nyilvános működésére
irányította figyelmünket. A
húsz titokkal végigelmélkedhetjük Jézus
életét. Szűzanyánk minden jelenésében
sürgeti ezt az imádságot.
A közelmúltban jelent meg egy könyv
Páter Petrus Pavlicek ferences atyáról,
aki rózsafüzérrel kezében járta Ausztriát
és imahadjáratot hirdetett az ország függetlenségéért. A kancellártól kezdve az
egyszerű segédmunkásig komolyan vették a felhívást. Kilenc évvel később a
szovjet csapatok kivonultak és országuk
szabad lett.
Nálunk, Mindszenthy bíboros annakidején hirdette, hogy ha egymillió imádkozó és engesztelő lesz Magyarországon, akkor népünk megmenekül. P. Szőke János atya ezért kéri engesztelők jelentkezését. Társulatunk is csatlakozott a
mozgalomhoz. Az eddigi imáinkkal, tizedünkkel járulunk hozzá az országos
engeszteléshez.
Kérjük égi édesanyánkat, Máriát,
hogy legyen közbenjárónk szent Fiánál
egy boldogabb és jobb jövőért.

„…legyetek tüzes lelkületűek:
az Úr az, akinek szolgáltok”(Róm 12,11)
Dr. Keszthelyi László és Ágnes
Gerberné Márta

Beöthy Tamás atya: Mélyebb és
Tartalmasabb kapcsolatunk Jézussal
Örömmel fogadtuk Beöthy Tamás
atyát, aki előadását saját meghívásának
élményével és egy kis bemutatkozással
kezdte. Jelenleg házaspárokkal foglalkozik, felszentelése óta a "Coursillo- t", ifjúsági hétvégéket, házas hétvégéket, lelkigyakorlatokat vezet, előadásokat tart.
Előadásának vezérfonala az a gondolat, hogy az emberek többsége annak ellenére sem szereti önmagát, hogy Isten
annyira szeret minket, hogy feláldozta
magát üdvösségünkért. Aki pedig nem
szereti önmagát, az a másik embert sem
képes szeretni. A helyes önszeretet önmagunk feltétel nélküli elfogadása úgy,
ahogy Isten megteremtett. Tehát mivel
Isten feltétlenül szeret bennünket, meg
kell tanulnunk nekünk is ezt tenni. Mindez Isten- és emberszeretetünk alapja.
Meg kell elégednünk önmagunkkal.
A Sátán ülteti belénk azt a gondolatot,
hogy rosszak, teljesen romlottak vagyunk, akik nem méltóak Istenhez. A világ minden eszközzel azt sugallja, hogy
Isten nem leli örömét bennünk, mivel
hibáink és bűneink miatt méltatlanok lettünk szeretetére. Valamint azt, hogy Isten nem adott meg valamit, ami a boldogságunkhoz szükséges. Ez pedig a jó
és rossz meghatározása az Istennel
szembeni autonómia. A Sátán azt sulykolja belénk, hogy ezt a hiányt csak az
anyagi javak halmozásával, önmagunk
előtérbe helyezésével pótolhatjuk, és ez
tehet boldoggá bennünket. Mivel Isten
nem szeret, magunkra vagyunk utalva,
csak a saját erőnkre hagyatkozhatunk.
Tehát a vallást elitélők nagyrészt ilyen
hamis istenkép alapján döntenek úgy,

hogy nem kérnek belőle. A Sátán célja
pedig éppen ez. A körülöttünk lévő világot saját elképzeléseink szerint át akarjuk alakítani ahelyett, hogy elfogadnánk
azt. Ez vonatkozik gyermekünkre, a környezetünkre, házastársunkra és kapcsolatainkra egyaránt.
A társadalomban a fiataloknak nincs
helyes anya és apaképük, mivel a szülők
nem töltenek elég időt a gyermekeikkel.
A mai fogyasztói társadalom ellensége a
család, a hit, a közösség, a természet és a
kultúra. Ezekben tud az ember személyisége kibontakozni, tehát ma ezeket akarják elsorvasztani. Így tömegembereket
kapnak, akik csak az anyagi javak halmozásában látják az élet értelmét. A média is azt sugallja, hogy az ember önmagában senki, attól lesz valaki, amit birtokol. Ha körülnézünk láthatjuk ennek az
ördögi tervnek a létrejöttét - az emberek
pedig elidegenednek egymástól és egyre
boldogtalanabbak. Csak az igaz, önzetlen szeretet megtapasztalása változtathatja meg őket, ez pedig csak önmagam kiüresítése és a másik feltétel nélküli befogadása által lehetséges.
A Jézus valódi szeretetét megtapasztaltató Szent Ignác lelkigyakorlat rávezet
minket arra, hogy megtaláljuk életcélunkat - Istennel mély, bensőséges kapcsolatot kell teremtenünk.
A hálátlanság a legocsmányabb bűn,
minden más bűn forrása. Aki önmagáért
nem tud hálát adni, örökre idegen marad
önmagától, a másiktól, a világtól. Ezt
akarja a Sátán, mi pedig követjük.
Krisztust, csak Őt befogadva, boldogan, magunkkal, Istennel és embertársainkkal megbékélve tudjuk hitelesen és
vonzó módon hirdetni az embereknek.
Egy elégedetlenkedő, savanyú, mosolytalan, békétlen kereszténytől senki sem
kérdezi meg: ki az az Isten akiben hisz,
akiben bízik? Tehát a feladat adott...

Katolikus Ifjúsági
Világtalálkozó Kölnben

(az előző másképp alakult)

Horváthné Kati

Szeptember 24-én délután
jöttünk össze ismét. Kezdő
imánkat a Jacsó házaspárért
ajánlottuk fel, akik betegség
miatt nem lehettek köztünk. Ezután
mindegyikünk elmesélte nyári élményeit, jót és rosszat egyaránt. Az utazások
szép emlékei mellett a kedvezőtlen
egészségügyi beszámolók is mutatták,
hogy lélekben inkább erősebbek vagyunk, mint testben. Az biztos, hogy életünkben minden nap Isten ajándéka, s ez
kortól független.
Szent Gellért püspök és vértanúról tartott rövid megemlékezés után videón
megnéztük a Szent Jobb története című
filmet. Az augusztus 20-i Szent István
napi körmenetet 40 évig nem lehetett
megtartani. Az elmúlt 15 év körmenetei
ékesen bizonyítják, hogy hitünk és az
Egyház erős még akkor is, ha a szokásos
tűzijáték nagyobb tömeget vonz. Az
evangelizálást minden nehézség ellenére
napi feladattá kell tenni az élő hitű keresztényeknek.
Az október 29-i teadélutánunkon
László atya tart beszámolót nyári zarándokútjáról.
Mihály Péter

Augusztus 9-én este indult a magyar
zarándokcsoport 7 busszal a Magyar
Szentek templomától az előtalálkozó
színhelyére.
Volkenroda falujában fogadták a 40
országból érkező fiatalokat. A hatalmas
füves területen sátrakban laktunk. A jókedv, jó hangulat végig kísérte a találkozót. Sok értékes beszélgetést gyümölcsözött az ottlét. A programokat több
nyelvre fordították. A sok embert sátrakba osztották az étkezésekhez. Mi egy
olasz és egy másik magyar csapattal ismerkedtünk meg. Ez az együttlét valójában a találkozásokról szólt elsődlegesen
és nem egy lelkigyakorlat volt.
Ami számomra igazi feltöltődést jelentett az a szentségimádás volt. Afrikai
négerekkel is találkoztunk, akik különböző hangszereikkel nagyszerű hangulatot teremtettek. Az esős idő miatt a negyedik és ötödik napra kellő sár alakult
ki. A „valódi” találkozó ideje alatt Bonn
városában, egy iskolában volt a szállásunk. A magyar katekézisre, ami három
nap volt, a belvárosba utaztunk. A délutáni szabadidőt templomlátogatással, és
egyéb programokkal töltöttük. Ellátogattunk a botanikus kertbe is.
Zarándoklatunk a kölni dómban elég
rövidre sikerült, mert nagyon sokan voltunk. Pénteken, egy német-magyar keresztúton vettünk részt. Szombaton a
reggeli
mise
után
indultunk
Máriamezőre, hogy együtt virrasszunk
XVI. Benedek pápával. A fiatalok lelkesen fogadták.
Ezen az éjszakán mindenki a szabad
ég alatt aludt hálózsákjában, ami elég
kevésnek bizonyult a hidegre való tekintettel.

Vasárnap a pápai szentmisén nagy
öröm volt számomra, hogy a kenyeret,
más adományok mellett, egy tolókocsis
férfi adta át a pápának.
A mise után még nyolc kilométer zarándoklás várt ránk a buszunkig. Ez az út
türelmünket, megértésünket is próbálta
tette.
A találkozó jelmondata: „Eljöttünk,
hogy hódoljunk előtte” (Mt 2,2).
Mindannyian hoztunk haza szívünkben egy- egy gondolatot, ami megérintett. Én talán a lelki megújulást és azt,
hogy jobban nyitott legyek másfajta emberekre is.
Jakab Zsuzsa

A MEGREPEDT VIZTARTÁLY
Valamikor nagyon régen létezett két
víztartály egészen közel, egymástól alig
tíz méternyire. Minden nap látták egymást és néha még beszédbe is elegyedtek.
Lényegesen különböztek egymástól.
Az első víztartály tökéletes volt. Az öszszetartó kövek egymáshoz simultak.
Nem lehetett semmit sem kifogásolni
rajta. Egy csepp víz sem szivárgott ki
sehol, olyan tökéletes volt a szigetelés is.
A másik már nem volt egészen jó.
Több helyen megrepedt és ezáltal egy
sebesült emberhez hasonlított. Itt-ott a
víz is szivárgott belőle.
Az első büszke és rátarti volt hibátlanságára. Csak nagy ritkán kereste fel egy
eltévedt madár vagy egy szomjas rovar.
A másikat indás növények borították el,
moha telepedett nedves oldalára. Nem
csoda, a kiszivárgó víz táplálta. Sok lepke és dongó tanyázott a nedves köveken,
sőt még madárfészek is akadt.

Nem volt tökéletes, de nagyon boldognak érezte magát.
Hinnünk kell a tökéletességben, és bátorságra van szükségünk, hogy elfogadjuk a tökéletlent. Olyan világban élünk,
amelyben a tökéletességet össze lehet téveszteni a felsőbb helyre való törekvéssel, ahol mindenki első akar lenni, és a
központban akar helyet foglalni, csak
azért, hogy valaki legyen.
Az egyetlen tökéletesség a szeretet.
Csak a szeretet szellemében tudjuk megérteni, amit Jézus mondott: „Legyetek
tökéletesek, amint mennyei Atyátok is tökéletes.” (Mt 5,48)
Aki kitárja a karját, lehet, hogy nem
csinál karriert, de viszont találkozik sok
emberrel, akiket átölelhet.
(Bruno Ferrero)

Családakadémia
Évadnyitó találkozónkat
szombaton este 7
órakor tartjuk. Közösségünk hűséges
tagja,
vitaindító gondolatainak címe:

Mindenkit szeretettel várunk a hittanteremben.
Gerber Gábor és Zsuzsa

Az esti szentmisén közösen énekelünk. A találkozót agapé zárja.
Jakab Márta

