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Jézus szívéhez közeledve…
Amikor közeledünk valamihez, akkor egyre jobban
kezdjük látni. Látni egyre jobban, ami előbb még
szinte láthatatlan volt. Minél közelebb kerülünk
és egyre kisebb a távolság, annál inkább látjuk a
részleteket is. A távolinak hitt tárgy, fogalom vagy éppen személy közeledését leginkább akkor vesszük
észre, ha nincs akadály, ha nem
áll utunkba senki és semmi.
Mindannyian rendelkezünk
azzal a tapasztalattal, mivel
jár az, ha egy embertársunk
szívét el szeretnénk nyerni,
meg szeretnénk hódítani
vagy éppen vissza szeretnénk szerezni. Beszélhetünk
egy hatalmas álomról, ami
valósággá válhat. És beszélhetünk csalódásokról is, amikor azzal
szembesültünk, hogy a távolinak vélt
személy távol maradt (mert inkább álom maradt),
mert talán tudatosan távol akart maradni. És megéltük a szívek találkozását is, ami szinte leírhatatlan
örömmel töltött el bennünket. Itt is keresünk valamit vagy valakit. Hol a határ, meddig menjünk el?
Egy-egy szívet (meg)hódítani mindenki szeretne.
Közel kerülni a legbensőbbhöz, ami titokzatos, ami
kimeríthetetlen és kiismerhetetlen. Ki ne szeretne
ilyen tapasztalatnak részesévé válni? Vonz bennün-

ket a mélység. A mélység, amely változtat és alakít.
Egymást alakítjuk. Szinte észrevétlenül történik a
változás és változtatás. Mi már ismerünk egy egészen különlegesen tiszta szívet is. Ő mindig vágyakozik utánunk. Nem fárad bele, hogy
ennek „hangot” adjon. Meghalljuk
ezt a hangot? Válaszolunk rá?
Szívünkbe írta a Teremtő utáni vágyakozást, miközben
meghagyta teljes mértékben
szabadságunkat. Csodálatos ez a vágyódás, amit így
is fogalmazunk énekünkben: „Szívemet tedd szent
Szívedhez hasonlóvá, kérlek,
szívemet fűzd a tiédhez, jóvá,
szelíddé tedd.” Jézus szívének
ünnepe segíthet elmélkednünk
azon, mit jelent számunkra, hogy Ő
egészen közel jött hozzánk. Teljesen és
visszavonhatatlanul Szent Szívét szeretné nekünk
ajándékozni. Nem akar befolyásolni, nem akar
megvezetni, de vezetgetni és kiteljesíteni életünket
annál inkább. Legyünk nyitottak az Ő közeledésére,
az Ő végtelen irgalmas szívére!
Urunk Jézus, hálát adunk mérhetetlen szeretetedért, amit irántunk tanúsítasz. Te formáld és alakítsd szívünket Szent Szíved szerint!
István atya
2016. június
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FŐSZERKESZTŐI JEGYZET

Szabadság
A nyár kapujában a fiatalok kirobbanó energiája és épp másokat segítsük közelebb ehhez, elmerüljünk a
életöröme elsöprő erővel képes hatni, vagy éppen közösség örömében („Arcodat keresem”), vagy épp
a felszabaduló idővel és energiákkal nagyszerű al- elköteleződjünk szolgálata mellett. Javítsunk emberi
kotásokat vihet véghez. Egy kicsit talán mindan�- kapcsolatainkon a családban, a munkahelyen, baráti
nyiunk számára megváltozik ilyenkor a napi rutin, körünkben, a plébánián. Tegyünk valamit a másimegpróbáljuk kihasználni a hosszabb nappalokat, kért, a hazánkért. Cselekedjünk, lépjünk egyet előre
a napsütést, a kellemes időjárást, a szabad napokat. – egyénenként és közösségként. Micsoda alkalom!
Rajtunk áll: mivel töltjük, hogyan használjuk fel.
„Sokkal több a világ, mint ami én vagyok, mint
Hiszen gyakorlatilag ugyanazon energiák rombolni amit én meg tudok magyarázni” – írta le őszintén
és építeni is képesek, s a potenKopp Mária orvos, pszichociál mindkét típusú cselekvéslógus: és valóban, a nyári erre megvan bennünk.
dőben járva vagy elmerengve,
A különbség mégis óriási:
felnézve a csillagos égre, átérsilányabbá tesszük a világot,
zünk valamit ebből a „sokkal
vagy minőséget hozunk létre?
többől”.
Egynapnyi – ha tetszik: tizenöt
A napokban kitárulnak az
perc – hírnév a világ számunkiskolák kapui, rövidebb-hos�ra, vagy maradandót szeretszabb időre szabadságra menénk alkotni, olyat, amire
gyünk mind. Az alkalom adott:
méltán lehetünk mi is, közösségünk is büszkék? Az
bölcsen használjuk ki szabadságunkat! XVI. Beneelőttünk álló nyár ismét alkotó energiákat készül a dek intése vezethet minket: „Nem az szabad igazán,
felszínre hozni. Nem csak az iskola gondjaitól meg- aki minden lehetőséget nyitva hagy attól való félelszabadult gyerekekből, hanem mindannyiunkból. mében, hogy valamit elveszít, hanem az, aki szabad
Talán épp itt az idő, hogy megtegyünk valamit, amit elhatározásából elköteleződik arra, hogy mások érrégóta halogatunk: elolvassunk, vagy épp megírjunk dekében cselekedjen.” Íme, a keresztény program!
egy könyvet, rendezzük Istenkapcsolatunkat, vagy
Vágvölgyi Gergely, Faragó András
Cikkeiket, beszámolóikat, verseiket, javaslataikat és észrevételeiket
a kertvarosikronika@gmail.com címre várjuk.

Teréz anya: Himnusz az Élethez
Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan
az Élet szépség – csodáld meg
az Élet boldogság – ízleld
az Élet álom – tedd valósággá
az Élet kihívás – fogadd el
az Élet kötelesség – teljesítsd
az Élet játék – játszd
az Élet érték – vigyázz rá
az Élet vagyon – használd fel
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az Élet szeretet – add át magad
az Élet titok – fejtsd meg
az Élet ígéret – teljesítsd
az Élet szomorúság – győzd le
az Élet dal – énekeld
az Élet küzdelem – harcold meg
az Élet kaland – vállald
az Élet jutalom – érdemeld ki
az Élet élet – éljed!

TUDÁSTÁR

Pünkösd

A húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb
ünnepünk. A pünkösd neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered, ami arra utal, hogy a húsvét utáni
ötvenedik napon ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét
és az egyház születésnapját. Az ószövetség korában
eredetileg aratási hálaadó ünnep, az első zsenge ünnepe volt, majd a törvényadás emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett
népével a Szinaj-hegyen, és Mózes által törvényt hirdetett. Az ünnepet ma is megtartják, és mivel hétszer hét nappal ünneplik pészah után, ezért a „hetek
ünnepének” is nevezik (Savuot).
Az egyház születésnapját jelentő pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja,
miként szállt le azon a napon a megígért Szentlélek
a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet
sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus
Krisztus missziós parancsának teljesítésére. A lélek
indítására különféle nyelveken kezdtek el beszélni.
Péter apostol prédikálásának hatására pedig sokan
megtértek. Belőlük alakult meg az első keresztény
gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.
Bár pünkösdöt ünnepként csak a II. században
említik ókori keresztény írók (Tertullianus, Órigenész), ünneplése egyidős az egyházzal, tehát az

apostolok idejéből való. A bérmálás szentségét hagyományosan pünkösd ünnepétől kezdve szokás
kiszolgáltatni. A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt
Szentlélek eljövetelének megünneplését. A katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja
szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör
ünnepélyes befejezése. Bár pünkösdhétfő a zsinati
liturgiareform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban – 1993 óta Magyarországon is – munkaszüneti nap.
Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar
eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság
legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek
egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel
akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a Nagyerdőnél
győzelmet arattak, megvédték ősi katolikus hitüket.
Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden
pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a
nagy búcsút, ahová több százezer ember érkezik az
egész Kárpát-medencéből és a világ más tájairól is.
Dr. Hollósy Ferenc
2016. június
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TUDÁSTÁR

Ki a Szentlélek?
Sok félreértés van a Szentlélekkel kapcsolatban. Néhányan úgy gondolják, hogy a Szentlélek egy személy. Mások szerint egy személytelen hatalom, amit
Isten ad. Ismét mások úgy vélik, hogy egy misztikus
erő. Kicsoda hát Ő?
A Szentlélek létezését mindhárom monoteista
vallás (judaizmus, iszlám, kereszténység) elfogadja,
tiszteli és ünnepli, de természetét és jelenlétét illetően eltérően magyarázzák.
A judaizmusban Isten lelkeként, lélegzeteként jelenik meg. A héber nyelvű Bibliában úgy találkozunk vele, mint rúach ha-(q)qódes – a szentség szelleme, rúach Elohím – Isten szelleme, illetve a rúach
Adonáj (Jhvh) – az Örökkévaló szelleme.
Az iszlám vallásban személy, egy szent természetű lélek, méghozzá Gábriel arkangyal.
A kereszténység tanítása szerint a Szentlélek az
Isten lelke, a Szentháromság harmadik személye.
A Szentháromságban hívő keresztények szerint a
Szentlélek „valóságos személy”, de sohasem ábrázolják személynek. Nagy Szent Vazul (Kr. u. 329–379)
szerint a Szentlélek ugyanolyan imádatra méltó,
mint az Atya és Fiú. Nagy részben neki köszönhetjük, hogy a konstantinápolyi zsinat (381-ben) felvette a hitvallásba (nicea–konstantinápolyi hitvallás):
„Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik. Akit épp úgy
imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő
szólt a próféták szavával.”
A nyugati keresztények szerint az Atyától és a Fiú
tól, a keleti keresztények szerint pedig az Atyától
származik („az Atyától, a Fiú által”). Ez vezetett el az
ún. filioque-vitához, mely 1054-ben a keleti s nyugati
keresztények közötti szakadás egyik oka volt.
Az antitrinitárius irányzatok szerint a Szentlélek
nem személy, hanem Isten lelke – a judaizmushoz
hasonlóan Isten ereje.
Mit mond a Biblia a Szentlélek személyéről? Egyszerűen azt, hogy a Szentlélek maga Úr (2Kor 3,17)
és Isten (ApCsel 5,3-4). Azt is kijelenti, hogy egy
személy, egy lény tudattal, érzésekkel, akarattal.
A görög nyelvű Újszövetségben a pneuma hagion-ként jelenik meg, amelynek fordítása a Szent
Szellem, hogy megkülönböztessék a görög pszükhé kifejezésnek megfelelő lélek szótól, melyet más
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értelemben is használnak (például az ember alkotórészeinél).
A latin nyelvű szövegekben a Spiritus Sanctus
megnevezéssel találkozunk, amelynek magyar megfelelője szintén Szent Szellem. Amíg a katolikus és
protestáns egyházak megmaradtak a történelmi hagyományon alapuló Szentlélek kifejezés használata mellett a bibliafordításokban, addig a felekezetek
többsége a Szent Szellem kifejezést használja.
Az a tény, hogy a Szentlélek maga Isten, világosan
látszik például az ApCsel 5:3-4-ben. Itt Péter ellentétbe kerül Ananiással, amiért az hazudott a Szentléleknek, és azt mondja neki, hogy „Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.” Egyértelműen
kiderül, hogy a Szentléleknek hazudni annyi, mint
Istennek hazudni.
Onnan is tudhatjuk, hogy a Szentlélek maga Isten,
hogy az Ő jellemzői és tulajdonságai igazak rá. Például a Zsolt 139,7–8-ból látható, hogy a Szentlélek
mindenhol ott van: „Hova menjek lelked elől? Orcád
elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy,
ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.”
Aztán az 1Kor 2,10-ben a Szentlélek mindentudását látjuk: „Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten
a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még
Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az
emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem
ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.”
Tudhatjuk, hogy a Szentlélek egy személy, mert
tudata, érzései és akarata van. A Szentlélek gondolkozik és tud (1Kor 2,10). El lehet szomorítani (Ef
4,30). Közbenjár értünk (Róm 8,26–27). A saját akarata szerint döntéseket hoz (1Kor 12,7–11). A Szentlélek maga Isten, a Szentháromság harmadik személye. Istenként a Szentlélek a vigasztaló és tanácsadó,
akit Jézus megígért (János 14,16,26; 15,26).
Az Atya és a Fiú azért küldte el a Szentlelket a
Földre, hogy az egyházban Jézus Krisztus személyét
fölmagasztalja, és minden hívőt elvezessen a Fiúval
való személyes közösségre, a valóságos Isten ismeretére és imádatára.
A Szentlélek folyton munkálkodik. Munkálkodása tökéletességre vezeti az Ő irányítását elfogadó
hívőt. A tökéletesség tizenkét jellemzője az egyház

hagyománya szerint a Gal 5,22–23, a Vulgata alapján: szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés,
jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.
Mivel ezek a tulajdonságok az élő Isten megnyilvánulásának jelei az adott (hívő) személy életében,
érthető, hogy ezek tudatos megsértése, elutasítása
kifejezett szembefordulást jelent a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó, azokból kiemelni
akaró tevékenységével. Szoros értelemben ezek a
bűnök a Szentlélek káromlását jelentik.
A Biblia szerint a Szentlélek káromlására nincs
bűnbocsánat. „És ha valaki valamit mond az embernek Fia ellen, megbocsáttatik annak; de annak,
aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, meg nem
bocsáttatik.” (Luk 12,10, Károli Gáspár fordítása).
Ezért nagyon komolyan kell vennünk a Szentlélek
elleni bűnöket:
1. Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Isten kegyelmét másoktól irigyelni.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben
megátalkodni.
6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.
A bérmálás szentsége révén Istentől kapunk hathatós segítséget ahhoz, hogy a vigasztaló Szentlélek
munkálkodása által megszabaduljunk a bűnöktől,
és megtisztulva lelkünket ismét Őhozzá emelhessük fel.
Pünkösdkor a Szentlélek maradandó készségeket adományozott az Őt befogadó híveknek. Ezek
kiegészítik és tökéletessé teszik mindazok erényeit,
akik megkapják őket. A híveket egyúttal fogékon�nyá és tanulékonnyá teszik arra, hogy készségesen engedelmeskedjenek az isteni sugallatoknak.
A Szentlélek hét ajándéka a következő: 1. a bölcsesség, 2. az értelem, 3. a jótanács, 4. a lelki erősség, 5. a
tudomány, 6. a jámborság, 7. az istenfélelem.
A Lélek ajándékát nem lehet ügyeskedéssel megszerezni vagy megvásárolni, mint Simon mágus, aki
pénzt ajánlott érte, amikor látta, hogy az apostolok
milyen csodákat tesznek Általa (ApCsel 8,18–21).
Nem lehet örökölni, kiérdemelni sem, mint ahogy a
gazdag ifjú gondolta: ha ő a törvényt megtartja, övé
az Isten országa és minden ajándéka (Mk 10,17–27).
A Lélek ajándékát csakis egyenes úton nyerhetjük
el: ajándék, amit kérni kell. Ajándék, amit elfogadásra és befogadásra készen hittel megkaphatunk a
Mennyei Atyától.

A kérés módjáról még többet is megtudhatunk:
Jézus egymást követő kifejezéseiben ugyanis fokozás van! „Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok,
zörgessetek, és megnyittatik.”
Érdemes végiggondolni ezeket a fokozati különbségeket: Kérjetek – keressetek – zörgessetek! Kérni pl. lehet személytelenül, ismeretlenül, távolról,
körlevelek vagy internetes körüzenetek útján, akár
lényegtelen dolgokat is. Amikor viszont már keresünk valamit, az valószínűleg fontos nekünk, ezért
utánajárunk, talán végigtelefonáljuk a fél országot,
keressük mindenhol, hogy megszerezhessük. Na és
hogyan kell zörgetni? Zörgetni bizony már nem lehet személytelenül, sem távolból! A zörgetéshez oda
kell menni és cselekedni kell! Zörgetni nem lehet
egyszerre több ajtón, mindig csak egyen!
Meg vagyok győződve, hogy nekünk személyesen és közösségünknek is éppen erre a zörgetésre
van szüksége! Arra, hogy megkeressük azt az egy
ajtót, azt a Mennyei Atyát, akitől a Lélek ajándékát,
a megújító erőforrást elnyerhetjük! Meg kell tanulnunk zörgetni.
Jézus erre bátorít minket a mai ünnepen. Kérjük
Istent, hogy ajándékozzon meg minket Lelkével,
megújító erejével!
Dr. Hollósy Ferenc

2016. június
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CSALÁDRÓL CSALÁDRA

„Befogadó templomi közösségbe jövünk”
Eljöttem az Öcsi családhoz látogatóba, a nyári
lapszámban őket ismerheti meg a kedves olvasó
egy kicsit közelebbről.
– Először is, kérlek, mutassátok be családotokat
röviden!
– Zsuzsa: Egy öttagú család vagyunk. Férjemmel,
Bélával ma ünnepeljük, hogy pontosan 17 éve házasodtunk össze. Egy osztályba jártunk a gimnáziumban, onnan ered a kapcsolatunk. Mind a ketten
vidékiek vagyunk, Béla veszprémi, én kisbéri. Az
egyetemi éveinket itt töltöttük Budapesten. Béla közgazdász, én pedig orvos vagyok. Az egyetem után házasodtunk össze, itt kezdtünk el dolgozni Budapesten, és azóta élünk itt. Véletlenül kerültünk Újpestre,
hiszen nincsen semmilyen hozzátartozónk, aki budapesti lenne. Itt vásároltuk meg az első lakásunkat,
aztán itt ragadtunk. Tizennégy éve élünk itt. Három
gyermekünk született a házasságunk alatt, a két nagyobbik lány, Rebeka és Boglárka, 16 és 13 évesek.
Van egy fiunk, Boldizsár, ő most lesz 8 éves. Béla egy
Bankárképző nevű helyen dolgozik, a cég székhelye
az első kerületben található, én pedig a Semmelweis
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Egyetemen kutatóként dolgozom, orvostanhallgatókat és gyógyszerészhallgatókat oktatok.
– Boglárka: Mi az angol nyelvet emelt szinten
oktató általános iskolába, vagyis a Fóti úti suliba járunk Boldival. Boldi másodikos, én hetedikes. Rebi
az Eötvös József gimibe jár. Én kosárlabdázom, Boldizsár úszik, Rebeka pedig kajakozik.
– Említettétek, hogyan kerültetek Újpestre, de
hogyan kezdtetek a plébániához kötődni?
– Zsuzsa: A főplébániára kezdtünk el járni templomba, mert az volt szem előtt, a főtér közelében.
Nem voltunk itt egyáltalán ismerősek. Amikor Rebeka óvodás lett és elkezdte a hittant, elkezdtünk
ide járni. Ez a templom közelebb is van hozzánk, és
nagyon barátságosnak találjuk ezt helyet…
– Boglárka: …és jó a közösség is.
– Zsuzsa: Igen, Boginak vannak itt barátai. A nagyobbak itt voltak elsőáldozók, és Rebi idén bérmálkozott.
– Mi az, ami megragadott benneteket a közösségben?
– Boglárka: Ez nem olyan nagy közösség, sokan
ismerik egymást és befogadóak az emberek.

– Neked ki a barátod-barátnőd?
bánt velünk úgy, mintha kis buta gyerekek lennénk,
– Boglárka: Régebben több emberrel tartottam és ez így nagyon jó érzés volt.
a kapcsolatot, de most elsősorban Tillával.
– Hamarosan itt a nyár. Hogyan indultok neki?
– És ti, szülők, ezt hogyan látjátok?
Mi az, amit nagyon vártok benne?
– Zsuzsa: Mivel mi kívülről jöttünk ide, nincsenek
– Boldizsár: A szülinapom, 8 éves leszek!
szoros kapcsolataink a közösségen belül, mert az isme– Boglárka: Kicsit többet lehet aludni, nem kell
rősi körünk nem Újpesthez köthető. Viszont amennyi tanulni, tervezgethetek, elmehetünk a nagyiékhoz.
időt itt töltünk, azt nagyon élvezzük. Nagyon kelle- Lesz edzőtábor, ami négy hetes – nagyon szeretem
mesnek és befogadónak találjuk ezt a közeget.
–, ahol együtt vagyunk mindenkivel. És amikor
– Béla: Itt az eddig már megismert plébániákhoz
anyáék szabadságon vannak, akkor mindig elmeképest jobban otthon érezhetjük magunkat, még gyünk nyaralni, és akkor velük lehetünk. A nyárannak ellenére is, hogy sokakat – egyelőre – nem nak különleges varázsa van, gyakran vacsorázunk
ismerünk. Nem egyszerűen templomba jövünk, ha- ilyenkor kint a teraszon.
nem egy befogadó templomi közösségbe.
– Zsuzsa: Igen, ilyenkor mindig kint vagyunk.
– Mit gondoltok, esetleg később milyen módon Amúgy is mindig együtt vacsorázik a család, de
csatlakoznátok szorosabban a közösséghez?
ilyenkor a teraszon tehetjük, és nem kell rohanni,
– Boglárka: A plébániai hittanra szívesen jár- itt a szabadság. Ilyenkor meglátogatjuk a család
nék, de mostanában mindig közbejöttek a külön olyan tagjait is, akik távolabb laknak tőlünk.
órák. Jó lenne feleleveníteni a régebbi kapcsolatai– Boldizsár: Sokat lehet ilyenkor fürdeni…
mat. Jó lenne ott lenni, Tilla is sokat mesél róla!
– Nagyon köszönöm az eddigi válaszokat is, de
– Rebeka: A jövőben én is szívesen járnék vala- még lenne egy fontos kérdésem, ami a közeli gyemilyen hittanra, de ez nagyon függ az időmtől.
reknap kapcsán is aktuális lehet: mi a család ked– És ti, szülők?
venc sütije?
– Béla: Jó kérdés! Ehhez jobban meg kellene is– Rebeka: Görög citromos süti.
mernünk, milyen csoportok működnek. Meg hát az
– Mikor készül?
idő. A munkám miatt is későn jövök haza, vagy a
– Rebeka: Amikor csak lehet!
gyerekeket menedzseljük. Ezen kívül nem teszünk
– Köszönöm a válaszokat, és reméljük, hogy hasemmi extrát, aztán elkezdünk öregedni, a gyere- marosan még aktívabb tagjai lesztek a közösségkek önállósodnak és több időm lesz.
nek, és akkor gyakrabban fogunk találkozni!
– Zsuzsa: Én biztosan ki fogom élni a karitatív hajIstván atya
lamaimat néhány év múlva. Csak most pont egy olyan
életszakaszban járunk, amikor a saját családunkban
Görög citromos süti
is sokszor érezzük, hogy nehezen tudunk eleget tenni
(A Végre otthon! Stahl Judit szakácskönyvből)
az elvárásoknak. Éppen olyan éveket élünk, amikor
Elrettentő mennyiségű cukor van benne, de megéri.
egy kicsit nehezebb a közösségre időt szánnunk.
Hozzávalók:
– Rebi, te most bérmálkoztál. Mi az, ami téged a
A tésztához: 20 dkg finomliszt, 10 dkg gríz, 2 kávéskan
ál szódabilegjobban megérintett a ennek kapcsán?
karbóna, 1 csipet só, 35 dkg cukor, 2½ dl joghurt, 3
tojás
, 1 citrom,
– Rebeka: Nagy élmény volt a bérmálás, és a lega tepsi kikenéséhez kevés vaj
jobban azt tetszett, hogy a G-dúr misét ismert szóA sziruphoz: 1,5 dl víz, 15 dkg cukor, 4 citrom reszelt
héja és leve
listák is énekelték. Én nagyon szeretem a komolyzeA lisztet, a grízt, a szódabikarbónát, a sót és a cukro
t összekevernét. Ha a lelki részét nézzük, akkor azt mondhatom:
jük, majd külön a joghurtot, a tojásokat, 1 citrom
reszelt héját
megkönnyebbültem, vidáman és felszabadultan
és 1 evőkanál citromlevet. Ezek után a két részt össze
keverjük és
mentem haza a mise után. De nem tudom pontosan
kivajazott 30*20 cm-es tepsibe öntjük. 160 °C-os sütőb
en 45-50
leírni, nagyon jó volt.
perc alatt megsütjük.
– A püspök atyával való találkozásról mit mon- Közben a sziruphoz a vizet a cukorral,
a citromok héjával és a ledanál?
vével összefőzzük. Először takarékon melegítjük, majd
3-4 percig
– Rebeka: Számomra nagyon jó élmény volt, forrásban tartjuk.
mert azt hittem, hogy a püspökök olyan konzerva- A megsült meleg sütit villával sűrűn megszurkáljuk és rákanatív, mogorva emberek, de ez a püspök pont az ellen- lazzuk a szirup felét. 15 percig állni hagyjuk, majd a maradék
szirupot is rálocsoljuk. Kihűlve szeleteljük.
kezőjét bizonyította be. Nagyon kedves volt. Nem
2016. június
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Vendégségben a Szent István-plébánián
A Krisztus Király Szolgálói Közösség világi intézmény. Ez azt is jelenti, hogy nem élünk zárt klauzúrában. Minden nővérünk a maga lakhelyén, családja körében vagy egyedül él, ott teljesít szolgálatot.
Többségben az egri egyházmegye területén, a szélrózsa minden irányában élünk, de
nagy öröm, hogy
pár éve Újpesten
és egy pár hónapja Pécsen is van
jelöltünk, érdeklődő közösségünk
iránt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is minden
hónapban másmás nővérünk lakóhelyén tartjuk
közösségi
találkozónkat. Április
9-re így kaptunk
meghívást
Kármán
Veronika
nővérünk által az
Újpest-Kertvárosi
Szent István Plébániára. Év elején
döntés született arról is, hogy ezen az összejövetelen választjuk meg a Magyarországon élő közösségünk új vezetőnőjét, mivel előző vezetőnk, Horváth
Terézia mandátuma ebben az évben lejár. Izgalommal készültünk, és majdnem teljes létszámban részt
is tudtunk venni a találkozón.
Horváth István plébános atya és a plébánia hívei közül néhányan örömmel és nagy szeretettel
fogadtak minket. Némi pihenés, felfrissülés után
szentmisével vette kezdetét a közösségi nap. István atya homíliájában megerősítette küldetésünk
fontosságát. Párhuzamot vont a szentleckében
hallott és a közösség életében történő vezetőválasztás között. Szükség van bölcs vezetőkre, akik
életük példájával mutatnak utat a rájuk bízot
taknak.
Ajándék volt még a fiatalok által nyújtott gitáros
szolgálat. Hála és köszönet érte.
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A szentmise után kezdődött a választás, melynek
hitelességét és tisztaságát Horváth István plébános
atya és Gerber Zsófia szavazatszámláló, valamint
Tajti Róbert mint jegyzőkönyvvezető biztosította. A közösség Fazekas Mónikát választotta új vezetőnőjének, aki
jelenleg Göncön
él, Göncön és
Hidasnémetiben,
valamint ezek fíliáiban látja el főállású
hitoktatói
szolgálatát.
Bízunk benne,
hogy fiatalsága új
lendületet hoz közösségünk életébe.
Nagy meglepetés volt számunkra Vágvölgyi Gergely világi elnök
köszöntője, melyet távollétében
Kármán Veronika
olvasott fel. Méltatta a gyakran
háttérben meghúzódó szerzetesek
áldozatos munkáját, elhívatottságát, ami nagy áldás a hívek számára
is. Szavai megérintették szívünket, jó volt hallani,
hogy a világiak is értékelik, elismerik a megszentelt
életet élők szolgálatát.
Szentségimádással zártuk a közösségi nap hivatalos részét, hálát adva a közösségben megélt kegyelmekért, és áldást kérve az új, valamint a leköszönő vezetőnőnk munkájára, további életére.
Ezután a plébánia közössége finom ebédre hívott meg bennünket, melyet velük közösen, vidám
együttlétben fogyasztottunk el.
Köszönjük a dolgos, szorgos kezek munkáját, a
szeretetet, az odafigyelést, mellyel elhalmoztak
minket.
Köszönjük, hogy közösségünk eme fontos eseményét önöknél, önökkel közösségben ünnepelhettük.
Eger, 2016. 04. 15.
Ipacs Zsuzsanna, ACR nővér

Bérmálás és G-dúr mise – ahogyan én éltem meg
Május 8-án, délelőtt 10 órakor
különleges szentmisén vehettek
részt közösségünk tagjai és azok,
akik ellátogattak templomunkba.
A bérmálás szentsége kiszolgáltatásának nem lehetünk minden évben tanúi, mint ahogyan
püspök által celebrált misén
való részvétel sem adatik meg
minden héten. A misébe ágyazott csodálatos zenemű pedig
végképp feledhetetlenné tette ezt
a vasárnapot. Számomra mindenképpen, mivel abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy
bérmálkoztam és énekeltem is
ezen a szentmisén. Mindkettő
felemelő élmény volt. Nehéz
szavakba önteni, amit ezekben a
napokban átéltem. A Szentlélek
már szombaton is sok kegyelemben részesített: egy remekül
sikerült kirándulás után este a
szentgyónás és a zenés dicsőítés
közben (hála a közreműködőknek és az ötletgazdáknak) szinte
szárnyaltam, soha nem tapasztalt boldogságérzés töltött el.

Alig aludtam, mivel korán reggel
beénekléssel kezdett a kórus, de
egyáltalán nem éreztem fáradtságot, sőt teljesen fel voltam
dobva, bár kicsit izgultam is, és
nagyon vártam már a misét.
Ősz óta készültünk a bérmálásra István atyával, ezek a
plébánián töltött órák segítettek
még közelebb kerülni Istenhez.
Minden alkalommal lélekben
gazdagodva tértem haza. A
kórussal is ősszel kezdtük el tanulgatni Schubert G-dúr miséjét,
ami az elején igen nehéznek tűnt.
Heti egy kóruspróba nem sok,
főként, ha figyelembe vesszük,
hogy egyéb szolgálatainkra is
készülnünk kellett (karácsony,
keresztút, húsvét), no meg a

munka és a család mellett nem
mindig tudunk részt venni a
próbákon. Nekem az első sikerélményt az április 9-én megtartott közös próba nyújtotta, ahol
együtt gyakoroltunk a vendég
kórussal és a zenekarral. Egy
teljes szombat délelőttöt kellett
rááldoznunk (meg később még
egyet), mégsem volt áldozat,
mert annyira jól szólt a mű,
hogy észre sem vettük az idő
múlását, csak élveztük a zenét.
Az ünnepi mise után a Laudate kórus agapéval köszönte
meg a szólistáknak, zenészeknek,
énekeseknek a közös munkát.
Közösségünk több tagjától is
kaptam ajándékot és szívből jövő
kedves szavakat bérmálkozásom
alkalmával. Bérmaanyám pedig
ebédmeghívással koronázta meg
a napomat, ami váratlanul ért, és
nagyon jól esett. Meghatódtam.
Remélem, mindenki kapott
valami többletet ezen a különleges misén!
Endrődi Mónika

Ima a Szentlélek hét ajándékáért
Bölcsesség Lelke – gyújts bennünk világosságot, hogy az egy
szükségest szemünk elől soha
el ne vétsük; hogy a földi élet
eseményeit az örök igazságok
fényében ítéljük meg, és a múló
javak használatában örök szempontok vezessenek!
Értelem Lelke – tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét! Adj az igazságok
megértésén felül érzéket is
egyházad szelleme iránt, és őrizz
meg a hitben való eltévelyedéstől!

Jó tanács Lelke – add, hogy
meglássuk és kövessük mindenben Isten akaratát!
Erősség Lelke – adj nekünk
erőt a kísértésben, béketűrést a
szenvedésben, állhatatosságot a
bűn elleni harcban, és lendületes
odaadást hivatásunk követésében!
Tudomány Lelke – mélyítsd
el bennünk a megismerést,
hogy tudjuk, mit miért kell
hinnünk, képesíts az Úr igazságainak hirdetésére és megvédelmezésére!

Jámborság Lelke – alakítsd
ki bennünk Krisztust! Alakíts
minket isteni finomságoddal,
hogy gyermeki egyszerűséggel,
összeszedettséggel és komolysággal, szent örömmel és kedvességgel, és az Isten fiainak szabadságával tegyünk bizonyságot
az Evangéliumról!
Istenfélelem Lelke – önts belénk
szent tiszteletet az isteni Fölség,
és az Ő szent kegyelmei iránt!
Szentlélek Úristen, áraszd ránk
a mai napon hét ajándékodat!
2016. június

KERTVÁROSI

Krónika

9

Képviselő-testület: az utolsó ülés a nyár előtt
A nyári szünet előtti utolsó ülését
tartotta május 28-án az egyházközségi képviselő-testület, melynek középpontjában a plébánia
lehetőségei, tervei és megvalósítás előtt álló közösségi programok voltak. A képviselők egy
példaértékű, részletes tájékoztatást hallhattak az egyházközség
anyagi helyzetéről Csizmadia
Ica tolmácsolásában. A plébánia
könyvelője beszámolójában a
felelős gazdálkodás fontosságát
hangsúlyozta, majd a képviselők
kérdéseire válaszolt. A Szent
Anna Óvoda terveinek megvalósulását segítve a testület 100 000
Forint támogatást szavazott meg
az óvoda kertjének felújítására.
A nyári felkészülés jegyében
István atya beszámolt a majális

és a plébániai nagytábor előkészítésének folyamatáról és a
szükséges teendőkről. A nagytábor előkészítését külön csapat
koordinálja, amely rendszeresen
tart megbeszéléseket a testületi
ülések között is: a körülbelül
száz fő részvételével megrendezésre kerülő augusztusi tábor
a remények szerint minden
korosztály igényét kielégítve
a közösség építése mellett az
Irgalmasság Évére is koncentrál
majd.
A képviselők az ülés utolsó
szakaszában az Operatív Munkacsoport által felvetett kezdeményezéseket beszélték át: a
szükséges technikai javításokat,
fejlesztéseket, közép- és hosszútávú terveket egyeztették. Ősszel

szükségessé válik a templom harangtorony felőli nyílászáróinak
cseréje a szigetelés érdekében, új
ajtó kerül az orgona motorjának helyet biztosító szoba és a
karzat közé. A testület különböző lehetőségeket vizsgált meg a
tervezett kerékpártároló kialakításának módjára: a szempont
a biztonság mellett a költséghatékony kivitelezés volt. Egyeztetésre került a templomkertbe
tervezett játszótér is, melynek
érdekében jelenleg is gyűjtést
folytatunk. A kertbe egy, a kor
elvárásainak megfelelő, biztonságos, sokoldalú játszótér készülhet el a hívek adományából.
A képviselő-testület munkáját
szeptemberben folytatja.
Vágvölgyi Gergely

Ismét TeSzedd!, ismét tisztább Kertváros
Plébániánk közössége harmadik alkalommal csatlakozott
az ország legnagyobb önkéntes
mozgalmához, a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
elnevezésű hétvégéhez, melynek
keretében országszerte több tízezer ember gyűjtötte a szemetet
és járult hozzá az egészségesebb,
tisztább környezet, élhetőbb
ország megteremtéséhez. Közösségünk idén is arra vállalkozott,
hogy megtisztítsa a szeméttől a
templom előtti parkot, a Madách
utca plébániát határoló szakaszát,
a Rákóczi téri parkolót és a park
jelentős részét. Emellett megtisztítottuk az esővíz-elvezetők környékét, gyomokat távolítottuk el.
A hagyományos kertrendezés keretében a Wass Albert Emlékpark
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járdái tisztultak meg, valamint
szorgos kezek nyírták le a füvet az
első és hátsó kertben egyaránt.
Az idei évben rendhagyó módon növényültetéssel is egybekötöttük akciónkat: a parkolóban a
zöldfelület autóktól való védelme
érdekében magánfelajánlásként
kapott dísznövényeket, cserjéket
ültettünk el, amelyek reményeink szerint a későbbiekben
szebbé tették volna a környezetet,
védték volna a füves felületet és

nagyobb lombfelületet növesztve
tisztították volna a levegőt. Egyúttal ezzel kívántunk kedvében
járni a szomszédos társasházakban élőknek, akik a parkosított
területek hangsúlyosabb védelmét kérték tőlünk. A sok munka
után szomorúan tapasztaltuk,
hogy a lomtalanítás idején éppen
ezen házakból hordták a lomokat
a frissen ültetett növényekre, az
utolsó szálig tönkre téve azokat…
Mindezek ellenére örömmel
áldoztuk szombat délelőttünket
arra, hogy városunk, hazánk egy
kicsit tisztább, szebb hely legyen,
ahol még jobban szeretünk élni.
Reméljük, idővel ezt a mentalitást szélesebb körben is sikerül
elterjesztenünk!
Vágvölgyi Gergely

ELSŐÁLDOZÓK

Első szentgyónáson
Immáron második éve két
szentgyónás előzi meg az első
szentáldozást. Ennek az az oka,
hogy ne legyen félelem a gyerekekben a bűnbocsánat szentsége
iránt, és érezzék meg minél inkább a szentség kegyelmét. Az
idén április 24-én, vasárnap volt
az bűnbocsánat szentségének
első kiszolgáltatása a gyerekek
részére. Először István atya
köszöntötte a szülőket, rokonokat, jelen lévőket, azután egyegy szentírási részletet olvasott
fel egy hittanos (az elveszett
bárány történetét). Majd közösen imádkoztak a gyerekek.
Három gyóntató lelkipásztorhoz járulhattunk szentgyónásra:
Kosinsky Béla atyához a káposztásmegyeri Szentháromság-plébániáról, dr. Csépányi
Gáborhoz az Avilai Nagy Szent
Teréz-plébániáról és István
atyához. A várakozás közben
Gersei Kata vezetésével, gitárkísérettel énekeltünk és csendben imádkoztunk. A gyerekek
izgultak, de nagyon szépen,
fegyelmezetten várták társaikat
és a többieket. Amikor valamelyikük végzett a szentgyó-

násával, a kis céduláját, amin a
bűneit sorolta fel, az oltár előtt
álló gyertyánál meggyújtotta,
majd beleejtette egy üstbe. Az
oltárnak támasztott táblán levő

egy testvér és egy leendő elsőáldozó. Végül pedig elimádkoztuk az Úr imádságát.
Hálát adok Istennek, hogy
jelen lehettem a legnagyobb

fekete báránykát megfordította, és a fehér felével visszatette,
jelképezvén a megtisztulását a
bűntől. A szentgyónásokat követően minden gyermek kapott
egy gyertyát, megújították a
keresztségi fogadalmukat, majd
a hívek könyörgését olvasta fel
egy-egy szülő, egy hitoktató,

gyermekem első szentgyónásán édesapjával együtt, hogy
eljöttek a keresztszülei és a az
egyik nagyszülője is, és lélekben velünk volt a többi rokon
is. Köszönöm az Úrnak, hogy
megajándékozott vele, hogy
pontosan őt adta nekünk.
Valkócziné Mihály Emese

Elsőáldozók májusi találkozója
Május 7-én, szombaton 9 órakor
gyülekezett az elsőáldozók
csoportja a nagy hittanteremben, hiszen újra eljött a találkozó, ahol a gyerekek és szüleik
együtt a közösségben tapasztalják meg Krisztus jelenlétét, az
egyház szerető egységét. A mos-

tani találkozó témája az Oltáriszentség volt. Az első részben
István atya a szülőkkel beszélgetett a kis hittanteremben, Gersei
Kata és én pedig a gyerekekkel
foglalkoztunk segítőinkkel,
Kerek Tillával és Kemenes
Jánossal. Volt csoportos munka,
2016. június
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olvastunk a Szentírásból, felidéztük az utolsó vacsora történéseit, az Eucharisztia megalapítását, és párhuzamba vontuk a
szentmise áldozati liturgiájával.
Számomra nagyon örömteli
volt, hogy a mostani csoport
minden tagja már legalább
három éve tanul hittant, így
nem ismeretlen előttük Jézus,
az ő tanítása, csodatettei. Amit

másnak magyarázni kellett, azt
nekik nem.
A második részben a szülőkkel
közösen dolgoztak a gyerekek,
páros, illetve csoportos munkában. Volt egy kis fejtörő kérdéssor
és Activity játék, amiben megmutatták a gyerekek az ötletességüket. Majd Zefirelli A názáreti
Jézus című filmjéből néztünk
meg az utolsó vacsora részletét.

Végül pedig, mint minden találkozón, bementünk a templomba egy rövid szentségimádásra.
Nemcsak nekünk, felnőtteknek,
hanem a leendő elsőáldozóknak
is sokat jelent ez a kis idő, amit
Krisztussal lehetünk imádságban, éneklésben. Köszönöm,
hogy mint szülő és hitoktató is
rész vehettem ezen az alkalmon.
Mihály Emese

HITTANOSOK

Anyák napja a templomunkban

Templomunkban több évtizedes
múltja van az anyák napi műsornak, amit a lelkes hitoktatók
állítottak össze még lelkesebb
gyerekek közreműködésével. Én
még tiniként, majd főiskolásként
csodáltam a felnőtteket, hogy
mennyit készülhetnek vajon a
gyerekekkel, akik ügyesek és
felkészültek. Több évvel ezelőtt
megörököltem ezt a feladatot
elődeimtől, és bár nem érem
még utol őket, de igyekszem, és
évről évre tapasztalom, hogy
mennyi öröm van ebben a
12
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munkában és a gyerekekben.
Nemcsak mint hitoktató, hanem mint édesanya is, örömmel
látom a kicsik és nagyok részvételét, buzgalmát.
Először egy Mária-énekkel
köszöntöttük égi Édesanyánkat,
majd Urbán Szonja és Rázmán
Botond virágot helyeztek el a
Szűzanya szobra előtt.
Az óvodás hittanosok elénekeltek egy dalt, majd Tapolcsányi Márti, Valkóczi Polla,
Valkóczi Máté a nagymamákat,
Marton Eszter az édesanyákat

köszöntötte, és a csoportból
többen (Bata Mihály, Bíró Benedek és Richárd, Brilló Anna és
Benedek, Csambalik Dániel és
Boglárka, Gere Krisztián, Hábel
Zoltán és Dániel, Izsa Ferenc,
Jákli Balázs, Kovács Nimród,
Marton Panna és Eszter, Márfi
Dorottya, Mátrai Attila és
Anna, Rázmán Botond, Szabó-Ruzsinszky Réka és Gergő,
Székely Gergő, Szücs Anikó,
Tapolcsányi Dávid és Márti,
Valkóczi Polla és Máté) közösen
is elmondtak egy Weöres Sándor-verset.
A kicsik végezetül a már jól
ismert Orgona ága című énekkel
búcsúztak, hogy átadják a szót
az iskolásoknak, Urbán Szonjának és Izsa Jenőnek.
A műsor végén a gyerekek
szépen kettesével sorban álltak,
hogy egy-egy szál szegfűvel
megköszönthessék az édesanyjukat, nagymamáikat.
Köszönöm a szereplőknek a
részvételt, a gondos felkészülést,
a szülőknek, István atyának és
Gersei Katának a támogatását,
segítségét.
VME

Nyugdíjas-találkozó, 2016. május 23.
Találkozónkat szokásunkhoz
híven imával kezdtük, majd az
előző hónap eseményeinek megbeszélésével folytattuk.
Május a Szűzanya hónapja
volt, ezért róla elmélkedtünk.
Megemlékeztünk a május 13-i
fatimai jelenésről, a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapjáról filmvetítés formájában is.
Az első világháború szörnyű
vérzivatart zúdított az egész
világra, sok-sok könnyet, gyászt,
fájdalmat és ínséget okozva.
1917. március 13-án a portugáliai Fatimában a Szent Szűz megjelent három tanulatlan pásztorgyereknek, Lúcia Santosnak,
valamint Francesco és Jacinta
Martónak. Engesztelésre, imádságra és bűnbánatra szólította fel
őket. A jelenések a következő hónapokban a 13. napon megismétlődtek. Az utolsó jelenéskor, október 13-án történt a „napcsoda”,
amelyet előre jelzett a Szűzanya.
70 ezer ember volt szemtanúja
a csodának. A Nap eleinte egy
forgó tűzkerékként jelent meg
az égbolton, és úgy tűnt, hogy
rövidesen lezuhan. Az emberek
saját szemükkel megtapasztalták
a csodát, amely a gyerekeket igazolta. Rajtuk keresztül a „gyönyörű hölgy” fontos üzeneteket
adott át a világnak. Ezek megrázták a világot és állásfoglalásra
késztettek minden embert.
Urunk Jézus Krisztus a
kereszten Szent Anyjára bízta
az egész emberiséget, és a Szent
Szűz valóban hathatós közbenjáró volt a történelem folyamán.
Gondoskodó, féltő anyai szeretetének megnyilvánulása a fatimai
jelenéssorozat is. II. János Pál
2000. május 13-án Fatimában

Lúcia Santos, Francesco és Jacinta Marto

boldoggá avatta Francescót és
Jacintát, Lúcia 2005. február 25én költözött az örökkévalóságba.
Fatimai angyal imája
Istenem, hiszek Tebenned és
imádlak Téged, remélek Benned
és szeretlek Téged. Bocsánatot
kérek mindazokért, akik nem
hisznek és nem imádnak Téged,
nem remélnek Benned és nem
szeretnek Téged. Legszentebb
Szentháromság, Atya, Fiú és
Szentlélek! Mélységes alázattal
imádlak. Felajánlom Neked
Jézus Krisztus legdrágább Testét,
Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a
föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a
szentségtörésekért, a szidalmazásokért és közömbösségért, melyek
által Őt megbántják, Jézus szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve

által könyörgök hozzád a szegény
bűnösök megtéréséért. Ámen.
(Az 1916 tavaszán történt
jelenés során tanította meg az
angyal ezt az imát a három pásztorgyereknek.)
A vetítés után beszélgettünk a
film vallási és politikai jelentőségéről.
A film megtekintése után a
szentekről, az aktuális ünnepeinkről beszélgettünk, de hagytunk időt a meghitt beszélgetésre, éneklésre és az imádságra is.
Rendszeresen részt veszünk
önkéntesként a Karitász munkájában is.
A következő nyugdíjas-találkozó június 27-én lesz, utána
legközelebb ősszel találkozunk,
szeptember 26-án.
Parizán Klári
2016. június
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Plébániai majális
Május 28-án, szombaton 10
órától nyitott kapukkal várt
mindenkit plébániánk. Hosszas
szervezés, előkészület előzte
meg ezt a szép napot. A belépéskor egy közösségi totót és
menetlevelet kapott minden
gyermek. A vicces kérdésekkel
tarkított totó kitöltése után
indult a 13 állomás feladatainak
végrehajtása. Az Irgalmasság
Évéhez rózsafüzér-készítéssel
igazodott a kézműves sátor.
A Karitász-sátornál arra kaphattunk választ, mi hogyan
segíthetünk másokon, hogyan
segít a plébánia Karitász csoportja a rászorulókon. A ministránssátornál kipróbálhatták
a fiúk, lányok a ministrálás
legfontosabb feladatait. Az
orgona megtekintését követően
kirakós várta a templomban a
gyerekeket, és akik jó időben
voltak jó helyen, még az Élő
rózsafüzér zarándokcsoporttal
is találkozhattak. Ha megéhezett valaki, már szaladt is az
ehető állatok sátrához, na nem
a nyuszikat lehetett megenni,
hanem finom kókuszos-csokis
tésztából gyúrhattak állatkákat
maguknak a gyerekek. Volt még
konyhai kísérleteket bemutató
sátor, ami nagyon felcsigázta

az érdeklődőket, és a gyerekek nagy örömére csacsigolni,
lovagolni, nyuszit simogatni is
lehetett. Volt rekeszmászás, kötélmászás, arcfestés, héliumos
lufi és finom ebéd.
Még az ebéd előtt bemutatkoztak a hittancsoportok énekkel, élőképpel, pantomimszerű
előadással. Egész nap lehetőség
volt egy kis elcsendesülésre az
oltáriszentség mellett a kápolnában, majd a délután folyamán
István atya az udvarra kihozta a
monstranciát, és gitáros éneklés kíséretében mindenkinek
lehetősége volt megtapasztalni
Krisztus jelenlétét.
Fél 5 után elkezdődött a tombolasorsolás, sok szép és értékes
ajándékkal. Hat órakor pedig

szabadtéri szentmise következett
gitáros kórusunk közreműködésével. Ezt követően pedig a
Jazzation nevű együttes előadását hallgathattuk meg.
Rengetegen dolgoztak ennek
a napnak a sikeréért, és ahogy
én tapasztaltam, tényleg egy
izgalmas, feledhetetlen élményt
szereztek mindenkinek.
Köszönjük mindenki munkáját, jövőre ismét jövünk!
VE

Regattában. Teljes ellátás mellett, igazi közösségi élményt
kínáló táborunkba június
15-ig biztosítjuk a jelentkezési
lehetőséget.
A tábor mottója – az irgalmasság jegyében: „Arcodat keresem”.

Induljunk együtt, fedezzük fel
közösségünk sokoldalúságát,
vidámságát, örömét!
További információk és jelentkezési lehetőség a honlapon
(www.ujpestkertvaros.hu), az
irodában és a sekrestyében!

Nagytábor, 2016
Szeretettel hívjuk és várjuk
közösségünk minden tagját,
kicsiket és nagyokat egyházközségünk nyári táborába,
melyre augusztus 2. (kedd) és
6. (szombat) között kerül sor
Szigetmonostoron, a Hotel
14
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Foci-Eb a
templomkertben
Még meg sem születtél 1972ben? Már olyan régen volt, hogy
nem is emlékszel rá? A 44 éves
böjti időszaknak vége, szurkoljunk együtt a magyar válogatottnak a franciaországi Futball-Európa-bajnokságon!
Az Újpest-Kertvárosi Szent
István Plébánia kertjében kivetítőn nézhetjük a meccseket.
A tervek szerint lesz sör és üdítő,
a meccsek előtt gyerekek és
felnőttek egyaránt rekeszt mászhatnak-építhetnek, a szünetben
baráti foci a templom mögött.
Gyertek és döntsétek meg a
plébánia több mint 20 rekeszből
álló rekordját! A jó hangulatot
Dzsudzsák Balázsék, a gyerekeket és felnőtteket – hogy le ne
essenek – István atya biztosítja.
A kezdő sípszó előtt imádkozzunk együtt a válogatott győzelméért!
További aktuális információ
kért kövesd a Facebook-olda
lunkat!

Zarándokút Krakkóba
Mindenkit várunk sok
szeretettel!
Időpont: 2016. október 4–7.
1.nap
Indulás: reggel 6 órakor,
a plébánia elől.
Pihenő Donovalyban, majd
Wadovice-ben. A Kalvaria
Zebzidovska meglátogatása,
majd érkezés Krakkóba
19:30-kor.
2.nap
Krakkó: Óváros, Wawel,
Irgalmasság-bazilika
3.nap
Krakkó – Censtohova –
Krakkó

4.nap
Indulás a szállásról 8 órakor,
majd útközben Ószandec és
Zakopane megtekintésével
érkezés Budapestre a késő esti
órákban.
Részvételi díj: 30 000 Ft és 35 €.
Ebben foglaltatik:
– buszos utazás
– szállás
– 3× reggeli, 3× vacsora
– idegenvezetés
– audio guide készülék
A szállás zarándokszállás lesz,
4 ágyas szobákkal.
A zarándoklatra jelentkezni
lehet a sekrestyében vagy az
irodában 10 000 Ft előleg
befizetésével.
2016. június
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Programnaptár
JÚNIUS

12., vasárnap: évközi 11. vasárnap. A 9 órai szentmise tanév végi hálaadó
mise (Te Deum).
14., kedd: 18 órától közösen
szurkolhatunk a magyar
válogatottnak a templomkertben (rossz idő esetén
a nagyteremben). Közben
sportprogramok a kertben kicsiknek és nagyoknak. (Ausztria–Magyarország mérkőzés).
18., szombat: Magyarország–Izland mérkőzés
– szurkoljunk együtt a
templomkertben!
19., vasárnap: évközi
12. vasárnap.
20., hétfő – 24., péntek:
Napközis tábor a plébánián. Jelentkezési lehetőség
az ujpestkertvaros.hu
oldalon.
22., szerda: Magyarország–

Portugália mérkőzés
– szurkoljunk együtt a
templomkertben!
26., vasárnap: évközi
13. vasárnap.
27., hétfő: Szent László
király ünnepe.
29., szerda: Szent Péter és
Pál apostolok ünnepe.

JÚLIUS

1., péntek: elsőpéntek,
szentmisék 7 és 18 órakor.
2., szombat: elsőszombat,
a Rózsafüzér Társulat
titokcseréje 17.15-kor.
3., vasárnap: évközi 14.
vasárnap, Péterfillérgyűjtés. 20 órától
dicsőítés a plébánia
nagytermében.
9., szombat – 12., kedd:
ministránstábor Kemencén.
10.. vasárnap: évközi
15. vasárnap.

17., vasárnap: évközi
16. vasárnap.
24., vasárnap: évközi
17. vasárnap.
31., vasárnap: évközi
18. vasárnap.

AUGUSZTUS

2., kedd – 6., szombat:
plébániai nagytábor
Szigetmonostoron. Jelentkezni június 15-ig
a plébánia honlapján,
illetve István atyánál
lehet. Szeretettel várunk
mindenkit!
7., vasárnap: évközi
19. vasárnap.
14., vasárnap: évközi
20. vasárnap.
20., szombat: Szent István
király ünnepe, plébániánk búcsúja. Ünnepi
szentmise 10 órától,
melyre szeretettel várjuk
a kedves testvéreket!

A SZENTMISÉK RENDJE:
Hétfő, szerda, péntek:
7.00
Kedd, csütörtök, szombat:18.00
Vasárnap:  9.00 (gyerekmise),

11.00, 18.00
IRODAI ÓRÁK:
hétfő, csütörtök: 16.00–18.00
kedd:9.00–11.00
PLÉBÁNIÁNK ADATAI
Cím: 1046 Budapest, Rákóczi tér 4–8.
Telefonszám: +36 1 369 0393
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700457-69099728-51100005
Honlap: ujpestkertvaros.hu
Az Újpest–Kertvárosi Szent István Plébánia lapja. Megjelenik havonta 400 példányban. ■ Egyházi felelős és kiadó: Horváth István
plébániai kormányzó ■ Honlap: www.ujpestkertvaros.hu ■ Kövessen minket a Facebook-on is! ■ Főszerkesztők: Faragó András és
Vágvölgyi Gergely ■ Olvasószerkesztő: Tajti Róbert ■ Tipográfia: Valkóczi József ■ E-mail: kertvarosikronika@gmail.com
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