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185. szám

„Egészen szép vagy, Mária!
És az eredeti bűn foltja nincs terajtad! „
Kedves Olvasó!
Két évvel ezelőtt, 2019 februárjában egy változáson ment keresztül újságunk. Új címlappal és új
rovatokkal jelent meg. Ezek a
rovatok azóta formálódtak, sőt, az
újság tördelése, grafikája is folyamatosan fejlődött köszönhetően a
sok inspirációnak, amelyet az
egyházközség olvasó közössége
adott. Köszönöm, hogy folyamatos visszajelzésekkel segítették
munkánkat. Köszönet illeti mindazokat, akik gondolataikat, élményeiket megosztották a közösség-

gel egy-egy cikk formájában. Így
vált és válik igazán újságunk a
közösség sajátjává. És talán ezáltal is tudtunk Krisztus felé haladni, megismerve hitünket és lelkipásztoraink, valamint testvéreink
gondolatait.
És, hogy miért írom le mindezt?
Búcsúszóul…
Amikor György atya megkeresett, hogy elvállalnám-e az újság
szerkesztését, habozás nélkül
igent mondtam. Nem tudtam,
hogy milyen feladat egy újság
megszerkesztése, de örömmel
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vetettem magam bele, hiszen új
kihívások és lehetőségek nyíltak
meg ezáltal. Nem terveztem,
hogy meddig csinálom, abban
biztos voltam, hogy csakis addig
amíg szívesen, lelkesedésből készítek el egy lapszámot. Nos, ne
támadjon kétség a kedves olvasóban, nem a lelkesedés hagyott
alább és indokolja búcsú cikkem
létrejöttét. Lelkesedésem töretlen.
Az elmúlt időszakban kaptam egy
álláslehetőséget melyben szakmámat magasabb szinten tudom
gyakorolni. Talán sejti a kedves
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olvasó, hogy nem az újságírás a
szakmám. Eredetileg kántornak
tanultam és tanulok most is. Mivel egy különösen jó ajánlattal
kerestek meg, ezért sok habozás
mellett végül igent mondtam. Annak ellenére, hogy tudom, hogy
ez nem csupán az újság szerkesztésről való lemondással, de az
egyházközségtől való elszakadással is jár. Így most kettős a búcsú:
búcsúzom a kedves olvasótól és
az egyházközségtől is. Nem
könnyű elszakadnom abból a közösségből, melyben felnőttem, de
Szent Ágoston gondolata megvigasztalt kissé: „A világ egy
könyv, és aki nem utazik, az csak
egyetlen lapját olvassa el.”
Leginkább a köszönetem szeretném kifejezni a közösség számára, hogy motiváltak arra, hogy
minden hónapban újabb és érdekesebb számot hozhassunk létre.

György atya 70
70. születésnapja előtt beszélgettünk
György atyával a kerek évforduló
kapcsán.
György atya: A születésnapot számomra igazán értékessé az teszi,
hogy amikor az édesanyám engem
várt, az orvosok rá szerették volna
venni édesanyámat arra, hogy elvetessen engem, mert azt mondták,
hogy a szülésbe bele fog halni. A mi
családunk politikailag üldözött család volt, 1951-et írunk, és még az
átlagos családoknál is kevesebb élelem jutott nekünk, ténylegesen sokszor éheztünk. Annyira leromlott
állapotban volt édesanyám, hogy az
orvosok nem sok reményt fűztek
ahhoz, hogy túléli a szülést. Felnőtt
voltam már, mikor ezt a történetet
megtudtam, de máig hálás vagyok:
hálás vagyok Istennek, hogy megteremtett engem és nagy-nagy hála
van a szüleim felé, hogy a kockázatok ellenére is vállaltak. Egész éle-

Köszönöm a sok cikket, mellyel
gazdagabbá tettük újságunkat.
Hálás vagyok György atyának és
káplánjainknak, hogy szeretetükkel és cikkeikkel támogatták az
újságot, megosztva benne számos
fontos gondolatot. Szívemben
hordozom őket is a közösség többi tagjával együtt.
A mostani szám egy keretes szerkezetet hoz létre, ugyanis az első
interjút a megújult újságba
György atyával készítettem,
melyben életútjáról számolt be.
Most pedig az általam szerkesztett utolsó számban a születésnapos plébánossal beszélgettem. A
köszöntésbe bevontam az egyházközség tagjait is. Az újság további hasábjain a hívek, közösségek köszöntése is olvasható.
Örömömet is szeretem megosztani, hiszen az újság nem marad
szerkesztő nélkül. Sőt, egyenesen
tem során nagy életigenlés volt bennem. De ez nem az élet habzsolásával egyenlő. Szeretem látni a szépet,
nagyon tudok örülni annak, ha egy
családban gyermek születik, mert ezt
elmondhatatlan nagy ajándéknak
tartom.
A kerek évfordulók mindig nagyon
érdekesek. 50 éves koromban egy
érdekes gondolatot kaptam, hogy
már leéltem életem nagyobb részét… aztán jött a 60. …. többet nézek hátrafelé, mint előre. Mind a két
eddigi kerek évfordulót is itt, a
szentendrei egyházközségben éltem
meg. Nagyon sok jót, kedvességet
kaptam a közösségtől.
A 70 év pedig már egészen más. Soha nem akartam letagadni az életkoromat.
Mit jelent számodra az életkorod?
Amikor születésnapot ünneplek,
mindig van egy visszatekintés. Mi
az, ami eddig jó volt, mi az, ami érték, és mi az, amit nem jól csináltam
vagy elmulasztottam. Előre is szok-
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hárman veszik át munkámat. Marót Júlia, Rósáné Ütő Csilla és
Farkas Viktória vállalta az újság
további szerkesztését. Hálásan
köszönöm, hogy a továbbiakban
összeállítják és ötleteikkel tovább
gazdagítják kiadványunkat.
A bakonybéli bencések imádságával búcsúzom, kívánom, hogy
felismerhessük életünkben legalább egyszer a Teremtő Isten
szépségét!

Szeretettel:
Németh Kristóf
szerkesztő
„A Te szépséged az igazság.
Uram add, hogy mindörökké ragyogjon.
Azért, hogy szabadok lehessünk,
S felismerhessük azt, ami van,
És magunkhoz ölelhessük úgy,
ahogy van.
Ámen”

tam nézni, hogy mik a terveim a jövőben, így előre is gondolkodom.
Igazán nem érzek nagy különbséget
ha a 60 éves korommal összehasonlítom. Persze több betegség jelenik
meg az ember életének ebben a korában, például én is egy szemműtét
előtt állok, a de a lelkületem azt hiszem, ugyanaz. Amivel szembe kell
néznem, hogy „morgósabb” lettem.
Ami nem feltétlenül jó.
György atya „vári” gyerek. A kisgyermekkorodról mesélj, kérlek egy
keveset!
Valóban, a Vár meghatározta a gyerekkoromat. Az Országház utca 14ben laktunk, ami ma a plébánia épülete. Olyan terek határozták meg a
gyerekkoromat, mint a Halászbástya,
vagy mint a Bástya sétány, vagy a
Halászbástya alatti terület, amit mi
„dzsungelnek” neveztünk. Ott játszottuk el a Tarzant, a Robin
Hoodot… Sok-sok kedves család is
élt ott akkor, akikkel nagyon jó viszonyt ápoltunk. A Vár akkor olyan
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Vanczák Pál a képviselőtestület elnöke köszönti Blanckenstein György plébánost
születésnapja alkalmából 2021 április 24-én délután a plébánia udvaron.

volt, mint egy falu: mindenki mindenkit ismert.
A szeminárium után vidéki falvakban kaptál megbízatást, de mindegyik helyen közösségekben nagyon
aktív szerepet vállaltál. Hogy látod
visszatekintve, hogy ezek a közösségek milyen szerepet játszottak az
életedben?
Szent II. János Pál pápa mondta nagyon találóan: a plébánia a közösségek közössége. A bátyaim után,
1961-ben 10 éves koromban lettem a
Regnum Marianum közösség tagja
én is. Láttam, hogy rájuk milyen
nagy hatással van a közösség, és én
is nagyon szerettem volna oda tartozni. Ténylegesen meghatározó élmény volt a vallási életemben is. A
kamaszkorban sokan kikopnak a
vallásgyakorlatból, mert akkor van a
lázongás, lázadás időszaka. A közösség viszont ezt nem engedte, együtt
kamaszodtunk, és mindannyiunk
számára fontos volt a hit, az egyház.
Ez az élmény nagyon meghatározó
volt az életemben, ezért ahova az
évek során kerültem, megpróbáltam
elindítani a Regnumot. Ez eleinte
titokban ment.
Éppen 33 éves voltam, amikor meghívtak egy házas hétvégére, ami a
második nagyon fontos közösségi
élményem volt. Ezt a hagyományt
Ausztriából hozták át hozzánk, egy
pap és egy házaspár tartja ezeket a
házas hétvégéket. Nagyon nagy élmény volt számomra. Rögtön az ele-

jén pottyantam ebbe bele, amikor
Magyarországon kerestek embereket
ahhoz, hogy meghonosítsák ezt a
kezdeményezést. Nagy tapasztalat
volt az, hogy hogyan lehet laikusokkal együtt eredményes lelkigyakorlatot tartani.
Ebből a közel 30 évből, amit itt töltöttél Szentendrén, milyen élményeket tudnál kiemelni, amik meghatározóak voltak?
A közösségépítés nagyon fontos.
Aminek veszélye is van, mert a kisebb közösségnek van egy elit tudata, hogy mi vagyunk a jobbak, és ez
a kis közösség be tud zárkózni, ami
a többieknek fájhat. Sokat gondolkodtam azon, hogy ezt kivédve hogyan lehetne a legjobban közösséget
létrehozni?
A rendszerváltáskor történt, hogy az
akkori bíboros egy egyházmegyei
„zsinatot” hívott össze. 200-300-an
dolgoztunk együtt Esztergomban,
köztük nagyon elkötelezett civil emberek is. A cél az egyházmegye
megújítása volt. Ez a közös munka
nekem nagyon nagy élmény volt. És
azt hittem, hogy akkor valami elindul, egyfajta nagy megújulás – ez
aztán sajnos nem történt meg. Ebből
kiindulva szerveztünk egy egyházközségi zsinatot hasonló célokkal,
csak a mi közösségünkre irányozva,
ami szinté óriási nagy élmény volt.
Az egész közösség megmozdult, és
ebből az eseményből élet csírázott
ki, sok minden elkezdődött akkor,
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aminek a hatása mai napig érződik
Szentendrén.
Három ilyen zsinat is volt, 5 évenként tartottunk egyet. Az első, legmeghatározóbb után a második egy
visszatekintés volt: mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem, és hogy
miért nem valósult meg? A harmadik a közösségeknek a zsinata volt.
Nemrégiben elgondolkodtam azon,
hogy itt van egy közösség, és mégis
egy takarító vállalat végzi a templom
takarítását. Valamiféle elidegenedést
éreztem a templomtól. A járvány
tavalyi, első hulláma után felhívásomra elindult egy közösségi szerveződés – ami Apáthy Julcsinak köszönhető elsősorban -, hogy minden
héten más közösség jön és takarítja a
templomunkat. Vagy akár a Karitászba való besegítést is említhetném…
Mi az, amiért hálát adsz a 70. születésnapodon?
Az életért. Olyan jó élni! Olyan jó
azt megtapasztalni, hogy a szeretet
indította el az életemet. Hogy Isten
szeret engem – ez egy egészen megrendítő dolog. A napi életemnek
minden egyes tevékenysége benne
van, a kudarcokkal együtt. Ha most
lennék 18 éves, és újra kezdeném,
akkor ugyanúgy a papi hivatást választanám.
Mik a terveid a jövőben?
Nem tudjuk, hogy mikor lesz vége a
pandémiás állapotnak. Vissza kell
építeni azokat a dolgokat, amik ez a
helyzet lerombolt. Amikor kinyitottuk a templomot tavaly nyár elején,
akik rögtön visszajöttek, azok a leginkább kiszolgáltatott idős korosztály volt. Nagyon hiányzott nekik az
Eucharistia. De nagyon sok családot,
akik kevésbé voltak veszélyeztetett
helyzetben, nem fedeztem fel a padsorokban. A jövőbeli feladatomnak
tartom, hogy ezeket az embereket
visszacsalogassam a templomba,
hogy érezzék azt, ami pedig életbevágóan fontos dolog, hogy a hobbijaink nélkül, az uszoda, mozi nélkül
lehet élni, de Isten nélkül nem.
(N.K.)
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Búcsúzunk
Szomorú szívvel, de megértéssel
el kell búcsúzni Németh Kristóf
barátunktól, mert Keszthelyen
elnyert egy kántori állást a
Karmelita templomban. Az
egyik szemünk sír, a másik
pedig nevet. Kristófban egy
olyan munkatársat találtunk,
aki hatalmas lelkesedéssel
belevetette magát a kántori
és a plébánián történő mindenféle feladatokba. Nagyon
sok ötlete, terve volt, amivel
megújította a Péter-Pál Útjának a gondozását, mely
szerkesztői, írói, nyomtatói
feladatokat jelentett. Azonkívül megszervezte a karantén ideje alatt a szentmisék
közvetítését, gondolom sokak
örömére. Volt, amikor Brüsszelből, Kanadából, az Egyesült Államokból, és Ausztráliából is kaptunk visszajelzéseket, hogy milyen nagy vigasztalás és öröm
volt számukra, hogy a szentendrei szentmisén vehettek részt. Sokak számára ez volt az egyetlen

Áldjon meg
téged az Úr!
Kedves György atya! Születésnapod
alkalmával csokorba szedtük a köszöntéseinket. Fogadd szeretettel az
egyházközség nevében!
***
„Ti vagytok a világ világossága…” (Mt 5,13)
Kedves György Atya!
Van a liturgiában egy apró mozzanat, amit minden esztendőben, közvetlen közelről láthatok. Néhány
másodperc csupán. Az, amikor meggyújtod a húsvéti gyertya lángját.
Van ebben a pici mozzanatban valami csoda, hiszen ez indítja el azt a

„köldökzsinór” az egyházközségünkkel. Azonkívül a fiatalokra
is gondolt, és a facebookra is rátett hirdetéseket, közvetítéseket,
riportokat, képeket, amellyel segítette a modern evangelizációt.

Sajnos nem tudom a számokat, de
nagyon sokan követték ezeket a
megjelenéseket. Most egy nagyon
kis szeletét mutattam be az ő
munkáságának, de rengeteget
dolgozott. Ezért mindnyájunk
nevében szeretném kifejezni az
óriási hálánkat.
folyamatot, ami ennek a pici lángnak
az útját jelenti. Azt, hogy a fény egyre több lesz, a környezet egyre fényesebb, mígnem egyszerre megjelenik közösségünkben Krisztus Világossága. Nekem, diakónusnak is van
ebben szerepem, a gyertya bevitele
és az Exultet eléneklése. De nem
lenne miről énekelnem, ha a gyertya
nem világítana. Születésnapod alkalmából nagyon köszönöm, hogy ebben társad lehetek és a közösség nevében köszönjük a fényt, amit mindig meggyújtasz nekünk.
Szeretettel diakónusod, Kívés Zoli.”
***
„Kedves György Atya!
Bár kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel továbbítom közös-
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Kristófot iskolás kora óta ismerem, mert a Szent András Iskola
tanulója volt. Barátjával Eredics
Gergővel - akit ebben az évben
fogja felszentelni pappá a Főpásztorunk - kitűnt a készségével,
amikor valami feladatra hívták a
tanulókat. Ők ketten, biztosan a
vállalkozók között voltak. Szép
dolog látni, hogy mindketten
egy csodálatos hívatást választottak.

Azt írtam a búcsúztató elején,
hogy „az egyik szemünk sír, a
másik pedig nevet”. A nevetés
oka pedig az, hogy egy olyan
helyet talált magának, ahol a
kántorkodást, a zenei tehetségét
főállásban gyakorolhatja, és kibontakoztathatja. Jó helyre került. Kívánjuk neki, hogy találja
meg a hívatását és most Keszthelyen kamatoztathassa a tehetségét, és a lelkesedését.
Kristóf, „Áldjon meg téged az
Úr, és őrizzen meg téged!” Isten
veled!
Blanckenstein György plébános

ségünk üdvözletét és jókívánságait
születés- és névnapod alkalmából.
Imádságainkban mindig megemlékezünk rólad és kérjük számodra Isten
áldását, nagy hálával életedért és
hivatásodért. Igazi jó pásztorunk
vagy, aki gondunkat viseli és segít
előre haladni lelki utunkon soha nem
lankadó lelkesedéssel. Köszönjük,
hogy erőt és biztonságot adsz nekünk jelenléteddel és vezetéseddel,
hogy mindig megértően és kedvesen
fordulsz felénk igaz hiteddel példát
adva és mindig mindenkinek - még
azoknak is, akik megbántanak - "új
lapot nyitsz" a szívedben, pontosan
úgy, ahogyan megváltó Urunk tette
földi életében. De példáddal tanítasz
minket csendben a szentmise élő
bemutatásakor arra a bensőséges
Istenben rejtett életre is, ami a mi
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hivatásunk.
Áldjon meg mindenért az Úr és tartson meg továbbra is egészségben,
szeretetben a te nagy családod, a
szentendrei egyházközség szolgálatában örömben és kegyelmekben!
Szeretettel, imával közösségünk nevében:
Melinda Rita OCDS
Szűz Mária Keresztények Oltalmáról
nev.
VÉK Közösség”

***
„Kedves György Atya! Köszönöm
szépen szentbeszédeidet, melyek
felérnek egy-egy lelkigyakorlattal.
Isten éltessen sokáig!”
***
„Kedves György atya! Isten éltessen
erőben, egészségben, hogy még nagyon sokáig vezethesd ezt az egyházközséget. Kálmán család”
***
„Sok-sok éve van egy gyűszű felfordítva a polcon, az esküvői tortadíszünk mellett.
A története megható és egyben elgondolkodtató
napjainkban
is:
György atya egyszer azt mondta,
gondoljak csak a gyűszűre. Kisebb,
mint egy pohár, de ha megtöltjük, az
is tele lesz. Csak az a fontos, hogy
törekedjünk minél több jóval megtölteni. S akkor ugyanolyan értéket
képvisel, mintha nagyobb űrtartalmú
tárgyat telítenénk. Mi emberek is
ilyenek vagyunk."
***
„Isten éltesse György atya!
Hálásan köszönöm eddigi szolgálatát. Adjon a Jóisten még sokáig jó
egészséget, testi, lelki jóllétet.” KT.
***
Kedves György atya, Tisztelt Plébános Úr! Szívből köszöntelek jeles
születésnapod alkalmából! Fogadd el
nem múló nagyra becsülésemet, és
engedd meg, hogy sok év távlatából
is megköszönjem kissé keménynek
tűnő útbaigazításodat. A mindennapi
életünket vezérlő parancsolatokat
nem lehet mai, vagy modern, vagy

akármilyen könnyített módon szemlélni, csakis a helyes utat választva.
Hálás köszönet ezért! KL
***
„Kedves György Atya! Kérlek, engedd meg, hogy névnapod és születésnapod alkalmából kifejezzem
szeretetteljes jókívánságainkat mindnyájyunk nevében. Őszinte szeretettel: a Szentendrei Kolping Család
tagsága és a Makay Család teljes
létszámban”
***
„Kedves György atya! A Hozzád és
papi szolgálatodhoz fűződő élmények, események közül a legfontosabbak az 1998-as év szentmiséi. Az
év tavaszán költöztünk ki Pomázra
és az addigi plébániai közösségünkből kiszakadva, újat kerestünk. A
Péter-Pál templomban a prédikációid
során nem egyszer Beátával együtt
az volt az érzésünk, mintha bizonyos
részei személyesen nekünk szólnának, és ezen az ismétlődő élményen
keresztül kötődtünk az itteni szentmisékhez. A közösséghez pedig a
számunkra első 1999-es családos
tábor volt a kapocs. Onnantól kezdve a Te Szentlélektől vezérelt szolgálatodnak köszönhetően több kisközösségen keresztül kapcsolódtunk
a plébániához. Ezt és a végtelenül
sok, a családunk életét gazdagító és
szépítő közös eseményt, szolgálatot
hálásan köszönjük Neked, Isten áldását kérve Rád és szolgálatodra a
Csongrádi család.”
***
„Bennem élénken él az első találkozás, mely az iskola udvari szárnyának építésekor történt. A födémen
„ünnepeltem” a negyvenedik születésnapomat, tehát 1991-ben volt.
Szeptemberre készen lettünk, és az
átadáskor találkoztunk előszőr.”
Hörömpő Zoltán
***
„Nagyon sokat köszönhetünk a mi
csupaszív plébánosunknak – Isten
éltessen György atya !”
***
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„Kedves György Atya! Isten éltesse
sokáig és adjon jó egészséget és jó
kedvet! Köszönöm, hogy segítségünkre volt pár éve, és meglátogatta
édesanyámat a békásmegyeri Gaudiopolis-ban. Jó hatással volt rá beszélgetésük és segített neki lélekben
megerősödni nehéz helyzetében.
Nagy öröm volt számomra, amikor
egyszer találkoztunk a városban és
elmondta, hogy örömmel látja, hogy
gyakran mosolygok, szent áldozás
alkalmával is. Sok szeretettel gondolok György Atyára. Fábri Gabriella”
***
„Az Isten adjon még sok erőt és jó
egészséget további áldozatos tevékenységedhez.
Dr. Török Bálint és családja.”
***
„Kedves György atya! Fogadja a
kiterjedt Csizmadia család szeretetteljes jókívánságait. Isten éltesse,
áldása kísérje útján szeretetben,
egészségben még sokáig hívei körében! Csizmadia József, Csizmadiáné M. Judit, Csizmadia Zsófia, Csizmadia Kinga, Balázs Bence és gyermekeik Domokos, Félix, Vilmos és
Fülöp”
***
Kedves György Atya!
Engedd meg, hogy személyes élménnyel kezdjem. Tizennyolc éve
költöztünk Szentendrére. Állíthatom,
hogy legnagyobb élményünk volt
akkor és azóta is, hogy egy élő katolikus közösségbe kerültünk bele. Mi
erős szálakkal csatlakoztunk a Regnumhoz, ennek ellenére vagy emellett itt is azonnal rengeteg barátság
szövődött. Az óvodától a gimnáziumig a gyerekek egyfajta védett környezetben növekedhettek. Tudjuk,
hogy ennek életben tartása rengeteg
energia és áldozat és azt is, hogy
ebben Neked alapvető szereped volt
és van. Köszönjük ezt Neked, és azt
is, hogy bármikor találkozunk, Te
mosolyogsz ránk.Isten éltessen sokáig egészségben, sok örömben, szeretetben. Igazából Isten éltessen örökké! Rubovszky család”
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***
„Kedves, és György atya!
Szeretettel
és
megkülönböztetett tisztelettel köszöntelek 70. születésnapod alkalmából. Szívesen emlékszem vissza a általad kezdeményezett és irányított zsinatokra, amelyeken mint szervező, levezető, majd
résztvevő vehettem részt. Csodálattal figyelem templomaink fenntartását, korszerűsítését.
Miután 85. évemben járok és az őszszel ünnepeljük házassági évfordulónkat Zsókával - aki a 81. évében
jár - így tudjuk, hogy mivel jár az
állandó munkában és feszültségben
eltöltött életed. Adjon a Mindenható a továbbiakban egészséget, munkabírást, a hívektől pedig megértést,
szeretetet!!! Isten áldjon! Tisztelettel, és baráti üdvözlettel: Dr. Kovács
Attila és Zsóka”
***
„Kedves György atya Isten éltesen
erőben egészségben, születés- és
névnapod alkalmából, az egész család szeretettel gondol a Szentendrén
hosszú évek óta eltelt munkásságodra. Köszönjük.” Hudek Család
***
„Kedves György atya!
Válságban volt életem, mélyebben
mint gondoltam. Hozzád mentem
lelki beszélgetésekre.
Egyszercsak azt mondtad: „Gyuri,
neked el kellene menned egy cursillora”.
Előtte bátyám már próbált benevezni
egy ilyen lelki hétvégére, de ellenálltam, lepattintottam.
Akkoriban fogalmam nem volt lelkiségekről, lelkigyakorlatokról, közösségekről, lelki utakról.
Neked is hasonlót válaszoltam:
„vizsgáimra készülök, sok a munkám, meg egyebek, nem tudok ilyet
vállalni”.
És akkor jött a Lélek-hangod:
„Gyuri, te félsz?”
Megsemmisültem. Bele sem gondoltam, de tudtam, hogy így van. És azt
is, hogy el fogok menni.
Elmentem, elindított Isten felé, elkezdődtek megtéréseim.
Az már hab a tortán, hogy 5 évre rá,
egy általad vezetett körben készülhettem bérmálkozásomra.
Sorsomfordító volt „meghívásod”,

jelenléted életemben.
Hálával köszönöm és köszöntelek,
Isten éltessen jó egészségben, kegyelmekkel, szeretetben lubickolva!
De colores
Bozi Gyuri”
***
„György atyától a szentostya mellé
mindenki kap egy kedves mosolyt.
„Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak, bátorság a csüggedőnek,
vigasztalás
a
szomorkodónak.” (Szent II. János Pál)”
Hálásan köszönöm György atyának,
hogy hosszú éveken át híven szolgálta közösségünket.
Szeretettel kívánom, hogy a Jóisten
tartsa meg erőben egészségben közösségünk számára, további szép
kegyelmekben gazdag évekkel megajándékozva!
VM
***
„Kedves György atya! Isten áldása
kísérjen életed minden napján! Hálás
szeretettel köszönt születésnapod
alkalmából a Szentmiklóssy család
A nagyobbik lányom (ovis) most jött
ide és kéri, hogy írjam meg, hogy ő
is boldog születésnapot kíván. :) Ő
Szentmiklóssy Zsófia”
„György atya 70. születésnapjára:
Kedves György atya!
Köszönöm, hogy befogadtál engem
és a családomat, amikor Szentendrére költöztünk.
Köszönöm, hogy imádkoztál a gyerekeimért, ha betegek voltak.
Köszönöm a bizalmadat, a példamutatásodat a Béke keresésében és
a Béke Királynőjének szolgálatában.
Köszönöm, hogy velünk voltál örömünkben és bánatunkban.
Köszönöm, hogy soha nem ítéltél és
mindig reményt adtál.
Köszönöm, hogy mindig volt benned
elég alázat segítséget kérni és elfogadni.
Köszönöm, hogy imádkozhattunk
érted és veled, és ebből mi nagyobb
kegyelmet meríthettünk, mint te.
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Egyszóval köszönjük, hogy szeretsz
minket!
Hálával és szeretettel: egy szentendrei nagycsalád”
***
„Nagyon köszönjük, hogy részt vehettünk a házas csoportok szervezésében, azóta is rendszeresen találkozunk a mi kis csoportunkkal! Eszter
és Zoltán”
***
„Kedves György atya!
Magunk és a 902. Kucsera Ferenc
cserkészcsapat nevében is köszönjük
a csapat indulásához és azóta is adott
minden támogatásod.
Különösen szép emlék a 2014.
szeptemberében a skanzenben számunkra tartott miséd, mely megerősített minket abban, hogy ezt az utat
végigjárjuk.
Isten éltessen sokáig!
Balogh Gergő és Móni”
***
„Születésnapja alkalmából Isten áldását, valamint sok erőt és egészséget kívánunk Önnek, hogy még sokáig lelkipásztorunkként köszönthessük. Mészáros család”
***
„Kedves György atya!
70. születésnapja alkalmából nagy
szeretettel köszöntöm. Kérem jóságos Urunk áldását eddigi és jövőbeli
életére és szolgálatára. Kívánom,
hogy egyházközösségünk tagjai
nagy szeretettel vegyék körül, ezzel
hozzásegítve Önt a további nagylelkű szolgálatának végzéséhez. Én
még „csak” 19 éve lakom Szentendrén és ismerem Önt, de nem volt
nehéz a szívembe fogadni. Sosem
fogom elfelejteni azt a nagy szeretetet, amit sugárzott felém, amikor
súlyos műtét előtt állva feladta nekem az utolsó-kenetet és lelket öntött belém. Teljesen megnyugodva,
Isten kegyelmében bízva fogadtam
el ezt a próbatételt. Sikerült a műtét.
Azóta is áldom ezt a napot, és ezúton is megköszönöm az imáit. Kedves György atya, áldja meg Önt az
Úr, adjon erőt, egészséget, hogy
még nagyon sokáig tudja gyakorolni
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hivatását itt Szentendrén - hívei nagy
örömére - és adjon sok-sok segítőt
áldott tevékenységéhez. Isten éltesse
sokáig! Szeretettel: H.É.”
***
„Kedves György atya, szeretném
Neked megköszönni, hogy bármilyen nehézségben fordulhattam Hozzád, és mindig kaptam Tőled egyegy olyan kedves és főképpen hasznos mondatot, amely tovább segített.
Isten éltessen! Lné.K.”
***
Kedves Atya! Kívánom, legyél még
sokáig jópásztora Szentendrének
jó erőben, egészségben! Mint akkor,
amikor
egy rádióriportnál fontosabbnak ítélted, hogy nagymamát ellásd a szent
útravalóval (amiért nem lehetünk
elég hálásak) K.J.
***
Dr. Szádeczky-Kardoss György
nagypapánk egyik szép versével kívánjuk, hogy György atya még sokáig láthassa, hallhassa és érezhesse az

ÖRÖMÜNK OKA

életritmusát. Isten áldásával kívánunk Boldog Születésnapot!
Jármy család
AZ ÉLET RITMUSA
Aranyló a tér, amerre látok,
Ringnak a szélben búzakalászok,
Szellő suhan a völgyön át;
Látod az élet ritmusát?
Virágba szökken a tágas határ.
Rügyező ágon egy dalos madár
Harsogja Isten himnuszát.
Hallod az élet ritmusát?

Bévül a szíved halkan megdobban,
Lassú ütemben majd zúgva lobban,
Dicséri mindenség Urát.
Érzed az élet ritmusát?
Így van ez immár századok óta:
Istent dicséri tövis és rózsa.
Dicsérjed te is egy élten át,
Értsd meg az élet ritmusát!
/dr. Szádecky-Kardoss György/

Biblikus szófordulatairól, de Mária
Ószövetségi előképeiről sem. Csak

Május, a Lorettó-i litánia hónapja
Katolikus liturgiánk minden esztendőben a húsvéti vigília kezdetén az
Exultet csodálatos soraival meghirdeti a húsvét örömét. Ennek az
örömnek kezdő soraiban megjelenik
az egész kozmosz - a teremtett világ
minden öröme. „Az égben immár
zengjen az angyalok kórusa…”
Mindez az öröm azután átjárja húsvét heteit egészen Pünkösdig, mely
elhozza a világ számára a Szeretet
Lelkét, mely olyan örömmel tölti el
lelkünket, szívünket, amit senki sem
tud elvenni már tőlünk. Ehhez az
örömhöz csatlakozik a május hónap
mindennapi imádsága a Lorettó-i
litánia. Talán idősebb testvéreink
tanúságából tudjuk, hogy mennyire
szerették és várták a májust, hogy
mehessenek mindennap a templomba elénekelni a litániát. És ennek
miértjére nem adtak teológiai magyarázatot, nem beszéltek a litánia

egyet tudtak: hogy szép. Igen a májusi litánia nagyon szép. És a szépség képes arra, hogy megváltoztassa
a világot. Képes arra, hogy minket is
megváltoztasson. Ezen képessége
egyrészt abban van, hogy rendszeres. Egy hónapon keresztül nap, mint
nap estéinket mindenképp szebbé
teszi a Mária-tiszteletnek ez a formája. Másrészt és talán ez a fontosabb,
a litánia belső logikája, szerkezete,
egyértelmű fejlődést, előrehaladást
jelent a lelki életben. Mert a Lorettói litánia minden sora a Szentírásból,
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Közösségi híreink:
Esküvők:
Müller István Mendik Andrea
Schouteeten Marc Ádám Andrea

Temetések:
Potásy János
Kovács István
Franges Sándorné
Miskolczi Ferenc

Keresztelők:
Jónás Johanna
Eredics Simon Kristóf
Imádkozzunk
közösségünk tagjaiért!

Isten Igéjéből született és napról
napra Jézushoz vezet minket egyre
közelebb. A litániát Isten irgalmának
és Krisztus kegyelmének kérésével
kezdjük és Krisztussal, mint az Isten
Bárányával zárjuk. Közben pedig
felragyog mindazon szépség, melyekkel évszázadaink Szűzanyánkat
felékesítették, dicsérték és kérték
közbenjárását. Így válik Mária tiszteletünk örömünk okává, melyet remélve a litánia zárókönyörgésében
így kérünk: „…a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól
megszabaduljunk és örökké tartó
örömet élvezzünk. Krisztus a mi
Urunk által!”
Szeretettel várjuk kedves testvéreinket május hónap minden estéjén
(szerda kivételével) 18 órakor, a Péter-Pál templomba az esti szentmise
előtt, Szűzanyánk dicséretére, tiszteletére.
Kívés Zoltán
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Poetica
Sík Sándor: Áldott az asszonyok között
Mentél, amerre húzódott az ösvény
Galileának napaszalta földjén.
És kivirágzott lépteid nyomán
A bokavérző Hegyes Tartomány.
A sziklák istenverte szurdokán
Tejarcú rózsát hajtott a bogáncs,
A kősziklából csorgó méz fakadt,
A ciszternákban élővíz patak.
S a porszemecskék, míg sarúdra lestek,
Tücsök módjára muzsikálni kezdtek.
Karjaid összefonva kebleden
Mentél s mosolyogtál édesdeden.
Mérhetetlenül mély volt és komoly
És mondhatatlan édes e mosoly.

Templomi hirdetések:

Örömmel hirdetjük,
hogy Eredics Gergőt plébániánk tagját június 19-én, az
Esztergomi Bazilikában Erdő
Péter bíboros úr pappá fogja
szentelni, társaival együtt.
Gergő aznap az este fogja bemutatni az elsőszentmiséjét,
mindkettőre szeretettel várjuk a testvéreket. Egy
aranyszínű miseruhát szeretnénk ajándékozni neki,
melynek a fényképét az internetre a hirdetések közé
feltettük (ide kattintva megtekinthető részletesen).
Akik hozzá szeretnének járulni az ajándékhoz és a
mise után rendezett agapéhoz, azok a pénzajándékot a
sekrestyében vagy az irodában adhatják le.

Köszönetet mondunk, hogy a
múlt heti kérésünk értő és érző
fülekre talált. A múlt heti
gyűjtésünk
során
nagylelkű
adományokat kaptunk. Jövőben is
szeretnénk kérni a támogatásukat,
hogy a plébániánk zökkenőmentesen működhessen.

Mentél. Fölötted a hallgatag égbolt.
A csepp angyalok, mint a rendelés szólt,

Humor

Elkuporodtak a sziklák közébe
Ujjacskáikat ajakukra téve.
A titokzatos Hang is hallgatott,
A Lélek, aki megárnyékozott,
És néma volt még Ő is, az Egyetlen,
A szíved alatt élő Érthetetlen.
Mentél, magad, és nem sejtette senki
A titkot, amely a mindent belengi.
Erzsébet sem, a meghitt asszonytestvér,
Még az sem, aki árva tűzhelyednél
Virrasztja jöttöd, az Elgyűrűzött:
Hogy áldott vagy az asszonyok között.

Péter Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 185. szám
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános, Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.  26/ 312-545.
Cikkeket és észrevételeket szeretettel várunk: peter.pal.osvenyen@gmail.com
Szerkesztő: Németh Kristóf, lektorálta: Kapás Ferencné. Készült 50 példányban.
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