Péter-Pál Útján - 2021. június

2021. június

186. szám

„Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert
Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” 1Thessz 5,16-18

Úrnapja
Az Eucharisztia főünnepe
– Lüttichi Szent Julianna
A Nemzetközi Eucharisztikus
kongresszusra készülve az Úrnapja
ünnepe különös jelentőséggel bírhat, hiszen ezen a napon nyíltan és
egyértelműen az Oltáriszentség
ünnepléséről van szó a Szentmisében. De kinek is köszönhetjük valójában Úrnapja ünnepét? Egy
szerzetesnővérnek, Lüttichi Szent
Juliannának.
Julianna francia volt, aki 1192 körül születetett Liège mellett. Öt
évvel születése után, nővérével
együtt árván maradtak. Egy ked-

ves, ágostonrendi szerzetesnővér,
Sapientia nővér fogadta őket örökbe. Így kerültek egy olyan ispotályba, ahol leprásokat kezeltek. Ez
lett az otthonuk, ami igazán különös lehetett. Ebben a légkörben
talán nem csoda, hogy Julianna
érdeklődése fokozottá vált Szent
Ágoston és Szent Bernát művei
iránt. Fejből imádkozta a Zsoltárok
könyvét, az Énekek Énekét és
Szent Bernát húsz beszédét. Tizenhárom évesen letette a szerzetesi
fogadalmát. Pár évvel később kezdődtek a látomásai az Oltáriszentséggel kapcsolatban. Látomásai
arra ébresztették rá, hogy az Egyház ünnepei hiányosak, hiszen
Krisztus testét és vérét nem ünnepeljük. Julianna látomása minden
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bizonyára nem volt véletlen, hiszen
abban az időben már elkezdődött
egy tévtanítás, amely tagadta
Krisztus jelenlétét a kenyér és bor
színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Julianna látomásai, és
egy valódi eucharisztikus csoda,
amiről a pápa is tudomást szerzett,
azt eredményezte, hogy IV. Orbán
pápa elrendelte az Úrnapja ünnepet. Szent Julianna kitartása a látomása mellett, IV. Orbán pápa nyitottsága és az eucharisztikus csoda
meggyőző ereje együtt mutatja Isten tervét ebben a történetben, ebben az Ünnepben, az Oltáriszentségben. Úrnapja, Krisztus szent
testének és vérének ünnepe Főünnep. Szentháromság vasárnapját
követő csütörtök, de az utána való
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vasárnap tartják. Az ünnep szövegeit többek között Aquinói Szent
Tamás írta. A szentmise a szokott
rendben történik. Ez alkalommal
két nagy ostyát konszekrál a pap.
Az egyiket magához veszi áldozáskor, a másikat az áldoztatás után a
szentségtartóba helyezi. Az áldozás
utáni könyörgés végén a pap fehér
palástot ölt. Ezután tömjénezés
következik, majd vélumot terítenek

a pap vállára és a nép felé fordulva
énekli: „Üdvözlégy Oltáriszentség”… A körmenet a virágszőnyeggel feldíszített úton megy az
első oltárhoz. Megérkezvén a ministránsok kétoldalt sorfalat alkotnak. A pap leteszi az Oltáriszentséget. Ezután tömjénezés következik.
Az evangélium eléneklése után
ének, könyörgés, majd ismét tömjénezés. Az áldás után a ministrán-

sok sorfala összezárul, és a körmenet megy tovább a következő oltárhoz. Négy oltárt állítanak. A körment után a templomba visszatérve
eléneklik a Te Deum-ot.
Fodor Julianna

Kulisszatitkok a plébánián
Egyházközségünkben is élő hagyomány a körmenet. Szorgos kezek,
korán kelő angyalok fáradhatatlanul készítik elő az útvonalat, hogy
a szürke macskakövek és az épületek virágdíszben pompázva méltó
módon fogadhassák az Úr Jézus
Krisztust. Néhányuk beavatnak a
kulisszatitkokba.
2021. ÚRNAPJA EUCHARISZTIA - SZENTENDRE
Az úrnapi körmenet alkalmával
négy oltárt állítunk, melyeket önkéntesek készítenek. Vasárnap
előtti szombaton az erdészet engedélyével a közeli erdőből a zöld
lombot a plébánia udvarán gyűjtik.
Úrnap hajnalán 5 és 1/26 óra között elkezdődik a sátor vázak és a
zöld lombok kiszállítása a 4 sátorhelyhez.
Szentendrén az első sátrat a Bükkös patak mellett az egészségházzal szemben állítjuk fel. A második
sátor a Bajcsy Zsilinszky út és a
Tiszteletes utca találkozásánál van,
amit a Szentendre 914-es Cserkész
csapata építi. A harmadik sátrat
Plébánia Bajcsy Zs. utcai személybejáratánál építik fel. A negyedik
sátor a Kucsera Ferenc utca és a
Janicsár utca sarkánál a nagykapuban kerül kiépítésre.
A sátrakat és a virágszőnyegeket
az önkéntesek --szorgos kezeikkel
– művészi módon alkotják.
A Bükkös pataknál lévő sátor építésénél, a drótvágó fogótól a sátor
előtti virágszőnyegben a jelkép

megrajzolását majd a sátorban a
kis oltár és oltárkép elhelyezésében
segédkeztem. Mióta Szent II. János
Pál pápa 60 x 40 cm -es képét Kivés Zolitól megkaptuk, ezzel díszítjük ezen sátrat.

ban, amibe minden korosztályunk
be tud kapcsolódni, végül együtt
fogadhatjuk be a sátorba a körmenettel érkező oltáriszentséget.
Selmeczi András

Végezetül szeretném mindenkinek
megköszönni - felnőtteknek és ifjú
gyermekeknek - az alázatos és áldozatos közreműködésüket.
A 2021. évi úrnap, mely az Eucharisztia ünnepe, egyben az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelkiségébe visz minket.
Dicsértessék és imádtassék mindörökké a legméltóségos oltáriszentség! Amen.
Morva Marius
Cserkészek sátra
Cserkészcsapatunk, a 914-es számú „ENDRE” cserkészcsapat tagjaival évtizedek óta építjük egyházközségünk 3. Úrnapi sátrát, gyakran segédkezünk a sátrak vázának
az összeállításában és lebontásában
is.
Hagyományosan, már évek óta a
magyar címert szoktunk a sátor elé
készített virágszőnyeg mintájának
kirakni. A csapat tagjai gyűjtik
kertjükből a virágokat, szirmokat,
leveleket, és hálásak vagyunk
azoknak is, akik külön hoznak a
cserkész sátorhoz is virágot. A
lombsátorra egy cserkészliliom
formájú, virággal borított díszt, és
egy eucharisztiát, kelyhet és ostyát
ábrázoló, virágból kirakott képet is
szoktunk készíteni. Az úrnapi
lombsátor építés fontos egyházközségi szolgálat cserkész csapatunk-
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Iparosok sátra
Az „iparosok sátra” a 4. állomás,
amelyet a Reitter-Dorn és a Zweibel családok közösen díszítenek.
Ez a hagyomány már több évtizede
generációról generációra öröklődik. Fontosnak tartjuk, hogy a „mi”
sátrunkat fehér virágokkal es szirmokkal díszítsük, illetve, hogy a
szobrok és a damaszt abrosz méltó
legyen ehhez a szép ünnephez.
A sátrakhoz a zöld lombot a közeli
Pilisből frissen szoktuk gyűjteni, a
helyi erdészekkel együttműködve
és az egyházközség tagjainak segítségével. A szirmokat a hívek hozzák a templomba, és onnan osztják
korán reggel. Úrnapja alkalmából a
plébános a baldachin alatt viszi a
virágkoszorúval díszített Oltáriszentséget. Az elsőáldozók fehér,
díszes ruhába öltözve szórják a
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menet előtt a virágszirmokat. Hagyománnyá vált, hogy a sátrak
zöldjéből és a megszentelt virágokból haza vigyenek a hívek, ezzel is
megemlékezve az ünnepről az otthonukban.
Dorn Edit

újra „építettük”. Egyik percben
önfeledten játszó gyereknek éreztem magam. Tulajdonképpen
imádkoztam, szavak nélkül.
Mikor már nem volt más teendő,
hazaszállingózott mindenki ruhát
váltani, majd a misére visszatérni.
Nekem volt még kis időm, fényképeket készítettem így tovább tartott
a szép kora reggeli varázslat, sőt a
következő évben folytatódott…
Losonczy Borbála
Virágok Úrnapján

Első virágszőnyeg készítésem
Pár éve, Úrnapja előtt barátnőm
szólt, hogy jól jönne még egy kis
segítség az úrnapi virágszőnyeg
elkészítéséhez. Talán ő maga sem
hitte, hogy komolyan fontolóra
veszem a kérését, mert jól ismer
engem: bagoly típus lévén, minden
reggel nagy akarattal tudok csak
felkelni, de igent mondtam neki.
Vasárnap hajnalban a templom
előtt már gyülekeztek a szőnyegkészítők. Alig vártam, hogy belelássak a titokba, miként lesz vadvirágokból, szirmokból, ágacskákból
csodálatos szentkép-szőnyeg a
templom előtt. Előkerült egy-egy
sablon is, de az évek tapasztalata
döntőbb volt. Összeszokott csapat
szőtte a szőnyeget. Pontosan és
felelősségteljesen haladtak lépésről
lépésre. Boldogan követtem az utasításokat. A szirmokból csodálatos
képek rajzolódtak ki. Ha pedig a
templomocska oldala kicsit bedőltre sikerült, gyorsan felszedtük, és

A Péter-Pál ösvény újság egyik
szerkesztője, Csilla kért meg, hogy
írjam le pár gondolatban ,,mit is
jelent számomra az Úrnapi ünnephez kapcsolódó virágszőnyegdíszítés”. Pontosan nem emlékszem
mikor csatlakoztam a díszítők csapatához, de nagy örömömre már
évek óta díszíthetem az - Agnus
Dei - Isten bárányának az alakját a
templomunk főbejárata előtt. A
bárány az oltáriszentségnek, ill.
Krisztus kereszthalálának és feltámadásának a szimbóluma ezért
különösen fontosnak érzem ezt
kifejezni a virágok színével is. A
bárány tisztaságának, szűziességének, ártatlanságának a kihangsúlyozására mindig fehér virágot
használok, általában bodzát. Míg a
glóriát, sárga mezei virágok apró
szirmával ,,rajzolom”. A bárány
alatti oltárterítő minden évben
másképpen ,,hímzett”, attól függően milyen virágok nyílnak éppen
akkor a mezőn és a kiskertekben.
Mert ha szerencsém van és éppen
nem esik az eső, szombaton késő
délután egy nagy kosárral a közeli
rétre megyek virágot és bogyót
gyűjteni. Ismerem jól a lelőhelyeket és amikor ott vagyok, úgy érzem a virágok is már várnak, mert
nagyon szeretnének ott lenni az
ünnepi szőnyegen. Csodás érzés
naplementében,
tücsökciripelés
mellett elmerülni a csendben. Másnap hajnali 5 óra körül már talpon
vagyok és felszerelkezve érkezem
meg az alvó város szívébe, a templomunkhoz. Sablon mindig van
nálam mely alapján krétával először megrajzolom a főbb vonalakat, a többi már észrevétlenül kerül
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a helyére. A macskakövön virágszirom halmok, ökörfarkkóró szárak és borostyán indák kanyarognak. A színes rózsacsokrok a kosarakban illatoznak. Csattog a metszőolló, lázasan folyik a díszítés
mindenütt. Én is elmerülök a munkámban, egy időre el is felejtkezem
arról, hogy van lábam. Öröm tölt el
mindnyájunkat, mert az Úr napja
van. A világ ma különös módon
fejezi ki hódolatát Krisztusnak.
Smetana Ágnes

Közösségi híreink:
Keresztelők:
Falkus Zalán
Eredics Simon Kristóf

Temetések:
Varga Lászlóné
Monori Sándorné
Berek Jánosné

Imádkozzunk
közösségünk tagjaiért!
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Papszentelésre készülünk
„Ha hazajön, belép vele együtt a szeretetözön, a ragyogás.
Megölel és felemel, körbetáncolja velem a szobát.”
Eredics Gergőt 2021. június 19-én
Erdő Péter bíboros úr pappá szenteli. Ebből kifolyólag ültünk le családjával, szüleivel: Enikővel és Tamással, valamint ikertestvérével Fannival beszélgetni.
– Kérlek, osszatok meg néhány

személyes dolgot Gergőről az egyházközség hívei számára!
Tamás: Gergő kedvenc mesehősei a
Minyonok. A család is egy minyoncsalád: Gergő a Kisminyon, Fanni a
Piciminyon, Enikő a Nagyminyon,
én a Főminyon.
Enikő: 1996. május 25-én született
Gergő és ikertestvére, Fanni. Két
szempontból jelnek tekintem születésüket. Egyrészt május a Szűzanya
hónapja, másrészt abban az évben
május 25. Pünkösd vasárnapja volt.
Ezt jelzésnek tekintjük, hisz koraszülöttek voltak, de véletlenül sem
előbb, sem később jöttek a világra.
Úgy érezzük, hogy Fannit és Gergőt
a Szentlélek hozta, ők a Szentlélek
ajándékai.
– Milyen volt kicsinek Gergő?

Enikő: Kisbaba korában Gergő nagyon bújós, ölelős volt. Gergőnek az
ölelgetős, szeretgetős személyisége
máig megmaradt. Ha hazajön, belép
vele együtt a szeretetözön, a ragyogás. Megölel és felemel, körbetáncolja velem a szobát.

A másik, ami kiskorától kezdve jellemezte őt, a szolgálatkészség volt.
Óvodában is sokat segített a „tonnás
néniknek” ahogy akkor mondta,
(konyhás néniknek), tányérokat vitt,
terített. Benne volt a segíteni akarás.
Ez folytatódott a Szent András Iskolában, majd a Ferences Gimnáziumban csúcsosodott ki. 12. év végén
barátjával, Németh Kristóffal közösen kapták meg az iskoláért aktívan
tevő diákoknak járó Pro Schola díjat.
(Pro Schola díjat a ballagás évében

kapják azok a diákok, akik tanulmányaik mellett fizikai munkájukkal
leginkább segítették az iskola működését, építését, szépítését.) Szép volt,
ahogy együtt kimentek, átvették a
díjat, majd megölelték egymást.
Tudtak örülni annak, hogy nem csak
egyikük lett a kitüntetett, hanem a
másik is mellette áll az ünneplésben.
– Hogy teltek a kamaszévek?
Kis korától kezdve örömmel ministrált, nagyon komolyan vette a liturgiát. Ahogy nőtt, egyre jobban tudott
mindent, minden apró részletet ismert a szertartásokban. A kis ministránsokat is jól tudta segíteni, irányítani. Láttam rajta, hogy az oltár körüli szolgálatban átszellemült, látszott rajta a belső öröm.
Fanni: Gimnáziumban aztán mentőápolónak készült. Elvégzett egy életmentő elsősegélynyújtó tanfolyamot.
Azóta is, a szemináriumi évek alatt
nyaranta különféle sportrendezvényekre járt segíteni. Többször ment
a Kaposváron megrendezésre kerülő
nemzetközi ifjúsági focibajnokságra
a vöröskeresztesekkel.
Enikő: Volt egy eset, amikor az
egyik mérkőzésen megsérült egy
játékos. A mentő elvitte a gyereket,
majd a kórházból a kezelőorvos felhívta Gergőt, hogy gratuláljon neki,
amiért ilyen szakszerűen látta el a
sérültet.
Tamás: Gergő kiskorától céltudatos
volt. Mikor már tudta, hogy a szemináriumba készül, ministráns vezető
lett, és Fannival közösen jártak az
Antióchia közösségbe. Arra fókuszált, ami építette őt a hivatásában.

Enikő: A segíteni akarás benne van a
személyiségében. 9. osztály végén
volt a nagy dunai árvíz. A Máltai
Szeretetszolgálat Libárdi Heni néni
szervezésében önkénteseket toborzott dolgozni a gátra. Gergőék is
jelentkeztek. Délután kezdtek homokzsákokat tölteni. Hat körül Fanni hazajött, de Gergő még maradt.
Este tíz órakor már kezdtem aggódni, hol lehet? Éjjel tizenegy körül
telefonált Heni néni, hogy Gergő
Soltész Miklóssal, egy máltai mentőautóval járja a partot és az ott dolgozó katonáknak forró teát és zsíroskenyeret osztanak. Hajnalban ért haza.
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Az életmentő hivatás, a segítségnyújtás mindig vonzotta. A papság is
igazából életmentés, csak itt nem
fizikailag, hanem az örök élet számára ment meg lelkeket.
A szemináriumi évek alatt egyik
nyáron a római ministráns zarándoklaton, két másik kispappal egy héten
keresztül biztosította 200 gyermek
étkeztetését. Természetesen előtte
Jocó úrral egyeztettek a mennyiségről és a technikákról. Utána rengeteg
köszönő levelet kaptak.
Tamás: A szemináriumban is ezt
látjuk, ő a mindenes. Hatalmas
kulcscsomója van, mindenhez bejárása van, ő akár kazánt is szerel. Ha
szünet van és a kispapok hazamennek, ő jön el legkésőbb és ő megy
vissza leghamarabb, hogy minden
rendben legyen. Gergő gyakorlati
ember, ért az informatikához, szerel,
javít mindent, nagyon tevékeny ember.
Sokszor azt érezzük, hogy túlhajtja
magát, nehezen mond nemet. Ha
hazajön rendszeresen a szőnyegen
végigfekszik és két perc alatt elalszik, illetve, ahogy ő mondja stand
by üzemmódba kapcsol.
– Mikor fogalmazódott meg benne

először, nektek mikor mondta,
hogy pap lesz?
Enikő: A döntést gimnázium 10.
osztálya után hozta meg, de az elhívás a papi hivatásra korábban, 8-10
éves korában kapta. Akkor mondta
először, hogy pap szeretne lenni.
Gergő elmondása szerint, ő sokszor
kérdezte az Urat arról imádságban,
mi az ő hivatása. Aztán 10. osztály
végén, Irén tanárnővel Kárpátalján
jártak a cigánymisszióban. Nagy
hatással volt rá, onnan úgy jött haza,
hogy pap lesz. Ott kapta meg a választ.
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Tamás: Mikor a felvételi jelentkezési
lapot kellett beadni, kérdeztem tőle,
hogy a szeminárium előtt nem akar-e
egy szakmát tanulni és egy világi
egyetemre jelentkezni? De akkor ő
határozottan mondta, hogy csak a
szemináriumba fog felvételizni. Elfogadtam a döntését.
Enikő: Mikor megtudtuk, hogy felvették a szemináriumba, az az időszak nekem nagyon nehéz volt. Nehéz volt elszakadni tőle. Éjszakánként
gyakran sírtam. Nehéz volt azt feldolgozni, hogy mi a szemináriumba nem
mehetünk be. Aggódtam érte: mi lesz,
ha megbetegszik és nem mehetek be
hozzá.
Tamás: De nem kellett nagyon félteni
őt. Bár kisgyerekként félénk, visszahúzódó volt, könnyebben elkapta a
betegségeket. De szépen lassan,

ahogy rátalált magára, a hivatására,
megerősödött, vezéregyéniséggé vált,
nagy szervező, erős motor lett belőle.
Igazán a szemináriumi évek alatt egyszer sem volt beteg.
Enikő: Ahogy a hitében erősödött,
az formálta őt.
– A jövőre nézve, mit kívántok neki?
Enikő: A helyezésével kapcsolatban
megkérdeztem tőle, ő mit szeretne?
Azt felelte, hogy ő nem szeretne semmit, elfogadja azt, amit a bíboros atya
mond, mert ő engedelmességet fogadott tavaly, mikor diakónussá szentelték és ő ezt mindenek fölött tartja.
Azt kívánom neki, hogy ez a tűz, ez a
lobogás, ami most a szívében van,
soha ne aludjon ki. Legyen Isten hűséges papja és sok-sok lelket vezessen Hozzá.

Kedves Gergő!

velük is tedd azt, amit mi láttunk tőled az elmúlt években. Hogy azok a
gyerekek is elmondhassák majd: jó
dolog ministránsnak lenni, az oltárszolgálat nagyon szép, így én is a
mennyországot választom!
Szeretettel, Kívés Zoli

„Én már választottam: A mennyországot választom…”
Amikor megkértek, hogy az egyházközségi újság számára írjak pár gondolatot rólad, egy film jutott eszembe.
Ez pedig a „Mennyországot választom” című film, mely Néri Szent Fülöpről szól. A filmen belül is egy
konkrét kép, ami felötlött bennem. Ez
pedig, hogy a szentség és a szent dolgok milyen szépen megférnek és kiegészítik egymást az egészen egyszerű köznapi teendőkkel, és annak helyszíneivel, például a konyhával. Gondolom kitaláltad hova akarok kilyukadni. Miközben Fülöp atya végzi a
szent szolgálatot, mindez mellett levest főz a gyerekeknek, focizik velük,
berendezi hálószobájukat, fürdeti a
cigány embert és még a híres francia
tudósokat is ráveszi, hogy előbb a
konyhában pucoljanak egy kis hagymát és krumplit mielőbb tudományos
teendőiket ellátják. Azt hiszem Fülöp
atya így vált szentté. Gergő nagyon
hálás vagyok a ministránsok nevében,
hogy a táborokban ezt látták rajtad.
Hogy nemcsak lelki útravalókkal láttad el őket, hanem a köznapi szolgálat
fontosságával is. Ha most meggondoljuk, hogy azok az atyák, akiket
mindenki nagyon szeret és keressük
ennek titkát – a megfejtés az lesz,
hogy az irántuk való szeretet abból
fakad, amit másokért tesznek. Gergő
bizonyos, hogy sok ministránst fogsz
majd felnevelni, azt kívánom, hogy

La traccia - A lábnyom
Esős idő után az erdő alját járom. Tele van mindenféle kis állatka lábnyomával. Izgalmas oda képzelni ezeket
az állatkákat ahogy kicsivel korábban
ott mászkáltak a fák és a bokrok között. Így vagyok én Eredics Gergővel.
Bár személyen 2020. augusztusában a
plébánián számtalanszor találkoztunk,
de azóta leginkább csak ideképzelem
a plébániára, az ünnepi misékre a
húsvéti liturgiákra. És azok a lábnyomok! Ha csak a ministráns közösségünket nézem, tele van az ő emlékeivel! Hálát adok az Úrnak, hogy az ő
munkáját folytathatom.
Lassan hazaérek a plébániára, vár
György atya. Gergő is „haza” ér. Ő is
boldog lehet, mert kitartott Isten meghívásában és átélheti azt az örömöt,
amire vágyott az oltár mellett: Krisztus erejével és szavaival a kenyér és a
bor már az ő kezei között is átváltozik
majd Krisztus testévé, és vérévé. Hálát adok Istenem, Gergő láthatatlan
lábnyomaiért itt Szentendrén. Segítsenek minket egyre jobban hozzád jutni.
Amen
.
Ministránsok
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Tamás: Gergő szeret tanítani. Ehhez
már hatalmas „fegyvertára” van a
hitén, elkötelezettségén kívül: játékokkal, segédanyagokkal, előadásokkal már felkészült a rá váró feladatokra. Kívánom, hogy talentumait ki tudja teljesíteni a papi hivatásában és
tovább tudja adni hitét, szeretetét és
lelkesedését.
Rósa Csilla
Eredics Gergőt sokáig csak látásból,
mint ministránst ismertem. Egészen
addig míg, mint érdeklődő eljött a
plébánia Antióchia közösségének
egyik hétvégéjére testvérével együtt.
A két és fél napos alkalommal szemmel láthatóan mélyen megérintette
mindaz, amit az ott szolgáló fiataloktól megtapasztalt meghívásról, hitről,
küldetésről, szolgálatról, közösségről.
Visszafogottnak, talán kicsit gátlásosnak is tűnt az első benyomások alapján, ugyanakkor észrevehető volt,
hogy tudatosan igyekszik a közösségbe beilleszkedni és aktívan részt vállalni a hetenkénti találkozók szolgálataiból. Későbbi személyes elmélkedésein, kiscsoportos megosztásain keresztül megismerhettük kialakulóban
lévő istenképét, hitét, érzéseit, kétségeit, kérdéseit, mindazt, ami őt azokban az években foglalkoztatta. Papi
hivatás iránti elköteleződését egyre
komolyabban vette, nagyban segítette
ebben akkori káplánunk Kelemen
László atya is. A közösségbeli beszélgetésekből kiderült, hogy a cigány
missziós gyerektáborainak is lelkes
résztvevője volt. Az antióchiás évek
alatt sokat változott előnyére, oldottabb, közvetlenebb és nyitottabb lett,
számtalan heti imatalálkozót és hétvégét is vezetett. Mindig igyekezett másokra odafigyelni és különös gondossággal volt segítségünkre a szentmisék előkészítésében és szolgálataiban.
Csongrády Péter, az Antióchia
Közösség egyik vezetője
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Találkozz Jézussal Budapesten!
Programismertető a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról
Magyarország rendezi meg a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Az eredeti tervek
szerint 2020. szeptemberében tartották volna meg a világeseményt.
A járvány miatt, azonban 2021.
őszére halasztották a megrendezését. A kongresszus nagyszabású
nyitóünnepséggel - ezer fős kórus
közreműködésével - szeptember 5én, a Hősök terén veszi kezdetét és
a záró szentmisével ér véget szeptember 12-én, amin Ferenc pápa
személyesen is részt szeretne venni.
A kongresszus hetében rengeteg
változatos program között választhatunk: Böjte Csaba előadása, ForrásPont, Ákos koncert, családi
nap a Margitszigeten, Szent István
könyvhét és vásár a bazilika előtti
téren, a Csík Zenekar, a Szent
Efrém Férfikar, a 100 Tagú Cigányzenekar, a Moszkvai Patriarchátus Kórus koncertje - csak
néhány ezek közül. A kongresszus
hetében zajlik az Ars Sacra fesztivál is. Az események fő helyszíne
a Hungexpo lesz. A szentmiséken
kívül, öt napon keresztül előadásokat, tanúságtételeket és fakultációkat hallhatunk a világ minden tájáról érkező előadóktól.
A NEK szervezői valamennyi
korosztályt hívnak és várnak a
programokra. Szeptember 11-én
10-15 óra között a Családok Jézusban Közösség szervez családi napot a Margitszigeten. Az esemény
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által életre hívott Katolikus
Társadalmi
Napok
(KATTÁRS) rendezvénysorozatának egyik programja. Két színpadon beszélgetésekkel, zenével, ismert előadókkal várják a családokat. A nap folyamán hallhatjuk és
láthatjuk többek között: Szalóki
Ágit, Berecz Andrást, a Debreceni
Hajdú Táncegyüttest, a Misztrál
együttest, Csókay András idegsebészt és Pindroch Csaba színművészt.
A színpad körüli sátrakban valamennyi korosztály talál őt érintő és

Városszerte infópontok nyújtanak
majd segítséget az érdeklődőknek.
A NEK hetében a bazilika előtti tér
a Szent István Könyvhétnek és vásárnak ad otthont. A Széll Kálmán
téren és az Örs Vezér terén felállított színpadokon az arra járókat
igyekeznek majd a szervezők megszólítani.
Az eseményekre regisztrálni az
iec2020.hu oldalon lehet.
https://www.iec2020.hu/hu/
regisztracio

Játék NEKünk – Megérkezünk
Sok féle képen lehet megérkezni
valahová. Sokszor csak úgy beesve,
máskor pedig szívvel-lélekkel is
meg lehet érkezni, nem csak testileg.

érdeklő témát legyen szó önismeretről, párkapcsolati vagy éppen
környezetvédelmi kérdésekről. A
gyermekeket kézműves foglalkozásokkal,
kincskereséssel,
geocachinggel, falmászással és egyéb
sporttevékenységekkel várják a
szerzetesrendek és közösségek.
A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus egyik legjobban
várt eseménye, a szeptember 11-i
Kossuth téri szentmise - amelyet
előreláthatóan Erdő Péter bíboros, prímás celebrál - és az azt
követő gyertyás körmenet. Ekkor tartják az országos ministránstalálkozót is.
A világesemény záró ünnepsége a
Hősök terén lesz. A Statio Orbis,
a városért és a világért mondott
szentmise szeptember 12-én 11
óra 30 perckor kezdődik. Reményeink szerint, itt találkozhatunk
Ferenc pápával. Az Oper aház
zenekara mellett egy több mint kétezer fős énekkar is fellép.
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra - amely szeptember
5-12. között lesz Budapesten nemsokára mi is megérkezünk.
Ebben segít a NEKünk című játék:
feladatlap segítségével Jézus kenyérszaporítását, az utolsóvacsorát,
elolvasni és kérdésekre válaszolni,
a Hősök terét, Eredics Gergő képzeletbeli újmisés kelyhét, valamint
a Péter-Pál templom részeit lerajzolni, Szent Tarzíciusznak facebook profilt tervezni, papírból kivagdosni, és ragasztani kelyhet és
ostyát. Mind-mind olyan feladat,
ami közelebb visz minket Jézushoz, és segít, hogy szívvel lélekkel
legyünk ott Ferenc pápával szeptember 12-én a Hősök terén, és ünnepelhessük Jézust az eucharisztiában, aki ezt üzeni most is mindnyájunknak: „És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”
Kérünk Urunk, hallgasd meg a kérő imákat, amiket a gyerekek írtak
neked:
Amen.
Lakatos Bence atya

Péter-Pál Útján - 2021. június

Bemutatkozunk
2021. májusától azt a megtisztelő feladatot kaptuk, hogy a
közösség által mindig lelkesen fogadott és forgatott Péter-Pál Útján
gondozását átvegyük. Egyházközségi kiadványunknak 30 éves hagyománya van, ráadásul ünnepi
időben készíthetjük Nektek a nevünkhöz fűződő első tartalmakat.
Hálás szívvel gondolunk arra, hogy
rajtunk keresztül folytatódik ez a
hosszú ideje tartó, különleges párbeszéd a plébánia és az egyházközség között, és ez lehetőség Isten
kezében, hogy a Péter-Pál Útján
üzenetein keresztül megszólítsa

közösségünket – fiatalokat, idősebbeket, családokat, hogy így is munkálhassa jó kedve szerint az Életet.
Szeretettel és büszkén emlékezünk
az újság korábbi szerkesztőire: Temesi Balázsra és feleségére, Nagy
Sándor atyára, Garamhelyi Edit
kedves hitoktatónkra, a néhai Petrás Tamásra, és a Péter-Pál Útján
számos más korábbi szerkesztőjére
és társszerkesztőjére, akiken át a
staféta most hozzánk is eljutott. Ők
indították el „Útján” és gondozták
teljes felelősséggel közösségünk
lapját. Noha már más szolgálatban
tevékenykedik, de mindig is meg-

marad szerkesztőségünk tiszteletbeli tagjának Németh Kristóf, akinek sorvezetőire, gyakorlataira és
szerkesztői missziójára még sokáig
hagyatkozni fogunk.
Fodor Julianna , Rósa Csilla,
Várvölgyi Viktória, Farkas Viktória

Karmeliták Szentendrén
2021. május 24-én, Pünkösd hétfőn, a Péter-Pál templomban, a
18.30 órakor kezdődő szentmisében P. Vörös Imre András OCD,
tartományfőnök atya ünnepélyesen
befogadta a Magyar Sarutlan Kármelita Rendbe egyik helyi közösségünket - a Szűz Mária Keresztények Oltamáról nevezett, 3 éve formálódó Világban Élő Kármelita
Közösséget (Ordo Carmelitarum

Discalceatorum Saecularis). Szűz
Mária testvérei -egy végleges ígéretes és már közel két éve elkötelezett tag mellé - hatan "öltöztek be",
vagyis kezdték meg képzési idejüket a Világi Rend regulája szerint.
A beöltözési szertartás alkalmával
megkapták a Sarutlan Kármelita
Rend jelét a kis Kármelita fa keresztet, a szabályzatot és azt a
misztérium nevet, ami elkíséri őket

lelki útjukon. Az ünnepi szentmisét
követően egyházközségünk tagjai
közül, többen felvették a Kármelita
Skapulárét, a Szűzanya vállruháját
is annak jeléül, hogy az Ő oltalmát
kérik és hogy szövetséget kötve
vele, rábízzák életüket, arra az
Édesanyára, aki Fiához elvezet
minket.
Eredics Gáborné Melinda,
Dr Kumpár Irén

Ministránsavatáson jártunk
Idén, a pandémia miatt rendhagyó ministránsképzés volt, illetve volt, amikor nem volt. A gyerekek hol karanténban, hol betegen,
hol épp egészségesen, de végig
szigorúan maszkban és távolságot
tartva készültek erre a megtisztelő

és kitüntetett feladatra. Németh
Kristóf, aki kedvesen vezetgette a
jelölteket, közben irányította a felnövekvő „nagyokat”, Marik Mikit,
Garamhegyi Gellértet és Pólus Domit is. Az avatás időpontja is csúszott, közben Kristófot is elbúcsúztatták, de az akadályok ellenére, a
gyerekek szorgalmasan és különös
lelkesedéssel készültek a nagy napra. Miki, Gellért és Domi elképesztő magabiztossággal vették át a
kicsik vezetését! Felelősségteljes
szeretettel terelgették a pöttöm
igyekvőket. Ők, akik nemrég még
a picik helyén izgultak ugyanazzal

Bérmálás
Az idei évben, június 5-én
szombat délután 38 bérmálkozó
kapja meg a Szentlélek ajándékait,
elkötelezve ezzel magukat, hogy
mint Krisztus igazi tanúi, a hitet
szóval és tettel terjesszék és meg-

védjék, illetve vállalják a krisztusi
életet és küldetést.
Foglaljuk őket imáinkba!
Veronika, Lukács, Kinga, Zita,
Miklós, Domonkos, Liza, Sára,
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a felemelő vágyakozással. A vizsgánál remegő térddel és hangosan
dobogó szívvel álltak a Szentélyben. Míg, Szentháromság vasárnapján végre eljött a várva várt
nap! Az avatás legszebb része kétségtelenül a beöltözés volt, amelyben a gyerekek többségének idősebb testvére segített. A nehézségek ellenére az ünnep valóban teljes volt és ragyogó, hála a Szentléleknek!
Fodor Julianna

Kornél, György, Szabina, Katalin,,
Viktória, Marica, Pál, Viktória,
Boldizsár , Lilla , Júlia , Cicelle ,
Anna , Róza , Botond , Dorka , Mira, Boldizsár, Boglárka, Léna,
Kende, Keve, Boldizsár, Barnabás,Martin, Zsombor, Domonkos
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Templomi hirdetések

Poetica
Hittan órán történt
Sokszor gondoltam, hogy vezetni kellene, biztatásnak a nehezebb időkre, hogy a Szentlélek hogyan is dolgozik egy hittan órán. Igazi hétköznapi
csodák történnek az iskola falain belül, apró kicsi
lények, lelkes gyermekek, illetve nehézkes kamaszok
szívében is.
Nemrég például Szent Benedek életéről volt
szó, az egyik negyedikes csoportban. Benedek az
utolsó sorban csillogó szemmel hallgatta a védőszentje életéről szóló történetet. Óra vége felé pedig
óvatosan jelentkezett. Kedves kis arca sugárzott
ahogy mondta: írtam egy verset.
Fogadjátok szeretettel egy ifjú költő kezdeti
próbálkozását!
Szántó Benedek: JÉZUS az Úr
Jézus vár az ajtóban,
Jelentősen csengetve vár,
az ajtóban.

- Június 11-én pénteken lesz Jézus Szent Szíve ünnepe.
A reggel ½ 8-kor és az esti ½ 7-kor kezdődő szentmisén
emlékezünk meg az ünnepről.
- Június 13-án, jövő vasárnap a 9-es mise után jutalmazzuk a „NEKünk” játék résztvevőit. Meglepetést is tartogatunk.
- Június 19.-én Eredics Gergőt az Esztergomi bazilikában de. ½ 11-kor Bíboros úr pappá fogja szentelni. Június 19-ei papszentelésre külön busz szervezése folyik.
Indulás 19én 9 órakor a nagyparkolóból, ugyanoda érkezünk vissza. Buszköltség 2500.-Ft/fő. Jelentkezni lehet
Selmeczi Józsefnénél. Telefonszám 0620-5363122.
- Június 19-én este 18.30-kor kezdődő szentmisén mutatja be Gergő az első szentmiséjét a Péter-Pál templomban, melyre szeretettel hívja a testvéreket. A szentmise
után agapéval szeretnénk megvendégelni Gergőt és a
vendégeit. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akik
tudnak sütni sós és édes süteményeket, ezzel sokat segítenének az agapé megrendezésében. Anyagiakkal is lehet
hozzájárulni, melyet a sekrestyében lehet leadni.
- Július és augusztus hónapban a hétköznapokon egy nap
csak egy szentmise lesz a templomunkban. Hétfőn, szerdán és pénteken reggel 07.30-kor, kedden, csütörtökön
és szombaton este 18.30-kor. Vasárnap a ½ 12-es mise el
fog maradni. Szíves megértésüket kérjük a testvéreknek.

Humor

Engedd be jó lélek ő,
nem az ördög, ki rosszat
akar, s ki öl.
Hallgass rá, ő az Úr!
Hihetsz benne, ő nem öl!

Útravaló

Péter-Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 186 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: Fodor Julianna, Rósa
Csilla, Várvölgyi Viktória, Farkas Viktória
lektorálta: Kapás Ferencné. Készült 150 példányban.
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