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189. szám

Tudom, hogy az ÚR felkarolja a nincstelenek ügyét, a szegények jogát. (Zsolt. 140,3)

November: A szolgáló szeretet hónapja
A szentendrei Karitász közösség kérése.
„A Teremtő azért adott az embernek
kezet, hogy szolgáljon, segítsen mindenkin, és azért adott szívet, hogy szeressen…” (Teréz anya)
Kedves Testvérek!
November hónap a szeretet-szolgálat
számára nagyon szép hónap. Két olyan
szentet is ünneplünk, akik a szolgáló
szeretet szépségét és erejét valósították
meg életszentségükkel. Ők Szent Márton és Szent Erzsébet. Mindketten - ahogyan azt a múlt vasárnapi evangélium
ezt tanította - az Isten iránti szeretetet
szétválaszthatatlanul összekötötték az
embertárs iránti szeretettel. Esetükben
ez konkrétan a legkisebbeket jelentette,
egy szánalomban élő koldust és a szegényeket. Mindketten lehajoltak ehhez a
szánalomhoz (latinul: miser) és szerető
szívükkel emelték fel őket Istenhez
(latinul: cor - szív). Így született meg
egy gyönyörű szó: Misericordia. Irgalmasság. Ők ketten az irgalmasság szentjei. Nagyszerű példák ők számunkra és
talán gondviselésszerű, hogy ünnepüket
karácsony, a Szeretet megtestesülésének
ünnepe előtt tartjuk. Így ez az időszak,
alkalmas adventi karitász-terveink megszervezésére.
Mint minden esztendőben ilyenkor az
egyik leghangsúlyosabb feladatunk a téli
tüzelő hozzájárulás szervezése és lebonyolítása. Eddigi gyakorlatunk szerint a
téli időszakban harminc családot tud-

tunk támogatni tíz mázsa tűzifa adománnyal. Ennek költségeit többek közt a
hívek adományaiból fedeztük – melyeket hálásan köszönünk.
Sajnos a karantén időszak az amúgy is
nehéz helyzetben levő szegényeket nagyon rosszul érintette, így helyzetük
több helyen kritikussá vált. Ez onnan is
észrevehető, hogy már most október
végén érzékelhetően több tüzelővel kapcsolatos kérelem érkezett. Jelenleg tíz
mázsa tűzifa ára kiszállítással lepakolással együtt, harmincötezer forint. Kérjük,
hogy akinek a lehetősége ezt megengedi, támogassa adományaival szolgálatunkat. Ezzel a szép gesztussal csatlakozhatunk említett szentjeink szolgáló
szeretetéhez, mellyel reményeink szerint
a nehéz helyzetben lévő testvéreink is
megélhetik karácsonykor a szeretet örömét.
Igazán felemelő volt látni nagyböjtben
egyházközségünk csodáját, amikor egy
hét alatt majd 600 kg tartós élelmiszer
gyűlt össze. Ez a szeretet igazi erőforrássá vált nemcsak a szegények számára
– de közösségünk számára is. Mert a
szeretet erőssé tesz. November hónapban merítsünk erőt Szent Márton és
Szent Erzsébet példájából kövessük őket
a szolgáló szeretetben. Így városunk
szegényeit Szentatyánk, Ferenc pápa
szavai alapján egészen másként látjuk
majd.
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„A szegények nem problémát jelentenek, hanem erőforrást, amelyből meríthetünk, hogy az Evangélium lényegét befogadhassuk és megélhessük.”
(Ferenc pápa)
Anyagi támogatásaikat elhelyezhetik a
Péter-Pál
templomban
kihelyezett
„tüzelő” feliratú perselybe, de az összeg
a Péter-Pál Alapítvány vagy a Keresztelő Szent János Plébánia számlaszámára
is befizethető.
KH Bank Zrt: 10403112-3111118200000000 – Péter-Pál Alapítvány
CIB
Bank:
10700550-6927463351100005 – Keresztelő Szent János Plébánia
Befizetéskor kérjük megjelölni: Karitász
-Tüzelőre.
Hálás köszönettel a Karitász közösség
nevében: Kívés Zoltán
November 19.-én pénteken lesz Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe. Ez a nap
közösségünk számára igazi ünnep,
mert a Szent Erzsébet által elhozott
evangéliumi szeretet a liturgia ünneplésében válik elérhetővé számunkra.
Szeretettel hívunk mindenkit az esti
18:00 órakor kezdődő szentmisére,
melyben megáldjuk, majd ezt követően
kiosztjuk Szent Erzsébet kenyerét.
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Pécsi Rita: Hétköznapi forradalmunk – Magunkat egészen odaadni,
vagy „okosba” megoldani?
„Adni kell, adni, mindent odaadni:
(…) S érte semmit sem kívánni!” –
mondja és teszi Teréz anya. És
Kolbe atya, a pesti srácok, megannyi vértanúnk és szentünk csakúgy, mint csendes hőseink, az
anyák, apák, nagyszülők, a névtelen segítők, a hétköznapi boldogok
és szentek.
Vágyakozunk erre a lendületre,
erre a tűzre, de honnan merítsünk
hozzá erőt, olyan kitartást, ami
nemcsak a fellobbanásra elég, hanem egy szürke, ködös péntek délután is lángol még?
Önfeláldozás, önátadás vagy inkább önérvényesítés, önmegvalósítás? Szűk a határmezsgye! Nagy a
kísértés és az örvény, mindig kényelmesebb lenne egy kiskaput
találni, úgymond „okosba” megoldani.
Egy individualista, énközpontú tömegtársadalom furcsa szövedékében élünk, ami ráadásul a maximalizmus és a profizmus álarcában
kóros megfelelési kényszerré torzítja az önátadást és önfeláldozást is.
Csak a tökéletes a jó, s az ilyen
ember nem tud kérni sem, és a saját szükségleteit fel nem ismerve
állandó teljesítési kényszerben él.
Éppen ezért a környezete felé hiperkritikus, ugyanakkor kiváló
munkaerő és remek fogyasztó is,
hiszen az időigényes, komoly emberi kapcsolatok helyett tárgyakba,
szolgáltatásokba kapaszkodik, és
ezen keresztül jól manipulálható.
A maximalizmus hajszoltságában
természetesen felmorzsolódik a
kedv, az önkéntesség húzóereje, és
megjósolható a kíméletlen következmény: a kiégés vagy a betegség
fájdalmas kiszolgáltatottsága, amivel a lélek jelzi, hogy mindenekelőtt törődésre, személyes kapcsolatra volna szüksége. A tévedés
gyökere az, hogy az élet törvénye a
növekedés, és nem a tökéletesség!
Minden ember ősi vágya, belső

parancsa a kapcsolódás. Ám ez a
megnyílás egyúttal félelmetes, mert
kiszolgáltatottsággal, sérülékenységgel jár. Ezért mennénk is, maradnánk is. Vajon melyik ösztönünk győz?
A Teremtő az emberi neurobiológiába rejtette a szolidaritást, az
együttérzést. Ma már egyre gyakrabban hallhatunk a tükörneuronok
áldásos működéséről, amelynek
segítségével képesek vagyunk olyannyira egymásra hangolódni,
hogy szinte szó nélkül részt veszünk egymás fájdalmában, örömében. Ennek egyik leghétköznapibb
bizonyítéka, hogy gyakran mi is
ásítunk, ha ásító embert látunk.
Sokszor elgondolkozom ezen. Az
ásítás oxigénhiány. De ha neked
van oxigénhiányod, miért kell nekem is ásítanom? A tükörneuronok
jóvoltából önkéntelenül is rezonálunk egymásra. Még egymás fizikai állapotára is! Ebből a készenlétből születhet meg az empátia,
majd a belső értékekkel telített önátadás örömteli késztetése. Ilyenkor már észre sem vesszük, hogy
áldozatba kerül az együttműködés,
elfelejtjük minden nyűgünket, bajunkat. Ki ne ismerné ezt az állapotot? Ezzel jár a szerelem, a barátság, a gyermekünkkel való szakadatlan törődés, a misszió, a karitatív tevékenységek sok-sok lehetősége, egészen addig, hogy életünket kockáztatva elsőként megyünk
a csatába, a harcba, a forradalomba.
Valóban, arra születtünk, hogy szeressünk, hogy megosszuk, sőt odaadjuk az életünket, hogy ajándékká
váljunk mások számára.
A szeretet mértéke kicsiben és
nagyban az „ahogy én szerettelek
titeket” (Jn 13,34), a fáradtságot
nem ismerő áldozat, az önfeláldozás. Ennek örömét nem lehet mérni, elvárni vagy kikényszeríteni, de
előírni, kiszámítani és megmagyarázni sem. Ezt nem a jog, nem az
ész,
hanem
az
a
bizo-
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nyos harmadik irányítja.
Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg
az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
(…)
Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet!
(Túrmezei Erzsébet: A harmadik –
részlet)
A harmadikra hallgatni – forradalmi tett. Nem visszaszólni, mert
fontosabb a kapcsolat, mint az igazam. Kiállni a férfi és a nő szövetségén alapuló családeszmény mellett, amikor trendi lenne az elfogadás szólama mögé bújni. Nem bekapcsolódni a vitriolos cinizmusba,
amikor a távollévő kollégáról van
szó. Az önsajnálatot magamban
következetesen
visszautasítani,
akkor, amikor még „ízlik” is. Elmenni még egy lépést azzal, akivel
eddig is nehéz volt menetelni. Min-
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dennap megvívni magunkkal és
gyermekünkkel az „okoseszközháborút”. Évtizedek múlva is keresni a házastársam kedvét.
Kicsit jobban elvégezni valamit,
mint ahogyan kell.
Adni mindenből, amit kaptunk.
„Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát
és kenyeret.” (Teréz anya) Mosolyt
és könnyes vigasztalást. Derűt, melegséget, dalt, és ölelést ott, „hol
fázik a szeretet” (Gárdonyi).
Igen, ez a nagy szívű, túlcsorduló

mértékkel mért, bátor szeretet igazi
forradalom. Kis mindennapi, de
valóban hősi meghalásokkal, komoly áldozatokkal. És ez – kizárólag ebben az odaadottságban megtapasztalható – hosszú távú gyümölcsözőséggel, a hősöknek járó
dicsőséggel és az önfeláldozó szeretet mély békességével és életörömével jár.
Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.

(Ady Endre: A Tűz csiholója –
részlet)
Bátorság! Forradalmi időket élünk.
Ma a mindennapok forradalma zajlik! „Aki szűken vet, szűken is
arat; s aki bőven vet, bőven
arat. Mindenki elhatározásának
megfelelően adjon, ne kelletlenül
vagy kényszerűségből, mert Isten a
jókedvű adakozót szereti” (2Kor
9,6–7).

Magyar Kurír

Elsőáldozás a Péter-Pál templomban
Idén ősszel három helyen is volt
Elsőáldozás a Keresztelő Szent
János plébániához tartozó gyermekeknek. Először a NEK-en, amiről
küldtünk is NEK-tek szép beszámolókat. Október első két hétvégéjén volt a másik két nagy ünneplés.
Abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy mindkét alkalommal
részt vehettem az Elsőáldozásokon.
A Szent András iskolásokén, mint
szülő, a városi iskolásokén, mint
hitoktató. Pár sor erejéig szeretnék
beszámolni erről a két igencsak
ünnepélyes eseményről.
Az őszi elsőáldozásokhoz az előző
számban csak imádságot kértünk,
hogy meg lehessen tartani. Az izgalom abból adódott, hogy a Szent
András iskolások az ünneplés hetében még karanténban voltak Covid
miatt. Sajnos több gyermek is beteg lett, és még volt is a meghirdetett időpontra, időpontban. A Rákóczi iskolában pedig pár héttel
előtte volt az egyik negyedik osztály karanténban. Így a bizonytalanság is részese lett az előkészületeknek.
E mellett nagy volt bennünk az
izgalom, hogy a gyerekek milyen
módon tudnak részt venni ezen a
meghatározó eseményen úgy, hogy
a felkészülésük hiányos volt a tavaly tavaszi karanténok és a temp-

lom lezárása miatt. Mi, hitoktatók
sem tudtuk azt a hiányt kipótolni,
hogy a városi iskolás gyerekeknek
nagyrészt kimaradt a kötelező
Szentmise látogatás a felkészülés
időszakában. Az online mise nem
tudta helyettesíteni, a közösen
megélt alkalmakat.
Meglepő módon mindkét alkalommal azt tapasztalhattam, nem csak
jómagam, hanem minden egyes
résztvevő, hogy a gyerekek nemcsak összeszedettek, de lélekben
igazán emelkedettek, felnőtt módon, tudatosan vették komolyan
azt, hogy milyen nagy ajándékot
kapnak. Talán a vírus jelenléte, a
világ bizonytalansága segíthet bennünket a valódi erőforrásokra támaszkodni! Az egyik kisgyermek,
amikor odajutott, hogy a várva várt
pillanat elérkezett és ő ott állt meghatottan Bence atyával szemben, és
meghallotta: Krisztus teste, akkor
tágra nyílt szemmel annyit mondott: én ez mind elhiszem!

Szeretném megköszönni ilyen hivatalos keretek között is, Tolonics
Gyuláné, Erika néni rengeteg munkáját! Annak idején, amikor egyik
pillanatról a másikra ölébe hullott
ez az óriási feladat, káplán atyák
hiányában, nem lehetett könnyű
átvállalni a rengeteg hittanóra mellett ezt a nagyon is komoly feladatot. De örömmel és hálával írhatom, hogy abban az ajándékban
volt részünk, hogy Erika néni készítette fel mind az öt gyermekünket az Elsőáldozásra és azóta már
sokszor áldozó, komoly, hívő fiatalokká váltak és reméljük a legkisebb is azzá válik. Köszönettel tartozom Kovács Miklósné, Mária
néni sok segítségéért is, aki Rósáné
Ütő Csilla, hitoktatót és jómagamat
támogatott. Külön köszönet Mohai
Balázsnak, aki zseniális képeivel
örökíti meg a megörökíthetetlent:
örömöt, meghatottságot, lelki tisztaságot, az ünnep megannyi apró,
de fontos pillanatát. György atya
köszönet Neked, amiért ezt az alkalmat felajánlottad a szülőknek,
gyerekeknek, hiszen majdnem száz
gyerek jött el eben a két hétben
ünnepelni! Bence atya, azt hiszem
a legnagyobb köszönet Számodra
talán az, hogy a gyerekek azóta
Érted imádkoznak először a hittan
órákon!
Fodor Julianna
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Iskolások keresztelője
Az iskolai hittanon nem feltétel a keresztelés. A második év végén azonban lehetőség van a Katolikus Egyház beavató szentségének
felvételére. Így, minden évben van a plébánián iskolásoknak is keresztelője.
Van, hogy másodikosok jönnek, de van, hogy nagyobbak is. Ez évről évre egy
valóban gyönyörű alkalom!
A hitoktatásunk egyik fénypontja! Egyik évben egy kismadár is
beszállt erre az alkalomra a PéterPál templomba és ott repkedett a
gyermekek feje felett, mintha a
Szentlélek láthatóan is jelen szeretett volna lenni. Idén októberben hat gyermeket kereszteltek

megtapasztalhatjuk. Ezek a
gyermekek sokkal nyugodtabbak lesznek. A hittan órákon aktívabbakká és nyitottabbakká válnak. Ehhez aszszisztálni felemelő és megható.
Bátorítunk Mindenkit, aki
még várt erre az alkalomra,
hogy jöjjön!
Anna rajza
így, egy családias, és megható
alkalommal, a vasárnap reggeli
misében a Péter-Pál templomban.
Ami a legnagyobb ajándék és a
hitünket minden alkalommal jobban erősíti, az az, hogy a keresztelendő gyermekek viselkedésében beállt hatalmas változást

Akkor is, ha már nagyobb,
esetleg már nyolcadikos.
Bence atya külön is várja a felkészítőjén azokat a kisiskolásokat,
akik még szeretnének keresztelkedni vagy szeretnének tovább
menni ezen az úton és Jézussal
találkozni az Oltáriszentségben!
Fodor Julianna

Mindenszentek és Halottak napjára:
Egy keleti tanmese szerint, egy
édesanya pocakjában az ikerpár a
következőképpen beszélget.
- Te azt mondod, hogy nemsokára meg fogunk születni és egy új
világ tárul szemeink elé? Látni
fogjuk édesanyánk arcát? A kezünkkel különféle tárgyakat fogunk meg? Lábunkkal járni fogunk és egyik helyről a másikra
csak úgy elmegyünk?
Szemünkkel csodálatos dolgokat

fogunk látni? Látni fogjuk a minket körülvevő természet szépségét: a szép virágokat, a repülő
lepkéket, az égbolton feltűnő szivárványt, nappal a vakító fényforrást, éjszaka a pislákoló csillagokat?
- Hogy neked milyen élénk a fantáziád! – válaszolt az ikertestvér.
Nincs semmiféle külső világ, túlvilág. Csak ez az élet van, amiben
élünk. Nincs semmiféle édesanya, csak a te fantáziád szülte őt.

Még senki sem látta az ő arcát.
Nincs külvilág! Onnan még nem
jött vissza senki! A szép lepkék, a
hegyek, a szivárvány, a vízesések
csak a te fantáziád terméke. Dehogy fogunk ezzel a lábbal járni,
ezzel a kézzel tapintani. Csak
vizsgáld meg! Ezek erre alkalmatlanok. Hidd el, csak ez a világ
van, örök lebegés egy zsinóron és
semmi más! Semmi bizonyíték
nincs arra. Csak vizsgáld a körülményeket, ez teljesen lehetetlen.
Így teltek-múltak a napok, míg
egyszercsak megszülettek, és szerető édesanyjuk mosolya fogadta
őket. Így van ez a Szentek Közösségével is, ahol várnak bennünket az üdvözült szentek, elhunyt szeretteink. Csak boldog
ébredésünk legyen, Mennyei
Atyánk karjaiban és az Ő országában!
forrás: facebook
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Egyedülállók közössége
„Az Úr nem hagy egyedül ezen az úton sem!”
Az Emmanuel közösség Ave szolgálatáról egyik aktív segítőjével Horváth
Klárival beszélgetek. Klári nem szentendrei, mégis gyakran lehet találkozni
vele a templomban, tagja az Édesanyák imája közösségnek is.
Klári, kérlek mondd el, hogy kötődsz a
plébániához!
Én dél-pesti vagyok, ott élek, 87 éves
édesapámmal. Pár éve járok Szentendrére. 2018-ban ismertem meg Kristófot, aki szentendrei. Ő is eljött az
Egyedülálló szülők lelkigyakorlatára,
Madocsai Beához, aki több mint 20
éve vezeti ezt a programot.
Én 2002-ben voltam ezen a lelkigyakorlaton először, azóta visszajárok,
kiscsoport vezetésben segítek, illetve
havonta találkoznak a közösség tagjai,
ott is a szolgálatban részt veszek. Ezeken az alkalmakon ismertem meg
Kristófot, ő is egyedülálló volt. Rendszeresen találkoztam vele, közösségi
ima és szabadidős programokon majd
egyszer megkérdezte tőlem, hogy mit
szólnék hozzá, ha ő udvarolna nekem,
lehetne-e a barátságnál több közöttünk… 2020 nyarán összeházasodtunk, így kétlakiak lettünk, ingáztunk
Szentendre és Dél-Pest között.
Sajnos 2021 márciusában Kristóf
meghalt covidban. Háromnegyed évet
kaptunk a Jóistentől. Azóta is visszajárok Szentendrére az esti szentmisékre.
Illetve az anyaima csoporttal találkozom hetente és együtt zarándokoltunk
nyáron a Mária Úton. Nagy segítség
ez nekem férjem elvesztése után, hogy
van egy be- és elfogadó közösségem
Szentendrén is.
Ez a szomorú, de biztató jelenem. Az
előzmény pedig, hogy 1995-ben született egy csodálatos fiam. Sajnos az
édesapja nem vállalta a felelősséget.
Válásom nagyon hosszadalmas és fájdalmas volt, 10 évig tartott. Óvodás
volt a kisfiam, mikor megláttam a hirdetést az egyedülálló szülők lelkigyakorlatáról (AVE), akkor találkoztam
Madocsai Beával.
Madocsai Bea az Ave közösség vezetője. Három pici gyermekkel maradt
egyedül annakidején, ma már felnőttek a gyerekei, unokái vannak. Ő az
AVE közösség „lelke”, sokunkat segített a lelkigyakorlat programjával talpra állni, ahogy szoktuk mondani
„koronát igazítani”. A Franciaországi
Pierre Goursat volt az Emmanuel Kö-

zösség alapítója. Paray-le-Monialbol,
majd Magyarországon Marik Józsi és
felesége Erzsi vezetésével meghonosították ezt a karizmatikus közösséget,
illetve Beával és imacsoporttársaikkal
létrejött az egyedülállók közössége, az
AVE szolgálat, ha jól emlékszem
1998-ban még magánlakás adott helyszínt hozzá. A közösség elhivatottsága, hogy felkarolja az Egyház azon a
tagjait, akik elváltak, vagy más okból
egyedül maradtak és így kénytelenek
nevelni gyermekeiket és ne érezzék
megbélyegzettként kirekesztve magukat az Egyház közösségeiből, mint egy
fekete bárány. Volt egyébként már
református, evangélikus is közöttünk.
Mi, kiscsoportvezetők segítjük az ő
munkáját a szervezésben, kapcsolattartásban, bonyolításban, szállásadásban, illetve amire szükség van. A lelkigyakorlatok során barátságok születnek, jó, hogy többen vagyunk, hasonló
cipőben járunk, számíthatunk egymásra.
Hogy épül fel ez a szolgálat?
A Táltos utcában, a XII. kerületben
van a közösség helyszíne, Matolcsy
Kálmán atya fogadta be ezt a szolgálatot. Évente kétszer szerveztek lelkigyakorlatot, ősszel és tavasszal, sajnos
az utóbbi években a covid miatt nem
volt. Szoktak vidéken is szervezni
igényeknek megfelelően, pld. Kecskeméten, Máriagyűdön- Pécs mellett,
többször volt Pasaréten és külföldön
Szlovákiában is volt lelkigyakorlat.
Eleinte 10-15 évig személyesen tudtuk
hirdetni, megkerestünk plébániákat,
óvodákat, iskolákat, szinte csak szórólapokon keresztül jutott el az emberekhez. Az Egyházban megbecsülik,
támogatják munkánkat, járt nálunk
előadást tartani a bíboros atya is, de
Varga László püspök atya, Udvardy
püspök atya is volt nálunk, az Emmánuel közösség egyik papjaként emlegetett Fábry Kornél atya is gyakran
jön hozzánk és számos más atyák,
akiket most nem soroltam fel, de nagyon hálásak vagyunk nekik.
Az utóbbi időben a médián keresztül,
Mária Rádió, Bonum Tv, Facebook
segítségével, egyre többekhez eljut
ennek a híre. Programjaink az Emmanuel Közösség oldalán kívül is megtalálható az AVElap.hu honlapon
Sok egyedülálló szülő 1-4-7 gyereket
nevel egyedül. Nehéz sorsokkal talál-
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kozhatunk itt. Én egy gyermeket neveltem fel egyedül.
Hogy zajlik egy lelkigyakorlat?
Maga a lelkigyakorlat 3 hétvégét jelent, mindegyik egy-egy hónapban,
reggel 9-től délután négyig. A szombat mindig a szülőről szól, a fájdalmas
lelki sérülések hordozásáról, a szívünkben megszületendő megbocsátás
folyamatáról, az Istenkapcsolatunk
gyógyulásáról és a saját gyógyulásunkról. Ahhoz, hogy valaki el tudja
hinni, hogy őt ugyanúgy szereti a Jóisten, az Egyház nem közösíti ki, hogy
teljes értékű ember, ehhez nagy mélységekig kell lemenni, önmagunknak és
a másiknak is meg tudjunk bocsátani.
Ehhez hívjuk segítségül a Szentlélek
közreműködését imával, énekekkel
dicsőítünk, a hálaadás és a dicsőítés
ebben nagy szerepet kap. A vasárnap a
gyermekről szól, hogyan adhatunk
reményt nekik, közösséget és választ
kérdéseikre. Mindkét nap van előadás,
kiscsoportos beszélgetés, szentségimádás, szentmise. A nap végén agapén
tudunk még beszélgetni egymással.
A Szentlélek vezetésével mély Istenélmények, gyógyulások indulnak el sebzettségeikből, már a második alkalomra nagy várakozással jönnek a résztvevők.
Van a lelkigyakorlatnak folytatása?
Igen. Mindenki bekerül egy adatbázisba és kapnak értesítést a továbbiakról.
Havonta van egy alkalom a találkozásra, minden második pénteken. Ezeken
az alkalmakon is van egy kis előadás,
majd beszélgetés.
Szervezünk zarándoklatokat is. Minden évben elmegyünk Bátára, ahol
gyermekeinkért rózsafüzért imádkozunk. Ez az egyetlen magyar Szent
Vér kegyhely a Kárpát-medencében.
Az 1400-as években vált híres zarándokhellyé, ahol az Oltáriszentségen
megjelent Krisztus vére. Többször
megsemmisítették az évszázadok során, de mindig újraépítették a kegyhelyet. Ősszel immár hatodszor zarándokolt a közösség, gyermekeinkért.
Azon szülők szándékát is magunkkal
visszük, akik nem tudnak részt venni.
A kegyhely körül járva minden gyermek nevét kimondva imádkozunk értük. A zarándoklat végén szentmisén
veszünk részt a NEK alkalmára felújított Bazilikában.
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Minden évben részt veszünk az Emmánuel közösség által szervezett 4-5
napos táborban, legtöbbször Kaposváron, de voltunk már Balatonon, a
Zemplénben is. Ezen több százan vagyunk. A gyerekeknek korosztálynak
megfelelő programok vannak, amíg a
szülőknek tartanak a lelki programok.
Ez előadásokkal, szentségimádással,
dicsőítéssel gazdag együttlét.
Három vagy négyévente elzarándokolunk a közösség bölcsőjéhez, Paray-leMonialba, Franciaorszába
Nem minden évben, de szokott lenni
országos találkozó Horváth Zoltán
atyával, többek között Varga László
püspök atya, Fábry Kornél atya részvételével.
Összegezve, nagy hátteret biztosít az
Emmánuel Közösség, mind adománynyal, mind lelki támogatással. A legnagyobb ajándéka ennek a közösségnek a gazdag programokon felül az,
hogy az egyedülálló szülő megtalálja a
helyét az Egyházban, közösségben és
segítséget kaphat a levelezőlistán feltett kérdésekben, kérésekben, gyermeknevelésben, ami nagy nehézséget
okoz nekik, illetve támogatást kap az
élet dolgaihoz, akár szerelő keresésben, lelki vezető támogatásában.
Milyen a közösség összetétele?
Harminc jelentkezőből öt, hat férfi
van, egyre több férfi jelentkezik már.
A korosztályok is megoszlanak, vannak idősebb résztvevők és vannak
huszonévesek is. Azt is látni lehet az
arcokon, hogy milyen gyógyító hatással van rájuk, újra megjelenik a szemükben a remény, egyre nyitottabbak
és mindenki eljön a harmadik hétvégére is.
Az Egyház válaszát is közvetítitek,
vagy a lelki támogatás a közösség feladata?
A legtöbbjük egyházi házasságból jön,
ennek kezelésére, feldolgozására külön kitér a lelkigyakorlat. Természetesen a házasság megmentése lenne a
legcsodálatosabb, ahol van rá remény,
nyitottság, de a szentségi házasság
érvénytelenítéséről is sok kérdés felmerül. Minden eset egyedi. Van, aki
hosszú ideig tagja volt a közösségnek,
elváltak, de nem érvénytelenítette házasságát. Most, huszonév után kialakult mindkettőben, hogy ők összetartoznak, mindkét fél részéről olyan
változás történt, hogy a bátai zarándoklatra már együtt jöttek és újra öszszeházasodnak. Több esetben a közös-

ségen belül találnak társat, házasságot
kötnek, ahol megvolt a házasság érvénytelenítése. Jó, hogy sok pap van
körülöttünk, jó lelkivezetőre mindig
szükségünk van. Annak eldöntése,
vizsgálata, hogy a házasságkötéskor
milyenek voltak a körülmények, a
Szentlélekre bízva, az erre hivatott
atyák által, a Szentlélek jelenlétében
történik. Hosszú és komoly egyházi
irodalma van ennek a témának. Nem
feladatunk ítéletet mondani, hogy ez
így jó, vagy nem jó, hanem a Szentlélekre kell bízni ezt az ügyet.
Jó, hogy az elmúlt húsz évben már
nem közösítik ki, nem ítélik el az
egyedülállókat, helye van az Egyházban azoknak is, akikkel ez megtörténik. Fontos, hogy mindenkit a szeretet
vezessen.
Sokat imádkozunk, sokat dicsőítünk
ezért és ennek magunkon, gyerekeinken, hozzátartozóinkon vannak érezhető, tapasztalható gyümölcsei.

nézni a honlapot is (avelap.hu), facebookon is lehet különféle programokat
találni, rendszeresen vannak beszélgetések Rázós kérdések címmel.
Fontos tudatosítani az egyedülmaradtaknak, hogy ez egy szakasza az életüknek és van lehetőség talpra állni. Jó
ezt közösségben végig csinálni, mintsem belebetegedjen.
Az Úr nem hagyja egyedül ezen az
úton sem!
RCS

Szeptemberi számunkból kimaradt
írást most közöljük a Mária Út zarándoklatról, ezúton is elnézést kérve a
cikk írójától.
RCS

1Úton
Mi a személyes tapasztalatod a szolgálattól?
Én nagyon sokat köszönhetek a közösségnek.

A fiam neveléséhez rengeteg, útmutatást kaptam, eljött velem a táborokba,
ahol láthatott egészséges családokat,
nagycsaládokat, hallhatta a dicsőítéseket, programokon vehetett részt. Huszonhárom évesen lediplomázott és
elvette azt a lányt feleségül, akinek
negyedik éve udvarolt, ez csodálatos
és a közösség segítségével lett ilyen.
Ő mert felelősséget vállalni, pedig őt
az apukája nem vállalta.
Mi, Kristóffal is megéltük a csodát a
közösségben. Kettőnk fontosabb eseményei Szűzanya napokon történtek,
felülről voltak irányítva. Egyrészt fájdalmas az ő elvesztése, másrészt nagy
ajándéknak, csodának élem meg a vele
való találkozást. A családom is elfogadta őt, a felnőtt fiam, aki három éve
házasodott és az idős apukám is. Ennek a veszteségnek a feldolgozásában
is segítettek a közösségben, felhívnak
telefonon, hívnak szolgálni, közös
programokon találkozunk, lelki és
gyakorlati segítséget is kaptam tőlük.
Hogy vehetik fel a kapcsolatot a közösséggel az érdeklődők?

Első körben írjanak emailt avelap.hu
oldalon talált címre
Illetve minden hónap második péntekjén jöhet bárki a Táltos utcába, a plébániára, az nyitott alkalom. Érdemes

-6-

Mária úti zarándoklat
Augusztus 15-én idén is részt vettünk
a Mária úti zarándoklaton. Pilismarót
Basaharcról indultunk Esztergomba.
kb. 13 km-t gyalogoltunk. Kis csapatunkat a Jóisten fantasztikus módon
összeszervezte. Rég nem látott ismerősök találkozhattunk össze. Színesítette a társaságot, hogy többen voltak
az Emmánuel közösség gyermeküket
egyedül nevelők csoportjából. Jó volt
különböző élethelyzeteket, közösségeket megismerni.
Az utat közös imával kezdtük, amelyben lehetőségünk volt elmondani, miért ajánljuk fel a gyaloglást, a nehézségeinket. Sokat énekeltünk, Rózsafüzéreztünk, beszélgettünk. Nagyon
szép volt, hogy a lassabban haladókat
is mindig megvártuk.
Azt meg a Jóisten külön ajándékának
éltük meg, hogy 18 óra előtt egy perccel megérkeztünk az Esztergomi Bazilikához, holott ez a lassú haladási tempónk miatt lehetetlennek tűnt. Szóval
nehézség, akár fizikai, akár lelki volt
bőven, amit sikerült a Jóisten kezébe
letennünk, aki erőt adott nekünk ehhez
az úthoz. Jövőre is szeretnénk Vele
együtt részt venni a zarándoklaton.
Köszönjük a lehetőséget! Barna Anitának a szervezést, vezetést!
Kelecsényi Rita
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Élmények a Kongresszuson
Az októberi lapból az Eucharisztikus Kongresszusról szóló összeállításunkból kimaradt egy beszámoló, mert későn érkezett meg
szerkesztőségünkhöz.
Ezt az írást közöljük most.
Örömmel éltem meg az Eucharisztikus Kongresszus minden
napját. Különös érzés fogott el a
szombat esti misén és az azt követő körmeneten a nagy tömegben és a sok fiatal között.
A szervezés a kongresszus minden napján kitűnő volt, a sok önkéntes azt biztosította, hogy nyugodt körülmények között zajlottak a programok.
Öröm volt látni és átélni, hogy
milyen örömmel várták és fogadták Ferenc pápát, és a pápa mosolyát, amelyet az üdvözlő sokaság
felé nyújtott.

Ebben a világban, amikor sok
támadás éri a keresztényeket, jó
volt látni, hogy az emberek bátran megvallották hitüket.
Fiatalok, idősek, családosok a
nagy melegben minden zokszó
nélkül viselték el a sorban állást.
A szentmiséken az emberek a
nagy melegben méltóságban, szeretetben az énekkarral együtt lelkesen énekelve vettek részt.
Szeptember 8-án Szűz Mária születés napjának ünnepén Mianmar
bíborosa tartott katekézist a
HUNGEXPO A pavilonjában az
isteni türelemről. Előadását a
„Csomós Boldogasszony” kegykép bemutatásával kezdte, amely
kegykép Németországban az
augsburgi Sankt Peter am Perlach
templomban látható. A kegyképen Mária éppen kioldja a csomókat egy hosszú fehér szalagon.

Emlékeztetett a bíboros úr, hogy
a Messiás Mária türelme által jött
el. A türelem kioldja a csomókat
az életünkből, valamint az élet
csomóinak kibogozásához türelemre van szükség.
Felkért bennünket, hogy imádkozzunk, hogy megértsük, melyek azok a szellemi és lelki csomók, amelyek akadályoznak bennünket. A szentségekhez való
járuláshoz is türelemre van szükség és a szíveket is a türelem köti
össze.
A jelen járványa, a „kovid” is
türelemre tanított bennünket.
Rámutatott arra is, hogy az Eucha
-risztiában Isten türelemmel vár
bennünket. Az Eucharisztia az
isteni türelem szentsége. A mai
ember gyors, Jézus azonban türelemmel vár.

Imre Jenő

„ÍME, HITÜNK SZENT TITKA…”
Bevezető katekézis felnőttek számára a liturgia világáról.

gyogó szépsége…” (Egy bencés
szerzetes sorai)

Időpontja: Minden hónap első
csütörtökjén 19:00 órától a plébánia hittantermében.

Újonnan induló felnőtt hittanunkon a liturgia világának ragyogó szépségét vizsgáljuk. Találkozásainkon többek közt, a
következő alapvető kérdésekkel
is találkozunk:

Első alkalom: 2021. november
04. csütörtök 19:00. órakor.
Következő alkalmak: XII. 2.,
2022. I. 06., II. 03., III. 03., IV.
07., V. 05., VI. 02. 19:00 óra.
A katekézist Kívés Zoltán diakónus tartja.
„Titkon három csoda virágzik
szüntelenül Krisztus Jegyesének
kertjében: tanítóinak bölcsessége,
szentjeinek és vértanúinak hősiessége, és LITURGIÁJÁNAK ra-

Mi a liturgia? Krisztus jelenléte
a liturgiában. Az egyházi év ünnepei. A templom misztériuma, a
templom berendezése és szimbolikája. A szentmise. A szentmise
története, részei, gyakorlata. Mi
a zsolozsma? Hogyan imádkozzuk a zsolozsmát? A szentségek
liturgiája. A helyes Mária tisztelet kérdései. Szimbólumok: az
idő, színek, tárgyak, liturgikus
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könyvek, szent ruhák, a liturgikus
művészet, ének és zene a liturgiában.
Szeretettel hívunk mindenkit,
aki szeretne megismerkedni liturgiánk csodálatos belső világával,
hiszen a szent liturgia egyrészt
hitünket is növeli, másrészt –
ahogy XVI. Benedek is írja – az
Istennel való találkozásunkra is
hatással van.
„ Az Istennel való találkozás legbiztosabb helye a Szent Liturgia…”

Szeretettel, Kívés Zoltán
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Poetica

Ady Endre: Jóság síró vágya

Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.
Buzgóságban sohsem lohadni,
Semmit se kérni, el se venni,
Nagy hűséggel mindent szeretni:
Milyen jó volna mindig adni.
Még az álmokat se hazudni,
Mégis víg hitet adni másnak,
Kisérő sírást a sirásnak:
Milyen jó volna áldni tudni.

Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.

Templomi hirdetések
- Hétfőn november 8-án, ¼ 8-kor a Volt Katekumeneknek lesz találkozó a plébánián.
- November hónap folyamán, az esti szentmiséken, azokért az elhunytakért misézünk, akiknek a nevét a padokon található borítékban lévő cédulákra felírják, és adományaikkal együtt a templom közepén található perselybe helyezik.
- A karitász szolgálat az idén is szeretne hozzájárulni a
nehéz helyzetben lévő családok téli tüzelő vásárlásához.
Akinek van lehetősége ebben segíteni, kérjük, hogy a
templom közepén elhelyezett perselybe helyezze el az
erre szánt adományt, melyeket előre is hálásan köszönünk!
- Az állami előírások szigorodására, valamint számos
paptestvér és hívő kérésére tekintettel Főegyházmegyénkben 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések
lépnek életbe:
1.A szenteltvíztartókat ürítsük ki, a bejáratoknál helyezzünk ki kézfertőtlenítőket!
2.A szentmisében és más liturgikus cselekmények során
mellőzzük a kézfogásokat!
3.Templomainkban és zárt helyiségekben tartott rendezvényeken használjunk maszkot!
4.Áldoztatáskor minden áldoztatónak maszkot kell viselnie és áldoztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét; az áldoztatás csak kézbe történhet!
Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban!

Útravaló

Humor
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