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193. szám

Ima a békéért!

Kalkuttai Szent Teréz: Ima a
békéért

„Az igazi böjti lelkület: az önzetlen szeretetből fakadó jó
cselekedetek gyakorlása.” Iz 58,1-9a

Pusztába indulunk
„Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt,
s a Lélek ösztönzésére a pusztába
vonult negyven napra.” Lk 4,1-13
A Magyar értelmező kéziszótár
ekként
határozza
meg
a
puszta
jelentését:
főnévként
„Megműveletlen, füves, nagy síkság. Kopár, lakatlan síkság.” stb…
melléknévként „Amiről, amiből
hiányzik mindaz, ami ott szokott
lenni.” stb…

Sajnálatos módon életünknek
egyik alkotórészévé vált a zaj.
(Érdemes megfigyelni magunk
körül, hogy milyen sok irányból
ömlik felénk a hangzavar.) Ami
sokszor Isten bennünk megszólaló
szavát nyomja el. Most tekintsünk
újra Jézusra! Elindul a lakatlan
vidékre, ahol hiányzik a lárma.
Engem is elfog a vágy, hogy én is
eljussak arra a helyre. Milyen jó
így nekivágni a nagyböjtnek: töre-

kedni és megőrizni a csendet!
Cserkésztábori élményem, hogy
mindig volt a lelkinapon 1 óra,
amit egyedül kellett töltenünk az
erdőben. Eleinte szokatlan volt,
hogy nem volt kivel beszélgetnem, de később megszoktam, és
jóleső érzés volt a természet lágy
neszét hallgatni: bogarak zümmögését, tücskök ciripelését, a szél
járását, a madarak énekét. Ez segített, hogy magamba tekintsek.
Most már biztos vagyok benne,
hogy akkor és ott az Isten súgott
valamit a szívembe.
„Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt,
s a Lélek ösztönzésére a pusztába
vonult negyven napra.”
Csendben megélt áldott nagyböjtöt kívánok minden kedves szentendreinek.
Bence a.
-1-

Te tudod, Uram,
hogy nem törődöm a fegyverekkel.
Egyetlen vágyam:
a világnak békét hirdető
eszközöd lenni.
Mert tudom,
ahol béke honol,
a fegyverek fölöslegessé válnak.
Ahol béke uralkodik,
az emberek képesek egymást
szeretni
Úgy, ahogy te szereted őket.

Adj békét, Uram,
s tedd fölöslegessé a fegyvereket
e csodálatos világban.

Ámen.
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A szentendrei plébánia és a helyi Karitász közösség tájékoztatója a háborús
menekültek megsegítéséről
Egy egyházközségi karitász működése
akkor hatékony, ha az összhangban van
más karitatív közösségekkel, hiszen így
biztosítható, hogy közösségünk bármilyen támogatása a leggyorsabban a megfelelő célba jut. Plébániánk karitász közössége az Esztergom-Budapest Főegyházmegyei, Budapesti, Szent Erzsébet
Karitász Központ alá tartozik, így feladatainkat, tennivalóinkat mindig velük
egyeztetve végezzük. A szomszédunkban zajló háború menekültjeinek megsegítését is itt helyben úgy szervezzük,
hogy figyelembe vesszük a Karitász
Központ iránymutatásait, kéréseit. Jelen
írásunkban az elkövetkező hetek tennivalóiról lesz szó.
MIT GYŰJTÜNK?
Elsősorban tartós élelmiszert, benne
bébiételt, készétel konzervet, lisztet cukrot, olajat, édességet és más praktikus
kisebb gyermekek jelenlétét is figyelembe véve – nem romlandó élelmiszert.
Pelenka, baba és gyermekholmik – játékok, gyerekkönyvek.
Tisztálkodási szerek.
Olyan leleményes adományok, melyek
bárkinek örömet okoznak ebben a nehéz
helyzetben.
Pénzadományok. Pénzadományt a karitász számlájára lehet küldeni – OTP

Bank 11706016-20468198 számlaszámra, Kárpátaljának közleménnyel.
Egyéb pénzadományaikat a Karitász
Adományboltban is le lehet adni a
szombati nyitvatartás idején.
FONTOS: Ruha és cipő adományokat a
Karitász Központ kérése alapján NEM
KÉRÜNK!
A GYŰJTÉS HELYSZÍNEI, IDŐPONTJA
A Péter-Pál templom sekrestyéjében a
templom nyitvatartása idején. Minden
hétköznap reggel és este a szentmisék
után, szerda este kivételével, szombaton
este a szentmise után, vasárnap mindhárom szentmise után.
A Péter-Pál templom sekrestyéje melletti KARITÁSZ-ADOMÁNY BOLTBAN, minden szombaton egész nap
09:00-19:00 óráig.
A gyűjtés március 6-tól március 20-ig
két héten keresztül tart.
SZÁLLÁS FELAJÁNLÁSOK
Aki szeretne szállást felajánlani menekült családok számára, az a hét minden
napján a sekrestyében, vagy szombaton
az adományboltban címmel, elérhetőséggel jelezze.
EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy minden tárgyi adomány jó

minőségű és használható legyen, ne
kelljen szétválogatni, mert az nagyon
lassítaná a logisztikát. Csak olyan adományokat várunk, amit az adományozó
is szívesen kapna.
Minden beérkezett adományt eljuttatunk
a Budapesti Szent Erzsébet Karitász
Központba, ahonnan minden szempontból a legjobb helyre kerülnek majd.
Bármilyen változásról, új friss információról, kérésről, plébániánk honlapján,
facebook oldalán, és hirdetéseinkben
adunk tájékoztatást.
Bármilyen kérdésben szívesen állunk
testvéreink rendelkezésére, a plébánia
nevében, Kívés Zoltán karitász-vezető.
(06 20 566 25 73)
Kívés Zoltán

„Menj és szegődj a kocsi mellé…” (ApCsel 8,29)
Nagy örömömről szeretnék most beszámolni, amikor a nagyböjt első napjaiban
használatba vehetem azt az autót, melynek megvalósulása közösségünk különleges szeretetének a jele.
Talán, akik nem ismerik a sztorit… egy
novemberi szerdai napon este tíz óra
után Pilisszentlélekre indultam egyedül
a kis piros Suzukimmal – kedves kis
autómmal. És valahol az éjszaka és az
erdő közepén a motorház kigyulladt és
nagy lánggal égni kezdett. Sem víz, sem
poroltó nem lévén, a rajtam lévő kabáttal nagy nehezen, de eloltottam a tüzet.
Az autó javíthatatlan lett, el kellett búcsúznom tőle. Nem volt könnyű éjszaka, főleg az okozott gondot, hogy közösségi munkámat most hogyan tudom
majd ellátni az elkövetkező adventi hetekben, amikor egy autó nagyon sokat
segíthet. De szerencsére jöttek a kölcsön
autók, és más számos segítség is, nap
mint nap. Aztán egy nap szép csomagot
kaptam – egy kabátot azzal a kísérő
levéllel, hogy majd, ha lesz újra autóm
ezt tegyem bele, hogy ne a rajtam lévő
kabáttal kelljen majd megint tüzet oltanom. Innen már csak humorral láttam
ezt az egész történetet.

Aztán december 25-én délben a karácsonyi ünnepi mise végén váratlanul az
utolsó hirdetés elhangzásakor kihívtak
az ambóhoz, ahol kaptam egy kis mini
autót, annak jeleként, hogy az egyházközség gyűjtést szervezett egy autó vásárlásához. Hosszú, alapos, nagy szakmaisággal, gondossággal lett kiválasztva az autó, mely február utolsó napján
érkezett meg hozzánk. Egy tíz éves Toyota Auris autóról van szó, mely kiváló
külső és belső állapotban van. Minden
szempontból nagyon szép autó. Így szerencsére a nagyböjti karitatív munkánkat már megkezdhetjük ezzel az autóval. Mindamellett, akik ismernek, tudják, hogy az én eddigi autóim élete eléggé sokszínű volt. A ministránsoknak a
legendás ABBA kocsikázások, a fiata-
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loknak haza az After-partykról vagy a
lélekemelő beszélgetős utak a Pilis gyönyörű erdei útjain – felnőtteknek a zarándoklatok, de egy karitasz-tábort sem
lehet könnyen megtervezni és megvalósítani autó nélkül.
Talán nem kellett volna ennyit írni erről
az egészről, de mégis fontosnak tartom,
mert egy egyházközség élete szeretettörténet is. És itt ez történt. A karácsonyi ajándékozásból húsvéti ajándék lett
és ez nagyon szép, igazi szimbólum.
Az autót György atya a közeljövőben
fogja megáldani és egy a „jótevőkért”
kért szentmisével szeretném majd mindezt hálám jeléül megköszönni.
Cikkem címe is beszédes. Az etiópiai
királyné magas rangú udvari tisztjének
megtérése egy kocsihoz köthető. A saját
kocsijában tért meg. Egy autó is lehet az
evangelizáció eszköze.
Hálás köszönetem mindenkinek, aki
részese volt mindennek, de négy embernek különös hálával tartozom: Losonczy
Borinak, György atyának, Tolonics Gergőnek és Kiss Kadosának.
Szeretettel, Kívés Zoltán
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Apák napja- Szent József ünnepe
Ne felejtkezzünk meg! Március 19.
az Egyházban az Apák napja!
Már a középkorban is ünneplték az
édesapákat, nagypapákat, nevelőapákat Szent József napján.
Ferenc pápa így beszélt Józsefről:
Szent József a csöndes engedelmesség
embere, aki magára vette az apaság
terhét, mely nem tőle, hanem az Atyá-

tól származott. Nemcsak születésekor
támogatta Máriát és a kisdedet, hanem
föl is nevelte a gyermeket és mesterségre tanította. Végigvitte az apaságot
minden velejárójával együtt.

Isten éltesse az Édesapákat, nagypapákat, nevelőapákat!

Lelki adoptálás
mise keretében. A mi plébániánk is
ehhez csatlakozik.

Idén is lesz ünnepélyes fogadalomtétel
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének napján: március 25-én, pénteken,
az esti 6 órai Szentmise keretében a
Péter-Pál templomban.

Tanúságtétel:

Mi a lelki adoptálás?
Isten színe előtt tett ígéret, amelyben
valaki kötelezi magát, hogy 9 hónapon
át naponta imádkozik egy – egyedül
Isten előtt ismert – már megfogant és
halállal fenyegetett magzat életéért.
Hogy ez a gyermek megszülethessen
és szeretetben nőhessen fel.
Az ígéret egy gyermekre vonatkozik.
Akkor kezdünk el újabb gyermekért
imádkozni, ha az előző vállalásunkat
már teljesítettük.
A lelki adoptálás célja:
Egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal
által.
Így ez az ima van, hogy nemcsak a
gyermek életét, hanem az imádkozó
életét is megmenti.
A lelki adoptálást vállaló fiatalokban
kibontakozik az élet tisztelete, tudatosabban, pozitívabban állnak a családalapításhoz.
Ha egy házaspár együtt imádkozza,
akkor azonfelül, hogy megmentik két
gyermek életét, a házasságuk is erősödik. Rendszeres imaéletre szoktat és
ebben nagy segítség a fogadalomtétel.
Amikor a szülő együtt tesz fogadalmat
gyermekével, az minden szempontból
gyümölcsöző. Felsőtagozatos korukban több gyerekem is tett fogadalmat.
Nagyon jó volt, hogy esténként sokszor együtt imádkoztunk a babákért.

Amikor bármi okból nem lehet gyermekünk, akkor ez által az ima által
lelki szülőkké válhatunk.
Illetve olyan is előfordult már, hogy
egy házaspárnak nem született gyermeke és amikor fogadalmat tettek,
Isten egy hús-vér kisbabával is megáldotta őket. Idősek, illetve bárki életének célt adhat.
A lelki adoptálás története:
A lelki adoptálás gondolata a fatimai
jelenésekkel kapcsolatos, válaszként a
Szűzanya kérésére: imádkozzuk a
Szentolvasót, tartsunk bűnbánatot,
engeszteljünk a tisztaság elleni bűnökért.
A tisztaság ellen elkövetett bűnök következménye a világon végrehajtott
évi több tízmillió abortusz, amely a
vezető halálnem Magyarországon is.
Ez a folyamat egy szellemi harc, ami
leginkább az imával állítható meg.
A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki 1987-ben,
ahol először a varsói pálos atyák karolták föl a kezdeményezést. Hazánkba 1995-ben jutott el.
A templomokban leggyakrabban Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
tesznek ünnepélyes fogadalmat Szent-
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2005-ben a Lelki Adoptálás Jasna Góra-i központjában egy idősebb hölgy a
következő megható vallomást tette:
„Özvegy vagyok. A férjem három hónapja halt meg. A házasságunkból
nem született gyermek. Amikor a férjem haldoklott, egyszerre megszólalt:
„Mennyi gyermek, kik ezek a gyermekek?” Ezeket a szavakat néhányszor
elismételte, majd meghalt. Eleinte
nem foglalkoztatott az eset, később
azonban elgondolkoztam, miért épp
ezekkel a szavakkal távozott a földi
életből. Hangsúlyozni szeretném, hogy
ezek voltak halála előtt az utolsó szavai. Egy nap azután megértettem. A
férjem évek óta imádkozott a veszélyben levő megfogant magzatokért, akiket lélekben adoptált. Én magam
szkeptikus voltam, és nem hittem ennek az imának a jelentőségében. Ma
egészen másképp látom, és azért vagyok itt, hogy magam is adoptáljak
egy veszélyben lévő gyermeket, mivel
meggyőződtem arról, hogy ez az ima
valóban életeket menthet.”
„Amíg a földön élsz, az említett
„adoptált” gyermekedet csak Isten
fogja ismerni. De amikor átléped a
halál küszöbét, meglátod majd, hogy
erőfeszítéseid nem voltak hiábavalók.
Pawel Milczarek
A lelki adoptálás fogadalma azonban
az év bármely napján, bárhol letehető!
A fogadalom szövege:
Szentséges Szűz, Istenanya, Mária,
Isten összes angyalai és szentjei! A
még meg nem született magzatok védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve elhatároztam és fogadom,
hogy
………………………….-tól
kezdődően lélekben adoptálok egy
gyermeket, akinek nevét egyedül Isten
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ismeri. Kilenc hónapon át, mindennap
imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.
Imádságaim e szándékra a következők
lesznek:




Napi imádság:

életét, amit Te magad rendeltél számára. Amen

Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra
Téged, valamint Szent Józsefnek, a
bizalom emberének közbenjárására, aki
születésed után gondoskodott Rólad,
egy tized Rózsafüzér,
kérlek Téged annak a meg nem szüleönkéntes felajánlásaim /nem tett gyermeknek az érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál vekötelező/
szélye fenyeget.
valamint a napi imádság, amit
most mondok el először.
Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük

Elérhetőségek: lelkiadoptalas.hu / Telefonos applikáció: lelkiadoptalas.hu/
app /Powerbank for Life/ Ebben az
applikációban nyomon követhető egy
magzat fejlődése valamint napi elmélkedéseket is tartalmaz. Nagy segítség!
Állj ki az élet mellett és áldás lesz
rajtad!
Kelecsényi Rita

A Szentségimádás ereje
Kanter Károly szavait idézve: „Hol
keressünk vigaszt másutt? A világ
zajában? Ott nincsen. A világ örömeiben vagy szórakozásaiban? Azok elperzselik, ezek kiszárítják a lelket.
Csak egy helyen kap a lélek nyugodalmat, csak egy helyen talál vigaszt,
irányt, eszméket, érzést, bátorságot,
harci kedvet s ez Krisztus az Oltáriszentségben.” Kanter Károly, akit halála után „Budapest apostolaként” emlegettek, a XIX. sz. végén, a XX. sz.
elején a magyar katolikus megújhodás
egyik elindítója volt. Prohászka Ottokárral együtt sokat tettek a vallási nevelés megreformálásáért, hitbuzgalmi
egyesületek alapításáért, az egyház és
a társadalom katolikus szellemben

szen pünkösdig, minden pénteken
délután 3 órától a Plébánia templomban Irgalmasság szentóra lesz
szentségimádással.

történő megújulásáért. Forrás: Oltáregyesület
Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe,
kedves Testvérek, a Péter-Pál templomban lévő Szentségimádási alkalmakat: Csütörtökönként 3-5-ig, és
péntekenként az esti szentmise után
1/2 óra a Péter Pál templomban.
Nagyböjt első péntekétől pedig, egé-

Amikor pénteken 3 órakor imádkozunk, Jézus kérésére adunk választ,
aki Fausztina nővéren keresztül kérte
ezt az imádságot. Ez az Irgalmasság
órája. A rövid bevezető elmélkedést az
Irgalmasság rózsafüzérje követi, majd
pár ének és más imádság után 30 perc
csendes szentségimádást tartunk. Imáinkat szentségi áldás zárja. Szeretettel
hívunk mindenkit!

„Krisztus Urunkat, aki jelen van az
Oltáriszentségben, jöjjetek, imádjuk!”

Tavaszi családi kirándulás a közeli erdőkbe április 23-án
Szeretettel hívunk Titeket – kicsiket és
nagyokat – a húsvéti ünnepek utáni
hétvége szombatjára, április 23-ára
egy nagy közös családi kirándulásra a
Bükkös-patak völgyének egyik legszebb részére!

A tavaszi hangulatú erdő mindig felüdülést jelent. Ez még inkább úgy van,
ha közösségben látogatunk ki a természetbe! Gyermekeink is jobban róják a
kilométereket, ha együtt futhatnak a
többiekkel, a fiataloknak, szülőknek,
nagyszülőknek meg csak úgy repülnek
a 10 percek, ha séta közben egy-egy
komolyabb beszélgetésre, vagy új ismeretségekre is szert tehetnek.

Egy ilyen, majdnem egésznapos sétatúrára hívunk Titeket. A terep nem
nehéz, de babakocsival nem ajánlott.
:) A túra 11 km hosszú, 375 m-es
szintkülönbséget kell legyőznünk, ami
szépen eloszlik a távon.
Reggel a Lajos-forrástól indulnánk
gyalog friss forrásvízzel töltött kulacsainkkal a piros négyzet majd piros
kereszt jelzésen, lazán emelkedve.
Megkerüljük kényelmesen a Bölcsőhegyet, majd hátulról a lankás oldalán
megtámadjuk annak csúcsát. Itt egy
picike, de annál látványosabb új kilátó
vár minket. Ez lesz az első emelkedőnk, de megéri!
A Bölcső-hegy tetején egy kis nézegetés és szusszanás után a piros kereszt
majd sima piros jelzésen megkerüljük
a Lom-hegyet, és leereszkedünk a
Sikárosi-rétre, hegységünk egyik leg-
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szebb kis katlanjába, ahol óriási rétek
várnak minket napsütéssel.
Itt ebédelünk és játszunk egy nagyot
(kedvenc játékokat – tollast, labdát,
métát – ki-ki hozzon magával!), majd
a sikárosi erdészház érintésével a Bükkös völgyében ereszkedünk már hazafelé a kék jelzésen, és kapaszkodunk
vissza fel a kék kereszten a Lajosforráshoz a kiindulópontra. Ez a szakasz a Gyöngyük útjának egy pici kis
szelete is egyben!
Már most írjátok be a naptárba:
ápr. 23. 9-17 óra között vár minket
a Bölcső-hegy és a Sikárosi-rét egy
közös sétára, beszélgetésre, játékra!

Kékesi-Kovács Miklós
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Musical készült Szent Erzsébet életéről

Árpád-házi Szent Erzsébet rendkívüli
módon tudott szeretni. Ennél fontosabb üzenetre nincs is szükségünk
most, a 21. században – mondta Zsuffa Tünde író.
Az eucharisztikus kongresszus nem
zárult le, jelen van a hétköznapokban,
s amíg örökségét gondozzuk, mindvégig velünk marad – fogalmazott Zsuffa Tünde, aki saját regénye alapján
közösen készített musicalt Szent Erzsébetről Szikora Róberttel és Lezsák
Sándorral. Az író az alkotási folyamat
mellett a múlt elsiratásáról is mesélt.
– Az Ég tartja a Földet című regénye eleve azzal a szándékkal született, hogy musical készüljön belőle.
Két erősen eltérő műfajról van szó.
Nem tartott attól, hogy az adaptáció
során a könyv fő gondolati magva
esetleg elveszik?
– Tartottam tőle, ahogy sok mindentől
is, főleg azért, mert a musical nem
igazán az én stílusom, és tisztában
voltam vele, hogy ha egy ilyen komoly történetet, egy ilyen komoly drámát színpadra állítanak, akkor az valahol meg lesz csonkítva. Az igazán
nagy szerencsém, hogy az elejétől a
végéig ott ülhettem az alkotók mellett.
Ott voltam, amikor megszülettek a
dalok és a szövegek, és jelezhettem,
ha valamit nem éreztem megfelelőnek.
Emiatt szerepelnek is olyan részek a
szövegkönyvben, amiket én írtam
meg.
– Mondana egy példát?
– Ott van például Zsófia, Erzsébet
anyósa. Ő a regényemben gonosz karakter, viszont az adaptációban nem
volt az, ezért valamennyi szereplését
magamra vettem. Persze, az alkotás
során rendszeresen kikérték a véleményem, amire csak azt tudtam felelni,
hogy nekem, a regény szerzőjének
minden sor fáj, amit elvesznek. Minden egyes mondatot megsiratok, még
ha tisztában vagyok is vele, hogy ez
szükségszerű. Egy musicalben nem
beszélhetnek sokat a szereplők, rövid,

csattanós mondatokra van szükség.
Összességében azt hiszem, az érzés
nem veszett el. Az elvett mondatok
visszaköszönnek a zenében. A regény
kulcsfontosságú témái – hit, hazaszeretet, illetve Erzsébet bátyjával, a későbbi IV. Bélával való barátsága –
megmaradtak.
– Korábban úgy fogalmazott, az írás
során le kellett fosztania Erzsébetről
a szenteket övező giccseket. Ha jól
értem, ezt a musicalben is el kellett
végezniük.
– Őszintén remélem, hogy nem lesz
giccses, természetesen. Erre pontos
választ most nem tudok adni, mivel a
szereposztás még nem történt meg, és
még nem látjuk magunk előtt a színpadtervet sem. Magamat ismerve, ott
leszek az elejétől a végéig, és mindent
elkövetek, hogy ezt elkerüljük. De az
alkotótársaim személye azt hiszem, jó
garancia arra, hogy ez nem fog bekövetkezni. Szikora Róberttel – akivel
egyébként a legjobb a viszonyom –
vannak időnként összeütközéseink,
ami abból fakad, hogy az ízlésünk
abszolút különböző. Ez valójában egy
csapatmunka, ahol mindenkinek engednie kell néha.
– Mit gondol, miért fontos, hogy
elkészülhet ez a darab?
– Azért, mert Szent Erzsébet története
példaértékű, életének üzenete pedig
örökérvényű. Ha az ember azt a szót
hallja, hogy szent, mindig a csodákra
gondol. Hajlamosak vagyunk a témát
túlmisztifikálni. Viszont ha megnézzük a 20. század szentjeit, ők valódi
szentek. Gondoljunk II. János Pál pápára, arra ahogy élt, ahogy szeretett,
ahogy az emberekhez viszonyult. De
beszélhetünk Pio atya vagy Kalkuttai
Szent Teréz példájáról is: a körülöttük
lévő emberek már életükben szentnek
tartották őket. Érezni lehetett a kisugárzásukon. És ezek a jelek ugyanúgy
megvannak Erzsébetben is. Az egyszerűségében volt a szentsége. Úgy,
hogy emellett egy rakoncátlan magyar
lány is volt, aki nem foglalkozott az
etikettel, lovagolt, futkosott, időnként
szemtelen volt. Az Isten azonban
mindvégig ott lakott a szívében. Rendkívüli módon tudott szeretni. Ennél
fontosabb üzenetre nincs is most szükségünk a 21. században.
– 2021. szeptember közepén zárult
le az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus, amelynek sajtófőnöke
volt, s amelyről azt mondta, bizonyos értelemben a kiindulópontja
volt ennek a musicalnek is. Hogyan
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értékeli utólag a kongresszust?
– Nem vagyok képes úgy tekinteni a
kongresszusra, mint ami lezárult. Tudja miért? Olyan ez, mint egy gyermek
születése. Azért, mert a terhességnek
vége szakad és megszületik a gyermek, nem jelenti, hogy valami véget
ért. Aminek gyümölcse van, az folytatódik. Azt gondolom, hogy amit a
kongresszus alatt a munkatársaimmal
– mások mellett Erdő Péter bíboros
úrral vagy Mohos Gábor püspök úrral
– végeztünk, az sem érhetett véget
szeptember 12-vel. Továbbra is jelen
vagyunk a mindennapokban, és készülünk egy emlékkönyv kiadásával is,
ami december 10-én várható. Amíg a
kongresszus örökségét gondozzuk,
mindvégig velünk marad.
– Mi személyesen a legfontosabb
emléke a kongresszusról? Mi jut
eszébe legelőször?
– A gyertyás körmenet, ugyanis végigsírtam.
– Miért?
– A családomat a kommunizmus ideje
alatt számtalanszor meghurcolták, és
az ismerőseim között is rengetegen
vannak például nők, akiket megerőszakoltak, vagy akiknek az édesapját
az Andrássy út 60-ban verték agyon –
annyi és annyi emlék a múltból, ami a
nemzetünk fájdalma és tragédiája!
Amikor hazaköltöztem külföldről,
képtelen voltam úgy elhaladni az Andrássy úton, hogy ne sírjam el magam.
Azt gondolom, hogy a gyertyás körmenet elmosta a múlt bűneit. Azon az
éjszakán megszabadultunk, el tudtunk
siratni valamit. A halálnál is így van:
akkor tudjuk feldolgozni, ha elsirattuk
a halottainkat. Én ott sirattam el a
múltat, és nyitottam meg valami újat,
ami a jövőbe mutat. Sajtófőnökként
azt hirdettem, hogy magyarság és kereszténység ezer éve kézen fogva halad az úton. Ennek a példáját láthattuk
aznap éjszaka is: Budapest fényben
úszott.
Az Ég tartja a Földet - Erzsébet, a szerelem szentje című musicalre a
jegy.hu-n vásárolhatóak meg a jegyek,
az alábbi időpontokban: április 8. péntek, április 9. szombat, május 6. péntek, május 7. szombat.
Forrás: www.magyarhirlap.hu
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Egy kis szenteskedés - Ki is az a Szent Patrik?
Március 17-én Szent Patrikra emlékezünk, aki Írország védőszentje. Ez
a nap az íreknél nemzeti ünnep és
egyházi ünnep is. Szent Patrik napján az ír férfiak, bárhol is éljenek a
világban, a kalapjukra tűznek egy
zöld rekettyelevelet, és így köszönnek egymásnak: „Áldjon meg az
Isten és Szent Patrik.”
De miért is ünnepeljük szentként
Patrikot? Mit tanulhatunk Tőle?

A legenda szerint a Szentháromságot
magyarázta egy háromlevelű lóherével Szent Patrik. A három levél a
három isteni személy egységét jelképezte. A háromlevelű lóhere mára
már Szent Patrik szimbólumává vált.
Érdekesség, hogy a kereszténységet
megelőzően, az ír ősi pogány vallásban is szent növény volt a háromlevelű lóhere. Zöld színe az újjászületést és az örök életet és a három levél pedig az ősi hármas istenségeket
szimbolizálta.
Szent Patrik a IV. század végén született Britanniában, ami akkor római
fennhatóság alatt állt. Tizenhat éves

korában elrabolták és Írországba
hurcolták rabszolgának. Hat év múlva, kalandos utazások során, került
vissza otthonába. De évekkel később visszatért Írországba, mert álmában hallotta a hívást, hogy Írországba kell mennie missziós útra.
Ekkor már püspök volt. Nagy jártasságra tett szert a Szentírásban. Ezt a
tudását áthagyományozta, így a Biblia ismerete később is különleges
ismertetőjele maradt az ír egyháznak. Gyönyörű történetek számolnak
be Patrik térítő útjairól.
Szent Patrik életében Isten jelenléte,
mely csodákban valósult meg, többször is megtörtént. Patrik a rabszolgaságból csodálatos módon menekült meg. Ez a csoda erősítette Őt
abban, hogy Isten kíséri a lépteit,

soha sincs egyedül. Végül visszament oda, ahol rabszolga volt, mert
ekkor is Isten hívását hallotta. Nem
menekült el a feladata elől, ami félelmetes is lehetett volna számára,
hanem bátran vállalta. A mi életünkben volt már csodálatos esemény,
amely megmutatta Istent számunkra? Megváltoztatta ez az életünket?
Merjük vállalni azt az utat, amelyet
Isten szán nekünk, vagy nem is akarunk róla tudni? Érdemes elgondolkodni ezeken, Szent Patrik ünnepén,
az Ő közbenjárását kérve!
Ha pedig, van egy csöppnyi időnk
ezen a tavasz eleji napon, akkor keressünk a kertünkben vagy a közelünkben lévő parkban egy lóherét!
Vizsgáljunk meg mi is és a növény
három apró levelére tekintve elmélkedhetünk a Szentháromságról, erről
a hittitokról, ami a Szentlélek által
szólhat a szívünkhöz! Nyitott szívvel tegyük mindezt!
forrás: Wikipédia, Jeles napok, Magyar
Kurír, Új Ember
FJ

Könyvajánló – Efraim testvér: Felajánló lelkigyakorlat a
Szentháromságnak Mária által
Ephraïm Croissant, a Nyolc Boldogság Közösség alapítója, 1994ben Medjougorjéba zarándokolt.
Ezt a zarándokútját később második megtérésének nevezte. Ekkor
úgy érezte, a Szűzanya arra hívja,
hogy toborozzon Szeretet-sereget
azokból, akik az Ő Szeplőtelen
Szívének győzelméért fognak küzdeni a világban. Ekkor állította
össze a 33 napos felajánló lelkigyakorlatos könyvet, amelynek imádságait és elmélkedéseit többek között Monforti Grignon Szent Lajos: A tökéletes Mária-tisztelet, II.
János Pál pápa Redemptoris Mater kezdetű enciklikája, a Gyermek
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Jézusról nevezett Szent Teréz Önéletrajza, illetve a Szűzanya
medjougorjei üzenetei adják.

Bővebbet megtudhatunk: a Karizmatikus.hu oldalon, a bal felső sarokban lévő vízszintes vonalak
ikonjára klikkelve, a Kapcsolatok
címnél, a közösségek, szolgálatok
alatt.

(https://www.karizmatikus.hu/
kapcsolatok/kozossegek/8858oenmagunk-felajanlasa-a-maria-bekekiralynoje-szoevetseg-altal-javasoltmodon.html)
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Imádkozzunk!

Kérjük imádkozzunk az elkövetkezendő hónapban:
a betegekért, rászorulókért, halottainkért, háborúban szükséget szenvedőkért, a békéért és akiket a szívünkben hordozunk!
A hónap első péntekén, a szentmise
utáni szentségimádásban is várunk
Titeket, hogy személyesen is tudjunk
együtt imádkozni! Név szerint kérünk imádságot:
Szeretnék imát kérni egy kedves kolléganőmért, Anettért! Szeretnénk
imát kérni Ádámért és Balázsért!
Ütő Blanka gyógyulásáér t szer etnénk imát kérni! Szeretnénk imát

kérni Dr. Kovács Attiláért és Zsókáért! Szer etnék imát kér ni élő és
elhunyt családtagokért, állapotos
kismamákért és minden kisbabáért! Szer etnénk imát kér ni Háromszéki Anettért. Szer etnénk
imát kérni beteg édesanyákért! Szeretnék imát kérni, keresztmamámért,
elhunyt Éváért! Szer etnénk imát
kérni egy súlyosan beteg unokáért!
Szeretnénk imát kérni súlyosan beteg Balázsért és szer etnénk imát
kérni Júliáért! Papjainkért, a plébániánk
munkatársaiért
külön
György atyáért, Bence atyáért, Zéért, szer etnénk imát kér ni! Imahadjárathoz Magyarországért,
a
magyar nép megtéréséért, imádkozzunk külön is a kárpátaljai magyarokért!
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Örömmel és meghatottsággal
küldjük a következő üzenetet:
Hálás szívvel köszönjük, hogy olyan
sokan és sokat imádkoztak és imádkoznak értünk is. Jézus irgalmas szeretetét érezzük általa és ez nagyon
sok erőt adott és ad most is.
“ ... Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom, vagy testvérem?
Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott. “
/Reményik Sándor/
Természetesen mi is szeretettel
imádkozunk a kért szándékokra!
Hargitay Kati és Laci

Mt 18,18-20

Zárszámadás és költségvetés elfogadása
Február 20-án tartott egyházközségi
képviselőtestületi ülésünkön elfogadtuk a 2021. évre vonatkozó zárszámadást és a 2022. év tervezett
költségvetését.
2021-ben plébániánknak 38.154.048
Ft bevétele és 37.195.886 Ft kiadása
volt.
A bevételek meghatározó részét a
hívek befizetései adják: önkéntes
hozzájárulásként 18.799.300 Ft folyt
be, a perselybevétel pedig 9.167.035
Ft-ot tett ki. Ez utóbbi sajnos a pandémia miatt csökkent, de nagy segítség volt, hogy sokan akkor is eljuttatták támogatásukat a plébániára,
amikor nem volt szentmise. Magánszemélyektől 2.422.700 Ft adomány
érkezett, amelyet szintén hálásan
köszönünk. A bevételek egyéb forrásai (temető fenntartása, gyűjtések
meghatározott célra) olyan források,
amelyekkel korlátozottan vagy egyáltalán nem tudunk szabadon gazdálkodni.
A kiadások közül kiemelkednek a

templomaink, plébániánk fenntartási
költségei (pl. gáz és villanyszámlák,
egyéb szolgáltatások), amelyek a
tavalyi évben több mint 11 millió
forintot tettek ki. Személyi jellegű
költségként 19.998.856 Ft-ot fizettünk ki, amely tartalmazza az egyházi személyek, az egyházi szolgálattevők juttatását és az alkalmazottak
bérköltségét. A tavalyi évben a megtakarításokból felhasználtunk 4.000.
000 Ft-ot, mert a tervezettnél kevesebb bevételünk volt 2021. évre,
azaz a tartalékokból tudtuk csak kigazdálkodni a 2021. évet.
2022. évre a tavalyi évhez hasonló
számokkal terveztünk, további kiadásként csak az orgona felújítása és
a temetővel kapcsolatban szükségessé vált munkák költsége szerepel.
Sajnos várható ugyanakkor, hogy az
infláció miatt a tervezett költségeknél több kiadásunk lesz, és minden
évben nehéz döntés, hogy az évek
óta halogatott beruházásokat végül –
a költségvetés szűkössége miatt –
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nem merjük betervezni.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki önkéntes hozzájárulásával vagy egyéb adományával
támogatta egyházközségünket, és
kérjük, hogy ebben az évben is segítsük anyagi eszközökkel közösségünket, hiszen hozzájárulásunk nélkül plébániánk nem tud működni.
Az egyházfenntartás célját szolgáló
hozzájárulás ideális mértéke a Püspöki Kar állásfoglalása szerint a család összes adózott jövedelmének 1
%-a. Ebbe az összegbe nem számít
bele a gyermekek után családi pótlék, árvaellátás, egyéb szociális ellátás. (Ez az egy százalék nem tévesztendő össze a személyi jövedelemadó egyháznak felajánlható 1 %ával.) Megkönnyíti a gazdálkodást,
ha a hozzájárulások nem év végén
egy összegben, hanem folyamatosan, rendszeres utalással érkeznek.
Egyházközségünk képviselőtestülete
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Templomi hirdetések
A nagyböjt péntekjein ¼6-kor keresztutat végzünk a
Péter-Pál templomban.

Bíboros úr rendelkezése: Az állami rendelkezésekkel
összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre –
2022. március 7-étől a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem. Nem kötelező a
maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.
Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások
sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe. A
kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók az új misekönyvből a hivatalos liturgia szerint is kimaradt.
A szentendrei plébánia és a helyi karitász közösség tájékoztatója a háborús menekültek megsegítéséről, a hirdető táblán, a most megjelenő Péter-Pál Útján c. lapba, és a
Honlapunkon lehet olvasni.
Dr. Kiss György néhai plébános úrnak szeretnénk síremléket állítani a Kálvária temetőben. Akik szeretnének
hozzájárulni a költségekhez az adományukat a két padközti perselybe tegyék. 1.125.000 Ft-ba fog kerülni a
síremlék. Adományukat hálásan köszönjük. Eddig a napig 750.000 Ft. már összegyűlt. Hálásan köszönjük az
adományaikat.

Péter-Pál Alapítvány
Adószám: 19178037-1-13
Számlaszám: 10403112-31111182-00000000

"Íme hitünk szent titka" címmel, folytatódik a kedd esti liturgikus katekézis. Minden héten kedd este 7 órakor várjuk mindazokat, akik szeretik a liturgia világát, annak belső szépségét, és
vágynak arra, hogy a liturgia valóban az Istennel való találkozás
helye lehessen! Zé

Tompa Mihály: Bűnbocsánat (részlet)

Ismét megrendezésre kerül egyházközségi
táborunk Mátraverebély-Szentkúton. Időpontja: július 6-tól
9-ig (szerdától szombatig). A Kegyhely gyönyörű környezetben található. Tiszta, igényes szálláson tölthetjük
együtt ezt a pár napot közösségünkkel. Többféle szálláslehetőség közül választhatunk: 1-2-3 ágyas hotelszoba, 6
és 14 ágyas szobák, illetve sátorozásra is van mód. Jövő
vasárnaptól lehet jelentkezni a plébánia honlapján
(online) vagy a sekrestyében található formanyomtatványon. Addig is írjátok be az időpontot a naptáratokba!
Szeretettel várunk mindenkit!

… „Az arc porban hever s a köny ömöl,
A hű vezeklő bűnét látja csak...
S hogy Istenhez fordúl bocsánatért:
Szétválni kezd lelkében szín, salak.
S ha a sziv meglágyult, mint a viasz,
Uj ember lenni a bűnös ha kész.
Felé hajlik az égi irgalom:
Bizzál fiam, bűnöd bocsátva lész!”...

Megjelent a Péter-Pál Útján, a mécsesek mellől el lehet
vinni az újságot.

Közösségi híreink

Közeledik az adóbevallás ideje. Lehetőségünk van a befizetett adónk 2 x 1 százalékáról rendelkezni. Ez nem
pluszadót jelent, hanem az állam felé fizetett adónk elosztásáról való döntésünk. Az egyik 1 % -l a Magyar
Katolikus Egyházat támogathatjuk, melyet egyházunk az
ifjúság nevelésére, papképzésre, műemlékeink fenntartására fordítja. A másik 1 % -l az Egyházközségünk PéterPál Alapítványát támogathatjuk, melyet a Szent András
Iskola, fenntartására, karitász kiadásaira, építkezéseinkre, közösségeinkre fordítjuk. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy amennyiben egyetért a Péter-Pál Alapítvány
céljával, támogassa ezt az ügyet.

Temetések és keresztelők
Imádkozzunk nemrég eltemetett testvéreinkért!
Név szerint: Vár nagy Sándor , Kr istóf Gábor né,
Bocsánczi Endréné, dr. Sárkány Antal testvérünkért!

Örüljünk együtt egy új keresztény testvérünknek!
Név szerint: Metzner Bor a Bor bálának, Bor s
Zselykének, Schuszter Márton Kristófnak!

Péter-Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 193. 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, Rósáné Ütő
Csilla, Farkas Viktória . Lektorálta: Kapás Ferencné. Készült 150 példányban.
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