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196. szám

Reményik Sándor:
Béke
Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső biztonság idebent Bizonyosság arról, hogy élni jó
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés
Meghalni szép S a kifejezést meglelni
midezekhez,
Megtalálni a felséges Igét
Az Igét mindezekhez. A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba:
Kárbament
De kárt nem okozott. Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik. Bent:
Csend.
Isten hozott.

„Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni,
úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”. Ap. csel. 2,4

Várjuk a nyarat!!! - Iskolások
bakancslistája

Urunk és éltetőnk

„Vegyétek a Szentlelket!”
Gondolatok a Szentlélekről 2022 pünkösdjén

disneylandbe eljutni, mágneshorgászni, karitásztáborba menni, elmenni egy koncertre, repülővel
utazni, kompozás a Balatonon, erdei
kirándulás, hullócsillagnézés, Legolandbe jutni, esti sütögetés, gokartozni, hullámvasutazni, esőben
szaladgálni, mozizni a barátokkal,
horgásztáborba menni, jégkását
inni, kéktúrázni, pizsamapartyt szervezni, bunkit építeni, búvárkodni a
tengerben, 3 gombóc fagyit
enni, ne éljek át rosszat, sokszor
találkozzam Zé bácsival, fagyigéppel fagyit készíteni, költözés, vakáció indító buli, levegyék a gipszet,
haverokkal találkozni, foci,
foci, foci, megismerkedni Messi-vel
es Ronaldoval, találkozni Jézussal!
RCs

Pünkösd ünnepén mindenekelőtt
érdemes visszagondolni nagycsütörtök éjszakájára. A liturgia csodálatos mélységének csendjéből
indult el ugyanis az az örömteli
ígéret, amikor a világot elhagyó
Krisztus, „más vigasztalót” ígért.
Ez a vigasztaló az Igazság Lelke,
aki örökké velünk marad. Ennek
az örökké velünk létnek számtalan
ajándékát élhetjük meg nap mint
nap. A Szentírás, liturgikus imáink, csodálatos énekeink szinte
vég nélkül sorolják a pünkösd
számtalan kegyelmét, de főleg
lelkünkre gyakorolt hatását. A
Szentlélek csodálatosan folytatja
Egyházunkban Krisztus művét,
aki úgy lesz velünk a világ egész
történelmében, hogy mindenkinek
személyesen osztogatja a Lélek
kincseit. Erről emlékezik meg liturgikus énekünk, a pünkösdi
szekvencia is: Ő lesz a szegények
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atyja, az ajándékok kiosztója, a
szívek világossága, a Lélek drága
vendége, de Ő ad nyugalmat és
enyhületet minden testi és lelki
munkában, életünk minden fáradozásában. Ám most 2022-ben
mégis különösen vágyunk Isten
országának egy jellegzetes vonására, melyről Szent Pál ír;
„igazságosság, béke és öröm a
Szentlélekben…” A békéről van
szó, mely a szeretet gyümölcse. A
Szeretet Lelke a béke Lelke is, aki
mindig ott lakozik szívünkben.
Hogy mit jelent ez a fajta béke,
azt Reményik Sándor Béke című
csodálatos verse fogalmazza meg
talán a legszebben. Csendes perceinkben fohászként ízlelgessük e
sorokat, majd engedjük, hogy a
Szentlélek a Szeretet lelkével vigyen minket embertársaink felé.
K.Z.

Péter-Pál Útján—2022. június

Hogy vagy, Bence atya?
- Az utolsó napokat töltjük az
iskolában, nagy a hajtás. Legelőször is meg szeretném kérdezni,
hogy vagy, Bence atya?
Kedves Csilla, neked és másoknak
is köszönöm az érdeklődést a
hogylétem felől. Ha jól végiggondolom, nagyon sokszor szoktam
hallani ezt a kérdést tőletek. Egyszerű kérdés, viszont kedves módja
a másik ember felé kimutatott törődésnek. A napi teendők során jól
esik egy ilyen kis ártatlan kérdés.
A kis bevezetés után azt mondhatom, hogy szeretek Szentendrén
lenni, jól esik köztetek fáradozni.

hogy milyen egy kiadós tavaszi
hajtás. Nem csak a húsvéti ünnepekig, hanem egészen az iskolazárásig. Sőt! Tavaly nem tapasztalhattam meg, milyen a tavaszi
„pörgés” itt Szentendrén. Ezek miatt kiestem most a ritmusból. Jó
lesz visszacsöppenni a sültszalonnás túróscsuszához!
- Bármilyen kérdéssel fordulunk
hozzád, mindig nagyon szolgálatkész vagy. Milyenek most a hétköznapjaid?
Az előző gondolat kiegészítéséül:
nagyon tetszik nekem Szent Páltól
ez a sor: „Tudjuk, hogy az Istent
szeretőknek minden javukra szolgál” (Róm 8,28) Jól esik most sodródni.
- György atya mellett már sok
káplán dolgozott. Én úgy látom,
Ti nagyon jól tudtok együtt dolgozni, összhang és nyugalom van
a plébánián. Milyenek a plébániai hétköznapok?

- Lassan két éve vagy itt a plébánián. A covidban jöttél, most
meg gőzerővel zajlik az élet.
Hogy élted meg a múlt évet?
Körülbelül úgy érzem most magam, mintha a túrós csuszára sültszalonna helyett kristálycukrot
szórnék, és így enném meg: SZOKATLANUL! Egyrészt ebben a
két évben főleg a tavaszi időszakok
roppant kényelmesre sikeredtek.
Emiatt teljesen elszoktam attól,

atyja a mostani Betlehemnek. Ezúton is köszönöm neki! Leginkább
a lakásszentelések voltak most emlékezetesek. Jó volt eljutni sok családhoz, belecsöppenni az életükbe.
- Hogyan készülsz a nyárra, milyen terveid vannak?
Már kaptam felkérést egy-két táborba misézni, augusztus elején
megyek majd a Felső-Tiszára evezni. De azért egy kis „döglős” hetet
is eltöltenék valamilyen kulcsosházban, megélni a zsoltáros szavait: „pihentében is megáldja az Úr,
akit szeret.” (126. zsoltár)
- Mit lehet tudni a jövődről? (Jó
lenne, ha maradnál...)
Erről még egyelőre nem csiripelnek a madarak. Én is szívesen maradnék még köztetek. Áldott nyarat
kívánok minden kedves olvasónak!
RCS

Meglehetősen családiasak. Persze
jó értelemben.
- Formabontó betlehemesünk
volt az idén. A felkérésedre felnőtt szereplők adták elő Jézus
születését. Hogy jött ez az ötlet,
illetve milyen emlékezetes események voltak még számodra ebben
a tanévben?
A labdát tovább adom Apáthy Lacinak, mert ő volt az igazi szellemi

rajz: Marci 3. oszt.

Zarándoklat Lengyelországba
Jó hír, hogy 2 évnyi szünet után újra zarándokutat szervezünk Lengyelországba! Ennek időpontja augusztus 1-5. közt lesz. Szállásunk testvér-plébániánkon Orawkában lesz. Ami már biztos, hogy ellátogatunk
Czestochowába, és eltöltünk egy napot Ludzmierz-ben a gyönyörű rózsafüzér lelkiségi központban. Hazafelé érintjük Zakopanét is. A többi program még szervezés alatt áll. A zarándoklat ára is a későbbiekben
lesz elérhető.

Érdeklődés és jelentkezés Kívés Zolinál: 06-20-566-2573
és a kives.zoli@gmail.com e-mail címen.
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Istennél semmi nem lehetetlen!
Somogyi kis faluban születtem az alvégen, református családból. A falu
két részből állt, a felvég katolikus, az
alvég református volt, a két fél között
nem lehetett házasságot kötni. Heten
voltunk testvérek, öten értük meg a
felnőttkort. Édesapám itt volt kántortanító, édesanyám háztartásbeli. Istent
ismertem, konfirmáltam, de politikai
okok miatt nem kerültem közel a hithez. 1943. december 25-én születtem,
nehéz volt az életünk, a háború miatt
semmink nem maradt nekünk gyerekeknek, még a kevés hit sem. Így indultam el az életbe. Közben édesapám
meghalt 12 éves koromban.
Középiskola után Fótra kerültem a
gyerekvárosba, ahol volt 20 gyerekem, 3 és 6 év közöttiek, akiknek a
gyermekfelügyelője lettem. Szerettem
ott lenni. Ebben az időben ismertem
meg férjemet, a katolikusnak keresztelt Sanyit, akivel 1964-ben – már
csak a felekezeti különbség miatt is –
polgári házasságot kötöttünk. Mind a
ketten ateisták voltunk, mi irányítottuk az életünket, ami nem volt mindig
sikeres. Két gyermekünk született,
Mária és Péter. 1984-ben meghalt
édesanyám, aki nagyon hiányzott,
ekkor kezdtem el templomba járni.
Először haragból mentem el, mivel
édesanyám szeretett volna a tiszteletessel beszélgetni, háromszor is kértük
rá, de ő nem jött el. Sajnos Édesanyám két héten belül meghalt. Ezt
nem tudtam elfogadni, gondoltam, ha
lát a templomban a tiszteletes, talán a
lelkiismerete megszólal. Végül ő kért
tőlem szolgálatot, hogy az időseket
vegyem számba, és látogassam meg
őket. Ezt szívesen megtettem, mert
szerettem az időseket, nagyon sok
szeretetet kaptam tőlük. Később presbiternek is választottak, de mindig
hiányzott nekem valaki vagy valami,
üres volt minden.
1988-ban egyházi házasságot kötöttünk. Egy családi konfliktus után szóltam igazán, teljes szívemből Istenhez
kéréssel, és ő azonnal válaszolt. Becsukott szemmel láttam Jézus arcát,

den áldozást végigsírtam, hogy én
nem mehetek ki, vágytam Jézusra nagyon. Kemenes Gábor atya segítségét
kértem, ebben ő nagyon türelmes volt
velem. Ő készített fel a nagy útra: a
következő év húsvét éjszakáján, a feltámadási misében lettem elsőáldozó.
Életem legboldogabb napja volt. Ezután jelentettem be a református egyháznál, hogy én katolizálok. Nem volt
egyszerű, sok bántást kaptam, de hajthatatlan voltam. Ehhez jött még a családom, rokonok fricskái, amik nagyon
megviseltek.

aki nevetett rám, majd két másik arcot
is láttam, akiket abban a pillanatban
felismertem, hogy Péter és Pál apostolok, holott soha nem láttam és nem is
ismertem őket. A negyedik arc egy
kedves szelíd arc volt, de őt nem ismertem fel. Ez a látomás 1994. decemberében volt. 1995-ben húsvétkor
kíváncsiságból elmentünk Sanyival
Medjugorjéba, ahol megtapasztaltam,
hogy semmi sem történik véletlen. Az
úton rózsafüzér-imádság, Medjugorjéban misék, hegyek, Szűzanya, ráadásul útközben még a busz kereke is
kidurrant alattunk. Ez mind idegen és
sok volt számomra. Különben is, volt
egy szerető édesanyám, gondoltam, én
nem fogom elhagyni egy másik anya
miatt. Amikor a templomba bementem, ott várt a következő ajándék: a
tabernákulum melletti szobrot megpillantottam és tudtam, ő volt az a negyedik arc, akit három hónappal azelőtt
láttam, Szent Jakab Apostol, az én
segítőm, a templom védőszentje. Most
már csak a Szűzanya hiányzott az életemből. Megfogadtam, addig jövök ki
Medjugorjéba, amíg meg nem találom
Őt. Kértem Jézust, Szent Jakabot, segítsenek ebben. Rövid ideig a Jóisten
elvette tőlem Jézus arcának látását,
nehogy elbízzam magam, esetleg gőgös legyek. Ekkor kezdtem el igazán
keresni mindenhol, mert nagyon hiányzott. Könyvekben, a Bibliában,
képeken, misére jártam Pestre. Min-

Ezek után újra visszakaptam lelkemben Jézus arcát, amit most már bármikor fel tudok idézni. Gyönyörű ez a
szerető arc és maga Jézus is! Rá egy
évre bérmálkoztam a lányommal
együtt, aki előtte való évben volt kint
velem Medjugorjéban, hatására ő is
katolizált a fiával együtt. Kint valóban
egybeért a föld és az ég!
Rövidesen itt a plébánián kaptam feladatot György atyától, hogy Lohner
Laci betegsége alatt segítsünk a sekrestyési munkában. Új volt minden
nekem, igyekeztem jól szolgálni; bár
sokszor hibáztam főleg az elején, de
boldog voltam. Később áldoztatási
lehetőséget kaptunk, ami egy nagy
kegyelem, Jézus testét kiszolgáltatni.
Ennyire Jó az Isten, aki mindig velünk
van, szól hozzánk, csak mi nem figyelünk rá, pedig Ő mindig meg akarja
adni az ajándékait!
Köszönök neki mindent, minden ajándékot, kegyelmet, életem nehézségeit
és örömeit, a betegek látogatását is.
Sok mindent nem tudtam leírni. Tudom, sokat kaptam, sokkal kell elszámolnom. Igyekszem jót tenni, tudom,
nem vagyok tanult ember, csak egy
hétköznapi személy , de amit teszek a
szolgálatban, azt szeretettel teszem.
Köszönöm Istennek a szüleimet, életemet, családomat és az Egyházat, ahol
Őt és embertársaimat szolgálhatom.
Ámen.
Takáts Marika

Kedves Testvérek!
A Képviselőtestület tagjai kérik, hogy segítsétek munkájukat azzal, hogy kitöltitek az általuk összeállított kérdőívet! A
kérdőív elérhető a honlapról illetve az alábbi linkről: https://forms.gle/qZJ6WQrhGJo2Qxav9
A kérdőív sajnos papír alapon nem elérhető, de június 12-én vasárnap a reggel ½ 8-as szentmise után szívesen segítünk a kitöltésben azoknak, akiknek ez gondot okoz.
Ha ez az időpont nem megfelelő, akkor telefonos egyeztetés alapján lehet segítséget kérni Dávid Zsófiától a 06/20/333-9186-os
telefonszámon.

-3-

Péter-Pál Útján—2022. június

Karizmák ünnepe Máriaremetén
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 1993-ban egyházmegyei zsinatot tartott, amely első volt hazánkban a
II. világháború óta. A papság, a szerzetesek és a világiak együtt gondolkodtak az egyházmegye megújulási
lehetőségein és azon, hogy milyen
korszerű keresztény választ tudnak
adni a társadalmat érintő aktuális kérdésekre.
Ennek nyomán indult el 1994-ben az
ENSZ által meghirdetett Család Évében a pünkösdhétfői egyházmegyei
majális, a Karizmák Ünnepe, amelynek elsődleges célja, hogy az egyházmegye katolikus közösségei megmutathassák magukat a nyilvánosság
előtt, és a programra látogatók a katolikus élet aktualitásairól hallhassanak,
szerezhessenek élményszerű tapasztalatokat.
Idén június 6-án kerül sor Máriaremetén a „Karizmák Ünnepére”. A
program évek óta Főegyházmegyénk
egyik legfontosabb találkozója, ami
máriaremetei helyszínének okán is a
Szűzanyát és a pünkösdöt együtt hordozta. Szentatyánk ezt a hétköznapot
Szűzanya-ünneppé tette.
A Karizmák Ünnepén körülbelül 5-8
ezer ember fordul meg, kisgyerekes
szülők jönnek legnagyobb számban,
de az idősebb és fiatalabb korosztályok is képviseltetik magukat. Az esemény remek alkalom a találkozásra;

hívők és nem hívők felé egyaránt nyitott. Az egésznapos rendezvényt kézműves foglalkozásokkal, játékokkal,
beszélgetésekkel színesítik a sátrak
házigazdái. A nagyszínpadon zenés,
énekes, prózai fellépésekre kerül sor.
A máriaremetei templom körül felállított sátrakban plébániák, lelkiségi
mozgalmak, szerzetesrendek, katolikus iskolák, szociális intézmények,
missziós tevékenységet végző közösségek és kiadók mutatkoznak be, akik
Budapesten és környékén tevékenykednek. A szervezési feladatokat és a
program technikai lebonyolítását a
Katolikus Ifjúsági Mozgalom önkéntesei végzik.
Ebben az évben a Keresztelő Szent
János plébánia is képviselteti magát.
Szent II. János Pál pápa gondolatát
választottuk jelmondatul: „A plébánia
a közösségek közössége.”
Hívunk mindenkit. Akár szervezőként,
segítőként, vagy csak érdeklődő, kíváncsi látogatóként: jöjjön és ünnepeljen velünk, és várjuk együtt a Szentlélek élet- és lélekformáló kiáradását
ránk, Plébániánkra, Egyházunkra!
Program
10:00 Megnyitó, köszöntés, sátras
programok kezdete
10:15 Szentségimádás
11:00 Elkötelezettség és szolgálat

az Egyházban – kerekasztalbeszélgetés a keresztény hivatásról
11:45 Ukrajnai menekültek segítése, tanúságtétel
12:30 MAGnificat tanúságtevők
(dr. Csókay András, Dolhai Attila,
Varga Mónika, Lambert Attila)
13:30 Kvízjáték eredményhirdetése
14:00 Beszélgetés Erdő Péter bíboros atyával
15:00 Ünnepi szentmise
forrás: http://kim.katolikus.net/
wordpress/karizmak-unnepe-2022/
RCS

A plébániánknak külön sátra lesz!
GYERTEK!
Találkozzunk egymással!

Szent András Iskola majálisa Izbégen
Idén tavasszal végre nem kellett bezártan otthonainkban várni a nyári
szünetet, visszatért életünk a normális
kerékvágásba. Az utolsó hetek lassan
telnek, tele vannak a gyerekek naptárai nagydolgozatokkal, témazárókkal,
vizsgákkal. Ennek ellensúlyozásaképp
jól esett összejönni oldottabb formában, végre újra lehetett majálist szervezni az iskolásoknak, ami idén egy
kicsit különlegesebb volt, hisz 30 éves
az iskola.
Az izbégi Vissza a vadonba alkalmas
helyszín volt ennek az alkalomnak.

Ugrálóvár, íjászpálya és számos kézműves sátor várta az ünnepelni vágyó
gyerekeket. Az óvó-, tanító-, tanár
nénik és bácsik most sem tétlenkedtek. Lehetett agyagozni, pörgettyűt
készíteni, arcfestést vagy csillámtetkót
kérni, mesefoglalkozáson részt venni.
Az aktívabbak versenyezhettek, csocsó bajnokságon vehettek részt.
Míg a gyerekek játszottak, a szülők is
tudtak beszélgetni egymással, enniinni közben. Lelkes anyukák és apukák segítettek a program zavartalan
lefolyásában. Az ügyesebbek büfékben kiszolgáltak, az erősebbek sátra-

kat állítottak fel és szedtek szét, padokat rakodnak, a legbátrabb apuka pedig konferált. Régiek és újak, kicsik és
nagyok egyaránt kikapcsolódhattak,
töltődhettek. Köszönjük az iskola öszszes pedagógusának és munkatársának, valamint a Szülői egyesületnek
az áldozatos munkáját, hogy megvalósulhatott ez az esemény!
Reméljük, jövőre ugyanott veletek
ismét együtt lehetünk!
RCS

A Szentségimádás ereje
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 PéterPál templomban.

„Krisztus Urunkat, aki jelen van az Oltáriszentségben, jöjjetek, imádjuk!”
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30 éves a Szent András Iskola
élménybeszámoló a Kulturális Gáláról

Egy iskola, ami sokkal több, mint csak
egy iskola. Olyan hely, ahol egy az Isten, ahol egy a központ, ahol egyfelé
néz mindenki. Így persze egyszerűbb
olyan csodálatos gálát tartani. A Kulturális Gála igazából a 4. osztályosok búcsúja az alsó tagozattól, de idén ez öszszefonódott a 30. évfordulóval és azzal a
csodának is megélt lehetőséggel, hogy
végre élőben is találkozhattunk, ünnepelhettünk két szűk esztendő után.
Az igazgató néni, Bukovszkyné Csoba
Zsuzsa megható és elgondolkoztató bevezető szavai után kezdődött el a műsor.
A közönség soraiban több jelentős személyiség is megtisztelte ezt az eseményt: többek között a szülők, hozzátartozók és a nevelők mellett ott volt több
alapító is a 30 évvel ezelőtti kezdetek
idejéből. Elfogadta a meghívást Platthy
Iván államtitkár, Gerendás János, az
intézmény első igazgatója, Écsy Gábor
atya, a Keresztelő Szent János Plébánia
akkori káplánja, Blanckenstein György
atya, aki kezdetektől az iskola lelki atyja, és még sokan mások is, mint például
az EKG kedves igazgatója, Marika néni
is.
A 4. osztályosok mellett így felléptek az
ovisok is, gyönyörű és lendületes táncukkal. Ahogy a bájos nyolcadikosok
megosztották velünk: azért léptek fel az
ovisok, mert az iskola nevében nekik is
jutott hely. Minden bizonnyal a Szentlélek repítette őket körbe-körbe, ahogy az
óvónénikkel önfeledt játékba feledkezve
minket is elvarázsoltak. Minden csoportból képviselték magukat gyerekek.
Az óvónénik csodát műveltek a gyerekekkel a színpadon. Így indult ez a feledhetetlen délután. Utánuk a második
osztályos gyerekek jöttek Ibolya néni
irányításával, és tovább növelték az est
fényét, ahogy egy tömegnyi szép, egész-

séges mosolyú vidám kisember ropta a színpadon. Majd a
4.a-sok jöttek. A „Légy jó
mindhalálig” című musicalből
adtak elő részleteket. Bertók
Péterné és Soós Judit készítette fel őket. Lenyűgöző előadásuk megmutatta, hogy mennyi
tehetség jár ebbe az iskolába.
Utánuk újabb táncoslábú tehetségek léptek fel, egy csokor a 3. osztályosok közül.
Minden elismerésünk a bonyolult koreográfiáért és a kitartásukért!
Különösen Ibolya néninek, aki betanította az iskolások csapatát. A műsor
záró száma, nem véletlenül, a 4.b osztály igazi lelki csemegéje, a Szent Ferenc életéről bemutatott fantasztikus
összefoglalás, amit Huszár Györgyné és
Gallai Zsófia tanított be. A gyerekek
olyan üzeneteket adtak át nekünk, amelyek számukra is egész életükre meghatározóak lesznek. Néma csöndben, áhítattal hallgatta a közönség a barna csuhás vagy katonának öltözött fiúk és a
középkori ruhákba öltözött lányok seregét.
Hála és köszönet Kamilla néninek, aki
az egész műsort megszervezte, és Andi
néninek és a tanároknak, az iskolai dolgozóknak, akik a háttérben szorgoskodtak! Ez a 30. Kulturális Gála egy olyan
iskola arcát tükrözte, ahova jó járni,
ahonnan lehet töltekezni, és amiért jó
tenni! Isten áldja meg érte az itt dolgozókat!
4.a osztály előadása Boldizsár szemével:
Légy jó mindhalálig!
A Gálában nagyon szép volt az előadásunk. A sok fény, a sok zene és a sok
vicces jelenet. Móricz Zsigmond: Légy

jó mindhalálig című művéből készült
musicalból adtunk elő részleteket. Én a
pedellust játszottam. Nagyon vágytam
rá, hogy szerepelhessek, de rájöttem,
hogy nem olyan egyszerű dolog, és a
háttérben lenni sokkal békésebb. A szülők és a tanárok mind minket néztek, és
nagyon büszkék voltak ránk. A kedvencem a ráadás volt, amikor éreztem: mindenkinek tetszett az előadásunk!
4.b osztály előadása Adél szemével:
Assisi Szent Ferenc
A színdarab Assisi Szent Ferenc életét
mutatta be. Oli és Simon volt Ferenc, és
jó megvalósítás volt, amikor cseréltek.
Elérte az előadás a célját: Néhány résznél (pl. amikor Milán mondta a „Nem”et), nevettek, és a végén mindenkinek
egy kis könnycsepp csillant meg a szemében. Én mesélő voltam.
A jutalom négy dolog volt:
- egy póló „Ez a mi napunk” felirattal,
- egy nagy gratuláció anyától,
- egy nagy gratuláció Marcsi néniéktől… és…
- és taps.
Az a taps, ami őszinte tetszést kanyarított mindenki szívébe.
FJ

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:

Szeretnénk imát kérni Háromszéki
Anettért, hogy a műtét után hamar erőre
kapjon! Súlyosan beteg Balázsért! Júliáért, hogy legyen ereje a betegápolásban! Szeretnénk imát kérni Attila és
Kata kisfiáért! Szeretnénk imát kérni
Rácz Éviért, hogy hamar felépüljön a
lábműtétből! Szeretnénk imát kérni
Apáthy Julcsi mihamarabbi testi, lelki
gyógyulásáért! Szeretnénk imát kérni
Takáts Sándor gyógyulásáért! Szeretnénk imát kérni Todné Mártiért! Meghalt édesanyákért, nagymamákért szeretnénk imát kérni! Szeretnénk imát kérni beteg édesanyákért! Szeretnénk imát
kérni a májusban megkeresztelt gyermekekért és családjaikért! Szeretnénk
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imát kérni a felvételizőkért, az útkeresőkért, a vizsgázókért, az iskolásokért!
Szeretnénk imát kérni válófélben lévő
házaspárokért, hogy tiszta szívvel tudjanak beszélni egymással! Papjainkért, a
plébániánk
munkatársaiért
külön
György atyáért, Bence atyáért, Zé-ért,
szeretnénk imát kérni! Imádkozzunk
külön is a kárpátaljai magyarokért!

„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük.”
Mt 18,18-20

Péter-Pál Útján—2022. június

Házas Hittan találkozó a templomkertben

Házas kiscsoportos közösségünk, öt
házaspár 2022. május 22-én vasárnap
délelőtt agapéra hívta a Péter-Pál
Templom felnőtt hittan iránt érdeklődő híveit.

Igen kényelmes dolog máshoz vendéget hívni, ezért is köszönjük György
Atyának támogatását: jelenlétével
rangot, a templomkertben méltó helyszínt adott programunknak.
A találkozó meghirdetésekor nem
vezéreltek minket nagy célok, tudjuk,
látjuk, hogy a programok állandó,
felelős szervezői nem könnyű időben,
két járványos évben, jelenleg is heroikus munkát folytattak, folytatnak,
hogy a közösséget összefogják. Köszönjük ezt nekik. Mi mindössze szerettünk volna egy laza délelőttöt, a
korábbi (COVID előtti) találkozók
hangulatát felélesztve, amelyek olyan

jók voltak régen. Szubjektív, de sokakat éppen a formalitás hiánya vonzott
ezekben a programokban: bizonyára
sokan emlékeznek a Pap-szigeten tartott nyári találkozókra, vagy a havonta
-kéthavonta a Szent András Általános
Iskolában tartott estekre, ahol értékes
előadások után az elhangzottakat kisebb csoportokban beszélhettük meg.
A múlt vasárnap a szentmisén Szent
János evangéliumából hallhattuk a
fontos üzenetet: „Ne nyugtalankodjék szívetek!” Éppenséggel lenne
okunk nyugtalankodni, ha csak a világ
híreire figyelnénk. Félelemben azonban nem lehet családot építeni, gyereket nevelni, felelős munkát végezni
(NB. ki és miért találhatta ki azt, hogy
„jobb félni, mint megijedni”?!). Úgy
éreztük, érezzük, ki kell szakadnunk
ebből a verkliből néha, legyenek informális, de méltó alkalmak, amikor
más hívekkel együtt lehetünk, amikor
megkérdezhetjük azokat, akiket hétről
hétre láthatunk a templomban (de persze nem szólítjuk meg őket), mi foglalkoztatja őket, vannak-e, ha igen,
mekkorák a gyermekeik, mit sütnekfőznek szívesen, van-e kutyájuk,
macskájuk, mi a kedvenc viccük, mik
a nyári terveik? stb. stb.

Evvel a várakozással fogadtuk vendégeinket, és úgy érezzük, nem csalódtunk. Azokat, akik megtiszteltek minket, örömmel ismertük meg, szívesen
hallgattuk, és reméljük, ők sem bánták
meg, hogy eljöttek. Lehetne itt még
értekezni finom süteményekről, hűtött
gyümölcsökről, üdítőkről, de nem ez a
fontos. Szólhatnánk még az előkerült
(nem igaz: direkt odavitt) gumilabdáról, mely kisiskolás gyermekeink
nagy örömére szolgált, és egyben szelektálta is a gyengébb növényeket a
kertben, de ez sem lényeges. Lényeges az, hogy múlt vasárnap jó volt
együtt lenni, és jó lenne az ehhez hasonló találkozókat valamilyen módon
rendszeressé tenni.
„Vigasztaljátok tehát egymást, és
építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.” 1Thessz 5:11
Szeretettel: Horváth Éva és Horváth
Gábor, Sebő-Käfer Csilla és Sebő
Balázs, Vajnai Zsuzsa és Lászay
György, Z. Zolnay Eszter és Zalányi
Levente, Tósoky Andi és Tósoky Balázs
Tósoky Balázs

Egy kis szenteskedés: Szent Medárd élete
Június a Plébániánk többszörös ünnepe, hiszen június 24-e Keresztelő
Szent János születésnapja, június 29
-e pedig Szent Péter és Pál ünnepnapja.

lesz. Eleki németek szerint ezen a
napon kezdődött a bibliai özönvíz.
Így tartja Pincehely magyar népe is.
Szent Medárdnak – mint már Katona Lajos is megjegyzi – semmi köze
a regulához. A kalendáriumban a
szentek ünnepe szerint igazodó néphagyomány azonban a megfigyelt
időszak időjárásának kezdetét az ő
nevéhez kapcsolta.

Sokan azonban nem tudják, hogy
Medárd napját is egy szentről nevezték el. Ezért álljon itt pár sor erről az
igazán különleges szentről.
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium,
részlet: „Medárd püspök, a szegedi
nép ajkán Merdád, Merdádus (†560)
napjához szerte Európában időjárási
regulák fűződnek, amelyek évszázados megfigyeléseknek a szent nevenapjához kapcsolt, népszerűen megfogalmazott eredményei. Ha most
esik az eső, akkor a következő negyven napon hasonló lesz az időjárás.
Megfordítva is: ha nem esik, akkor
negyven napos szárazság következik. A negyven egyébként bibliai
szent szám. Utólag költött mondai
magyarázat szerint egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott a szent
püspök jámbor intelmeire. Ezért

Medárd imádságára negyven napos
eső mosta szét őket. Ha nem esik, de
esőre szükség volna, Algyő öregaszszonyai nagy kakast fürdetnek meg,
hogy zápor kerekedjék. A göcsejiek
a termésre is következtetnek. Ha
esik, akkor a fű szépen kihajt, a szőlő bőven terem, de a bor gyönge
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Első hazai említését Zalán Menyhért
a németújvári (Güssing) ferencrendi
kolostor 1462-ből származó, erdélyi
eredetű kéziratos breviáriumának
naptárából idézi. Medárd napjához
egy XVI. századi kéz azt jegyezte
be, hogy német parasztok véleménye szerint, ha e napon esik, akkor a
következő negyven napon is esni
fog. A német átvétel lehetséges
ugyan, de ekkor a hiedelem már
széltében
ismeretes
KözépEurópában, így hazánkban is.”
forrás: https://jelesnapok.oszk.hu/
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Jerikó zarándoklat, Szentendre 2022. 05. 14.
Pár szó az előzményekről (miért hívjuk
Jerikó zarándoklatnak, és ki/kik nevezték el így):
Évekkel ezelőtt egy magyar asszony
(Rózsa Mária) nagyon szeretett volna
hozzájutni egy Szűz Mária szoborhoz,
méghozzá egy ROSA MYSTICA szoborhoz, ott ahol a Szűzanya ilyen formában jelent meg. (Aki többet szeretne
megtudni erről a Szűzanya-jelenésről és
az üzenetekről, az keresse fel ezt az oldalt
az
interneten:
https://
szeretetlang.blog.hu/2017/12/07/
a_titkos_ertelmu_rozsa_rosa_mystica_i
_resz).
Az asszony és a férje kiutaztak a jelenés
helyszínére, a Milánóhoz közeli Montichiariba, ahol csodás események közepette
hozzájutottak
egy
ROSA
MYSTICA szoborhoz, azzal a feltétellel, hogy ezt a magyar népnek küldik, ez
egy zarándokszobor, és ezért zarándokoltatni kell. A Szentlélek indítására hét
egymást követő éven át megszervezték a
ROSA MYSTICA szobor zarándokoltatását Magyarország határa mentén, és a
Jerikó zarándoklat nevet adták ennek a
gyalogos zarándoklatnak. Az első országos zarándoklatot 2014. évben szervezték meg (ezen a helyen olvashattok a
kezdetről:https:jerikozarandoklat.blogspot.com
/2017/07/jeriko-zarandoklat-2017.html).
Ezeken a gyalogos zarándoklatokon
magam is több évben, több napon át
részt vettem – csodálatos kegyelmekben
volt részünk. Gondolataim mellékleteként csatolom az országos Jerikó zarándoklat szervezőinek a hetedik év vége
felé tett összegzését, buzdítását hasonló,
imákkal egybekötött zarándoklatok végzésére
(https:jerikozarandoklat.blogspot.com/2
020/09/mindenkinekjerikoban-az-urparancsara.html )
Hála az Úrnak Szentendrén is a Szentlélek arra indította egyik testvérünket,
Váradi Jutkát, hogy a településünket
járjuk körbe imádkozva, hogy minden itt
lakó és ide látogató testvérünk Krisztus
követőjévé váljon. Ebben az évben már
ötödszörre jártuk körbe imádkozva városunkat, tehát itt Szentendrén 2018.
évben volt az első Jerikó zarándoklat.
Ezen az országos Jerikó zarándoklatot
szervező házaspár is velünk zarándokolt,
imádkozott. A szervező házaspár a következő szavakkal szólt hozzám írásban
a zarándoklatot követően:
„Mérhetetlen öröm volt látni, hogy öntevékenyen, lelkesen, családi szinten, kicsi
és pici gyerekekkel, cserkészekkel nagyfokú szervezettségben, papi támogatással végeztétek ezt a nagyon fontos, Isten
szívén nyugvó szolgálatot. Boldog az,

aki ilyen tisztán hallja és meg is cselekszi az Úr szavát. Munkálja bennünk
Isten tovább az Ő tervét üdvösségünkre
és az Ő dicsőségére!
Köszönöm az Úrnak, hogy eddig mind
az öt évben résztvevője lehettem ezeknek a zarándoklatoknak. Külön kegyelem volt az is, hogy ebben a hónapban
az országos Jerikó zarándoklat ismét
elindult az országhatár mentén a zarándokszoborral (igaz, hogy most nem gyalog, hanem autóval), különösen is a békéért felajánlva a közösségekben együtt
mondott imákat. Tehát most május 14én Szentendre körül és az országhatár
mentén is együttes ima szállt a mennybe!!!
Saját élményeim a május 14-i csodálatos
napról:
Jó gondolatokkal (hála neked Jézus,
hogy milyen sokan vagyunk ma, akik
hozzád fordulunk Szűzanyával, őran-

gyalainkkal, kedves szentjeinkkel, lélekben velünk lévő testvéreinkkel és a gyülekezési pontban egybegyűlt testvéreinkkel) indultam a gyülekezési pontunkra,
ahol közös imával és Bence atya áldásával indulhattunk autóbusszal a miránk
osztott városunk körüli szakasz kiindulópontjára (Szentendre, Papírgyár). Az
innen induló két zarándoklatszakasz
testvéreivel együtt Szentlélek-hívó énekkel kezdtük meg gyalogos zarándokutunkat, valamint a város felé fordulva,
annak minden lakójára kiterjesztve
mondtuk Szent Patrik áldását. Ezután a
mi csoportunk az örvendetes rózsafüzért
imádkozva haladt a Dera-patak töltésén,
majd bekanyarodtunk a HÉV síneivel
párhuzamos Irányi Dániel utcába,
amelynek végén ismét Szent Patrik áldását imádkoztuk
Mire megérkeztünk a Vasúti Villasor és
a Tómellék utca sarkára, nagy örömömre a velünk lévő testvéreknek eszébe
jutott az a dallam és szöveg, amit a rózsafüzér „Üdvözlégy”-einek második
részében a hagyományos, csobánkai
gyalogos zarándoklatokon is énekelni
szoktunk, így minden második tizedben
ezzel is köszöntöttük a továbbiakban égi
Édesanyánkat, és kértük segítségét értünk bűnösökért. Ezen a ponton két test-

-7-

vérünk csatlakozott hozzánk, így a továbbiakban még több ima szállhatott a
menny felé. Külön öröm töltött el minket, hogy az egyik házból még ketten is
közénk jöttek egy tized rózsafüzért + a
Szent Patrik áldást közösen imádkozni,
akik gyalog (egészségügyi okokból)
nem tudtak velünk jönni, de lélekben
velük is együtt haladtunk célunk, a Kőhegy felé vezető úton található Máriafülke felé.
Egy új lakótelepet (Vasúti villasor folytatása) is megkerülve, imádkozva jutottunk el egy kissé bokrosabb területre,
ahol
picit
hosszabb
pihenőre
(beszélgetés, étkezés stb.) került sor. Itt
az egyik testvérünk felhívta a figyelmünket, hogy éppen egy olyan fánál
álltunk meg, amit krisztustövisfának
neveznek, rajta valóban nagy tövisekkel.
Néhányan Isten szép teremtményei közül egy szép őzet is láthattunk, amint
áthaladt a mögöttünk lévő ösvényen a
bokrok közé.
Ezután a Pomázi utat keresztezve, egy
gyorsan emelkedő szélesebb ösvényen
kis réti virágok között lassan haladtunk
felfelé a Püspökmajor lakótelep irányába. A virágokból a testvérek kis csokrot
készítettek a Szűzanya számára. Még
mielőtt a Radnóti Miklós utcára kiértünk
volna az emelkedő tetején, ismét imádkoztuk a Szent Patrik áldást sokakra
kiterjesztve azt! Majd imádkozva/
énekelve a Kálvária úton zarándokoltunk tovább a Kő-hegy, illetve a Máriafülke felé.
A Mária-fülkénél odaadtuk a Szűzanyának a virágokat, imádkoztunk, énekeltünk. 12:13-kor érdeklődtünk telefonon,
hogy a szemből jövő zarándokló testvéreink merre járnak (az Anna-völgyben
voltak éppen), ezért a fájdalmas rózsafüzér ötödik tizedét személyes jelenlétüket
nélkülözve mondtuk el. Ezután beszélgetve indultunk a Kálvária úti buszmegállóhoz, hogy időben elérhessünk a
Szentmisére.
A zarándoknap igazi csúcspontja volt
hálaadásunk a legszentebb imával, a
Szentmisén való részvételünkkel. Ezt
követően papjainkkal együtt a Szűzanya
lábai elé borultunk, és György atya szavaival együtt imádkozva felajánlottuk
városunkat a mi szerető, égi Édesanyánknak.
Az összefoglalót a szentendrei Jerikó
zarándoklatról készítette
Medveczky Gábor
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Poetica
Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten,
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!

Közösségi híreink
Imádkozzunk nemrég eltemetett testvéreinkért!
Név szerint: Csuka Ernő, Cilarik Józsefné,
Szentivánszky Gáborné testvéreinkért! Nyugodjanak békében!

Örüljünk együtt egy új keresztény testvérünknek!

Templomi hirdetések
- 2022.06.05-én Pünkösdöt ünnepel az egyház.
- Pünkösdhétfőn 07.30-kor, és 18.30-kor lesznek a szentmisék
A Péter-Pál templomban. Pünkösdhétfőn, Máriaremetén lesz a
Karizmák ünnepe, mely Egyházmegyénk majálisa, mely 10
órakor kezdődik. Rengeteg program, gyermekeknek játék lesz.
A mi plébániánk is bemutatkozik ezen az ünnepen. menjünk el
minél többen erre az alkalomra.
- Egyházközségünk megújítása érdekében összeállítottunk
egy rövid kérdőívet, amelyben szeretnénk megkérdezni plébániánk híveinek véleményét néhány kérdésben. A kérdőív elérhető
a plébánia honlapjáról, illetve az e-mailen érkező templomi hirdetésekben található linken keresztül. A kérdőív sajnos papír
alapon nem tölthető ki, de június 12-én vasárnap a reggel 07.00es szentmise után szívesen segítünk a kitöltésben azoknak, akiknek ez gondot okoz. Ha ez az időpont nem megfelelő, akkor a
Páter-Pál Útján újságban megadott telefonszámon lehet segítséget kérni a kitöltéshez.
- 2022.06.12-én Szentháromság ünnepe lesz, két hét múlva
(június 19-én), Úrnapja. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy
az úrnapi sátorok felállításában és a virágszirmok gyűjtésében az
idén is segítsenek. A körmenettel egybekötött ünnepi szentmise
9 órakor fog kezdődni.
- Megnyílt a templom melletti karitász adománybolt, mely
szombaton és vasárnap várja az érdeklődőket. A befolyt adományokat a nehéz helyzetben lévő gyerekek nyári programjaira
fordítjuk.
- A Templomdombon a zöld felület, a templomunk mellett és tér
területén megújult. Több száz cserjét, évelőt és 8 db fát ültettek
el szakemberek segítségével. A Kerekerdő Kertépítő KFT.
Dzsindzsa Nindzsa Alpinfaápolás KFT. És a Bükkös Egyesület
szervezésében. A Templomdombi iskolás gyerekek is be lettek
vonva, illetve a jövőben megvalósuló ápolásban is részt fognak
venni. Nagy köszönet nekik. Mindez különböző cégek, szülők, a
Városunk stb. adományából valósult meg. Mi is járuljunk hozzá, hiszen a templomunk újult meg ezzel. Adományaikat a kihelyezett perselybe tegyék az újságok mellett, illetve a plébániánk
számla számára is lehet átutalni, „Templomdomb megújulására”
megjegyzéssel, melyeket hálásan köszönjük és továbbítjuk.
- Megjelent az Adoremus júniusi száma, kapható a sekrestyében.

Gyerekek: Fodor Dominik Gábriel, Bódis Rózán,
Bódis Panka, László Izabella Mia, Steizer Ignác,
Bartha Dávid, Horváth Berta, Horváth Tádé
Tárai Olivér, Bucsánszky Szabolcs Ágoston, Gera Zsombor Erdei-Fejér Félix, Cservenka Emma, Cservenka Hanna, Cservenka Áron, Cservenka Nóra, Kardos Rozi, Tímár Bertalan Kövesdi Ákos! Imádkozzunk Értük!
Felnőttek: György Judit, Radics Péter keresztségben, elsőáldozásban és a bérmálkozás szentségében részesültek.
Pápai Péter Mátyás elsőáldozásban részesült. Imádkozzunk
Értük!
Imádkozzunk: Pápai Péter és Elsik Renáta,
Kazinczy Ferenc és Pintér Anett, Kisdi Benedek és Dóczi Kata hosszú boldog házaságáért,
akik május hónapban házasodtak!

Péter-Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 196. 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, Vörös Tamás. Készült 150 példányban.
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