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 2018. Húsvét

SZÍV-HANG
A PESTSZENTLŐRINCI FŐPLÉBÁNIA IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

XXII. évfolyam/1. szám

Nehéz a Húsvétról írni. Foghatnám arra, 
hogy még nincs Húsvét, amikor a cikk író-

dik, az idő sem tavaszias, hanem inkább télies, 
de mélyebben található az oka. Kemény fel-
fedezés az, hogy inkább a Nagyböjtben élek, 
látványosabbak az élet ”nagycsütörtökjei” és 
”nagypéntekjei”. Pedig hétköznapjaimban és 
természetesen hitéletemben gyakran előkerül 
a Húsvét. De a húsvét csöndesen jelenik meg, 
ahogy a Feltámadás történt, vagy ahogy megje-
lent Jézus a tanítványoknak. A nagycsütörtökök, 
nagypéntekek hangosak, kiabálósak, menekü-
lősek, sírósak, harcosak, ütlegelősek, sebzők. 
A feltámadás csöndes pillanat, a Feltámadott, 
ahogy megjelenik, az is. Utána azonban elindít-
ja az életet, átmozgat, áttüzesít, szólásra indít, 
cselekedetre hajt. 

Könnyű elsiklani a húsvétok felett. Gondol-
juk csak el, mi lett volna akkor, ha az Emma-
uszba induló tanítványok nem álltak volna le 
beszélgetni az Ismeretlennel, hanem magukba 
roskadva, zártan menetelnek tovább. „Mit kér-
dezett a tag? Hogy miről beszélünk? Mi köze van 
hozzá?!” Nem lett volna találkozás, felismerés, 
visszasietés az örömhírrel. Nem mentek el Jézus 
mellett. A Feltámadott mellett. Az életemben is 
gyakran lejátszódik a jelenet. Elindulok a saját 

„…az élet újdonságában 
járjunk” (Róm 6,4)
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”Emmauszom” felé, mellém szegődik Valaki, aki 
megszólít. Nem mindig álltam meg beszélgetni. 
Ezért nem is vettem mindig észre a feltámadást. 

A Húsvét ott lehet az ébredésben, a mun-
kába indulásban, a munkában, de a nap végén 
is. Ahogy jelen van minden szentmisében is. A 
szentmisékben Jézus feltámadását hirdetjük, 
Vele találkozunk, és a Vele való találkozásból 
öröm fakad. Szent Pál írja a Rómaiakhoz írt leve-
lében: „A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk 
vele együtt a halálban, hogy miként Krisztus az 
Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi 
is az élet újdonságában járjunk.” (Róm 6,4) Leg-
inkább a címadó szavak ragadtak meg: „…az élet 
újdonságában járjunk.” Felkiáltójelet tennék a 
végére, hogy felszólítva érezzük magunkat. Az 
Élet újdonságában járjunk! Erről szól Húsvét ün-
nepe, hogy megtapasztaljuk ezt az újdonságot. 
Pál apostol találkozása Jézussal egyedi és sze-
mélyes volt, és utána ez kísérte végig apostol-
kodását. Örömet, erőt, reményt merített belőle. 
A mi Jézussal való találkozásaink is egyediek és 
személyesek, amelyek elkísér(hetné)nek nap 
mint nap. Nehéz felfedezni az újdonságot, ami-

kor eljövünk egy évközi vasárnapon, vagy akár 
hétköznap a szentmisére. Nehéz felfedezni nap-
ról napra, amikor fáradtan felkelünk és beindul 
a gépezet. Húsvét ünnepe, a maga szép litur-
giájával, felrázhat minket, emlékeztethet arra, 
hogy találkoztam már Jézussal, találkoztam örö-
möm forrásával.

Mit jelent az élet újdonságában járni? Nem 
tudok meghatározást adni, de valami olyan ér-
zés, olyan életállapot, amit már volt, hogy érez-
tem beszélgetések után, kórházban betegek-
nél, a gyóntatószékben… Biztos vagyok benne, 
hogy nem egyedül vagyok ezzel a tapasztalattal. 
Nézd meg, hogy az életedben hol volt már ilyen! 
Hamvazószerdán emlékeztet bennünket az Egy-
ház: „Emlékezz, ember, hogy por vagy és porrá 
leszel” Húsvét is egy nagy emlékeztető. Em-
lékezz, ember, hogy Isten megváltott fia vagy! 
Emlékezz, hogy találkoztál Jézussal!

A Szentlélek segítsen bennünket egyre mé-
lyebben átérezni a Feltámadott Jézus Krisztussal 
való találkozás örömét! Járjunk az élet újdonsá-
gában! Áldott Húsvétot kívánok!

Lejtényi Emánuel atya

Húsvét
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kis család 
a lőrinci rengetegben.
Ezen aprócska családot öt szép csemetével 

áldotta meg az Élet Ura.
Történt egyszer, hogy közeledvén Urunk 

nagy szenvedésének emlékezete, erős szo-
morúság vett erőt a szüléken. Na, de mi volt en-
nek oka?

Hát, bizony előre látták, hogy nem tud-
nak eljutni az általuk úgy szeretett szép, közös 
templomi ünneplésekre. Pedig a szívük kívánta 
volna, hogy Krisztus Urunk szenvedésének em-
lékezetét együtt üljék meg szeretett templomuk 
falai közt.  De hát oly kicsik még a gyerekek és 
oly hosszú a szertartás! Ők meg aztán hango-
sak is, nyűgösek is, éhesek is lesznek – hisz 
pont vacsora időben van a szertartás –, na, 
meg fektetés idő is van... és még sorolhatnánk. 
Nőttek-nőttek az akadályok, mint az ösvényen 
keresztbe fekvő kidőlt fák. Hát, akkor menj el te, 
Apjuk legalább – így a feleség. No nem, inkább 
eredj most te el, Anyjuk – imígyen a férj. De va-
lahogy nem békélt meg lelkük a szétszakadás-
ban. Addig-addig kergették fejükben egymást 
a gondolatok, míg egyszerre csak egy kipattant 
belőle, mint a szikra! Mi lenne, ha itthon csinál-
nánk egy rövidebb, gyerekekre szabott liturgiát 
– hisz a kabátot is gyerek méretűre szabják, az-
tán szépen belenő a nagyobba!

Nosza nekiláttak kiagyalni, hogy s mint 
is legyen az idehaza. Míg ebéd utáni álmu-
kat szuszogták a kicsik, addig szépen elő tud-
ták készíteni a Nagycsütörtöki lábmosás és 
egyszerűsített Pászka-vacsora hozzávalóit. Soha 
nem lehet elfelejteni azt a szép, meghitt pilla-
natot, mikor az ágy szélére felültetett siserehad 
ott lóbázta kicsiny lábacskáit várva, hogy mi is 
lesz most! Kedves Édesapjuk röviden elolvasta 

a nagycsütörtöki eseményeket a Szentírásból, 
majd megmosta, megpuszilta először felesége, 
majd sorban, szépen öt gyermeke lábát. A gye-
rekek természetesen kicsit kacarásztak ezen a 
szokatlan eseményen. Ezt követte a különleges 
vacsora pászkával, keserű salátával, szőlőlével. 

Másnap, Nagypénteken elmeséltük nekik Jézus 
keresztútját – persze rövidítve, és mindenki le-
rajzolt az eseményekből valamit. Ezeket a képe-
ket körbe ragasztgattuk a lakásban és így jártunk 
együtt keresztutat. Aztán az elkövetkezendő 
napokban sokszor lettünk figyelmesek kalapá-
csoló hangokra a gyerekszoba irányából, ahol 
is sokszor szögezték keresztre egymást, ahogy 
Jézus Urunkkal is tették... lehet, hogy tesszük 
ezt ma is néha?

Bizony, sokszor feküdtek be a matracból 
meghajlított szikla sírba is. Érzékelhetően 
próbálták képletes módon közelebb vinni ma-
gukhoz az ismeretlen elmúlás tényét.

Majd jött a Nagyszombat! Sötét volt a 
szobában, csak egy szál gyertya világított, 
hogy Apa lásson olvasni. Mikor is a feltámadás 
csodája megtörtént, kivilágosodott minden. 
Ragyogtak a gyertyák – persze nem az általuk 
elérhető helyen. Mindenki a kezébe vett egy-
egy csengőt, kolompot, Szentírást, virágot... 
az előre odakészített dolgok közül, és allelu-
jázva körmenetet tartottunk az asztal körül. 
Felemelő volt! A Húsvét vasárnapi gyerek misét 
már együtt „nyüzsögtük” végig a többi család-

Húsvét

Egyszer volt... de még ma is éltet!

“az Egyház otthon, a legkisebb 
krisztusi közösségben kezdődik”
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Emberközelben

dal, szívünkben hordozva az előző napok családi 
liturgiáját.

Visszatekintve azt kell mondanom, a 
Szentlélek irányította akkori gondolatainkat. 
Amikor azt tapasztaltuk, hogy még kamasz-
korukban is fontos volt számukra az otthoni 
„szertartás” is, akkor bizony ismét rá kell, hogy 
döbbenjünk – az Egyház otthon, a legkisebb 
krisztusi közösségben kezdődik.

Ez a legelső, legfőbb és egyben sokszor a 
legnehezebb gyakorló terep is.

Ám az imént leírtakban ennek szépségét 
és megtartó erejét éltük – és éljük meg remé-
nyeink szerint gyermekeink családjaiban is.

Kedves fiatal családok! Biztatlak Titeket, 
bátran építsétek ki családotok egyedi, sajátos 
liturgiáját!

Z.R.

Interjú Babos Áron diakónussal

 ▪  Áron atya, milyenek az első benyomásaid 
nálunk?
 ▪  Három hete vagyok a plébánián, bő négy 
hónapot töltök itt, ami kevés, hogy mindent 
igazán megismerjek, de igyekszem minél töb-
bekkel találkozni, hogy ne csak miséken látva 
szerezzetek rólam benyomást, hiszen ha nem 
alakulnak ki emberi kapcsolatok, egymás hi-
tét sem tudjuk erősíteni. Egy kis „térkép” már 
összeállt a fejemben, néhányakat régebbről 
is ismerek, pár családot meglátogattam, a téli 
túrán is részt vettem, de persze többen vannak, 
akikkel nem találkoztam még.
 ▪  Miben áll a „szakmai gyakorlatod”, mi a 
célja?
 ▪ Felemás a helyzet, hiszen diakónusként nem 
vagyok még pap, de már “normál” hívő sem. 
A napi misén kívül nincs túl sok kötelező  
programom, spontán alakulnak a feladataim, 
próbálok mindenbe belekóstolni, különféle 
helyzetekből tanulni. Alkalmanként temetek és 
két érettségiző gimnazista csoportnak tartok 
hetente kétszer hittanórát – vagy inkább pre-
evangelizációs foglalkozást. A prédikációban is 
próbálgatom magam, ami bevallom, nagyobb 
kihívás.

   

▪ Milyen lelkipásztori attitűdöt látsz itt?
 ▪  Józsi atyával jól megértjük egymást, szí-
vesen beszél magáról, arról, mi mozgatja, nem 
megközelíthetetlen. Figyelem a munkatársak-
kal való kapcsolattartását. Tetszik például, 
ahogy a jegyesoktatáson hagyja, hogy idősebb  
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Közösségeink

házaspárok is szerephez jussanak, nem saját 
maga akar mindent megmondani. 
 ▪  Hogy látod a papképzés helyzetét, milyen 
a mennyiségi-minőségi helyzet, mit várhatunk 
középtávon az Egyházban?
 ▪  Nehéz kérdés. Elsős koromban az esztergo-
mi szemináriumban körbenézve a kápolnában 
csupa „hadirokkantat” láttam, beleértve maga-
mat is. Persze, nincs olyan hívő, akiben ne lenne 
megannyi sérülés és hiányosság, ám a pap-
növendékek között mindez különösen nagyító 
alá kerül. Emberi szinten nézve – tisztelet a 
kivételnek és néhány „elitképző” helynek (mint 
pl. a jezsuiták) – a sérüléseink látszólag maguk 
alá gyűrnek. Ha csak saját erőnkre kéne hagyat-
kozni, reménytelen lenne. Ám Isten szemével 
tekintve csupa lehetőség van bennünk, ezek 
azonban a szemináriumi képzésben nehezen, 
inkább csak utána bontakoznak ki.
 ▪  Milyen lesz a XXI. század plébániája?
 ▪  Papok is, hívek is keressük erre a választ. 
Valószínűleg eltérő modell szerint fog alakulni 

a belvárosban, vidéken vagy itt a külvárosban. 
Még kevesebben leszünk mi papok, sokkal több 
feladatot fognak átvenni a hívek, megélve, 
hogy – keresztségüknél fogva – ők is papjai 
Krisztusnak. A probléma, hogy nem vagyunk 
elég vonzóak a külvilágnak, nem tudjuk meg-
mozgatni az embereket, de épp ezért vannak az 
Egyházban olyan törekvések, hogy a plébánia 
váljon evangelizációs közösséggé. Ha ezt nem 
tesszük, fennáll a veszélye, hogy kihalunk, de ha 
jól csináljuk, működni fog.
 ▪  Milyen jelmondatot választottál hivatá-
sodhoz? 
 ▪  A diakónusi jelmondatom: „Elég neked az 
én kegyelmem.” (2Kor 12,9). Papi jelmondatom 
valószínűleg ennek a versnek a folytatása lesz: 
„Mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé.” Ez 
kifejezi, hogy nem tapasztalhatom meg Isten 
erejét az életemben, ha a kontroll, az esemé-
nyek irányítása, vagy az erőszakos érdekérvé-
nyesítés motivál.

Budaházy Gábor

Ajándék az Istennek

A szeretet egyik kife-
jezésformája az aján-
dékozás: kinek mi-
vel szerezhetnénk a 
legnagyobb örömet. 
Az ismert személy 
személyiségének fi-

gyelembevételével választunk ajándékot,  
ugyanakkor az ajándékozó is benne van az aján-
dékban. Az ajándékozás időt, gondolkodást, fi-
gyelmet kíván.

Milyen ajándékot adhatunk a Mindenható 
Istennek, aki Teremtőnk, és aki ennek a világ-

nak az Ura? Milyen ajándék lenne méltó Hozzá? 
Mivel szerezhetnénk örömet a mindenség 
Királyának? Az első parancs felszólít bennünket, 
hogy elsőként szeressük az Istent, minden és 
mindenki fölött. Ebből az elsődleges szeretetből 
születhet az ajándékunk is. A liturgiában a 
kenyér és bor adománya jelképezi a munkánk 
gyümölcsét és verejtékét. A munkánkon keresz-
tül önmagunkat is felajánljuk az Istennek: az 
örömeinket, bánatunkat, aggodalmainkat, 
erőfeszítésinket. A Római Misekönyv Általános 
Rendelkezéseiben a következő áll: „Kívánatos, 
hogy részvételük kifejezése végett maguk a 
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Közösségeink

hívek hozzák a kenyeret és a bort az Euchariszti-
kus ünnepléshez… Jóllehet, már nem a sajátjuk-
ból hozzák a hívek a kenyeret és bort, mint az 
ősi időkben, mégis az átadás szertartásának 
kifejező ereje és jelentése van.”

Az ősegyházban minden keresztény hozta a 
saját portékáját, és ezzel járult hozzá a közös-
ség támogatásához. Ma ezt helyettesítve pénzt 
ajándékozunk az Egyház és a szegények javára. 
A pénz a hozzájárulásunk az Egyház költségei-
hez, de az adomány, amely átváltozik Krisztus 
testévé és vérévé, az a kenyér és a bor. Bizonyos 
értelemben könnyebb a pénzünket odaaján-
dékozni, mint önmagunkat, egész lényünket.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus-
ra való készülés jegyében igyekszünk fel- 
eleveníteni az egyház ősi szokását egyelőre 

három szentmise a 9, fél 11 és esti 6-os szent-
mise keretében. Amikor látjuk, hogy a testvérek 
felhozzák az adományokat, elgondolkozhatunk 
azon, hogy mi az én ajándékom az Úrnak: mi 
az, ami leginkább foglalkoztatott ezen a hé-
ten? Gondolhatok a családomban vagy akár a 
munkahelyemen elvégzett feladataimra is. Egy 
bizonyos idő után az adományfelhozók meg-
szólíthatnak minket is, hogy felkérjenek erre a 
szolgálatra. Ilyenkor az egész egybegyűlt közös-
séget képviseljük, és mindannyiunk adományát 
adjuk át a papnak. A dokumentumok újra és újra 
buzdítanak bennünket, hogy a liturgián való 
részvételünk aktív és gyümölcsöző legyen. Erre 
most egy új lehetőség kínálkozik számunkra.

Tóth Adrienn nővér

 

Húszhuszonegy – program férfiaknak
Plébániánk férfi tagjaiban, mondhatnám úgy is, hogy apáinkban, szöget ütött a gondolat:  
legyen apakör! Az élet általában úgy hozza, hogy az imacsoportoknak, kisközösségeknek 
több a női tagja, mint a férfi. Pedig a férfiak is meg vannak hívva arra, hogy imádkozzanak, 
rózsafüzérezzenek. Képzeljük el, ha Péter, vagy valamelyik tanítvány így válaszolt volna Jézus 
hívására: „Jézus, nem lányos ez egy kicsit, hogy imádkozunk, meg hirdetjük az Isten országát?! 
Inkább halászok tovább”. 

Az apakör egy jó kezdeményezés, mely meghívja plébániai közösségünk férfi tagjait, hogy 
egy bor mellett, kötetlenül beszélgessünk életünkről, hitéletünkről, dolgainkról, vagy éppen 
hallgassunk előre meredve közösen. 

Az Apostolok Cselekedetei írja: „ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben” 
(ApCsel 2,5). Reméljük a Historia Domus-ban ez fog állni: „ez idő tájt vallásos férfiak tartózkod-
tak Pestszentlőrincen, beszélgettek, imádkoztak, építették Isten Országát.” 

Az első, február 22-én tartott apakör vidám hangulatban telt, játékkal, beszélgetéssel,  
pizzázással. Ezen az alkalmon az apakör mint program nevében is sikerült megegyeznünk, így 
az időpont alapján a Húszhuszonegy lett a befutó. A havi egy csütörtöki napokat választottuk 
az apakör további alkalmaira szánva, így a legközelebbit március 22-én tartjuk meg, 20:21-kor. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő apákat, férfiakat!
Lejtényi Emánuel atya



7

Közösségeink

Új közösség születik
Fantasztikus érzés tartozni valahova a családodon és a munkahelyeden kívül. Nehéz napokat 
élünk, ahol a közösségi élet egyre jobban háttérbe szorul. A vasárnapi mise sokszor még belefér, 
de utána elég túlélni a mindennapok forgatagát. Rohanunk a suliba, óvodába, munkahelyre (ami 
nekem szintén az óvodát jelenti), aztán vásárlás, házimunka, család… Jó esetben belefér egy kis 
beszélgetés, esetleg egy önmagadnak szervezett kikapcsolódás, ha nem esel be éppen az ágyba. 
De hogyan is férhet bele az életünkbe még valami más is?

Nagyon szerencsés helyzetben vagyok: gye-
rekkorom óta a plébániához tartozó valamely 
közösség tagja lehetek (elsőáldozás előkészítő, 
Jézus Szíve Klub, bérmálási előkészítő, Ifjúsági 
hittan, házaskör). A szüleim is tartoztak annak 
idején egy házaskörbe: magam kisgyermekként 
már annak a tagja voltam. 

A közösségi létet úgy szívtam 
magamba, mint a csecsemő az 
anyatejet.

 ▪  Meséld el kérlek, hogy jött a felkérés új 
csoport(ok) indítására a plébánián? 
 ▪  Tulajdonképpen mi nem is kaptunk erre 
személyes felkérést. Illetve MÉGIS: közvetlen 
az Úrtól.  A házasközösségben megélt életünk 
nyáron lesz 12 éves. Ezt a házaskörünket én 
csak úgy nevezem, hogy az „ősi” házaskör, mert 
itt szívtunk magunkba minden jót és tapaszta-
lást, amit azóta is igyekszünk átvinni a másik 
házaskörbe.
 ▪  Közvetlen az Úrtól? Elmesélnéd?
 ▪  Persze! Egy nagyon jó lelkigyakorlatos hét-
végén voltunk a régiekkel Bükkszentkereszten, 
amit Ágnes nővér vezetett nekünk. Családos 
lelkigyakorlat volt, ahová a gyerekeket is ma-
gunkkal vittük. Ez sokat formált rajtunk lelkiek-
ben, az előadások, az elcsendesülés és a szent-
ségimádás formájában. Hihetetlen mélységeket 
és magasságokat éltünk meg az első perctől 

az utolsóig. Az utolsó megosztáson tudatosult 
bennünk, hogy itt és most milyen jó együtt lenni 
egymással közösségben és az Úrral. 
Sokan meghatódtunk és tettük le több éves 
terheinket, gyötrődéseinket a másik előtt meg-
nyílva, hiszen megbízunk egymásban. Akkor fo-
galmazódott meg Zsolnay Orsiban és bennem 
az, hogy milyen jó nekünk! 

Nem tehetjük meg, hogy ezt az 
érzést nem mutatjuk meg má-
soknak is;  hogy ők is megtapasz-
talják azt a rengeteg kegyelmet, 
amit a közösség adni tud. 

Aztán következett a decemberi karácsonyi 
dicsőítő estünk, amikor egy vándorbetlehem 
megy családról családra. Az utolsó családnál 
összegyűlve az egész közösségünk a gyerekeink-
kel együtt ünnepli Jézus születését. Ekkor már 
egészen biztosak voltunk benne, hogy új közös-
ségeket kell indítanunk, mert csak akkor ér va-
lamit az, amid van, ha tovább is adod. Az elha-
tározást tett követte
Január második hétvégéjén megtartottuk az 
első alkalmat 3 főplébániás és 3 szemere-telepi 
család bevonásával. Az új közösség rengeteget 
ad számunkra, napról-napra mi is velük együtt 
növekszünk Jézusban. 
 ▪  Mik a céljaitok?
 ▪  Elsődleges célként azt tűztük ki magunknak, 
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Közösségeink

hogy ez egy önállóan is jól működő csapat ma-
radjon, akkor is, amikor Orsiékkal mi már egy 
másik, új közösség indításán munkálkodunk.

Ez egyben hosszú távú célunk is, 
hogy minél több ilyen családos 
közösséget tudjunk összeková-
csolni.

Úgy, hogy keresztény értékeket képviselve, 
egymást erősítve gyarapodjanak Istenben.
 ▪  Hogyan képzelitek ennek a megvalósí-
tását? Mi a tematikátok?
 ▪  Elsődlegesen azt tartottuk fontosnak, hogy 
semmiképp ne haladja meg a létszám a 6-7 csa-
ládot. Ezt a létszámot tartjuk koordinálhatónak 
a családos programok szervezésekor (amik 
gyerekes programok), illetve a havonta egyszeri 
2-3 órás alkalmakat, ami csak a házaspároknak 
szól. Ezeken a szülős alkalmakon mindig közös 
imával és egy megosztó körrel kezdünk, hogy 
kivel és mi történt azóta, amióta nem találkoz-
tunk.

Az első alkalmakkor nagyon sok ismerkedős 
játék volt, természetesen lelki tartalmakkal 
fűszerezve. Többek közt önmagunk megismeré-
sével, majd a családunk, környezetünk és Isten-
hez való viszonyunk tisztázásával. Már ekkor is 
volt megosztó kör, hogy aki úgy érzi, elmond-
hassa gondolatát vagy élményét a témával 
kapcsolatban. 
 ▪  Hat-hét házaspár alkotja az új közösséget. 
Miért pont ennyinél húztátok meg a határt?
 ▪  Mi azt tapasztaltuk, hogy 12 fő az, aki egy 
idő után tényleg el tud kezdeni mélyebb dol-
gokról is beszélgetni, illetve megnyílni egymás 
előtt. Ez egy hatalmas formáló erő volt a mi 
„ősi” közösségünk életében, mely által sokkal 
személyesebbé váltak az együttlétek, elkerülve 
így azt, hogy a találkozók átforduljanak egyfajta 
előadás-sorozatba.
 ▪  Mi segítheti még a közösség összetar-
tozását? 
 ▪  Orsiékkal egyértelmű volt számunkra, hogy 
már a nyáron legyen egy közös táborunk. Hiszen 
lakva ismerjük meg igazán egymást. Ez így is tör-
tént. Sok izgalmas kalandban volt ott részünk, 
Nemesnádudvaron. A reggeli tornák, közös 
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Velünk történt

Nagy-Hideg-hegyi túra
2017. december 28-30-ig, kiránduláson vett 
részt az egyházközség egy része. Körülbelül 50 
ember gyűlt össze, a legkülönbözőbb korosz-
tályok képviseletében. 

Csütörtökön reggel nyolckor találkoztunk 
a plébánián és onnan indultunk el közösen. A 
szálláshoz egy 8 km-es túra vezetett, az autókat 
Királyréten hagytuk kettő kivételével, amik 
felvitték a csomagokat. Ahogy közeledtünk, 

egyre nagyobb köd szállt le, nehezen lehetett 
tájékozódni, emellett sár is nehezítette az utun-
kat.

Kibéreltük az egész Nagy-Hideg-hegyi 
turistaházat. Kelemen Imre atya titokban tar-
totta, hogy jönni fog, ezért mindegyikünket 
meglepett, amikor megjelent. Babos Áron 
diakónus szintén fent várta a csapatot.

Ezután szentmisén vettünk részt, ami sze-

imák, testet-lelket feltöltő programok, játékok, 
kirándulások formáltak minket és a közösséget 
egyaránt. Összetartozásunk jeleként a frissen 
batikolt pólókban mentünk kirándulni, amit 
mindjárt az első nap festhettünk be, ki-ki a saját 
ízlésének megfelelően. 
Nagy izgalommal készültünk erre a táborra. Azt 
hiszem, nagyon jól sikerült, mert a gyerekeink 
és mi sem akartunk hazajönni! Idén már hosz-
szabb, ötnapos lesz ez a táborunk. A havi alkal-
makat mi vezettük, illetve készültünk elő az első 
félévben, de már szeptembertől át is adtuk a 
lehetőséget, hogy az aktuális házigazda dolgoz-
za fel és vezesse le az előre megbeszélt témát. 
Idén a szeretetnyelveket szavazta meg a közös-
ség. Szeretnénk, ha ez majd nélkülünk is így 
tudna működni tovább és egy közös konszen-
zus alapján kitalált téma lenne minden évben a 
vezérfonal.
 ▪  Hogyan segítitek az önálló csoporttá vá-
lást?
 ▪  Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy  
hogyan tud megmaradni egy közösség. So-
kat imádkozom, hogy ez a jó kis csapat egy 
nap megélhesse azokat a lelki mélységeket, 
amiket mi is kaptunk az „ősi” közösségünktől.  

Egyszer, egy nagyon bölcs „régi motoros” 
közösség vezető anyuka azt mondta, hogy „Az a 
jó vezető, aki a legtöbbet hallgat, és figyel!” Így 
jobban megismered, hogy ki, vagy kik lehetnek 
azok, akiknek karizmájuk lehet erre a feladatra. 
Már a legelső találkozásunk alkalmával meg-
beszéltük az újakkal a koncepciónkat, hogy mi 
segítjük őket, amiben csak tudjuk, de szorosab-
ban csak pár évig tudunk velük maradni, mert 
utána indítanánk a következő házaskört. Meg 
tudjuk mutatni, hogy mi hogyan tettük ezt 10 
évig, és ha tetszik, akkor ezt tudják követni. De 
az igazi közösséget ők alkotják és formálják majd 
ezután. Nagyon izgalmas.
 ▪  Van-e bármi egyéb érdekesség, amit szí-
vesen megosztanátok a szolgálat örömeiről, 
nehézségeiről?
 ▪  Igen. Nagy öröm számunkra, hogy a május 
1-jei hosszú hétvégére az új közösség már maga 
szervezett egy közös, háromnapos együttlétet a 
Vértesbe, Mór mellé. Ez egy hatalmas lépés és 
öröm a kis közösségünk életében, mert innentől 
már elsősorban ők teszik bele a munkát, igazán 
sajátjukénak érezve azt.

Horváthné Kiss Katica
Nemesiné Zsolnay Orsolya

(szerk.: H-B.T.)
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Velünk történt

mélyes és vidám hangulatú volt, mivel a dalokat 
gitár, fuvola és hegedű kísérte.

Később meleg vacsorát kaptunk, társasoz-
tunk és beszélgettünk. Esti mesét is hallgathat-
tunk mindkét nap, bár érdekes módon a hall-
gatóság 80 százaléka felnőttekből állt. Az este 
fénypontjának mégiscsak a szerény wellnesst 
mondhatjuk, ahol egy kis jakuzzi medencében 
és két szaunában pihenhettünk meg. A gye-
rekek különösen évezték a lubickolást, ami  
méltó lezárása volt a napnak.

Reggel újabb meglepetésben volt részünk, 
éjszaka ugyanis lehullott a hó, minden fehérbe 
öltözött, ameddig a szem ellátott. Misével indí-
tottuk a napot, hálát adtunk a körülöttünk lévő 
tájért.

Kis készülődés után megindult csapatunk, 
az aznapi úti cél a 938 méter magas Csóvá-
nyos hegycsúcs volt. Nehezen tudtunk csak 
előre haladni, mert havas szél fújt, hideg volt 
és sokszor meredeken kellett felkapaszkodunk. 
A három nap minden programját fakultatí-
van lehetett választani, ezért volt, aki otthon 
maradt, és útközben is vissza lehetett fordulni.  
A legnagyobb túra kör 10-12 km volt. Többen 
ezen a napon érkeztek, ezért néhány ember a 
Csóványosról eléjük ment és segített felcipelni a 
holmijukat a szállásig.

Aznap korábban vacsoráztunk, amit 

követett a fürdőzés és a szauna. Túri András 
és Rita népzenével színesítette a nap hátralevő 
részét. Sokat énekeltünk és táncoltunk, így na-
gyon jó hangulatban telt az utolsó este.

Szombaton korán keltünk, de az utolsó reg-
gel merőben más volt, mint az előző. Kitisztult 
az idő, és így csodálatos színekben láthattuk 
felkelni a napot. Talán ezek voltak az egész túra 
legszebb pillanatai.

A reggeli misén személyesen mondtunk há-
lát az elmúlt napok kisebb-nagyobb örömeiért.

Egy rövid túrát terveztünk a délelőttre, el-
gyalogoltunk az Oltár-kőhöz. Mivel délre értünk 
oda, elmondtuk az Úr angyala imádságot, aztán 
visszafordultunk. A szállástól legyalogoltunk a 
parkolóhoz, ott imádkoztunk és elbúcsúztunk 
egymástól.

Ez a túra mindenkinek hatalmas feltöltődést 
adott. A sok közös élményt, mely azokat is 
összekovácsolta, akik eddig kevésbé ismerték 
egymást. A lelki megújulást, amit köszönünk 
a plébános atyának, Imre atyának és Áron 
atyának! Ezen kívül a gyönyörű tájat és a hegyi 
levegőt, ahol mindannyian felfrissülhettünk. 
Köszönjük a szervezők sok-sok munkáját, és 
mindenki szolgálatát, aki a három nap alatt se-
gédkezett!

Szöveg: Topa Móni
Fotó: Borzai Tibor
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2018. február 19-én meg-
tartottuk templomunkban 
a korábban meghirdetett 
ötletbörze eredményeinek 
összefoglalóját. A találkozó 
vetítéssel kezdődött,  
melynek első felében is-
mertettük az Eucharisztikus  

Kongresszusra való készülődésünk főbb moz-
zanatait.  

Megújult honlapunkon, a közösségi 
médiában és a Szív-Hang újságban a testvérek 
rendszeresen olvashatják a Kongresszusról szóló 
híreket, illetve hetente a vasárnapi misék előtt és 
után a kivetítőn az Oltáriszentségről szóló gon-
dolatokat. Néhány hete a szentmisék végén pár 
mondatban „emlékeztető oltást” kapunk a mise 
részeiről, hogy tudatosabban, elmélyültebben 
vehessünk részt az ünneplésben. 

Szintén készülődésünk gyümölcse az 
adományok ünnepélyes felhozatala a szentmi-
séken a hívek által, és a Jézus Szíve Nővérek kez-
deményezése a három alkalmas családi katekézis 
megtartására. Az atyák és nővérek egy-egy lelki 
napot szerveztek adventben és nagyböjtben is, 
melyek során a liturgia egy-egy mozzanatát el-
mélkedtük át, és kiscsoportokban meg is osztot-
tuk egymással. A Szent Lőrinc Kat. Ált. Iskolában 
a felsős diákok rendszeresen imádkoznak a  
Kongresszusért, adventben pedig az érdeklődők 
közös szülő-tanár szentségimádáson vehettek 
részt az iskola szentségi kápolnájában.

Velünk történt

A NEK-előkészület gyümölcsei 
plébániánkon

Mottó: 
"Minden forrásom belőled fakad." (Zsolt 87,7)

Előadásunk második felében összefoglal-
tuk a testvérektől kapott sokféle ötletet, ame-
lyekbe a következőkben adnánk betekintést 
– a teljesség igénye nélkül. Érkeztek javasla-
tok és felajánlások zarándokutak szervezé-
sére (Máriagyűd, Báta). Sokan szívesen hall-
gatnának előadásokat a a Szűzanya és az  
Eucharisztia kapcsolatáról, a Missziós Keresztről, 
sőt testvéreink tanúságtételeit a szentségimádás 
alatt tapasztalt kegyelmekről.  

Többen érdeklődtek a Szentlélek Szeminári-
um illetve az Adorációs Iskola iránt, és fontosnak 
tartanák, hogy minél többen bekapcsolódjunk 
a pénteki szentségimádásba akár egyénileg, 
akár közösségi szinten. Felmerült még ötlet-
ként, többek között: rajzpályázat gyerekeknek 
az Oltáriszentségről, egyházzenei koncert az 
Oltáriszentségről szóló művekkel.

Az ötletek közül a megrendezendő esemé-
nyek kiválasztása – plébániánk egyéb rendezvé-

„Az első felkészülési évben az  
Eucharisztiát mint keresztény 
életünk forrását helyezzük a közép-
pontba, a második évben, mint az 
Egyház életének forrását, a harma-
dikban pedig, mint forrást a világ 
számára.” 
(forrás: https://www.iec2020.hu)
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1933-at írunk.
Rendkívüli szentév, az Üdvözítő 1900 éve 

történt kereszthalálának jubileuma alkalmából.
Zarándoklatot hirdettek Rómába, amin 

plébános úr kilenced magával vett részt. 
Triesztből hajón utaztak Nápolyig, onnan vonat-
tal Rómába, majd Firenzén és Velencén át haza.

Helytörténet

Felejthetetlen élmény volt Rómában a 
Szentatyával (XI.Pius) találkozni! Ahogy Wim-
merth Béla visszaemlékezésében írja : „A va-
tikáni körök állítása szerint ilyen bensőséges és 
meleg fogadtatásban még egy szervezetet sem 
részesített a Szentatya.” Negyvennyolc percig 
beszélt a magyar küldöttséghez, a szolgálattevő 

Historia Domus 16. rész

Megérkezés Rómába

A Szent Péter téren

nyeihez igazodva – a plébános atyával közösen 
történik.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a test-
vérek érdeklődését és támogató hozzáállását. 
Továbbá bátorítunk mindenkit, aki kedvet érez 

egy-egy program megszervezésére, hogy azt a 
következő elérhetőségen jelezze felénk: 

bp18fpl.iec2020@gmail.com. 
K.V.
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Helytörténet

kamarás a cingulusát rázogatta, hogy fejezze 
már be a beszédét - féltették a kimerüléstől. 
Minden harmadik szava: „Az én kedves magyar-
jaim, az én szeretett fiaim” volt. Szívük mélyéig 
meghatódva, könnyezve állapították meg ma-
gukban, hogy ez az audencia mindnyájuk életé-
nek legértékesebb órája volt.

Plébánosunk még abban a megtiszteltetés-
ben is részesült, hogy a főbb tisztségviselőkkel 
együtt külön teremben fogadták, ahol a  
Szentatyának mindenkihez egyénileg is volt egy 
kedves szava. Soha olyan mélyen nem tört elő 
lelkéből az ének szava, mint ez után a fogad-
tatás után: „Tartsd meg Isten Szentatyánkat, 
Krisztus helytartóját!”

Rómában még boldoggá avatáson is részt 
vettek. Itt látszott a maga valóságában érvényre 
jutni az Úristen ígérete, miszerint a legnagyobb 
dicsőséggel övezi a világ által észre sem vett 
hűséges szolgáit, amikor a föld minden tájáról 
összegyűlt, zsúfolt Szent Péter téren hódolt egy 
szegény jezsuita páter előtt a Szentatya. 

----------------------

Itthon még februárban ünnepelték a 
karmelita apácák letelepedésének 25. éves jubi-
leumát a Gyöngyvirág utcában (ma Szent Lőrinc 
Katolikus Általános Iskola). Megható volt látni 

az immár felnőtté vált sok, általuk gondozott 
és tanított fiatalok őszinte, mély szeretetének 
megnyilvánulásait az apácák iránt.

Közben egyéb prózai dolgok is történtek. 
Újból megindult a templom körül a magas-
sági fixpont keresése, amit ezúttal a templom 
tornyában rögzítettek. Négy oldalon kivágták 
a falakat, ablakot csináltak, s innen végezték 
a méréseket. Ígéretet tettek, hogy mindent az 
eredeti módon állítanak majd vissza.

Lobogók szentelése.
Ugyanezen évben szentelték fel a Férfi Liga 

lobogóját, a Karmelita harmadrend lobogóját, 
és a SAC (Pestszentlőrinci atlétikai klub) zászla-
ját.

Plébánosunk a gödöllői világ jamboree-n is 
részt vett az itteni 920-as cserkészcsapattal a 
megnyitón.

Új egyháztanács alakult a plébánosunk ál-
tal is jónak látott személyekkel, akikkel meg-
szervezte az Actio Catolica helyi szerveit, va-
lamint hozzákezdett a kultúrház felépítéséhez. 
Ehhez sikerült 20000 pengőt gyűjteni, megvolt 
már az alap a kezdéshez, és a szükséges kavics 
mennyiséget is megszerezték. A tervek készen 
álltak, csak a költségvetésből hiányzott még 
78000 pengő, amit – kölcsönt nem óhajtva fel-
venni – helyi pályázat kiírásával szerettek volna 
megnyerni.

Megkapták adományként a templompark 
azon részét is, amely eddig nem volt az egy-
házé. Pestszentlőrinc község azzal a feltétellel 
ruházta át az ingatlant az egyházra, hogy azt 
kifejezetten csak közpark céljára hasznosíthatja. 
Mivel ez a kitétel nem csökkentette a község 
vagyonát, de nem is gyarapította az egyházét, 
ajándékozás nem történt, így az egyház men-
tesült az egyébként kötelező ajándékozási ille-
ték megfizetésétől. (Ezt is plébánosunk járta ki!)

Folyt. köv. 
Sz.M.

A Szentatyára várakozva
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Programajánló

Mi fán terem az Élet a Lélekben szeminárium?
Beharangozó

Mi is az az Élet a Lélekben szeminárium, 
közismert nevén Szentlélek szeminárium? 

Honnan jön? Mire jó? 
A Szentlélek szeminárium a katolikus kariz-

matikus megújulás keretein belül létrejött 
8 hetes lelkigyakorlat, melynek folyamán a 
résztvevők megismerkedhetnek a Szentírás mé-
lyebb értelmezésével, a Jézussal való kapcsolat 
és az egyházi közösség fontosságával. Ezenkívül 
felismerik, hogy a Szentlélek adta karizmákkal 
meghívást kapnak az Egyház építésére.

Mit ad a Szentlélek szeminárium? A hit 
elevenségét, a Jézussal való kapcsolat örömét, 
Isten szeretetének megtapasztalását. Megnyílik 
a szemed és felismered, hogy Isten a Te féltő és 
reád gondot viselő édesapád; egyben a legjobb, 
bizalmas barátod, akihez minden kérdéseddel 
odafordulhatsz, mert mindig van rád ideje, és 
érdekli a véleményed; továbbá bölcs és hűséges 
lelkivezetőd, vigasztalód, aki sugallataival segít 
eligazodni minden élethelyzetben.

Arra is rájössz, hogy a Biblia az egyik  
legizgalmasabb olvasmány, amit mindennap 
érdemes kinyitni, mert rajta keresztül maga a 
Mindenható Isten közeledik hozzád! Megszólít, 
kérdez, vagy épp válaszol a lelked mélyén meg-
fogalmazódó kérdésekre, kétségekre.

A Szentlélek szeminárium elvezet a for-
ráshoz, az Élet Vizéhez, melyből szomjad oltha-
tod, benne megfürödhetsz és megtisztulhatsz. 
Új köntöst ad – vagy leporolja a régit -, meg-
eleveníti a kereszteléskor és bérmáláskor kapott 
ajándékaidat, új szívet ad és új lelket, amelyik 
Istenért ég, embertársat és közösséget szolgál, 
Egyházat épít és hirdeti az Ő országának öröm-
hírét. Egyszóval: bátor hitvallóvá tesz!

S mindezt hogyan? Nyolc héten keresztül 
heti egy alkalommal találkozunk, amikor egy 
kis dicsőítés révén nemcsak testben, hanem 
lélekben is megérkezünk, majd meghallgatunk 
egy tanítást és kiscsoportokban, csoportvezető 
segítségével megbeszéljük a hallottakat. Hogy 
kapcsolatban maradjunk egymással, a sze-
minárium ideje alatt otthon is foglalkozunk a 
témával egy munkafüzet segítségével, és hor-
dozzuk újdonsült társainkat.

Mikor? Várhatóan szeptember végi kezdés-
sel a Pestszentlőrinci Főplébánián.

Kinek? Kezdőknek a rácsodálkozás ígéreté- 
vel, a régebb óta úton járóknak pedig az újrafel-
fedezés örömével.

Bátorításként álljon itt néhány gondolat a 
tavalyi, Kispesti Főplébánián tartott szeminári-
um résztvevőitől:

„A szeminárium számomra új esélyt adott 
arra, hogy egy keresztény közösség tagja 
legyek. Jól éreztem magam a csoportban és a 
tágabb közösségben is.”

*
„A sötét felhők és a keserűség egyre inkább 
oszlanak el belőlem. Kezdem hallani az Urat.”

*
„Elkezdtem hetente 1-2 alkalommal szent-
ségimádásra járni az Örökimádás templomba 
munka után, alkalmanként 1 órát töltök Jé-
zussal. Csodálatos! Az idő elröppen, jelenléte 
valódi “atommáglya”, ahogy Kovács Gábor 
atya írta.”

*
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„A feleségem elkezdte olvasni  a  Bibliát, ő is  
csatlakozni fog a közösséghez.”

*
„A barátnőm eljött velem a lelkigyakorlatra, 
és gyónt meg áldozott is, úgy 10-20 év után, és  
újra jár misére!”

*
„Isten nemcsak azzal ajándékozott meg, hogy 
kialakulóban van egy közösség, akikkel rend-
szeresen találkozhatunk. A szeminárium által 

rendszeressé vált a napi ima az életemben és 
újra közelebb kerültem Istenhez. Külön hálás 
vagyok a megbocsátó imáért, amely által meg- 
könnyebbülhettem a gyerekkorom óta “fog-
va tartó” nehezteléstől, sérelmektől. Most  
szabadabbnak és könnyebbnek érzem magam. 
Gyakrabban tapasztalom a Szentlélek sugalla-
tát, ahogy különböző dolgok megtételére indít. 
A szeminárium óta egyértelműbb a vezetése.”

F.Zs.

Lelkigyakorlatos táborba hívjuk a családokat idén nyáron is, július 19–22. között

Kedves Családok!

A Jézus Szíve nővérek mióta Magyarországra „visszajöttek”, évről-évre Családi és Gyerek-
táborral segítik közösségünk családjait a lelki feltöltődésben. Ezt a hagyományt éltetve 

idén is megszervezzük az ő segítségükkel a Családok Lelkigyakorlatos Táborát, bár a tábor 
ideje alatt nővéreink már Amerikában lesznek, mert a rendi káptalan gyűlésükön vesznek 
részt. Lelkigyakorlatos együttlétnek szánjuk ezt a pár napot, mert célunk, hogy egyénileg, 
házaspáronként, és a család egységében is Istenhez közelebb kerüljünk, alkalmunk legyen 
lelki, testi feltöltődésre és hitünkben való megerősödésre. Az együttlét egyben tábor jellegű 
is, hisz szeretünk együtt lenni, gondolatainkat megosztani, együtt ünnepelni az Eucharisztiát, 
és együtt dicsőíteni az Urat sok-sok énekkel és vidámsággal. A Családok Lelkigyakorlatos 
Táborának jellegzetessége, hogy a nap java-részében a szülők és a gyermekek külön vannak. 
Így lehetőség nyílik a szülőknek is csendben, saját szülői közösségükben elmélyedni egy-
egy gondolatban, illetve lehetőségük van a házaspároknak egymást minőségi idővel mega-
jándékozni. A gyermekek korosztályokba osztva vezetők segítségével dolgoznak fel egy-egy 
témát, játszanak, sportolnak, kézműves foglalkozáson vesznek részt. Szállásunk Tiszavas-
váriban lesz, ahol ligetes fák között meghúzódó faházakban töltjük ezt a pár napot. Jelent-
kezni húsvét után a hirdetésekben megadott módon lehet. Szeretnénk bátorítani minden 
fiatal családot, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel!

N.F.M.
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Plébániánk hírei, információ

Felelős kiadó: 
Budapest-Pestszentlőrinci 

Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia 
1181 Budapest, Batthyány u. 87/b
Tampu-Ababei József plébános

Munkatársak: 
Szerkesztő: Hős-Burucs Tímea

Korrektor: Fierer Zsuzsa
Tördelő: Koppányi Viola

Nagyné Ficza Marianna, Szilárdi Ferencné
Következő lapzárta: 2018. április 13.

telefon/fax: 1/290-3036
e-mail: pszlorincfoplebania@gmail.com
honlap: pestszentlorinc.plebania.hu

VIRÁGVASÁRNAP
szentmise: 7h, 9h, 10:30 (barkaszentelés) és 18h

NAGYCSÜTÖRTÖK
8h zsolozsma
(10h krizmaszentelési mise: a Szent István 
Bazilikában)
18h szentmise az Utolsó Vacsora emlékére - 
- utána gyóntatás
22h-ig virrasztás

NAGYPÉNTEK
8h-tól szentségimádás
8h zsolozsma + gyóntatás
15h Keresztút - passió
18h az Úr szenvedésének ünneplése - 
- utána gyóntatás
22h-ig virrasztás

NAGYSZOMBAT
8h-tól szentsír látogatás
8h zsolozsma + gyóntatás
19:30 HÚSVÉTI VIGÍLIA (körmenet kb. 21h-
kor) 
„...a vigília húsvét éjszakájának az 
ünnepe!” Hozzunk magunkkal fáklyát vagy 
gyertyát!

HÚSVÉTVASÁRNAP
szentmise: 7h, 9h, 10:30 és 18h 
(ételszentelés a 7 órás és a 9 órás mise végén)

HÚSVÉTHÉTFŐ
szentmise: 7:30 és 18h

NAGYHETI SZERTARTÁSOK 
Pestszentlőrinci Főplébánia 2018Nagyböjtben péntekenként a keresztutat 

járjuk 1/4 6-tól. Jézus szenvedés-történetén 
elmélkedve, megváltásunk szent titkának 
megünneplésére, a húsvétra készülünk.

Főplébánia

Vasárnap 7:00, 9:00, 10:30, 18:00

Hétfő 7:30, 18:00 Gyóntatás
*H-Cs: mise előtt 1/2 
órával
*P: mise előtt 1 
órával
*előre egyeztetve

Kedd 7:30, 18:00

Szerda 7:30, 18:00

Csütörtök  7:30,    ---

Péntek 7:30, 18:00

Szombat 7:30, 18:00

Erzsébettelep Kápolnák

Vasárnap 16:30 Szt. Lőrinc  07:30
Szt. József   09:00

Csütörtök 18:00

Gyóntatás mise előtt

Irodai szolgálat
délelőtt délután

hétfőtől 
péntekig

10:00-12:00 16:00-18:00

Szentmisék rendje


