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 2018. Karácsony

SZÍV-HANG
A PESTSZENTLŐRINCI FŐPLÉBÁNIA IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

XXII. évfolyam/4. szám

Az informatika világában közismert a  
"töredezettség mentesítő" eljárás, amely-

nek lényege, hogy a hagyományos számító-
gépek lemezén található töredezett file-ok 
(adatállományok) egyesítésével növelni lehet 
a rendszer teljesítményét. Ez a művelet csak 
akkor hajtható végbe, ha először elvégezzük a 
lemez elemzését, és csak utána indítható el a 
lemez töredezettség mentesítése. 

Nagyobb ünnepek előtt egyházunk arra hív, 
hogy több figyelmet fordítsunk a lelki életünk-
re. Teszi mindezt azért, mert annak az üzenet-
nek a közvetítésével van megbízva a világban, 
amelynek lényege: Isten azt akarja, hogy meg-
újuljunk lélekben, és örömmel tudjuk megélni 
a tőle kapott életünk minden percét. Vagyis, 
a fenti eljárást alapul véve ez azt jelenti, hogy 
Isten a töredezetté vált benső "adatállomá-
nyainkat" egyesíteni akarja az általa jól ismert 
módon, amihez előtte nekünk is szükséges el-
végeznünk a "lemez elemzést", vagyis őszinte 
lelkiismeret vizsgálatot tartanunk. Mint ahogy 
a számítógép karbantartása is megkívánja, hogy 
közben ne futtassunk a gépen egyéb programo-
kat, úgy az adventi időben nekünk is érdemes 
minden erőfeszítéssel arra törekednünk, hogy 

Karácsony, mint töredezettség-mentesítő ünnep
─ avagy: Kitől várhatjuk lelkünk megújulását?

a lelki életünk rendbetételét zavaró tényezőket 
és evilági zajokat mellőzzük. Régen egyházunk 
az adventi időt "kisböjtnek" nevezte (amely idő-
beli terjedelmében rövidebb, mint a nagyböjt), 
mivel a karácsony ünnepére való felkészülés is, 
mint ahogy a húsvéti ünnepre való felkészülés, 
komoly lemondással jár mind a lelki, mind a hét-
köznapi életünkben.

Kérjük bizalommal védőszentjeink segítsé-
gét, valamint keressünk magunknak példaképe-
ket azok személyében, akiknek lelki frissessége 
és gazdagsága számunkra is értékes ajándék!

Tampu-Ababei József plébános
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Mostani beszélgetésünk során arra törekedtünk, 
hogy képet adjunk a katekézis céljáról, jelen-
legi formájáról, további családokat hívva és 
bátorítva, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 
Fontos feltennünk a kérdést, mitől vagyunk mi 
keresztény családok, mik az ismertető jegyeink, 
hisz látjuk, rokonok, barátok között is vannak 
„szépen működő” családok, pedig nem keresz-
tény értékrend szerint élnek.

Velünk történt

Megújult a családi katekézis
Interjú Ágnes nővérrel
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Eredetileg azt a felkérést kaptam, hogy Horváth Ágnes nővérrel a Családi katekézis eddigi tapasz-
talatairól készítsek egy interjút. Ez így elég izgalmas témának tűnt, mert a családi katekézis 
plébániánkon régi hagyományokra nyúlik vissza. Az idősebbek még emlékeznek azokra a vasárnap 
délelőttökre, amikor Judit nővér, Imre atya és Czap Zsolt atya tartották a családi katekézist. Jó pár 
családos közösség indult akkor útjára, ma is találunk a közösségek között (a honlapunkon is) olyan 
csoportot, akik azóta is együtt vannak.

Ez a mostani sorozat, félévenként három-
három blokkból álló katekézis egyfajta újraébre-
dést, újrakezdést jelent plébániánk életében. 
Fontos tudni, hogy a jelenlegi blokkok nem egy 
olyan fajta tanítást jelentenek, amit félévenként 
„leadnak” az atyák és a nővérek, és akik egyszer 
ezen részt vettek, azoknak a következő félévben 
már nem érdemes jönniük. A témák megújul-
nak és segítséget adnak a családnak, mint egy- 
ségnek, a keresztény identitás megéléséhez. 
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Velünk történt

▪ Mit jelent a katekézis szó? Mire hívjuk most 
a családokat?
 ▪ A katekézis görög szóból származik, azt 
jelenti, visszhangozni. A katekéta a visszhang. És 
kinek a visszhangja? Magának Istennek, Krisz-
tusnak a visszhangja. A katekézis magát Istent 
és az Isten igéjét kell, hogy visszhangozza. Nem 
is igazán mondható hitoktatásnak. Nem infor-
mációkat adunk át, amit kikérdezünk. Messze 
nem erről van szó. A katekézis az egész em-
bernek szól. Miközben hatalmas fejlődésen 
megyünk át, az ember és a világ is, mintha 
kezdenénk elfelejteni, hogy nem csak test va-
gyunk, nem csak szellemi lények, nem csak az 
akaratunk, a tetteink és érzelmeink számítanak, 
hanem az egész ember számít. Egyházunk 
tanítása, hogy az ember test és lélek egysége. 
Testi képességeink a megtapasztalható életben  
könnyebben érzékelhetők, tisztában vagyunk 
azzal, hogy a testünk mit tud. A lélek ezen túl-
mutat, egyfajta misztérium. Nem kézzel fogható, 
a megtapasztalhatón túl mutat. A lelket sokszor 
elhanyagoljuk vagy hátrahagyjuk.

 ▪  Hogyan jelenik meg ez a gyakorlatban? 
Hisz az érdeklődők mégis leülnek, és ti taní-
totok nekik valamit.
 ▪ Ahhoz, hogy én egész emberként éljek, ah-
hoz az kell, hogy döntéseket hozzak. Alapvetően 
az értelmem kellene, hogy mozgassa az akara-
tomat, de nem az érzelem bevonása nélkül. A 
fenti definíció szerint a katekézis során a lélek 
képességeit használjuk, például a képzeletet, az 
emlékezetet. Azt a tapasztalatot, ahogy a csa-
ládomat megélem, tudom a hitem fényében 
értelmezni. A szülőknek fontos, hogy lássák, 
Istennek nem csak velem van célja, hanem a 
családommal is. Ezt a társat, ezeket a gye-
rekeket adta nekem. Ebben aktív részem van, 
együttműködtem Isten akaratával. Miközben 
szükséges, hogy időnként megálljak és megkér-
dezzem, hogy mi az Isten célja a családommal, 
mi a családom hivatása az Isten tervében? Ezt 

a tapasztalatot Krisztus fényében tudjam ér-
telmezni, és egy újabb döntést hozzak, amivel 
a családomat, amennyire rajtam, rajtunk múlik, 
Isten képmásává formáljam.

Csak egy pici lépésre hívjuk a családokat. 
Csak egy kicsivel közelebb kerülni a Szent-
háromság képmásához! Gyönyörű tanúságté-
telek vannak családon belül, család a családnak, 
család a társadalomnak. Óriási érték családnak 
lenni, és egyre inkább láthatjuk, hogy nem ve- 
hetjük magától értetődő dolognak. Ma társadal-
munk számára már nem egyértelmű mi az, hogy 
család, nem egyértelmű, hogy egy életre szól. 
Hogy két ember elköteleződik Krisztusban és 
ebben kitart. Ha esik, ha fúj, ha nincs pénz, ha 
van pénz, ha nagy a feszültség, ha nem és így 
tovább.

Az a célja a családi katekézisnek, hogy ezt 
az élményt értelmezzem, újra-értelmezzem 
Krisztus fényében. Lássuk a hivatásunkat mint 
család, és az Ő fényében járva együtt Isten kép-
másává tudjunk válni. Ez nem más, mint az iden-
titásunknak a megélése.

A családokkal való foglalkozás egy nagyon 
fontos útja az Egyháznak. Mégpedig azért, mert 
a családon belül alakul ki az identitás, és ott tud 
megerősödni. Valamint a családon belül alakul 
ki a  transzcendentális, a megtapasztalhatón túli 
létezésére való fogékonyság.

 ▪  Mennyire érzik ezt a felelősséget a szülők?
 ▪ Szerintem, amikor egy család eljön egy csa-
ládi katekézisre, akkor ez a felelősségérzet már 
ott van. Mert ők már elismerik, hogy a világ nem 

“Istennek nem csak velem van
célja, hanem a családommal is.”
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Velünk történt

képes megadni mindazt, amire nekem, mint em-
bernek és nekünk mint családnak szükségünk 
van, a világ nem elég. De bármi, amikor Istent 
keressük, a szentmisén, a plébániai közösségi 
programokban, az annak az elismerése, hogy én 
nem tudom megadni a gyerekeimnek teljesen, 
száz százalékban azt, amire szükségük van. És ez 
nem csak felelősség. Ebben benne van a meg-
bízás Istentől, ez egy óriási dolog. Isten rám bíz 
egy életet. Micsoda öröm is ez egyben! Azzal, 
hogy egy szülő gyermeket hoz a világra, részt 
vesz Isten teremtő munkájában. Ez Isten ajándé-
ka az embernek. Ahogy ott állok a gyermekem 
mellett, akár alszik éjszaka, akár nem, kis ara-
nyos, vagy jön a dackorszak, amikor szeretem, 
akár jó, akár nem, azzal, hogy ott állok mellette 
mint szülő, ezzel teljes mértékben Isten képmá-
sa vagyok/Istent képviselem, aki hűséges akkor 
is, ha mi hűtlenné válunk. A gyermeke elé éli, 
hogy kicsoda Isten.

 ▪  Mi volt ebben a félévben a katekézis témá-
ja?
 ▪ Az idei őszi blokkban azt boncolgatjuk, hogy 
mit jelent az, hogy keresztény család vagyunk. 
Minden család arra hívatott, hogy Istent, mint 
szeretet-közösséget tükrözze. A Szenthárom-
ság szeretet-közösségéből teremti meg Isten az 
embert, akit közösségre hív. Ennek elsődleges 
megélése a család. A közösséghez, társadalom-
hoz, munkaközösséghez, osztályhoz való vi- 
szonyt ez az első családban megélt alaptapasz-
talat határozza meg. Az, hogy egy család ho-
gyan él, nem csak a közvetlen környezetére, 
hanem a társadalomra is hatással van.

Ezt a kérdéskört hallgatva azt érzem, hogy 
ennek témának mai világunkban sokkal nagyobb 
súlya van, mint az évekkel ezelőtti katekézisek 
idejében. (Akkor még nem volt a család annyi 
veszélynek kitéve, mint ma.) Ez a katekézis egy 
mankó lehet a családok számára. 
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Velünk történt

 ▪  Most a családi katekézis félévente 
három alkalmát előre kihirdetitek, meg-
szervezitek. Mi a tapasztalatotok a családok 
elköteleződéséről?
 ▪ Célunk, hogy a családokat a lelki életük 
táplálásában segítsük. Miközben semmit sem 
szeretnénk elbagatellizálni, hús-vér családokról 
van szó, életről van szó. Valóban kicsit más a 
helyzet ma. Korábban, ha hoztam egy dön-
tést, hogy valamire járok, akkor arra jártam. Az 
„odaadom magamat” jobban jelen volt. Ma már 
inkább nekünk kell utána mennünk az embe- 
reknek. Ez egy komoly döntés egy család 
részéről, hogy részt vesz-e a családi katekézisen. 
Ezért áldozatot is kell hozni. Gyakran ezt ne-
héz. Ez lemondással jár más programokról, 
lehetőségekről. De prioritást élvez-e a hitem, 
a családom, a közösségünk döntéseimben? A 
családi katekézis számára ideálisak a még rend-
szeresebb és hosszabb alkalmak lennének. 

Most, amit megcéloztunk, valóban csa-
ládi katekézis, mert ugyanazt a témát, a csa-
ládi tábor mintájára, ugyanúgy megbeszéljük a 
szülőkkel és a gyerekekkel. Ugyanarról tudnak 
beszélgetni az alkalom után. Itt hálával említjük 
azokat a fiatalokat, akik sok-sok készület után 
vezetik a gyerekcsoportok foglalkozását. Attól 
lesz családi a mostani katekézis, hogy az egész 
család hitünknek ugyanabban a dimenziójában 
újulhat meg. Otthon tovább folytatják a csalá-
dok a „katekézist”, mert itt inkább csak gondo-
lat-ébresztésre van lehetőség ennyi idő alatt.

 ▪  Milyen lehetőséget látsz a családok 
meghívására, hisz látszik a reggeli szentmisén, 
hogy nagyon sok fiatal család van? Ők lenné-
nek a jövő záloga, ahogy mondani szokták.
 ▪ Azok a családok tudják leghitelesebben 
meghívni és a leghatékonyabban bevonni 
ezeket az új családokat, akik járnak a családi 
katekézisre. Ez a találkozás jó lehetőség új csa-
ládközösségek kialakítására, indítására, beveze-
tésére.

 ▪  A családok talán nem is tudják felmérni, 
mennyire nagy lehetőség ez a „mankó”, ahol 
az egész család együtt halad az úton, együtt 
kap segítséget, szülők és gyermekek egyaránt.
 ▪ Igazából ez nem csak egy mankó, hanem 
egy élettérnek a felfedezése. Hasonló ahhoz, 
amikor elmegyünk túrázni, és nem látjuk a fától 
az erdőt. Ahhoz néha meg kell állni, körül kell 
nézni, ki kell menni egy magaslatra, hogy lás-
suk, hol tartunk, hova tartunk, milyen hegyen 
vagyunk, és több út vezet fel, mint az az egy, 
amit addig ismertünk, amire gondoltunk. A csa-
lád lehetőségének, életterének, hivatásának, 
nemességének felfedezése történik ezeken az 
alkalmakon. Krisztusra minden embernek, min-
den családnak szüksége van, akkor is, ha nem 
tudja. A családi katekézis igazi tartalma a csa-
ládi mivoltunk természetfeletti dimenziójának a  
felismerése és megélése.

 ▪  Lenne-e már arra lehetőség, hogy az el-
múlt fél év három és a mostani egy alkalom 
tapasztalata után gyümölcsökről beszéljünk?
 ▪ A tavalyi blokk után már volt egy kiér-
tékelés a résztvevőkkel. A visszajelzések alap-
ján jó döntésnek látszik, hogy a gyerekekkel is  
foglalkozunk, nemcsak játszunk. Otthon a csa-
lád együtt tudta folytatni a közös beszélgetést 
az adott a témáról. Sokan jelezték, hogy ez egy 
lelki fejlődést, feltöltődést jelentett a számukra, 
tetszett a témaválasztás, és sokan értékelték, 
hogy közösségbe tartozhatnak. Sikerült el-
csendesedni, megnyugodni, és sokat adott az 
együtt gondolkozás, az együttlét.

Kedves Ágnes nővér, hálásan köszönöm a 
sok értékes gondolatot, a beszélgetést, a 
sok munkádat, munkátokat a családok ilyen 
jellegű segítésében! A Jó Isten áldjon meg hi-
vatásodban!

N.F.M.
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Amikor kiderült, hogy idén nem lesz családi 
tábor, mert a nővérek Amerikába utaznak a  

Káptalanra, több lelkes család fejezte ki vágyát, 
hogy szervezzük meg a tábort, 
mert annak nem szabad elmarad-
nia.

Jómagam 1989 óta járom az 
Alpokat. Így sajnos tanúja lehe-
tek a természet pusztulásának. 
Miként és mennyit zsugorodtak 
a Mont Blanc, a Monte-Rósa, a 
Grossglockner vagy éppen a Wild-
spitze gleccserei. Sajnos fotókon 
is jól dokumentálhatók a tájkép 
változásai.  Biztos vagyok benne, 
hogy unokáim már nem láthatják 
a kortársaim által is megcsodált, 
nyáron is fehér, decemberi tájat 
idéző, friss hóval borított európai 
magashegyi  gleccsereket. 

Nézegetek egy 2007-ből való fényképet. 
Kilencen állunk a dolomitok hegység legma-
gasabb pontján, a Marmolada csúcsán készült 
a kép. Ketten vagyunk felnőttek, körülöttünk 
10-12 éves forma körüli kisgyerekek. Többen 
közülük ma már házasok, van olyan is, aki gyer-
mekét várja. Mások az akkori gyerekek közül 
ma már önállóan, saját szervezésben  járják az 
Alpok négyezres csúcsait, elsajátítva a megfelelő 
játékszabályokat és a felszerelés (beülő, jég-

csákány, hágóvas) használatát. Van olyan is, aki 
kifejezetten nehéz, nagy kitartást igénylő alpesi 
utat választ (Piz Palü, Stüdlgrat). Ha megfelelő a 

szervezés, az utak nem drágábbak, mint például 
egy ugyanolyan időtartamú balatoni nyaralás. 
Elmondható, hogy plébániánkon is meghono-
sodott a klasszikus alpinizmus, sok fiatal választja 
a szabadidőnek ezt a fajta eltöltését

Miért jó ez, ha már "veszélyes"? Mert mi-
nimális kockázattal elsajátíthatja az illető azt, 
hogy nehéz körülmények között is kitartson,  
helyt álljon, maga és mások biztonságára 
ügyeljen, és nem utolsósorban szeresse a ter-

 Miért jó a magasban? 
 

Velünk történt

„Minek mész oda? Meghalni?” kaptam meg több alkalommal itthon a jogosnak tűnő kérdést ak-
kor, amikor az Alpokban Európa legmagasabb csúcsaira túrát szerveztem. Az egyszerű válasz erre 
a kérdésre részemről az, hogy a természet szépségéért. A klasszikus alpinizmus a természetjárás 
egyik legszebb formája. És ha a turista az alapvető játékszabályokat betartja, alig veszélyesebb, 
mint egy nagy forgalmú közlekedésben történő részvétel. 
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Velünk történt

mészetet. És egy célért küzdjön. Segítsen 
önzetlenül társainak, adott esetben hátán 
hátizsákjában akár más terhét is hordozza. 
Hiszen rövidesen egy család terhe lesz rajta.

Felhőevés a Fátrában
Tudják a kedves Hívek, hogyan kell a 

felhőkből falatozni? Úgy, ahogy a Pestszent-
lőrinci Főplébánia túrázó közössége tette  
2018. 10. 20-23. között a felvidéki Beszterce-
bánya mellett a Nagy-Fátrában. 34 fővel egy 
gyönyörű fekvésű hegyi turistaházban (Kralova 
Studna, 1304 m) töltöttünk három éjszakát. Egy 
igen kalandos dózerúton kellett a szálláshoz fel-
hajtanunk, többen attól féltek, hogy kiesnek 
a kocsikból. De megérte. Összesen három 
gyönyörű túrát tettünk a Fátra fő gerincén, a 
legmagasabb elért pont az 1592 méter magas  
Ostredok volt, ami a Nagy-Fátra legmagasabb 
pontja egyúttal. Itt lehetett felhőt harapni. Mert 
köd volt, és a nedves levegőt csak úgy hab-
zsoltuk. De a helyben főzött  cappuccino kárpó-
tolt a nulla fok körüli hőmérsékletért és a nagy 
szélért. Azután persze kiderült az idő, és a Fátra 
hullámzó gerincének és a különféle sziklaalakza-
toknak a látványával egyszerűen nem tudtunk 
betelni. Az őszi színek csodálatosak!

Köszönet Abi atyának, amiért táborunkba 
elhozta az Úr Jézust, napi szentmise volt. Még 
Kelemen Imi atya is csatlakozott egy napra. 

Aki részt vett a túrán, az nagyon jól érezhette 
magát. És a fentebb leírtak alapján, nemcsak az 
általunk elfogyasztott, jobbnál-jobb, különféle 
hozott pálinkák játszhattak ebben szerepet.

Talpunk alatt fütyül a szél
Ami annyit jelent, hogy a sziklafalon 

nincs alattad semmi. Ez történt azzal a négy 
főplébániás sziklamászóval, aki az ausztri-
ai Rax hegységben a Hadsteig nevezetű C-s 
nehézségű via ferratán (vasalt út) mászott  
2018. 10. 12-13-án. Szerencsére Babos Áron atya 
is velünk volt; így egyáltalán nem féltünk. Maga 

a majdnem függőleges sziklafal 1200 és 1784 m 
tengerszint feletti magasság között helyezkedik 
el a Rax-fennsík déli peremén, a Preinerwand 
nevezetű hegy  tiszta időben a Nyugat-Dunántúl-
ról is jól látható. Az egynapos túra során 1100 m 
szintkülönbséget győztünk le, este már itthon az 
ágyunkban alhattunk. De a túra előtti éjszaka a 
tiszta alpesi égen számtalan csillagot csodálhat-
tunk meg az égbolton, ugyanis egy patakparton 
sátoroztunk. A hatfokos vízben meg is fürödtünk. 
Így azt is elmondhattuk, hogy egy ausztriai well-
ness hétvégét töltöttünk az Alpokban.

Dr. Szabó Endre
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 Isten hozott, Guadalupe nővér! 
 

 ▪  Hadd kérjek először egy személyes bemu-
tatkozást!
 ▪  Mexikóban születtem katolikus család-
ban (az elsődleges nyelvem is spanyol), tíz 
évesen kerültem az USA-ba. A nevem Judith  
Guadalupe Rodriguez. A mexikói Guadalupéról, 
az ország legfontosabb kegyhelyéről neveztek 
el, ahol 1531-ben megjelent a Szűzanya. Súlyos  
komplikációk léptek fel születésemkor, de  
anyám és nagyanyám Máriához imádkoztak, és 
hálából, rá emlékezve kaptam a nevem. A rendi 
nevem egyébként korábban Judit volt, ám mivel 
gyakran összekevertek a magyar Judit nővérrel, 
a második keresztnevemet használom. 

 ▪  Hogy találtad meg a hivatásodat és konkré-
tan ezt a közösséget?
 ▪  A szerzetesség gondolata egészen addig 
nem jutott eszembe, míg egy alkalommal oda-
haza Kaliforniában egy vasárnapi szentmisét 
követően nem imádkoztunk a hivatásokért, és 
ezután gondolkodtam el azon, hogy Isten ta-
lán szerzetesnővérnek hív. Eleinte nem tűnt 
túl szimpatikus életnek – sőt, ami azt illeti,  
unalmasnak képzeltem a rengeteg imádkozás-
sal, különösen, mert nagyon aktív életet éltem 
–, de röviddel ezután, tizenöt évesen találkoz-
tam a Jézus Szíve-nővérekkel, ugyanis anyám 
gyakran segített a szentmise után egyikőjüknek. 
Előítéleteimtől eltérően életvidám, szabad, 
lelkes embereknek ismertem meg őket, kü-
lönösen, amikor Istenről beszéltek, ami nagyon 
megragadott. És mivel elég céltudatos vagyok, 
attól kezdve, hogy felismertem Isten hívását, 
már nem bizonytalankodtam, nem is néztem 
meg más rendeket. Jelenleg pedig már tizen-
negyedik éve élek a közösségben.

 ▪  Milyenek az első benyomásaid nálunk,  
Magyarországon, és a plébánián?
 ▪  Két missziónk van az USA-n kívül: az egyik 
itt, a másik Tajvanon. Mindig vágytam rá, hogy 
ide látogathassak, hiszen ez rendünk szülőhelye, 
több magyar nővért is ismertem. Korábban 
nem jártam ebben az országban, de érdekes 
módon szerintem Magyarország közelebb áll 
Mexikóhoz, mint az USA-hoz: az emberek itt 
közösség-orientáltabbak, vendégszeretőek, bi-
zalmat ébresztenek bennem – itt a plébánián is 
rögtön barátságosak voltak velem az emberek, 
többen vacsorára is meghívtak már –, nem an-
nyira individualisták. Így tehát otthonosan ér-
zem magam itt, szép élményeim vannak. A leg-
nagyobb kihívást természetesen a nyelv jelenti, 
amely semmilyen korábban általam ismerthez 
nem hasonlít.
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 ▪  Milyen különbségeket látsz a vallásgyakor-
lásban, liturgiában?
 ▪  Legutóbbi állomáshelyem St. Louis városa 
volt Amerikában (az USA hatalmas ország lévén 
e tekintetben is nagy különbözőségeket mutat), 
és a liturgia szépsége, fontossága, mélysége a 
nyilvánvaló különbözőségei dacára sok hason-
lóságot mutat az ittenivel. Egyelőre még kis 
könyvecskéből követem a szentmisét.

 ▪  Mik a mindennapos feladataid?
 ▪  Egyfelől konventünk vezetője vagyok, 
másfelől teológiai tanulmányokat folytatok, 
és persze nyelvtanfolyamra járok a Balassi In-

tézetbe. Szokásunk szerint évente jelölik ki ál-
lomáshelyeinket – jómagam már hét különböző 
helyen szolgáltam, olykor csupán egy, de 
maximum négy évig egy-egy alkalommal –, így  
sosem tudható, mennyi időt töltünk egy helyen. 
Jövő áprilisig még bizonyosan itt leszek, azután 
majd meglátjuk, hol lesz rám leginkább szükség.

 ▪  Van személyes vagy hivatásmottód?
 ▪  Néri Szt. Fülöptől nagyon közelállónak ér-
zem az idézetet: "A vidámság segít bennünket a 
jó élet megőrzésében".

Budaházy Gábor

Ki gondolná, hogy az aján-
dékozás témájából eljuthatunk 
a mise egyik magvas részének 
megismeréséig? Hétköznapi ér-
telemben sokunkban az öröm 

érzése, a másikra hangolódás és az érdek nélküli-
ség kapcsolódik az ajándékozáshoz. A kenyér és 
bor kivitele az oltárhoz is hasonló élményt adhat 
nekünk. Mi keresztények önmagunkat ajánljuk 
fel Istennek, és ennek jeleként kenyeret és bort 
viszünk elé. Az Úristen, elfogadva a mi felajánlá-
sunkat, azt átváltoztatva Krisztus testévé és vé-
révé visszaajándékozza önmagát nekünk. 

2018. év eleje óta plébániai közösségünk 
minden tagja meghívást és lehetőséget kapott 
arra, hogy a szentmisén a hitvallást követően a 
kenyér és bor adományokat ünnepélyesen az 
oltár elé vigye. A szentmisének ebbe a rövid, 
ámde mély részébe való aktív bekapcsolódás-

sal a megszokottnál élőbb módon tudunk rész-
esei lenni a liturgiának. Ez nem igényel felkészü-
lést, előképzettséget. Plébániánkon vannak az 
adományfelvivő szolgálatban rendszeresen részt 
vevő testvérek, akik a szentmise előtt felkérnek 
a jelenlévő testvérek közül egy családot vagy 
személyeket az adományok felvitelére, majd a 
könyörgések után a Jézus szíve mellékoltártól 
elkísérik őket az adományokkal a főoltárhoz.

Ha szívünkben nyitottak vagyunk, az aján-
dékozás és megajándékozottság érzését is átél-
hetjük az adományok felvitelekor. 

Akik kedvet éreznek az adományok ünne-
pélyes felviteléhez, azok meg is kereshetik a 
szolgálatot végző testvéreket a vasárnapi misék 
előtt. A jobb oldali mellékoltárhoz közel szok-
tak helyet foglalni, és Oltáriszentséget ábrázoló 
kitűzőt viselnek. 

H-B.T.

Személyes megszólítottság 
az adományfelvitelben  
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Több az, ami összeköt
Bemutatkozik a Mennyei Hatalom Közösség

A plébániai közösség egyik oszlopos tagjával, a Csorvási családdal a Házas Hétvége közösségben 
ismerkedhettem meg. Feltűnt, hogy családos kisközösségi élményeikről, mintha egy tágabb ér-
telemben vett családjukról mesélnének, fontos nekik, ezért izgalommal kértem fel a közösségből 
néhányukat a beszélgetésre. Az interjú szóra voltak, akik elsőre bezárultak, mint egy pompás ta-
virózsa levelei éjszakára, de a beszélgetésbe belekezdve kinyíltak, így öröm és bánat közös megé-
lésén túl tanúságot tettek arról, mit jelent nekik az együtt töltött 15 év, és hogyan alakult az életük 
a kezdetektől.

valamint barátainkban, Tarnóczi Lajosban   
(Luigi) és Kamillában. Mi a Regnum Marianum 
Közösségből már jól ismertük egymást és na-
gyon fontosnak találtuk – a regnumi közös- 
séghez hasonló – a felnőtt közösséghez tar-
tozást. Az elképzelést örömmel fogadta  Máté 
Laci és Ivett, akiket a Családok Jézusban 
Közösségből ismertünk. Egy alkalommal a három 
család közösen imádkozott további tagok csatla-
kozásáért, és az ima meghallgatásra talált. A Jó 
Isten elküldte a közösségbe Ágoston-Papp Mónit 
és Gábort, Farkas Timit és Csorvási László Ábelt, 
Visnyovszki Anitát és Vendit, akiket a Liliomkert 
Katolikus Óvodában ismertünk meg.  

Megalakulásunktól fogva lelki vezetőnk, 
Czap Zsolt atya, közösségünk oszlopos tagja volt, 
egészen elhelyezéséig. Ennek azért volt nagy 
jelentősége, mert hozzá hasonlóan többünk 
felnőttkori megtérő, így különösen nagy segít-
ség volt Zsolt atya jelenléte. Azóta is gyakran 
idézzük mondását: "Úgy tudtok megmaradni, ha 
a középpontban Jézus van!"

Miért jó ehhez közösséghez tartozni? 

Móni: Számomra olyan a közösséghez tartozás, 
mint a házasság. Rózsaszín szemüveggel az or-

Hogyan jött össze a közösség? 

Edit: A pestszentlőrinci családos közösség létre-
hozásának ötlete 2003 januárjában fogalmazó-
dott meg  bennem és férjemben, Gáborban, 
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romon és lila köddel az agyamon, az egymásra 
találás örömével indult a közösségi életünk. 
Majd az évek során egyre jobban megismertük 
egymást. Eleinte ez megrázó élmény volt! 
Voltak pillanatok, amikor egyik-másik ember 
fejében még a válás gondolata is megfordult. 
De szerencsére mindannyian éreztük, hogy az 
elköteleződésünk egymás iránt fontosabb, mint 
a pillanatnyi megbántottság. 

A közösség segít abban is, hogy saját maga-
mat jobban megismerjem általuk és ennek 
a folyamatnak a során igyekszem elhagyni, 
szelídíteni a mások és magam számára kel-
lemetlen vagy bántó tulajdonságaimat. Megé-
lem, hogy elfogadnak úgy, ahogy vagyok. Álar-
cok nélkül lehetünk egymás jelenlétében, mert 
már túl jól ismerjük egymást ahhoz, hogy meg-
próbáljunk valami mást mutatni.

Edit: A közösségünkben azt szeretem, hogy 
elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen, és 
lehetünk őszinték, nyitottak, más oldalát, más 
szemszögét is megmutathatjuk a dolgoknak. 
Sokat nevetünk együtt, szeretünk játszani, na-
gyokat enni. Számomra a legfontosabb az volt, 
amikor éreztem, hogy segíteni próbálnak a töb-
biek, felemelnek, lelkesítenek, mellettem állnak, 
imában hordoznak. Nehéz élethelyzetekben a 
közösség tagjaiban éreztem empátiát, odafigy-
elést, törődést, szeretetet. Mindent tabuk nélkül 
beszélhetünk meg, és ezzel segítjük a másikat is.

Ábel: 58 éves vagyok, egykeként születtem, és 
Tiszaújvárosban nőttem fel (akkor Leninvárosnak 
hívták, ahol akkoriban dúlt a KISZ mozgalom – a 
szerk.), ott lettek barátaim, és egyértelmű volt 
az út, hogy jó, ha az embernek van társa, akivel 
egy irányba néz. Közösség a család is meg a kiter-
jedtebb rokonság. Két ember is lehet egy közös-
ség, persze ha Jézus ott van a középpontban. A 
házasságban a legfontosabb sejt, Ádám és Éva 
után az első közösség a Szent Család. Ha pedig 
azt keresi az ember, ami összeköt másokkal, és 

nem azt, ami elválaszt, az egy indikátor, aminél 
nagyobb dolog talán nincs, ami definiálhatna 
egy bármilyen időre összeverbuválódott, odater-
emtett embercsoportot, embertársat. 

Timi: Én korábban tartoztam egy kiscsoporthoz, 
felnőttként voltam megtérő, főiskolásként bér-
málkoztam. Mikor Ábellel találkoztunk és össze-
házasodtunk, éltem a fiatal feleség életét, havon-
ta színházba jártunk, Ábel utazott külföldre, tele 
volt az életünk programokkal. Ez a hit szép lassan 
valahogy megkopott. Elvégeztem a főiskolát, 
elkezdtem dolgozni, teljesen elvesztettem ezt 
a részét az életemnek. A katolikus óvodát azért 
választottuk, mert a mai fogyasztói társadalom-
ban jó, ha kap a gyerek egy erkölcsi tanítást, és 
rosszat nem tesz. Azóta meggyőződésünk, hogy 
a Szentlélek munkálkodott életünk felett.  Az 
óvoda által kezdtünk el újra templomba járni, 
de akkor még mindig kicsit kívülállónak érez-
tem magam. Ott szólítottak meg minket az 
óvodás társak szülei, és kérdezték, hogy járunk-e 
kisközösségbe.

Katekumenek bérmálása
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Luigiéknál az első alkalommal, amin részt 
vettünk, mindenki elmesélte az életét. Éjszakába 
menően beszélgettünk, könnyek voltak. Én egy 
10 éves nihilt éltem meg, és úgy éreztem, hogy 
rám szakadt a Szentlélek. Olyan őszinte megny-
ilatkozások voltak, hogy mindenki markolta a 
másik kezét, éreztük, hogy nekünk dolgunk van 
egymással. Ezen az alakuló alkalmon elemen-
táris erővel éreztem, hogy ez kell nekem, végre 
újra itthon vagyok. 

Honnan a nevetek, a Mennyei Hatalom?

Móni: Igazából a nevünk Mennyei6Alom. Ez egy 
szójáték, hat család, hat alomnyi „kölyökkel” 
alkotta a közösséget sok éven át. És bár azóta 
már nyolc alomra bővültünk, a nevet megőriztük. 
Ugyanakkor szerettük volna azt is kifejezni, hogy 
nem pusztán baráti társaság vagyunk, hanem 
a célunk a mennybe jutás. Remélhetőleg ott is 
együtt leszünk.

Mik a közösség jellemző programjai?

Edit: A közösség havi rendszerességgel találkozik 
valamelyik családnál. Az összejövetel gitáro-
zással, énekléssel egybekötött imával indul, a 

házigazda - vagy meghívott előadó -   lelki prog-
rammal készül, amelyet  közösen megbeszélünk, 
majd agapéval zárjuk az estét.

Nyaranta egy hosszú hétvégére táborozni 
megyünk az ország valamely szegletébe, ahol a 
lelki programok mellett a kirándulások, közösen 
végzett fizikai  munka, fürdőzések, gitáros 
tábortüzek, stb., testi-lelki feltöltődést adnak. 
Kezdetben  gyermekeinkkel együtt táboroztunk, 
mióta utódaink  "kinőttek" bennünket, újra nagy 
élmény számunkra felnőtt közösségünk egymás-
ra találása.

Meséljetek el egy kedves közösségi élményt, 
amelyen együtt vettetek részt!  

Edit:  Számomra a legnagyobb közösségi élmé-
nyek a táborok mellett a közös játszások, Szil-
veszterek, Karácsonyok és a közös imák voltak. 
Mai napig örömmel gondolok az első Szilvesz-
terre, amikor reggelig játszottunk és nevettünk, 

a közös imaestekre Zsolt atyával, vagy 
a meghívott atyákkal/előadókkal való 
beszélgetésekre, és az utóbbi két év tá-
bori együttléteire. Nagyon sokat jelen-
tettek számomra a spontán szervezett 
imaestek és találkozások.   

Móni: Nagyon sok emlékezetes együtt-
létünk volt, de talán azt a táborunkat 
emelném ki, amikor Gálosfán a Pálos 
Kertben voltunk „építő táborban”.   

Ábel: Nagy élmény volt nekünk és a 
gyerekeknek is ez a falusi bevetés. Ezen 
a birtokon egy lelkigyakorlatos hely 
volt kialakulóban. A következő évben 
visszamentünk gyerekek nélkül. Az 

már tényleg munkatábor volt. Egy csűr tetejét 
kellett lebontani és egy előtetőt hozzáépíteni. 
Reggel hétkor először a harmatos fűben, hegy-
nek föl mehettünk kaszálni, ezalatt a lányoknak 
embermagasságú növényzetből kellett a kaprot  
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kigyomlálniuk.  Szentéék akkor csatlakoztak 
hozzánk, és Gyuri a Lacival együtt három napig 
munkálkodott a csűr tetején (napoztak is eleget, 
én meg hoztam nekik a hideg sört). Mónika a 
vályogház falára alkotott egy madarat csőrében 
egy olajággal.  

Timi: Akkor csodálkoztunk rá igazán, hogy gyere-
kek nélkül is milyen jó nekünk együtt!   

Egy hitét csak a spiritualitás szintjén (még nem 
Krisztuskövetőként) megélő ismerősünk nem-
rég nekünk szegezte a kérdést, hogy mondjunk 
három dolgot, amiért ő járjon közösségbe. Mit 
lehet mondani egy ilyen embernek? 

Ábel: Akinek nem önmagától értetődő, hogy jó, 
ha az embernek van társa, és jobb a közösen 

megélt öröm, közösen megélt bánat, az a saját 
egojával küzdjön meg előbb. Csak Jézus tudja be-
gyújtani az ilyen típusú rakétákat, tehát a jézusi 
elkötelezettség. Én hiába voltam megkeresz-
telve, egyházi házasságot kötöttünk, de az én 
hitbeli fejlődésemet ez a közösség hozta meg. 
Nem gondoltam, hogy 43 évesen új barátokra 
lelek. 

Németországban, Belgiumban most már 
nem „karácsonyi” vásár lesz hanem „téli” vásár. 
Amikor az üzleti életben dolgoztam, egyszer 
nekiszegeztem a kérdést egy németnek, hogy 
nekik mennyi egyházi ünnepük van, de közben 
nem is járnak templomba. Azt mondta, hogy ő 
úgy gondolja, hogy neki megvan a saját maga 
hite: ő és az Isten. Igen, de közben Jézus meg úgy 
hagyta ránk az egyházat, hogy közösség legyen.
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Elláttok-e valamilyen egyházi szolgálatot?

Móni: Mint közösség, épp a napokban vállaltuk 
el a jövő évi Katalin bál szervezését a plébánián. 
Luigi dicsőítéseket tart, gitáros miséken muzsikál 
és szentséget szolgáltat ki. A Bodó és az Ágoston-
Papp család a jegyes-oktatásban vesz részt. 

Móni és Gábor – Nemes Csaba és Abi atya 
segítségével – nemrég elindítottak a plébánián 
egy bor- és művészetkóstoló sorozatot, aminek 
célja az ismeretterjesztésen túl az, hogy a 
résztvevők egymást is jobban megismerjék, mint 
a tágabb közösség tagjait. Visnyovszki Anita és 
Vendi hajléktalanokon próbál segíteni, Máté Laci 
a példaképünk a kitartó imádságban, Ábel pedig 
boldogan főz minden plébániai megmozduláson, 
Timike meg néptáncol és énekel. 

Bármi más, amiről szívesen mesélnétek a közös-
ségetek életéből? 

Móni: Az elmúlt 15 évben a sok-sok együtt 
megélt öröm, bánat, konfliktus, tragédia, szen-
vedés során megtanultuk egymást tisztelni, sőt 
megtanultuk szeretni egymás "másságait". Közös 
életünk során születtek gyerekek, elhaltak várva 
várt magzatok, elvesztettünk szülőket és megél-
tük a felfoghatatlant, a legnagyobb tragédiát, a 
gyermekhalált. 

Megtanultunk bizonyos értelemben együtt 
fejlődni, nem pedig külön irányokba tartani. Sok-
kal alázatosabbak lettünk, az egóinkat valame-
lyest háttérbe szorítottuk, mélyült az empátiánk 

egymás iránt és ezen keresztül talán mindenki 
más iránt. 

Megtanultuk elfogadni és megérteni, hogy 
nem mindig egyszerre tartunk ugyanott a 
hitünkben, hogy vannak válságok az életünk-
ben hívőként is, hogy a hit nem egy folyamatos 
lineáris vonal, hanem egy visszaesésekkel tarkí-
tott küzdelmes kapaszkodás fölfelé. 

Megéltünk csodákat e téren, például, hogy 
Ábel "társasági, partvonal menti" keresztényből 
az életgyónásig, elsőáldozásig majd bérmálkozá-
sig jutott, sőt a Cursillo-ban lelkigyakorlatokon 
előadóként is részt  vesz és vannak pillanatok, 
amikor épp ő hisz mindannyiunk közül a legmé-
lyebben. Ábelen kívül még ketten bérmálkoztunk 
a közösségbe lépésünk során a nővéreknél vég-
zett felkészítés után.

Hogyan fogalmaznátok meg a Mennyei 6alom 
közösség célját, küldetését? 

Móni: Mint közösség, nem választottunk egy 
mindannyiunkra vonatkozó célt, hiszen mindan-
nyian más karizmákkal rendelkezünk. Kimondat-
lanul azonban, úgy érzem, közös célunk, hogy ál-
szentség nélküli, a gyarlóságot is felvállalni tudó, 
őszinte, hús-vér emberi életeket éljünk, szívünk 
mélyén a "tornacipős szentségre" vágyva. 

Az interjúban Ágoston-Papp Mónika, Bodóné 
Edit, Csorvási Ábel, Farkas Tímea meséltek 
közösségükről. Még sok szép, közös emlékek-
ben gazdag hosszú együtt töltött éveket kívá-
nunk nekik!

Szerző: H-B. T.

Közösségeink

“Nem pusztán baráti társaság
vagyunk, hanem a célunk 
a mennybe jutás.”
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Közösségeink
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1935
Ez az év mínusz 15-16-°C-fokos hideggel 
érkezett, nem ritkán 21-22 °C-fokra is alászállt a 
hőmérséklet. Hóval, hatalmas jégesőkkel telt el a 
tél. Ez sajnos a templom parkjában a gyümölcs-
fákra óhatatlanul megtette hatását…

No de térjünk vissza a frissen felavatott Kato-
likus Kultúrházra!

Az előző évben befejezték és átadták a 
hívők nagy örömére. Most aztán igazán életre 
kelhettek a különböző katolikus körök, volt már 
hely, ahol összegyűlhettek. A kultúrház létének 
áldásaiban  egyesületek is részesülhettek, így 
hamarosan élénk forgalom  tett bizonyságot  
felépültének szükségességéről. 

Falai között bálokat tartottak megfelelő fé-
nyes keretek között. Szombatonként egymást 
követték a különböző rendezvények; bankettek, 
hangversenyek, színi előadások, ünnepélyek, 
melyek mind  tarkították a farsangi időszakot. 

Nemcsak helybeliek, de vidékről is jöttek 
rendezvények tartásának igényével. A Kispesti 
Textilgyár 1500 vendége között sok volt a buda-
pesti illetékességű is, akik nem győzték dicsérni a 
kultúrház szépségét és praktikus voltát. 

Április 12-én nagyszabású ünnep volt  II. 
Rákóczi Ferenc halálának 200. évfordulója al-
kalmából. 

Májusban az egyházmegyei tanítók és 
óvónők országos egyesületeinek  évi rendes 
közgyűlését tartották, majd az iskolák és óvodák 
évzáró ünnepélyeit.

Június elején a helyi egyház fennállásának 
25. évfordulóját ünnepelték meg. Az ünnepé-
lyes szentmisét dr. Angelo Rotta pápai nun-
cius őexcellenciája celebrálta. Az ezt követő 
díszközgyűlést dr. Preszly Elemér belügyi állam-

titkár ünnepi szónoklata nyitotta meg. A szép 
beszédért az egyháztanácstól dr. Dvorák Viktor 
a hívők nevében művészi kivitelű kelyhet adott 
át ajándékképpen. 

A jubileum alkalmából katolikus napot tar-
tottak, nemcsak a plébánián, de a perifériákon 
is neves szónokokkal, akik  méltatták e nap 
jelentőségét. Az ünnepség orgonahangversen-
nyel és sok ezer hívő részvételével, körmenettel 
zárult.

Június vége felé a kultúrotthonban fogadal-
mi kereszt alapkőletételét, majd  június 29-én az 
Állami Lakótelepen lévő kápolnát áldották meg. 
Ezt követte   Szemere-telepen a templom terén 
egy kőkereszt megáldása.

Az elhanyagolt Állami Lakótelepen, valamint 
Erzsébettelepen is sikerült a vallási életet ren-
dezni, Csáby Vilmos fővárosi hitoktató és Csertő 
Jakab nyugdíjas pap  celebrálásával már hét-
köznap is szentmisét lehetett tartani.

Szeptemberben P. Osvay Oswald OFM, a 
Ferences Szegénygondozó Nővérek szerzetesi 
közösségének megalapítója, nagyhatású beszé-
det tartott az Egri Normáról. (A  szegénygon-
dozás sajátosan magyar formája. - 1926: Oslay 
Oszvald OFM  házfőnök dolgozta ki Egerben. 
Forrás. Katolikus Lexikon).

A szegénygondozás ennek következtében 
meg is indult, és azóta  megszűnt a koldulás.  
Érdekes tényként megemlítendő, hogy Lőrinc 
28.000 katolikus hívői számára mindössze két 
szegénygondozó nővér eltartását vállalta a helyi 
képviselő-testület, ugyanannyit, mint 6-7000 főt 
számláló protestáns hívők számára.

Ugyancsak ebben a hónapban dr. Hász Ist-
ván tábori püspök megáldotta a Kertvárosban 

Historia Domus
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felállított Trianon kőkeresztet, melynek korpusza 
Fadrusz János műve.

Novemberben a Minisztertanács jóváhagyta 
Lőrinc várossá alakulását. Plébánosunk komoly 
erőfeszítéseket tett, hogy a helyi képviselő-
testületben a katolikus többség arányában 
lehessenek jelen a tisztviselők.  Igényét jogos-
nak tartották, azonban a helyi NAP kormánypárt 

(Nemzet Akaratának Pártja – szélsőjobboldali 
párt) egyezséget akart, de parancsoló módon 
az itteni  Függetlenségi Községi Párttal, amiből 
aztán semmi sem lett. December 22-én megtar-
tották a választásokat, ahol a 44 képviselőből 41 
a NAP pártból került ki, és megkezdődött a ter-
ror. Ehhez hozzájárult – plébánosunk véleménye 
szerint – a többség  nemtörődömsége is.

Sz.M.

NEK2020

Átlényegülés
Egy kiállítás hatása alatt

A szentmise csúcspontjá-
ra a ministránsok kétszer 
háromszori csengetése 
figyelmeztet, a hívek tisz-
teletteljes testtartásban, 
térdre borulva vagy állva 
hallgatják a pap szavait, aki 
ekkor Krisztus Urunkat meg-

jelenítve olvassa az átváltoztatás igéit és emeli 
magasba az ostyát majd a kelyhet. De mi az át-
lényegülés? A puszta észnek nem való ez a kér-
dés, hiszen misztérium. „Misterium Fidei”, vagy, 
ahogyan magyarul talán még szebben hangzik: 
„íme, hitünk szent titka!”

A Tridenti Zsinat így fogalmazza meg az át-
lényegülés dogmáját: „az átváltoztatás a kenyér 
és a bor átalakulásával jár, a teljes lényege sze-
rint lesz a kenyérből Krisztus Urunk testének 
szubsztanciája, a bor teljes lényege válik az Ő 
vére szubsztanciájává. Ezt az átváltozást a szent, 
katolikus Egyház megfelelően és sajátosan az át-

lényegülés szóval illeti.” (Tridenti egyetemes zsi-
nat, XIII. sessio: Decretum de ss. Eucharistia 4., 
forrás: DENZINGER, HEINRICH –HÜNERMANN, 
PETER, Hitvallások és az Egyház Tanítóhivata-
lának megnyilatkozásai, Szent István Társulat, 
Budapest, 2004.) Szent II. János Pál pápa így ír 
erről: „csodálatosak a Tridenti Zsinatnak az Eu-
charisztia szentségéről és a szentmise áldozatá-
ról szóló határozatai. 

E határozatok vezérelték századokon át a 
teológiát és a katekézist, s Isten népe számára 
mind a mai napig az Eucharisztia hitében és sze-
retetében való állandó megújulás és gyarapo-
dás dogmatikus hivatkozási pontjai.” A Tridenti 
Zsinat azonban csak egyértelműen megfogal-
mazza azt a hitet, ami az Egyházban a kezdetek 
óta él: “Már a kezdet kezdetétől fogva az kü-
lönböztette meg a jeruzsálemi keresztényeket, 
hogy népük többi tagjaival együtt imádkoztak 
a jeruzsálemi templomban, de a kenyértörést 
házanként végezték. 
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NEK2020

Az Eucharisztikus lakoma, Krisztus utolsó 
vacsorájának megjelenítő emlékezete a keresz-
tény közösség legsajátabb, legszentebb cselek-
ménye volt. Azt pedig már Szent Pál és az általa 
alapított közösségek vallották az első század 
közepén vagy kevéssel azután, hogy a kenyér, 
amelyet ilyenkor megtörnek, Krisztus testében 
részesíti azokat, akik fogyasztják, a kehely pe-
dig, amelyet megáldanak, Krisztus vérét tar-
talmazza. Ennek a meggyőződésnek felelt meg 
aztán az a tisztelet, ahogyan a hívők a szent szí-
nekkel bántak. Jusztinosz első apológiájában va-
lamivel 150 után már arról ír, hogy a betegeknek 
is elviszik a megszentelt színeket.”

Az utóbbi idézet Erdő Péternek az „Átlénye-
gülés – Az Eucharisztiáról a csodák és a művé-
szet nyelvén” címmel nyílt kiállítás megnyitó 
beszédéből való. A 2020-as budapesti Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő ese-
ményeinek sorába illeszkedik az említett kiál-
lítás. Mondhatnánk, hogy „kettő az egyben”, 
egyrészt a művészetek nyelvén, másrészt az 
eucharisztikus csodák bemutatásával szól az 

Eucharisztiáról. Az esztergomi Keresztény Mú-
zeumból származó képek — az európai közép-
kortól a kortárs festőkig — láthatók a falakon. 
Állványos molinókon szemlélhetjük a fotókkal, 
leírásokkal bemutatott eucharisztikus csodákat 
a keresztény ókortól napjainkig. Ennek a kiállí-
tás-résznek a forrása Carlo Acutis (1991 – 2006) 
internetes kiállítása, amely web-lap magyarul is 
elérhető: http://www.miracolieucaristici.org/

Bátán található Magyarország egyetlen 
Szent Vér-kegyhelye. A korábban itt álló bencés 
apátságot Szent László király alapította 1093-
ban a Klastrom-hegyen, ahol a 15. század ele-
jén Krisztus valóságos vére megjelent az Oltá-
riszentségben. Az eucharisztikus csoda hírére 
a hely az egyik legjelentősebb nemzeti kegyhe-
lyünkké vált a középkorban, amit IV. Jenő pápa 
1434-ben búcsúkiváltság adományozásával 
szentesített. (A plébánia tervei között szerepel, 
hogy az Eucharisztikus Világkongresszusra ké-
szülve elzarándokolunk Bátára.) 

Ledneczki Pál 
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A napkeleti bölcsek

Ama csillag után. 

A holdsugaras hideg éjszakában, 
Mint egy fehérlő, csendes álom, 
Úgy vonult el a komoly karaván. 

És elől ment a három. 

A sziklás föld mogorván és kopáron 
Feküdt el lábaik alatt. 

Méltóságos sora a száz tevének 
A harmaton halkan haladt. 

És mintha fehér árnyak lengenének, 
Úgy vonult végig a fehér sereg 

A völgyön, ahol nem nőttek virágok, 
S a városon, ahol az emberek 

Nem virrasztottak és nem énekeltek. 
S ahol nem látta őket senkisem. 

És így suhant el csendesen 
Életre éledt vágya Napkeletnek 

Az ezredéves éjszakán. 

Ama csillag után.

Sík Sándor

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk minden 
kedves Szív-hang olvasónak!

Karácsony
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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 Mariann, Szilárdi Ferencné
Következő lapzárta: 2019. március 17.

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

2018. 

• December 22. szombat 
- 06:30 Rorate
- 07:00 gyóntatás
- 16:00 gyóntatás
- 18:00 esti mise

• December 23. vasárnap 
- miserend: 07:00, 09:00 és 10:30

• December 24. hétfő – Szenteste napja
- 06:30 rorate
- 07:00 gyóntatás
- 16:00 Pásztorjáték
- éjfélkor ünnepi mise

• December 25. kedd: 
- miserend: 07:00, 09:00, 10:30 és 18:00 

• December 26. szerda: 07:30 és 18:00 
• December 27. csütörtök: 18:00
• December 28. péntek: 07:30
• December 29. szombat: 18:00
• December 30. vasárnap: 

- miserend: 07:00, 09:00, 10:30 és 18:00 
• December 31. hétfő – Szilveszter napja

- miserend: 07:30 és 17:00 hálaadó mise
- 23:30 csendes hálaadás (templom 

nyitása 23:15)

2019.  

• Január 1. kedd – Újév
- miserend: !09:00, 10:30 és 18:00

Karácsonyi liturgiák rendje 
a Főplébánián 2018/2019

Vasárnap 07:00, 09:00, 10:30 és 18:00

Hétfőtől szombatig Rorate mise 06:30

Hétfőn, kedden, 
szerdán, pénteken 
és szombaton

18:00

Adventi miserend

Irodai szolgálat rendje
Délelőtt Délután

Hétfőtől péntekig 10:00-12:00 16:00-18:00

December 27. 
csütörtök 10:00-12:00

December 28. 
péntek 16:00-18:00

Hirdetés

A plébániai események időpontjai  
mostantól a honlapunkról is elérhető  
plébániai online naptárban is megtalálhatók.

Honlap: pestszentlorinc.plebania.hu


