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 2019. Húsvét

szív-hang
A PESTSZENTLŐRINCI FŐPLÉBÁNIA IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

XXIII. évfolyam/1. szám

Ama is emlékezetes húsvéti események után, 
amikor az emmauszi tanítványok szemta-

núi voltak Jézus szenvedésének és keresztha-
lálának, csalódottan, magukba roskadva keltek 
útra, hogy Jeruzsálemből visszatérjenek Emma-
uszba. Pedig pár nappal előtte, amikor felmen-
tek Jeruzsálembe, szívük bizonyára tele volt 
várakozással: a korábban hallott tanítás, a sok 
csoda, valamint az emberek örömujjongása vi-
rágvasárnap azt sugallhatta számukra, hogy kü-
lönleges ünnep lesz az idei húsvét. A történte-
ken nem csak a messziről érkezett tanítványok 
botránkoztak meg, hanem az apostolok szíve is 
csalódással telt meg. Csalódhattak, hogy Jézus 
messiási küldetését nem láthatták beteljesedni, 
de az is komoly teherként nehezedhetett rájuk, 
hogy cserben hagyták Mesterüket. 

Mindezek a fájdalmak és csalódások addig 
gyötörték a tanítványokat és az apostolokat, 
amíg a Feltámadott értésükre nem adta, hogy 
ezeket azért kellett elszenvednie, hogy betelje-
sedjen az Írás. Ezzel valójában semmi újat nem 
mondott nekik, hiszen még Jeruzsálembe való 
felmenetelük előtt Jézus elmondta, hogy "Az 
Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, 
halálra ítélik majd kiszolgáltatják a pogányok-
nak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre 
feszítik, de harmadnapra feltámad." (Mt 20,18).  

Húsvéti fények Amint Jézus előre megmondta tanítvá-
nyainak, hogy mi fog történni, úgy nekünk is 
elmondja, hogy mi mire számíthatunk. De már 
nem csak Jakabtól és Jánostól, hanem tőlünk is 
kérdezi: "Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok 
azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?" (Mt 
20,22).

Számunkra, keresztények számára a húsvét 
nem csak egy múltbeli eseményre való megem-
lékezés, hanem az Újszövetség megpecsételése, 
amit Isten a Bárány vérével szentelt meg. Üljük 
meg legszentebb ünnepként a húsvét ünnepét, 
és ne feledkezzünk meg erről akkor sem, ami-
kor a szenvedés kelyhét készülünk kiinni. Ebben 
legyenek közbenjáró segítőink mindazok, akik 
a hit útján előttünk jártak, a szenvedésben és 
az állhatatosságban pedig példát mutatnak ne-
künk.

Tampu-Ababei József plébános
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Mostanában plébániánkon Újévkor 
a nagymise után felelevenítünk egy 
olyan népszokást, amely plébánosunk, 
József atya szülőfalujából, a Moldvában 
levő Lujzikalagorból való. Urálásnak 
nevezik. (Manapság már kevés helyen 
urálnak magyarul sajnos).

Tulajdonképpen ez egy olyan ter-
mékenységi szokás, amely számos 
pogány elemet megőrzött a honfoglalás 
körüli időkből - természetesen keresz-
tény környezetbe ültetve. A falvak népe 
a papot a mai napig 'megurálja' tiszte-
lete jeléül. Mi is ezt tettük.

Az erősen románosodó moldvai magyarság 
a magyar kultúra legrégibb rétegéből őrzött 
meg számos népdalt, népszokást, archaikus 
imádságot, táncokat, lehetővé téve, hogy egy 
kicsit a 'múltba lássunk'. A sok áldozatos gyűjtő 

Velünk történt
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révén ezek a kincsek már nem vesznek el, ar-
chiválásuk segítségével a magyar kultúrát gaz-
dagítják. 

Dr. Szabó Endre
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Visio beatifica1  

1 lat. boldogító (színe)látás. Teológiai értelemben ez a szakkifejezés az Üdvösség állapotának leírására 
irányul.

Hétfő este fél kilenc. Most jövök a templomból. Fel vagyok töltődve. 
A gondolataimban még mindig előttem van néhány arc. A kis magzaté, az ő édesanyjáé, 

egy rákos betegé és egy rokonomé… meg a társaimé, akikkel 
együtt töltöttük az elmúlt szűk másfél órát. 

Elmosolyodom…

Nem gondoltam volna három hónappal 
ezelőtt, hogy itt fogunk tartani: hogy a hétfő es-
téken továbbra is találkozunk a kiscsoportunk-
kal – úgy, mint ősszel a Szentlélek Szeminárium 
alatt; hogy mindnyájan egy órát együtt akarunk 
tölteni azért, hogy imádkozzunk; hogy egyre 
nagyobb kedvvel és elszántsággal visszük az 
Úr elé mindazokat, akiket Ő ránk bíz ezeken az 
alkalmakon. Közbenjárni tanulunk. Beszélgetni 
tanulunk. Jelen lenni tanulunk. Egy villanásnyi 
mennyország!

Vajon mi történt velünk? Gyanútlanul részt 
vettünk azon a Szentlélek Szemináriumon, 
amelyet a főplébánián tartottak 2018. október 
elejétől december közepéig. A közös élmény 
egymásra hangolt minket. Majd váratlanul a 
kurzus vége felé kaptunk egy kívülről jövő im-
pulzust.

Július elején megkerestek régi barátaim, 
hogy a helvéciai, fiatal családokból álló közös-
ségnek is mutassak be újmisét. Hosszas időpont 
egyeztetés után december 5-ében állapodtunk 
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meg. Amikor elérkezett a látogatás ideje, már 
javában zajlott a Szentlélek Szeminárium… 
A helvéciai szentmise után meghívtak az ot-
tani közösség összejövetelére – még semmi 
különös nem történt. Ám az estének még nem 
volt vége. Az egyik családapa megkérdezte, 
hogy lenne-e kedvem vele tartani egy késő 
esti imádságra. Néhány imatársával ugyanis 
hetente összegyűlnek egy órácskára, hogy köz-
benjárjanak mindazokért, akiket az Úr rájuk bíz 
ezeken az estéken. Természetesen nem tudtam 
visszautasítani ezt a nagy bizalmat! Miután a 4 
gyermeküket elaltattuk, megérkezett a szokásos 
csapat. A nappaliban ültünk le imádkozni, rövid, 
ráhangolódó fohászok után sorolni kezdtük azo-
kat a személyeket, akikért imádkozni akartunk, 
vagy akiknek minden bizonnyal nagy szüksé-
gük lehetett a közbenjárásra. A feleség közben 
elővett egy füzetet, és írni kezdett. Mint később 
elmondta, ebbe a füzetbe mindig feljegyzik, 
hogy kiért mit kérnek, és azokat a prófétikus 
képeket, szavakat vagy indíttatásokat is, ame- 
lyekkel a Szentlélek esetleg megajándékozza 
őket. Több fizikai gyógyulásnak és számos prob-
léma megoldódásának emlékét őrzi már ez a 
füzet. Ez jól hangzik, gondoltam, mégsem ez a 
körülmény hatott rám a legjobban, hanem az 
imádságban megtapasztalt egység és odaadás. 

Ez az óra valóban az Úré volt!  
A csendben, a szavakban, az énekekben 
és minden sóhajban Isten gondoskodó 

közelségét éltük meg…

Természetesen alig vártam, hogy beszámol-
hassak ezekről az élményeimről a Szentlélek 
szemináriumi kiscsoportomnak! Amikor már 
mindent elmondtam, továbbá felajánlottam, 
hogy erre a fajta imádságra mindig kapható va-
gyok, összenéztünk és elmosolyodtunk: valami 
hasonlót mi is csinálhatnánk! A szeminárium 
utolsó összejövetelén már biztosak voltunk ab-

ban, hogy hamarosan találkozunk.
Január elején kezdtük el a hétfő esti köz-

benjárást. Még nagyon az elején vagyunk. Két 
hónap nem nagy idő. Bár, ha a közösségfor-
málódásra gondolok, már érzékelhető a vál-
tozás. Az elmélyülés és az odaadás terén pedig 
mostanában tesszük meg az első apró lépéseket 
– mind egyénileg, mind közösen. Azt hiszem, a 
jelen helyzetben ezek a lépések motiválnak ben-
nünket a legjobban.

Van egy vízióm: templomunkban a 
hétfő este legyen a másokért végzett 

imádságé. 

A templomteret töltse meg egyidőben több 
kisebb közbenjáró csoport, miközben az oltár 
előtt hosszabb-rövidebb megszakításokkal szól-
jon a dicsőítő énekszó. 

* * * 

Kedves Testvérem! 

Ha szeretnéd kérni a mi közbenjárásunkat is, 
szándékaidat egy papírlapon dobd be az erre a 
célra kihelyezett dobozba. Néhány héten belül 
minden imaszándékra sort kerítünk. Ha vá-
gyat érzel csatlakozni a közbenjáráshoz, gyere 
el hétfő este hétre a templomba. Javasoljuk, 
hogy kezdetben csak távolabbról légy jelen az 
imádságunk alatt, hiszen ehhez az imádsághoz 
bensőséges közelségre van szükség. Kis közös-
ségünk létszáma éppen emiatt tovább már nem 
növelhető. Inkább újabb kiscsoportok alakítását 
képzeljük a fejlődés útjának. Ha nagyon mo-
tivál a Szentlélek, kérünk légy türelemmel – mi 
is éppen csak hogy egy lépéssel járunk Előtted! 
Köszönjük a támogató imádságaidat.

Áron atya
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A Lélek érintésében
Szentlélek szeminárium 2018' (tanúságtétel)

Második alkalommal vettem részt Szentlélek 
szemináriumon. Biztosan tudtam, hogy jó 

és gyümölcsöző lesz az életemben. Most konkrét 
kérdésekkel és kíváncsisággal érkeztem.

Az előadások és kiscsoportos beszélgetések 
is sok mindenre választ adtak. Még a Szentlélek 
hívás előtt olyan élményben volt részem, hogy 
a beszélgetés során olyan dolgokat mondtam a  
többieknek, ami még nekem is újdonság és taní-
tás volt.

Az életgyónást nem sikerült elvégeznem 
a Szentlélek hívás előtt, de ez akkor már nem 
számított, ott ültem egy széken az oltáriszentség 
előtt és hárman imádkoztak felettem. 

Mondtak sok mindent, amit figyeltem és 
próbáltam megjegyezni, és vártam a Lélek érin-
tésére, de nem jött. Ekkor visszaemlékeztem Zoli 
szavaira, hogy bocsássak meg mindenkinek, s ezt 
megtettem. A felettem imádkozó azt mondta, 
hogy engedjem el magam és ne szégyelljem az 
érzéseimet kimutatni, meg fogom látni Jézus ar-
cát. A kinyitott kezeimet még jobban széttárta a 
térdemen. Én fölemeltem az arcom és a csukott 
szemeimen keresztül egy fényességes jelensé-
get tapasztaltam meg, ami teljesen magával 
ragadott.

Az első szavaim azok voltak, hogy szeretlek 
és bocsáss meg! Könnyezve dicsőítettem őt  
szerény szavaimmal egy ideig. Majd elmúlt ez a 
megérintettség és lehajtottam a fejem. Kezem-
lábam elkezdett finoman remegni. Utólag úgy 
fogalmaztam meg, hogy túltöltöttél Uram, mint-
ha 120 %-on kapcsoltak volna le a töltésről. A 
felettem imádkozók otthagytak ültő helyemben, 
és még sokáig maradtam így beszélgetve az Úr-
ral.

Utána úgy éreztem, mintha nem tudtam 
(akartam) volna a szemem, szám kinyitni, az 
összekulcsolt kezeimet széttárni - mintha egyben 
lettem volna. Halványan hallottam a körülöttem 
szóló zenét, hangokat. Úgy fogalmaztam meg 
később, mintha magzati pózban lettem volna, és 
nem hallottam csak annyit, hogy gyógyítalak.

Jó volt, hogy volt időm mindenre időt hagyni 
és ott ülni, ameddig akarok, nyugalomban lenni.

Majd lassan kinyitottam a szemem, szám, 
kezdtem ocsúdni az élményekből. Mint kiderült, 
közben négy másik emberért is imádkoztak.

A boldogságtól megrészegülten mentem 
haza, napokig énekeltem mindenhol és milyen 
könnyű volt a kísértésnek ellenállni! Mikor jött 
egy benyomás, rögtön jött a kérdés is: tény-
leg meg akarod tenni? Már tudtam is a választ. 
Persze, hogy nem, bocsáss meg!

A következő hetekben pedig más értelmet 
nyertek a szentírási részek, ismert énekekek, 
mint pl.: 

16"Ti azonban boldogok vagytok, mert a ti 
szemetek lát, és a fületek hall. 17Igazán mondom 
nektek: sok próféta és igaz ember szerette volna 
látni, amit ti láttok, de nem látták, és szerették 
volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallották.” 
(Máté 13,16-17)

"Könnyek völgyén ha vándorolok én, az 
bővízű források völgye lesz, Megyek tovább, 
egyre följebb már, míg Sionon arcod fölragyog." 
(Csiszér)

"Világosítsa meg az Úr
az Ő orcáját terajtad
és könyörüljön terajtad!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád!
és adjon békét tenéked!" (Ároni áldás)
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Az Úr az imádkozók által azt is mondta, hogy 
a halmokat és akadályokat, amiket az életem-
ben felhalmoztam magam elé, majd ő lebontja. 
Egy fontos döntés már megszületett idén az 
életemben és ezt is annak tulajdonítom, amit az 

Úr mondott - béke és megkönnyebbülés lett az 
eredménye.

Dicsőség és hála Urunknak, Istenünknek!

egy lelkes résztvevő

Kedves Barátaink,

Örömmel írok az Egyesült Államokból egy na-
gyon élvezetes, sok kegyelemmel járó látoga-
tás után, amit Magyarországon töltöttem a 

nővérekkel, Gaudalupe-pal, Adriennel és Ágnes-
sel, valamint sok családtagunkkal és barátunkkal. 
Látogatásom célja az éves vizitációm volt, amely 

során össze szoktunk jönni a nővérekkel, meg-
osztjuk egymással és megújítjuk hitéletünket, 
amelyet kifejezetten vallásosan élünk a Szent 
Szívnek felszentelt rendben. Mindig megérinti 
a szívem, amikor meglátogatom a Nővéreket, 

látom a szeretetüket elsősorban Jézus, va-
lamint egymás és a magyar emberek iránt. 
Nagy megtiszteltetés, hogy missziónk van 
Budapesten, Magyarországon. Rendünk 
gyökerei ebből a gyönyörű országból és 
városból erednek.  Alapítónk, Péterfy Ida 
fiatal felnőttként életét Istennek szentelte 
az evangélium szerinti szűziességen, sze-
génységen és engedelmességen keresztül, 
amit az a vágy vezérelt, hogy Istent teljes 
szívéből szolgálja.
A korszak körülményei miatt Ida 
nővérnek azt tanácsolták, hogy hagyja 
el Magyarországot, a közösség fejlődése 

érdekében.
Nagy öröm volt, hogy 1992-ben visszatérhettünk 
Magyarországra, és folytathattuk az Anyaszent-

Mary Tomasella nővér a Jézus Szíve Nővérek rendfőnöke évről évre ellátogat a magyar központba, 
Budapestre, ahogy 2019 februárjában is. Sorait már otthonról küldte nekünk, a pestszentlőrinci 
főplébánia közösségének, visszaidézve a misszió gyökereit és küldetésének célját. Fogadjuk sze-
retettel.

A Jézus Szíve Nővérek magyar missziója
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egyház szolgálatát jelenlegi székhelyünkön, 
Budapest 18.kerületében. Szívbéli hála tölt el, 
amikor a magyar misszióra gondolok. Az a vá-
gyunk, hogy építsük az Ő királyságát, ahogy Ő 
azt itt, a Földön szándékozik építeni. Imádkozom 

Némasági fogadalomban élő 
szerzetesek nyomában

A Mustármagok imacsoporttal örömmel 
keltünk útra egy napsütéses őszi napon, 

hogy lélekben és testben hagyjuk magunkat 
töltekezni a Szentlélek által. Ehhez úti célként a 
kamalduli remeteség majki kolostorát választot-
tuk, majd a közeli erdőben tett 
kirándulásunk során Abi atya 
gondolatain elmélkedtünk.

„Felemelő, érdekes és 
megtisztelő élmény volt belelát-
ni a néma szerzetesek egyszerű, 
de nagyon szigorúan sza-
bályozott életébe. A bejáraton 
latin nyelvű vésett felirat: Távol 
legyen ezen szent magány kapu-
jától a csendzavaró, mert az 
Istennek szentelt sereg gyűlöli 
a zajt. A kamalduli szerzetesek 
befelé fordulva, hallgatagon vé-
gezték napi teendőjüket. Igazán 
irigylésre és csodálatra méltó, 
ahogy képesek voltak szent 

fogadalmuknak eleget téve élni és tartalmat 
adni a mindennapoknak. Az én életemből na-
gyon hiányzik a csend, az igazi csend. Ami mélyre 
visz, ami megtanít az elmélyülésre, és eltávolít a 
jelenlegi zajos világ hangjaitól. Imáimban foly-

értetek, és alázattal kérlek titeket is, hogy hor-
dozzatok imáitokban Ti is minket.

Az Ő szerető szívében:

Mary Tomasella Nővér 
SDSH, Jézus Szíve Nővérek rendfőnöke 
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tonosan törekszem arra, hogy csendben, boldo-
gan fogadjam be Isten kegyelmét, és elzárjam 
elmémet mindenféle e világi gondolattól, hadd 
ragyogja be az isteni fény. Javaslom, olvassá-
tok el Forgács József: Isten virgácsa című írását! 
Emelkedett hangulatban lesztek utána! Nekem is 
sokat segített, megnyugtatott a cseppnyi csend!” 
(Józsa Bea)

Akik pár évvel korábban zarándokoltak el 
Majkra, még láthatták a kamalduliak házait 
belülről is. Sajnos jelenleg átépítés folyik, aminek 
során majd vendégeket is fognak fogadni egy-
egy házban. Aggódva hallgattuk a terveket, mely 
már régóta nem az egyház tulajdonában lévő 
remeteségről szólt. Vajon meg tudják őrizni a 
féltve őrzött csendet? A hely és a kamalduliak 
életét bemutató kiállítás, annak is egy fotó tár-
lata mélyen elgondolkodtatott minket. A kis 

kápolnába betérve megosztottuk egymással, 
hogy a csend és a csendben élő szerzetesek éle-
tét tanulmányozva, milyen gondolatok, érzések 
ébredtek bennünk. A délutáni Várgesztesre vivő 
utunk során adtunk magunknak csendes időt és 
megállókat, hogy Abi atya tanácsára a magvető 
példabeszédjén elmélkedjünk. Furcsa volt, hogy 
a kitűzött negyed órák milyen végeláthatatlan 
hosszúnak tűntek, pedig a remeteségben még 
pont erre vágytunk. Ezután tudtunk csak igazából 
elgondolkozni a látottakon és hallottakon!

A korábbi években a Mustármagok imacso-
porttal jártunk Bátán és Péliföld-szentkereszten 
is. Bár tizedik éve vagyunk együtt, az utolsó 
években kezdtük felfedezni a közös zarándoklat 
gyümölcseit. Mindenkinek ajánljuk, kóstoljatok 
bele!

Nagyné Ficza Mariann

Közel lenni Istenhez
Bemutatkozik Szigmond Attila, új kántorunk

Abi atyához egy szombati mise után robogón érkezett egy mosolygós fiatalember, akivel pár prak-
tikus megbeszélnivalójuk akadt a kórussal és a liturgiával kapcsolatban. A miséken nemcsak a 
hangját hallhatjuk a karzat messzeségéből. Az égi zenekíséret néha „leköltözik”, így sokaknak már 
ismerős arc lehet Szigmond Attila, új kántorunk. 

Mindig szerencsésnek tartom, amikor 
egy interjú készítésére személyes ta-

lálkozás kínálkozik, és Attila szerencsémre ezt a 
lehetőséget választotta. Az e-mail bár nagyon 
gyors és precíz tud lenni, de nem ad lehetőséget 
egy olyan bizalomteljes légkör megtapaszta-
lására, ami az élő beszélgetést kísérheti a velünk 

szemben ülő személlyel. Ha ez megvan, akkor 
pedig bátran rákérdezhetünk olyanra is, ami 
nem szerepel a papírunkon. Most egy olyan mély 
témára sikerült akadnom, amiből Attila szemé-
lyisége, motivációi is jobban megismerhetővé 
válnak számunkra. 
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Emberközelben

 ▪ 2018. október 6-án kerültél a 
Pestszentlőrinci Főplébániára. Mik a benyomá-
said és hogy érzed magad? 
 ▪  Kezdettől fogva örülök, hogy ide kerültem, 
mert nagyon élő plébániáról van szó és nagyon 
kedvesen, nyitottan fogadtak. Kötetlen a légkör 
a munkatársakkal, és mellette egy olyan aktív 
közösségbe kapcsolódhattam be, ami belendíti 
az embert. 

 ▪ Hogy hallottál erről a közösségről? Cél volt, 
hogy ide kerülj? 
 ▪ Korábban nem ismertem ezt a közösséget. 
Augusztus 8-án kiírták a kántori pályázatot. Szep-
temberben kerültem Pestre, és egy hónapig csak 
hitoktattam két másik plébánián. Októberben, 
mikor a kántorságot itt elkezdtem, egy hónapig 
még tanítottam is mellette, és ez sok volt. Végül 
novemberben otthagytam a hitoktatást, s így 
elkezdhettem a temetéseken is szolgálni. Azóta 
minden kántori feladatot én látok el a plébánián. 

 ▪ Neked akkor teológus diplomád is van. Ez-
zel a végzettséggel a tanítás volt a célod? 
 ▪ Nem. Sokáig papnak készültem, a teológiát is 
kispapként végeztem. Ezért tűnt kézenfekvőnek, 
hogy hitoktassak.

 ▪ Mesélnél erről?
 ▪ Hat évig voltam kispap, öt évet szeminári-
umban töltöttem, aztán egy évet kértem a 
pécsi püspök atyától hivatás-tisztázás céljából. 
Négy évig nagyon biztos voltam benne, hogy 
pap leszek, és ahogy egyre közelebb került a 
diakónusszentelés ideje, elbizonytalanodtam, s 
így nem akartam kérni a szentelést. Végül úgy 
döntöttem, hogy nem leszek pap.

Az egyház még mindig az identitásomhoz 
tartozik. Akkor érzem magam rendben, ha va-
lamilyen egyházi szolgálatot végzek. A kán-
torkodást pedig nagyon szeretem. Egyrészt 
fontos számomra a liturgia és a templomi közös-
ség szolgálata, másrészt a kórus, vagyis a közös- 

ségben végzett szolgálat, ami szorosan az Egyház 
természetéhez tartozik. A közösségi vonal amúgy 
nagyon fontos számomra. Emellett viszont a teo-
lógia is nagyon érdekel, szeretem a doktori isko-
lát. Van bennem vágy, hogy értelmileg is közel 
legyek Istenhez.

 ▪ Mik a feladataid itt a plébánián?
 ▪ Röviden: a plébániai zenei élet kézben tar-
tása. Ez jelenti a szentmisék zenei szolgálatát, 
ahhoz kapcsolódóan a vasárnapi misék előtti 
énektanítást, a templomi kórussal kapcsolatos 
teendőket. Emellett beindítom és felügyelem a 
gyermekkórust, ami most alakulóban van.

Az énektanításra valóban szükség van, mert 
elég sok olyan éneket játszom, amiket korábban 
nem ismertek. A vezénylés és orgonálás együtt 
még kihívás, azt egy ember nehezen tudja el-
látni. Erre még nem találtam megoldást. Nem 
tartozik szigorúan a feladataim közé, de szívesen 
javítgatom, hangolom az orgonát. Ebben többen 
is segítségemre vannak.
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Emberközelben

 ▪ Mikor sikerült beköltöznöd a szolgálati 
lakásba? 
 ▪ December elején költöztem be. Előtte kol-
légiumban laktam a Herminamezői Szentlélek 
Plébánián, onnan jártam dolgozni, ingáztam. A 
kollégiumban családias volt a légkör. Kivártam 
a félév végét, nem akartam csak úgy eltűnni, 
mint a kámfor, mert egy teljes tanévre számítot-
tak rám. Amúgy a szolgálati lakáson is akadtak 
még tennivalók (ki kellett festeni, stb.). A Kari-
tásztól kaptam bútorokat, a közösségtől háztar-
tási eszközöket, de a mosógép és a tűzhely még 
hiányzott. Abi atya ekkor írt a tanítványok levlis-
tájára, ahonnan egy családtól nagyvonalú fela-
jánlást kaptunk. Felhívtam őket, és még aznap 
este hoztak egy vadonatúj tűzhelyet. Nagy él-
mény volt, hogy ilyen fontos számukra a közös-
ség és hogy ilyen gyorsan segítettek.

 ▪  Hogyan jött a kántorkodás az életedbe?
 ▪  A megtérésemmel egy időben (hetedik-nyol-
cadik osztályos koromban), amikor a hitbeliség-
ben kezdtem elmélyedni, felerősödött az igé-
nyem a zenére. Ebben az időszakban megkértem 
a plébánosomat, hadd próbáljam ki az orgonát – 
mondhatni, ekkor szerettem bele a hangszerbe. 
Középiskolába Pécsett jártam, a Pécsi Művészeti 
Gimnázium és Szakközépiskolába, ahol zeneel-
mélet-szolfézs-karvezetés szakon tanultam. 
Két év után döbbentem rá, milyen fura, hogy 
zenész vagyok, hangszer nélkül, bár kötelező 
hangszer volt a zongora. Sose felejtem el, hogy 
egyik órán éppen egy Bach invenciót játszottam 
a tanárnőnek és gondoltam, megmutatnám, mi- 
lyen jól szól ez orgonán. Egy orgona szakos 
növendék hallotta, hogy érdeklődöm az orgona 
iránt, ő szólt az orgona tanárnak, aki megkere-
sett. Így kezdtem el az orgona szakot (is). 

 ▪  Milyen énekeket vezettél be a liturgiába, 
mióta te vagy a kántor? 
 ▪  A legtöbb új éneket a Graduale Hungari-
cumból választom, ami – ha úgy tetszik – egy 
bővített Éneklő Egyház. Minden vasárnapra van-
nak benne énekek, amik műfajilag is sokszínűek: 
van benne gregorián (introitus, communio), fel-
ajánlási énekek – efféle énekeket például nem 
énekeltek itt azelőtt. Ez egy másfajta népéneklés, 
és sok kincs van benne. Sokszor ismétlődnek a 
dallamok, így idővel könnyebb lesz bekapcsolód-
ni. 

 ▪  Mit szeretnél megvalósítani itt a plébánián?
 ▪  Szeretném elindítani a gyerekkórust – ez 
most kezd kibontakozni a hetekben –, valamint 
egy ifjúsági kórust. A felnőtt kórussal szeretnék 
új lendületet venni. Ezúton hadd ragadjam meg 
az alkalmat, hogy hirdessek… Várunk új kórus-
tagokat. Szoprán, basszus és tenor szólamokban 
többekre is szükség van. A próbák heti egyszer 
szerdánként vannak az esti mise után 2 óra 
hosszat. Hiszem, hogy a zene ereje továbbsegít-
heti a közösséget, ezért is tartom fontosnak, 
hogy minél többen bekapcsolódjanak templo-
munk zenei életébe.

Attila immár fél éve nagy lendülettel dolgozik 
főplébániánk zenei életének kivirágoztatásáért. 
Érdekes és örömteli egybeesés, hogy épp e sorok 
írása idején volt a születésnapja! Isten éltessen, 
Attila, és köszönjük az értünk végzett szolgálatot!

Szerző: H-B.T. 
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Közösségeink

Otthon vagyunk egymásnál
Bemutatkozik a Szent Anna és Szent Joachim közösség

Családok körében szokás, hogy felrajzoljuk családfánkat. Közösségünk első házaspárjai még kis-
gyerekekkel, babákkal látogatták az alkalmakat, aztán az idő múlásával újabb és újabb családokkal 
bővült a közösség. Végül két oldalhajtása, azaz testvérközössége jött létre ennek a családfának. 
Nevünknek a családok védőszentjeit, Szűz Mária szüleit, Szent Annát és Szent Joachimot választot-
tuk.

A gyökerek

„2013-ban megkeresett bennünket Henrik atya, 
hogy a plébánián nem vállalnánk-e el egy ifjú há-
zasokból álló közösség szervezését, vezetését. A 
cél a plébániai ifjú házasok közösségbe való be-
vonása, a katolikus házasságban élő párok lelki 
megerősítése, táplálása, társas kapcsolatok ki-
alakítása volt a hasonló élethelyzetben lévő kis-
gyermekes plébániai családok számára. Három 
házaspárból állt a kezdeti közösség: az Ács, a 
Balogh és a Zilizi családból. Kicsit izgulva, de lel-
kesen vettük át e csoport vezetését.” (Kiss Attila)

Több mint egy éven át Attiláék vezették a 
csoportot, tőlük tanultuk meg a házas csoport 
működésének „fortélyait”. Mivel a közösség 
viszonylag sokáig, 2017-ig nyitott volt, öröm-
mel tapasztaltuk, hogy folyamatosan egyre több 
család csatlakozott a közösséghez. 2015 őszén 
elindult egy kezdeményezés, hogy a családok lá-
togassák végig egymást, hogy még inkább meg 
tudjanak egymással ismerkedni, a később jövők 
is könnyebben be tudjanak kapcsolódni a cso-
portba. 

Ahogy nőtt a létszámunk, úgy egyre 
szűkösebben fértünk el a találkozók folyamán. 
Sőt, eltérő igények is jelentkeztek, például hogy 
mennyi időt szánjunk egy-egy alkalommal az 
adott témára illetve az imádságra, hogyan ala-

kuljon a megosztás, milyen programok legyenek. 
Így végül kettévált a csoport és létrejött a Szent 
Anna illetve a Szent Joachim csoport mai for-
mája. 

„A mi meglátásunk szerint a fő közös alapon 
kívül - ami a hit és az Egyházhoz, a közösséghez 
való tartozás vágya - meglehetősen különbözőek 
vagyunk. 

A különbözőségeinket mi nagy 
kincsnek éljük meg, amiből 
tanulni lehet, de ennek a 

harmonizálása feladat is egyben. 

Abban a szakaszban vagyunk, amikor is-
merkedünk egymással, és igyekszünk építeni a 
kapcsolatainkat a csoporton belül, hogy egyre 
több gyümölcsöt hozhasson a közösség. A közös 
szolgálat, munka szerintünk szuper terep ehhez!” 
(Bajor család)

A csoporthoz tartozó családok nagy része 
a főplébániára jár szentmisére. Családjaink 
nagyjából két-harmada a 18. kerületben él, 
azonban ima-alkalmainkhoz vagy egyéb prog-
ramjainkhoz jellemzően mindannyian csatlako-
zunk. Többek közt 2018-ban a Családi Napon is 
találkozhattatok velünk, idén pedig a plébániai 
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Farsang szervezését vállalta el a két közösség - 
együtt készültünk egy fergeteges plébániai mu-
latságra. Működését tekintve tehát két önálló 
csoportról beszélhetünk, hiszen a lelki alkal-
maink már külön zajlanak. Viszont közös kirán-
dulások, plébániai szolgálatok és a misék adnak 
lehetőséget a találkozásra. A közös levelezőlistán 
gyorsan tudunk információt cserélni, megosz-
tani, és van, amikor így kérjük egymás imában 
való támogatását is. 

Szent Anna házaskör 

Bajor család, Hollósy család, Hős család, 
Király család, Kremniczky család, Tóth család

Istennel való kapcsolatunkat alkalmainkon 
a közös bevezető éneklésben, imában és csa-
ládjainkat érintő témák közös feldolgozásában 
éljük meg. Többször kiderült, hogy sürgős  
esetben a csoportunk gyorsan mozgósítható, 
számíthatunk egymásra, támaszként, második 
családként tekintünk egymásra. Tavaly a szülő - 
gyerek - nagyszülő - barátságok témáit dolgoz-
tuk fel mély megosztásokkal, idén pedig a Házas 
életstílus könyv alapján beszélgetünk saját há-
zasságainkról. Az alkalmaink rendkívül őszinték, 
így a bizalmas légkör alapvetően meghatározza 

kapcsolatainkat. Vendég előadót is hívtunk már, 
a Házas Hétvége mozgalomból ismert Gregor há-
zaspárt (Ágit és Gábort), valamint ilyen alkalmat 
szervezünk a nagyszülőkkel való kapcsolataink 
feldolgozására is. Korábban a gyerkőcök mellé 
közös gyerekfelügyeletet is szerveztünk, ami 
jelenleg kihívást jelent, hiszen törekszünk arra, 
hogy ott tudjunk lenni lehetőleg teljes párként 
minden alkalmon, és ennek megvalósulása sok-
szor áldozatot kíván. Eltérő gyermekszámmal, 
más-más mértékben tapasztalt nagyszülői segít-
séggel rendelkezünk. Erőnkhöz mérten igyek-
szünk részt venni a plébániai életben. 

Szent Joachim házaskör

Ács család, Balogh család, Bruzsa család, Bu-
daházy család, Hományi család, Jánosi család, 

Zilizi család

A Szent Joachim alkörbe jelenleg hét csa-
lád tartozik, akik többsége nem a főplébániára 
jár, sőt van olyan család is, aki időközben vi-
dékre költözött, viszont az alkalmainkra, pro-
gramjainkra a mai napig lelkesen visszajár! A 
rendszeres találkozóink célja a lelki megújulás, 
feltöltődés, melyet énekekkel, imádságokkal, 
megosztásokkal, egy-egy hithez kapcsolódó 

Közösségeink
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téma feldolgozásával és a házaspárok egymás 
közti beszélgetésével tudunk leginkább elérni! 
Ezenkívül lelki töltekezésre adnak alkalmat csalá-
dos kirándulásaink, nyaralásaink, asszonykör ta-
lálkozóink, és az egyházi ünnepeinkre való közös 
készülődéseink. Számtalan kisebb-nagyobb 
dologban segítjük egymást mind a csoporton, 
mind pedig a két alkörön belül. A gyermekfelü-
gyelet nálunk is visszatérő problémát jelent, de 
ezen a téren is próbálja a két csoport segíteni 
egymást, és mindig számíthatunk egymásra!

Ha a közösségünkre gondolsz, milyen esemé-
nyek jutnak eszedbe, amikre szívesen emlékszel 
vissza? 

A kérdést a teljes közösség a magáénak 
érezve, egy egész oldalt megtöltő élményt sze-
dett össze a legkülönbözőbb programokból. 
Szinte mindenki említette a közös nyaralást, 
kirándulásokat és a plébániai családi napot, de 
említettek spontán vagy akár kiskörben zajló 
programokat is (apakör, asszonykör, húsvéti loc-
solkodás a közösség gyermekeivel). Jó volt olvas-
ni, mennyi élmény halmozódott fel. Voltak, akik 
ki is fejtették, melyik élmény és miért állt közel 
a szívükhöz. 

Bajor család: Nyári többnapos együttlétek, 
kirándulások ősszel és télen, családi napon való 

megjelenés, tökfaragás, közös kézműveskedés. 
Egy éve ellopták az autónkat, a közösség össze-
fogott és támogatott minket anyagilag is, nagyon 
megható segítség volt.

Zilizi család: Nagyon szívesen emlékszünk 
vissza mindegyik közös eseményre, nagyon sok 
jut eszünkbe egyszerre. Én az alkalmainkat és 
a nyaralásokat emelném ki, amik mindig sokat 
elárultak a többi családról, emberről, ezáltal 
tanulságosak és értékesek is voltak egyszerre. 
Gábornak inkább a kirándulások jelentettek so-
kat, mind a természet, mind a gyerekek jelenléte 
miatt.

Budaházy család: Hogy sokat jelent nekem 
ez a közösség, az először a tavalyi költözésünk-
kor fogalmazódott meg bennem. Akkor ugyanis 
– családunk növekvő létszáma miatt – újabb 
lakhelyet kerestünk, és nekem már nem nagyon 
akaródzott innét, Pestszentlőrincről elmenni. 
Pedig egyébként sok minden nem köt ide, nem 
itt születtem, nem itt nőttem fel; már felnőttként, 
szinte véletlenül csöppentem ebbe a kerületbe. 
De a házas körünk… az nagyon hiányzott volna, 
ha máshol kellett volna letelepednünk. Jó megél-
ni azt, ahogy a házas-köri kapcsolatok lassanként 
már-már barátsággá válnak. 

Bruzsa család: Emlékezetes maradt szá-
momra az az eset, amikor 2. gyerekünk meg-
született és kicsit összecsaptak a feladatok a 

Közösségeink



14

fejem fölött. Átjött két anyuka, az egyik utolsó 
hónapos kismamaként, a másik egy néhány 
hetes csecsemővel, és besegítettek egy kicsit 
a háztartásban. Ez főleg lelkileg nagyon sokat 
jelentett nekem! Megéreztem, hogy bármiben 
számíthatok rájuk. Jó érzés az is, hogy imában 
is hordozzuk egymást. A közös nyaralások min-
dig rengeteg kompromisszumot igényelnek, de 
örömmel tapasztalom, hogy igényeinket egyre 
könnyebben tudjuk közös nevezőre hozni.

Hős család: Jó emlékek az apakörök, ahol 
nyitottabban tudunk különböző témákat át-
beszélni, melyre a körön belül nem nyílik min-
dig lehetőség. A közös nyaralások, ahol egymás 
gyerekeire is figyeltünk és a nagy nyüzsgés, az 
esti kötetlen beszélgetések, borkóstoló, esti 
diavetítés és bábelőadás a gyerekeknek. Közös 
locsolkodás, egymás segítése, közös készülődés 
a farsangokra, közös pásztorjátékok, kézműves 
foglalkozások, közös piknik a Kopaszi-gáton. 
Közösségi életünk egyik felejthetetlen és em-
blematikus momentuma volt a közös keresztelő, 
ahol 5 családunk közel egy időben született gyer-
mekeinek szerveztek keresztelőt a főplébánián. 
Mindkét alkör házaspárjai, az ő szüleik és gyer-
mekeink így együtt lehettünk tanúi, amint közös-
ségünk apró tagjait Isten befogadja szeretetébe. 
Jó volt ezt együtt megélni! 

Mit ad neked a közösség ? 

Bajor család: Barátokat, második családot, 
segítő kezeket, plébániai szálakat.

Zilizi család: Nagyon sokat adott és ad a 
közösség, akár nagy, akár alkör formában. Nem 
csak simán jól érezzük magunkat, mint a bará-
tokkal, rokonokkal, hanem lelkileg feltölt, hogy 
a hétköznapokat újult erővel, friss szemmel 
tudjuk folytatni, hiszen ott van a hit, a remény, 
és a szeretet, és csak ezekkel lehet értelmesen 
folytatni. Ezeket viszont csak egy ilyen katolikus 
közösségben kaphatja meg az ember! Az alkal-
maink után ezt látom Gáboron is, feltöltődik, fel-

szabadultan boldog, vidám lesz, kivirul!
Ács család: Számomra a közösség nem csak 

azért fontos, hogy Istvánnal tartozhassunk egy  
ilyen körbe, hanem a gyerekeim miatt is - ez 
nekik is egy megtartó közösség lehet később, 
keresztény értékrendű családokkal.

Budaházy család: Ha csak a praktikus 
előnyeit akarnám felsorolni egy ilyen házas-
körnek, már az maga is megtöltene egy oldalt. 
Számba sem lehet venni, hogy mi mindent 
kértünk és kaptunk már kölcsön egymástól, mi-
lyen dolgokban kértünk és kaptunk segítséget. 
Mindezeken túl azonban van valami, ami min-
den eddig felsoroltnál fontosabb. Pontosabban 
nem is valami, hanem valaki: a Szentlélek, aki 
jelen van a találkozóinkon, és segít összetartani a 
közösségünket. Számomra nagyon fontos, hogy 
ebben a házasság ellenes világban egy ilyen há-
zas csoporthoz tartozunk.

Hományi család: Mélyebb kapcsolatokat, 
barátságokat; gyerekeinknek kortárs közösséget. 

Bruzsa család: Kézzel fogható a közösségben 
rejlő erő! Jó látni, hogy mennyire kihat az egyé-
nek fejlődésére, a házastársak kapcsolatára. Már 
2 éve elköltöztünk Lőrincről, de annyira fontossá 
vált számunkra ez a kis közösség, hogy még 50 
km-ről is visszajárunk a találkozókra.

Király család: Segítő kezeket, lehetőséget, 
hogy jobban megismerjem magam, bölcs 
mondásokat.  ("Ha egyedül csinálod, gyorsab-
ban haladsz, ha együtt csináljátok, messzebbre 
juttok"). Vagy, a parádfürdői nyaraláson egy elej-
tett mondat nekem nagyon sokat segített meg-
szabadulni egy olyan túlzott igényemtől, amit 
addig nem tudtam levetni. Életvezetési tanács 
volt a munka terén; aki mondta, nem is tudja, 
mennyit segített vele. Továbbá lehetőséget ad a 
közösségben való imára.

Hős család (Timi): Történt egy alkalommal, 
hogy házasságunkban kaptunk lelki támaszt az 
egyik házaspártól, ami nagyon jókor jött, hálás 
vagyok érte. Másik alkalommal egy nézetelté-
rés kapcsán megtapasztalhattam, hogy megbo-

Közösségeink
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csátanak nekem, és a kibékülésre is sor került. 
Hatalmas élmény volt, mert korábban nem lát-
tam példát ilyen kegyelemre, és nagyon jól esett!

Hős Gábor: Az elmúlt évek során egyre job-
ban kezdünk összekovácsolódni és lassacskán 
egy második családként tekinteni egymásra.

Mi lehet a közösségünk küldetése, célja?

Zilizi: Az lehet a küldetésünk, hogy évről-
évről egyre közelebb vigyük, segítsük egymást az 
Istenhez, ezáltal minél inkább Istennek tetszővé 

formáljuk egymást! Én, a már együtt töltött évek 
eredményeképpen magamon érzem a pozitív 
változást, ami nem volt tudatos!

Bajor család: Plusz kötelék az Egyházhoz, ak-
tív jelenlét a plébánián.

Hományi család: Az új generáció felnevelése; 
kettő az egyben csoportból egy a kettőben, egyre 
több témában.

Király család: Minél több embert (magunkat, 
gyermekeinket, embertársainkat) üdvösségre 
juttatni. Közösen Isten útján járni.

Szerk: H-B.T.
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Farsang 2019' - Olimpiai játékok
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Non ferro, sed ligno! 
Nem vassal, hanem (kereszt)fával!

(Szent Adalbert püspök és vértanú)

A Missziós Kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. A kereszt az  
Esztergomi Bazilikából indult útjára 2018-ban, hogy a kongresszus látható jeleként bejárja a  
Kárpát-medencét, és Krisztus keresztáldozatára és feltámadására emlékeztessen bennünket.

A Missziós Keresz-
tet a Pünkösd utáni 
héten várjuk mi is: 
a magyar szentek és 
boldogok ereklyetartóit 
hordozó műalkotást  
2019. június 14-17. kö-

zött fogadjuk plébániánkon. Ott, ahol a kereszt 
állni fog, a várakozás jelképeként állított nagy 
„missziós” gyertya kapott helyet, amelyet plébá-
nos atya Gyertyaszentelő Boldogasszony ünne-
pén áldott és gyújtott meg. A mise után kiosztott 
kis gyertyák és szentképek segítenek minket ab-
ban, hogy a kereszt érkezéséig otthonainkban is 
éltessük a várakozás imádságos lelkületét.

Missziós kereszt: magyar életfa

A közel három méter magas, bronz borí-
tásokkal díszített tölgyfakereszt Ozsvári Csaba 
ötvösművész alkotása. Alkotója szándéka szerint 
a krisztusi életáldozat és a feltámadás össze-
függését jelképezi; egy életfa, amely a magyar 
lelki megújulás reményét is jelzi. Növényi orna-
mentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség 
motívumait idézi, a páva szimbólum megjelení-
tésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. 
A kereszt azonban nemcsak egy egyedi ötvös-
munka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, 

ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van, körben, 
a leveles díszek fordulataiban pedig mindazon 
magyar, illetve magyar vonatkozású szentek és 
boldogok ereklyéi, akiknek mi magyarok keresz-
tény hitünket köszönhetjük. 

A művész így vallott munkájáról: „A kereszt 
készítésekor számomra természetes volt, hogy 
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ha egy életfa motívum kerül a keresztre, akkor 
a motívumkincsekért visszanyúlok a magyar 
honfoglalás kori ötvösséghez. De nem úgy, hogy 
kezembe veszek egy erről a korról szóló könyvet, 
és lemásolok egy tarsolylemezt. Eddigi tanul-
mányaim, munkáim során a régi formák már 
belém ivódtak. A magyar múlttal való kapcsolat 
a missziós kereszt esetében annak is köszönhető, 
hogy a feszület ereklyetartónak is készült: a 
magyar szentek emlékére.” 

Ozsvári Csaba a Schönstatt közösség tagja 
volt. Egy lelkigyakorlatos hétvégén, az ünnepi 
szentmisén felajánlotta életét nemzetünk lelki 
megújulásáért. Felajánlása hamar meghallga-
tásra talált: az Úr még aznap este magához szólí-
totta a hirtelen szívhalál következtében elhunyt 
46 éves családapát. Sírfelirata hirdeti: „Dilexit 
Ecclesiam” – szerette az Egyházat. Egész életé-
vel, művészetével és ezzel az alkotásával is erről 
tett tanúságot.

Ferenc pápa a magyar püspökök „ad li- 
mina apostolorum” látogatása alkalmával  
2017 novemberében áldotta meg a NEK Missziós 
Ke-resztjét.

"Királyi zászló jár elől"

Krisztus az utolsó vacsorán saját testét és vé-
rét adta az apostoloknak. Azt mondta: „Vegyétek 
és egyétek, ez az én testem. Igyatok ebből mind-
nyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amely 
sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára” (Mt 
26,26-28). Az Eucharisztia a kezdetektől Krisz-
tus követőinek lakomája: emlékeztet a keresztre 
és a feltámadásra, ugyanakkor a szentáldozás 
által bennünk is jelenvaló erővé teszi Krisztus 
megváltó áldozatát.

A kereszt azonban nemcsak a szenvedés jele, 
hanem a feltámadásé is. A kereszt számunkra 
győzelmi jel: a feltámadás ígérete, emlék és 
emlékeztető, tanúságtételünk a világ előtt. És 
a mi missziós keresztünkben ott rejlenek Ma-
gyarország és a környék vértanúinak és többi 
szentjeinek ereklyéi. Az ő maradványaik felidézik 
életük, szenvedésük, tanúságtételük példáját. 

 
„Az ember a Szentlélek ajándékaképpen 

eljuthat a láthatókon keresztül 
a láthatatlanokig.”

(Ozsvári Csaba)

K.V.
Forrás: www.iec2020.hu 

Az eucharisztikus kongresszusok egyik kiemelt eseménye az elsőáldozás, amire a nyitó 
szentmisén kerül sor. Így lesz ez Budapesten is, 2020. szeptember 13-án, délután 4 órától 

a Puskás Ferenc Stadionban. 
Az elsőáldozás és a nyitó szentmise megszervezéséhez szükséges, hogy a szervezők fel 
tudják mérni a várható résztvevői létszámot, ezért kérik, hogy előregisztráció keretében 
2019. május 20-ig jelentkezzenek plébánosuknál azok, akik elsőáldozáshoz kívánnak 

járulni. 

További információ: https://www.iec2020.hu/hu/nyito-szentmise-elsoaldozassal
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1 SZENT KERESZT

2 BOLDOG APOR VILMOS

3 BOLDOG BATTHYÁNY-
 STRATTMANN LÁSZLÓ

4 BOLDOG BRENNER JÁNOS

5 BOLDOG DRINAI VÉRTANÚK

6 BOLDOG GIZELLA

7 BOLDOG GOJDICS PÁL PÉTER

8 BOLDOG HOPKÓ BAZIL

9 BOLDOG IV. KÁROLY

10 BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN

11 BOLDOG ROMZSA TÓDOR

12 BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA

13 BOLDOG SCHEFFLER JÁNOS

14 SZENT ADALBERT,
 BECKET SZENT TAMÁS

15 ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

16 ÁRPÁD-HÁZI 
 SZENT ERZSÉBET

17 SZENT GELLÉRT

18 SZENT HEDVIG

19 SZENT IMRE

20 SZENT ISTVÁN

21 SZENT KASSAI VÉRTANÚK

22 SZENT LÁSZLÓ

23 TOURS-I SZENT MÁRTON

24 SZENT ZOERÁRD-ANDRÁS
 ÉS BENEDEK

25 BOLDOG ANTON DURCOVICI

26 BOLDOG XI. INCE PÁPA

A Missziós Kereszt
ereklyéi:
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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. május 12.

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

NAGYHETI SZERTARTÁSOK 
Pestszentlőrinci Főplébánia - 2019

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

NAGYHÉTFŐ, NAGYKEDD ÉS NAGYSZERDA
7h gyóntatás; 7:30 szentmise
17h gyóntatás; 18h szentmise

NAGYCSÜTÖRTÖK
7:30 zsolozsma
(10h krizmaszentelési mise: a Szent István 
Bazilikában)
18h szentmise az Utolsó Vacsora emlékére 
19h gyóntatás; 22h-ig virrasztás

NAGYPÉNTEK
7:30 zsolozsma + gyóntatás
8h-tól szentségimádás
15h Keresztút - passió
18h az Úr szenvedésének ünneplése
19h gyóntatás; 22h-ig virrasztás

NAGYSZOMBAT
7:30 zsolozsma
8h gyóntatás; 8h-tól szentsír látogatás
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 órai és a 9 órai mise végén)

HÚSVÉTHÉTFŐ
szentmise: 7:30 és 18h

Főplébánia

Vasárnap 7:00, 9:00, 10:30, 18:00

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

délelőtt délután

hétfőtől 
péntekig

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

Szentmisék rendje

Irodai szolgálat


