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 2020. Húsvét

SZÍV-HANG
A PESTSZENTLŐRINCI FŐPLÉBÁNIA IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

XXIV. évfolyam/1. szám

Ez az idézet nővér-jelöltségem óta nagyon 
sok reményt adott nekem. Amikor beléptem 

a közösségünkbe és Kaliforniába mentem, hosz-
szú időn át nem tudtam tanítani, mert még nem 
beszéltem elég jól a nyelvet. A többi novícia már 
tanított, még az is, aki másik országból lépett 
be. Nem voltam igazán ügyes semmiben: sem 
a zenélésben, sem főzésben, sem elromlott dol-
gok megszerelésében. Ida nővér - az alapító nő-
vérünk - akkor még élt és ő tanított nekünk bib-
liaismeretet. Az egyik órán arról beszélt, hogy 
néha úgy érezzük, hogy nem tudjuk használni 
a képességeinket, adottságainkat. De ne adjuk 
fel, várjuk ki az időt, és eljön majd az a pillanat, 
amikor kamatoztathatjuk a tehetségünket. Ez az 
időszak türelemre tanított engem. Volt bennem 
egy belső bizonyosság, hogy az Úr ide hívott 
még akkor is, ha most sok mindent nem tudok 
csinálni. Ezt a bizonyosságot látom az izajási idé-
zetben is: amikor az eső és a hó lehull a földre, 

megöntözi a talajt és lehetővé teszi, hogy a mag 
kicsírázzon. Az Isten igéje olyan, mint az eső és 
a hó. Nem tér vissza az égbe eredménytelenül. 
Még akkor sem, amikor nem látunk gyümölcsö-
ket, eredményeket, az Úr igéje működik, bíz-
nunk kell benne.

„A remény bizalom abban, amit Isten ne-
künk a teremtéskor, a próféták által, de külö-
nösen Jézus Krisztusban ígért - még akkor is, ha 
most még nem látjuk. Isten Szentlelkét kaptuk 

 Amint az eső és a hó lehull az égből

„Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, 
gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a 
szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi 

akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” (Izajás 55, 10-11)
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ajándékba, hogy türelemmel tudjuk remélni azt, 
ami igaz.” (You Cat 308)

„Remélni ezt jelenti: hinni a szeretet nagy 
kalandjában, bízni az emberekben, a bizonyta-
lanba ugrani, és teljesen átadni magunkat Isten-
nek.” (Szent Ágoston)

Képzeljük csak el Nagypéntek reményte-
lenségét, amikor úgy tűnt, mindennek vége. A 
Szűzanya elvesztette a Fiát, az apostolok a ve-
zetőjüket és mentorukat, a tanítványok a mes-
terüket. Nekünk is vannak ilyen időszakaink az 
életünkben, amikor nagy fájdalom ér bennün-
ket, amikor nem látjuk a munkánk eredményét, 
amikor a küzdelmek kerülnek előtérbe. De az 
apostolok együtt maradtak, összejöttek imád-
kozni, beszélgetni és ebbe az összegyűlt közös-

ségbe lépett be a feltámadt Úr Húsvétvasárnap. 
Az az Úr, aki legyőzte a fájdalmat, az eredmény-
telenséget, minden küzdelmet Ha hűségesek 
vagyunk hivatásunkhoz és így végezzük felada-
tainkat, kötelességeinket, ha hűségesen törő-
dünk azokkal az emberekkel, akik körülvesznek 
minket, az Úr hozzáteszi az ő részét és köztünk 
is megjelenik, bátorít, vigasztal, erőt ad. Csak 
tartsunk ki! „Mert a ti gondolataitok nem az én 
gondolataim, és az én útjaim nem a ti útjaitok…
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, any-
nyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, 
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” 
(Izajás 55, 8-9) 

Adrienn nővér
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A szolgálat örömében

	 ▪		 	Drága	 Stefi!	 Nagy	 örömmel	 és	 szeretet-
tel	 köszöntelek!	 Akik	 régebb	 óta	 ismerünk,	
tudjuk,	 megtapasztaljuk,	 milyen	 szeretet-
tel	 fordulsz	 az	 emberek	 felé.	 Akik	még	 nem	
ismernek,	nekik	szeretnélek	bemutatni:	Ros-
tás	 Péterné	 Stefit,	 mint	 embert	 és	 mint	 új	
sekrestyés	helyettesünket!	
	 ▪		  Drága Mariann, köszönöm, hogy 
lehetőségünk van beszélgetni! Régebben 
egy nőkből, anyukákból álló imacsoport-
ban voltunk együtt, onnan ismerjük egymást 
közelebbről.

	 ▪		 	Már	akkor	megragadott	a	figyelmességed,	
a	 szereteted,	 ahogy	 embertársaidhoz	 tudsz	
fordulni.	Tudod,	kivel	mi	történik,	érdeklődsz	
a	 másik	 után.	 Talán	 ezért	 volt	 nagy	 öröm	
bennem,	 amikor	 hirdetni	 hallottam,	 hogy	 új	
sekrestyésként	 leszel	 a	 közösségben	 jelen.	
Amikor	túlléptem	a	kettőnk	személyes	isme-
retségén,	 kíváncsiság	 ébredt	 bennem,	 hogy	
ez	a	nyitott	lelkű	Stefi	hogyan	fog	megjelenni	
sekrestyésként	 és	 vártam	 az	 első	 alkalmat,	
amikor	ebben	a	szolgálatban	szemlélhetlek.
	 ▪		  Azt gondolom, hogy talán épp az ismertsé-
gemnek köszönhető, hogy Abi atya felkért erre 
a szolgálatra. Ahol tudok, örömmel segítek, 
próbálom észrevenni a szükséget, szükség-
leteket. Hálát adok azért, hogy valóban oda 
tudok fordulni az emberekhez, egy-egy kedves 
szó, mosoly mindenkinek jól esik - nekem is. 

	 ▪		 	Az	 elmúlt	 években	 több	 zarándokutat	
szerveztél.	 Ez	 még	 korábbra	 nyúlik	 vissza,	
mint	Abi	atya	felkérése. 
 ▪   Igen, Henrik atyánál vettem részt először 
egy lengyel zarándokút részbeni szervezé-

sében. Minthogy kiállítás-szervezőként dol-
goztam, szívesen veszek részt mindig szervezé-
si munkákban.  Sok embert ismerhettem meg 
közösségünkből ezeken az utakon. A zarándok-
utak mindig összehozzák a résztvevőket. 

 

Jártunk Máriabesnyőn, Máriagyűdön, a pápai 
látogatáskor Csíksomlyón, majd ősszel Bátára 
zarándokoltunk már az Eucharisztikus kong-
resszusra készülve. Valóban, ilyenkor sokkal 
több emberrel ismerkedhetünk meg és kerül-
hetünk mélyebb kapcsolatba, mintha csak a 
templomban találkoznánk. 

	 ▪		 	A	 zarándokutak	 szervezésén	 kívül	 már	
több	 területen	 is	 szolgáltad	 a	 közösséget,	
konkrétan	a	liturgiát	is.	Mik	ezek?
 ▪   Felolvasóként is közel voltam már az ol-
tárhoz. Az áldozati adomány felhozói csoport 
részeként más embereket is hozzásegíthetek 
a szent szolgálatban való közreműködéshez. 
Augusztus eleje lehetett, amikor Abi atya meg-
keresett, kérdezte, hogy Vajda Zoltánt bizo-
nyos miséken helyettesíteném-e. Meghatód-
tam. Elcsodálkoztam, hogy méltónak érez arra, 
hogy ott szolgáljak. Rögtön igent mondtam. 
A csodálkozás, meghatódottság pillanatában 

Közös zarándoklat után másképpen 
köszönünk egymásnak, másképpen  
tekintünk egymásra, üdvözöljük egy-
mást, megöleljük egymást.
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valóban nem gondoltam még végig, mit is 
vállalok. Rádöbbentem, hogy nincs is olyan 
képzettségem, ami ehhez a szolgálathoz szük-
séges lehet. Nem tanultam a liturgiáról sem. 
Igen, feltettem aztán a kérdést, hogy s mint 
lesz ez, de akkor a gépezet már elindult.

	 ▪		 	Ezeket	a	kérdéseket	feltetted	Abi	atyának	
is?	
	 ▪		  Ó, nem, mert Ő bizalmat szavazott nekem, 
s ha Ő úgy gondolta, hogy én ezt a feladatot 
el tudom végezni, akkor ehhez nekem is így 
kellett hozzáállnom. Szóval elindult a gépezet. 
Az nehezítette a dolgot, hogy a templom-

ban folyt a fűtéskorszerűsítés. Hétköznap a 
plébánián, hétvégén a tornateremben voltak 
a szentmisék. Minden máshol volt, mint 
egyébként. Ebben az időszakban Vajda Zoltán 
már mindent mutatott, nagy türelemmel ma-
gyarázott. Az alapokat ekkor próbáltam elsa-
játítani, majd szeptember 1-től indult hivata-
losan a szolgálatom. A péntek és szombat esti, 
a vasárnapi kilences és fél 11-es misén látom 
el én ezt a szolgálatot. Meg kellett tanulnom 

az előkészületek munkálatait. Ezek közül nem 
is tűnt annyira egyszerűnek a misekönyv beál-
lítása. Azzal bátorítottam magam, hogy ha a 
zsolozsmás könyv használatát meg tudtam ta-
nulni, akkor ez is menni fog. Kaptam egy időre 
egy régebbi, használaton kívüli misekönyvet, 
ebben gyakorolhattam előre, és nagy öröm 
volt ebbe betekintést nyerni és fokozatosan 
megismerni. 

	 ▪		 	Rendkívül	 izgalmas	 lehet!	 Hány	 részt	 is	
kell	beállítani	egy	miséhez?
	 ▪		  A bevezetőt, a napot és prefációt, az am-
bón az olvasmányos könyvet is be kell állítani, 

a miseszándékot, a hirdetéseket ki kell készíte-
ni, továbbá az áldozati adományokat elő kell 
készíteni. Kezdetben sok bátorítást kaptam Abi 
atyától, de a hívektől is. Ahogy Te is megkeres-
tél, mikor hallottad a hirdetésben a sekrestyési 
megbízásomat, úgy mások is megszólítot-
tak, érdeklődtek, vagy akár kérdezősködtek a 
történtekről. Nagyon jól esett minden bátorí-
tás, amit ezúton is köszönök! Többen jelezték 
Abi atya kedves szavait, olyan miséken, amikor 

Rostás Péterné Stefi (balról a negyedik)
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én nem is voltam ott, nemcsak felolvasta a 
hirdetést, hanem pár szóval a közösségnek 
ajánlotta is szolgálatomat.

	 ▪		 	Mi	 lenne,	 amit	 a	 szolgálatod	 elejének	
pár	 hónapjából	 megosztanál	 a	 Szív-Hang	
olvasóival?
	 ▪		  A bakik. Mert azok azért jöttek sorba. 
Ezekből mind tanulni lehetett és kellett is. Bár 
Abi atya mindig nagyon segítőkészen mutatta, 
jelezte, hogy mi hiányzik, miről feledkeztem 
meg, engem a figyelmetlenségeim nagyon za-
varnak és sokáig bántanak. Előfordult például, 
hogy a kis tálkát nem vittem a kézmosáshoz. 
Vittem a kendőt és a vizet, de amikor odaju-
tottunk, nem volt hova tölteni vizet. Abi atya 
kedves, pajkos mosollyal kísérve a történteket 
nyúlt a kis tálkáért, megbocsátva, bátorítva 
tekintetével. De ennél sokkal mélyebben érin-
tett, amikor belefeledkeztem a misébe és nem 
a szolgálatra figyeltem. Későn indultam el 
perselyezni, ezzel zavartam a mise menetét - 
nagyon rosszul éreztem magam. Ekkor jöttem 
rá, hogy meg kell tanulnom: ezeken a miséken 
én szolgálok, és nem részt veszek. Nem fog-
lalhatnak le a csendes részekben sem Istenhez 
szálló gondolataim, figyelnem kell. Ezért ha 
tehetem, a vasárnap esti misére is elmegyek, 
amikor én is a hívők soraiból élhetem át a  
szentáldozat bemutatását.

	 ▪		 	Van	 egy	 előkészületi	 sorrend,	 hogy	min-
den	időben	a	helyére	kerüljön?	
	 ▪		  Most már magamnak alakítottam ki egy 
sorrendet, ami persze nincs kőbe vésve, de 
időbe telt, míg ez így kialakult. Elsőnek az ál-
dozati adományokat készítem elő. Legutoljára 
gyújtom meg a gyertyákat, praktikus okokból. 
A vasárnap reggeli misén nem szabad elfelej-
tenem a NAMI-t a gyerekeknek. Megtanultam 
a finom jelzéseket: mikor kell a cibóriumot 
megtölteni, mikor kell pikszis, egy vagy kettő, 

mikor kell a perselyezéshez, tálcázáshoz segít-
séget kérni.

A vasárnapi gyerekmisén még az is öröm-
mel tölt el, hogy sorra jönnek a virágzó arcú 
gyerekek, megigazítom rajtuk a ministráns 
ruhát, meggusztálom őket, szépek-e. Az em-
ber nem tudja levetkezni női mivoltát. A 
keresztelők pedig igazi földi-égi örömforrások.

	 ▪		 	Drága	Stefi!	Szeretnék	hálát	adni	Érted	és	
azért	a	szeretetért,	ahogy	az	Urat	szolgálod	a	
szent	liturgiában!
	 ▪		  Nekem nagyon sokat jelent, hogy az ol-
tárnál lehetek. Bátorítani szeretnék minden-
kit, akik a templom hátsó padsorait szokták 
meg, jöjjenek bátran közelebb, elől mindig van  
szabad hely. Érezzék ők is Isten ilyen közelsé-
gét és Isten hívja is őket minél közelebb! Én 
meg kérem az Urat, szerető Istenünket, hogy 
adja meg nekem a lelki és testi erőt, hogy e 
szolgálatot a jelen felállásban sokáig tudjam 
végezni!

Deo gratias!
N.F.M.

A hét eleje már várakozással telik. 
Várom a pénteket, a szolgálatot. Na-
gyon szép s igaz az ima, amit mise 
elején a ministránsokkal mondunk: 
megköszönjük az Úr ajándékát, hogy 
angyalai társaságában szent ol-
táránál szolgálhatunk! Valóban úgy 
érzem, hogy a szívem hevesebben 
dobog a szolgálatban.
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Villáminterjú Gergő atyával

	 ▪		 	Hogy	 érezted	
magad?	
	 ▪		  Örömmel voltam 
itt. Családiasnak ta-
láltam a plébánia lég-
körét. Azt gondolom, 
hogy a diakónusi szol-
gálati hely nagyon 
meghatározó az ember 
számára, végül is itt vé-
gez először lelkipásztori 
szolgálatot. Hálás vagyok, hogy itt próbálhat-
tam ki magam. Szép emlékeket őrzök erről a 
helyről.

	 ▪		 	Mit	 tanultál	 az	 itt	 töltött	 idő	 alatt,	 mit	
viszel	magaddal?
	 ▪		  Például, hogy hogyan kell egy hip-hop-rap 
együttest meghívni egy katolikus fesztiválra, 
vagy hogy milyen ministráns korcsolyázást 
szervezni, amikor egy héttel előtte kiderül, 
hogy aznap zárva van a műjég; és egyébként 
magabiztosan vezetni is itt tanultam meg. De 
a legfontosabb, amit megtanultam, azt hi-
szem az, hogy tényleg önmagamat kell adni. 
Van amiben jó az ember, és van amiben nem. 
Érdemes ezeket minél inkább felismerni. És 
megéri a jó oldalunkra koncentrálni, kihozni 
magunkból és az időnkből a legtöbbet. Má-
sokban is azt kell keresni, hogy mi az, amiben 
igazán jók, és azt megerősíteni. Sokkal haté-
konyabb, mint a kritizálás. Nagyon sok bátorí-
tást és konstruktív, építő visszajelzést kaptam. 
Ezekért nagyon hálás vagyok, és mind magam-
mal viszem. 

	 ▪		Lehet-e	még	találkozni	veled	itt	a	plébánián	
és	milyen	alkalmakon? 
 ▪   Persze! A PKH alkalmakon továbbra is részt 
veszek, a Super Obláták csapatát vezetem 
Guadalupe nővérrel. Ezenkívül havonta egy 
vasárnap a 9-es misén is itt leszek, és utána 
a ministránsgyűlésen. Részt veszek a fiú-lány 
túrán is. Aztán az ifi-hittan egy-két alkalmán is 
biztos. De bármikor örömmel jövök vissza! 

	 ▪		 	Van-e	még	 valami,	 amit	 hozzátennél,	 el-
mesélnél,	üzennél	a	közösségnek? 
 ▪   Hogy legyetek bátrak kockázatot vállalni 
az Istenre való ráhagyatkozásban. Persze nem 
úgy értem, hogy keresni kéne a nehézségeket, 
a feltűnést vagy túlvállalni magunkat. Ahogy a 
131. Zsoltár mondja: “nem járok nagy dolgok 
után, erőmet meghaladó csodák után” (131,1). 
De, ha valóban  “megnyugtattam és elcsönde-
sítettem a lelkemet” (131,2), ha sikerül egészen 
ráhangolódnom Istenre, akkor biztos, hogy 
megszólít az ő Szentlelkével: súg valamit. Egy 
közösségben ezeket a súgásokat kell nagyon 
keresni, azt hiszem. És sokszor kockázattal is 
jár, de ha a Jóistenben bízva bevállaljuk a koc-
kázatot, akkor olyan dolgokat tapasztalhatunk 
meg, amiket még “szem nem látott, fül nem 
hallott” (vö. 1Kor 2,9). Ahogy apukám idézte 
nemrég Einsteintől: “Az igazán jó ötleteket ar-
ról lehet felismerni, hogy mindvégig megvaló-
síthatatlannak látszanak”.

Szerk: H-B.T.
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Farsangoltunk

1. 
Ó, Júlia! Ékesebb vagy, mint egy könyvtár, 

Hasznosabb vagy, mint egy hólapát, 
Ha velem jössz, minden nap pizza vár, 

Most ugrik a majom a vízbe, de megkérdezem 
erről a apát.

2.
Ó, Te Drága Királylányka, 

Erdő mélyén járva, 
Csokifagyira vágyva
Találtam egy lábast, 

Ó, Te Drága Királylányka
Dolgozatom rólad írom,
szépségedről, Te Drága.

2020.	február	8-án	összegyűltünk	az	időutazós	plébániai	farsangra.	A	hagyományokhoz	híven	
volt	jelmezbemutató,	közös	vetélkedő,	táncház	és	tombola	is.	Bár	nem	voltunk	sokan,	családias,	
vidám	légkörben	telt	az	este.	Mindenkinek	köszönjük,	amit	beletett!	

Álljon	itt	kedvcsinálónak	és	az	utókor	számára	a	négy	vetélkedő	csapat	"középkori	verse",	amit	
az	egyik	feladat	során	megadott	szavakból	kellett	pár	perc	alatt	költeniük	és	felolvasni	a	csapat	
kiszabadítandó	"királylányának".

3. 
Mit ér a mosógép Ariel nélkül

Ki a házi feladatom
csillogó szemmel írja

A nyalókát a kezében fogja
s írja, csak írja.

4. 
Miközben fakanállal 
főztem az ebédnél,

szempillámat rebegtettem
a tankönyvnél.

Szerelmem vicces, mint a banánhéj.
Ennyi volt, hát készen vagyok

Köszi Hé!

fotó: Hős Gábor
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Vinni	Krisztus	keresztjét

Sokan talán idegenkedve közeledünk Egy-
házunk különböző szertartásaihoz: rózsafüzér-
ájtatosság, májusi litánia, szentségimádás, 
zsolozsma vagy éppen keresztút. Az idei évben 
saját tapasztalataimból fakadó lelkesedés-
sel, majd plébános atyával egyeztetve szer-
ettem volna, ha ezen formák is újra élettel 
töltenék meg közösségünket, ha úgy tetszik, 
újratöltenének bennünket olyasvalamivel, 
amire szükségünk van. 

Nem, nem az volt a célom, hogy mi töltsük 
meg e formákat élettel – mennyire emberi 
tákolmány lenne ilyen lelkülettel végzett bár-
milyen ima?! –, hanem hagyjuk, hogy mega-
jándékozottak legyünk. Hiszen bár Krisztus ke-

resztjét visszük és külsőleg úgy tűnik, mi adunk 
neki erőt, egy szusszanásnyi könnyebbséget, 
valójában nagyobb dolog történik: a mi szívünk 
válik a kereszt alatt hús-szívvé, érző szívvé, ke-
gyelembefogadó, nyitott szívvé. Ez is Isten egy 
megoldhatatlan rejtvénye: az odaadottságban 
megajándékozottság kettőssége…

Utunk,	Jézus,	velünk	járod

Az idei nagyböjtben – mint most már 
látszik – utolsó (szentmisén kívüli) közösségi 
alkalmaink közt járhattuk végig Krisztussal 
szenvedése útjának állomásain keresztül az 
üdvösségünkhöz vezető rögös utat – s milyen 
jó, hogy ezt megtehettük! Milyen sokat jelent, 
ha meglátjuk, böjtünkben nemcsak mi járunk/

Utunk, Jézus, velünk járod
Ünnepélyes közösségi keresztút 2020. március 5-én  
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jártunk Krisztussal az ő szenvedésének útján, 
hanem sokkal inkább Krisztus járja velünk az 
utunkat, péteri tagadásainkkor velünk zuhan 
a porba, bűnbánattartásunkkal velünk kel fel 
újra…

Szigmond Attila

A	mélyre	evezve

Keresztútjárásunk napján vigasztalanul 
telt az egész nap. Szeles, csontig hatoló hideg 
volt. Mi – a kisközösségek tagjai – ünnepélyes, 
nálunk szokatlan, újszerű keresztútra készül-
tünk. Vajon engedik az égi hatalmak, hogy 
lelket-szívet-elmét megmozgató, 
csoportosan összeállított saját 
passiónkat eljárhassuk? Fürkész-
tük az eget. Esernyővel, melege-
bb öltözékkel, sállal, sapkával és 
túlfűtött szívvel gyülekezetünk 
templomunk előtt.

Imáink meghallgatásra talál-
tak! A kezdés előtt elállt az eső, 
így az esernyő- és kapucni-erdő 
nem fedte el a gondolatoktól el-
komorodott, könnyektől fátyolos 
szemű, Jézus szenvedését átélő 
arcokat.

Vittük a nagy keresztet ál-
lomásról állomásra, élőképekkel 
jelenítettük meg az egyes stációkat, énekeltünk 
és a borús ég alatt lassan besötétedett. Az út 
végén a pislákoló gyertyák fényében levettük 
Jézust a keresztről.

Döbbenetesen szép, meghitt, felemelően 
együtt-rezgő keresztutat jártunk a templom-
kertben. Szentlélektől vezérelt, Istentől áldott 
csodálatos gondolatok, sokszor bátor, őszinte 
tanúságtételek hangzottak el.

Könnyekig meghatottan botorkáltam, és 
nem a hidegtől reszkettem. Az együtt megélt 
közös élmény komolyan megrendített. Kicsik 
és nagyok, fiatalok és idősebbek mind együtt 

voltunk!
Nagyon szép példája volt ez annak, hogy 

valamennyien egy-egy színes nagy öltéssel 
igyekszünk foltozni egyházközségünk sebzett, 
olykor szakadozó szövetét.

Együtt,	egymással,	lelkiségben

Kapaszkodjunk össze! Tegyünk meg ezentúl 
is mindent Egyházunkért, folytassuk elődeink 
sokszor elfeledett hagyományait, mert általuk 
Krisztus »lelket és életet« ad nekünk (vö. Jn 
6,63).

Gyengeségünk egyedüli támasza Krisz-
tus Urunk feltámadása, szeretete, békéjének 
megérzése. Együtt, egymással, lelkiségben 
éljük meg sajátos idei böjtünket. Nekünk most, 
ebben az időben is van okunk örömre: várjuk 
Urunk feltámadását!

A feltámadás reménye adjon nekünk erőt, 
hitet, bizakodást, hogy mihamarabb a szokott 
mederben folyhasson életünk, Egyházunk hi-
tét újra közösségben élhessük meg!

Józsa Bea 

fotók: Borzai Tibor



10

Velünk történt

Kicsik és Nagyok

Egy évvel ezelőtt vetődött fel, hogy ismét 
legyen lehetőség arra, hogy a Főplébánián 

a vasárnapi 9-es misén a gyereksereg az oltár 
előtti kisszékeken ülve vehessen részt a misén.

A kisközösségek megbeszélésén várta 
Abi atya a plébánia életének megújítását, 
megerősítését szolgáló ötleteket. Ott hangzott 
el, hogy hiányzik a gyerekmisékről, hogy a kicsik 
az őket megszólító atyák közelében figyelhes-
senek, a bátrabbak válaszolhassanak vagy szere-
pelhessenek akár.

Az én gyerekeim immár kamaszkorba léptek, 
felnőtté váltak, de talán pont amiatt, hogy má-
sok is élhessenek a lehetőséggel, nagyon lelke-
sen fogadtam a felvetést, Abi atya pedig felkért, 
hogy legyek szervezője az elgondolásnak. 

Amikor elvállaltam a szervezést, a fő gondo-
lat az volt, hogy az ifi felvigyázók hidat teremthet-
nek a különböző korcsoportok között, hiszen ahol 
kicsik a gyerekek, nehezebben működtethetők a 
kapcsolatok, pedig éppen olyan nagy szükség 
van rájuk, mint bármely életszakaszban.

Ezt követően kezdődött meg a szervezés,  
igyekeztem mindenkit személyesen meg-

szólítani. Zabán Klári, mint korábbi gyerekvi-
gyázó, tartott egy felkészítő alkalmat, ahol Abi 
atya is jelen volt és az alkalom zárásaként közös 
imában kértük munkánkhoz Isten segítségét.

Mikor elindultunk – a templom nyári felújí-
tását követően –, rögtön nehézségek is jelent-
keztek. Például az, hogy a kicsiket a szülők is 
követték az első sorokba, így pont a gyerekek 
vigyázásával megbízott ifik nem fértek oda. Ha 
kevés a tapasztalat, nagyon nagy fantáziára van 
szükség ahhoz, hogy jól elő tudjunk készülni a 
feladatra.

Szerencsére már a kezdet kezdetén is voltak 
bátor és lelkes kicsik, akik előre mertek ülni, és 
köszönet illeti Abi és Áron atyát, valamint Lőw 
Gergő diakónust, hogy ők is bátorították a gye-
rekeket.

Lassacskán működni kezdett minden, mert 
mindenki - támogató szeretettel - a megoldást 
kereste, amiért hálásnak kell lennünk.

A báránykák nem sokkal karácsony után csat-
lakoztak hozzánk, és azóta is lelkesen töltenek el 
egy-egy hetet az ifi gyerekvigyázók által kiválasz-
tott két gyerkőcnél.

A legfontosabb, amit megtapasztaltam az el-
múlt hónapok során, hogy a kamasz ifik, akiket 
mi szülők inkább gyerekként kezelünk – bár tud-
juk, hogy egyszer felnőtté válnak – mennyire ko-
molyan és megbízhatóan tudják ellátni a rájuk 
bízott feladatot! Merjünk tehát bízni bennük, 
mert erejük és hitük egyben plébániánk jövője is. 
Köszönet Értük és Nekik!

Imádkozzunk  azért, hogy tényleg hidat 
jelentsenek, mert képesek rá.

Erdős-Varga Juli
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Isten a hegyen (Gran Paradiso, 2019)
II. rész  

Számomra	csak	itthon,	utólag	vált	tudatossá,	
mennyi	párhuzam	vonható	az	Istent	kereső	

„lelki	 utazás”	 és	 a	 hegymászás	 között.	 A he-
gyen emelkedve az ember kénytelen minden 
fölösleges dolgot maga mögött hagyni. Itt min-
den plusz kiló teher, ami akadályoz. Élelemként 
is csak néhány müzli szeletet, vékony csemege 
kolbászt, olajos magvakat vittünk magunkkal. 
Nincs	már	térerő,	ami	a	földi	világ	által	kínált,	
a	 figyelmet	 szétszóró	 információk	 özönével	
borítana	el. Még maga a levegő is, ami minden-
napi közegünk, betölti tüdőnket, egyre ritkábbá 
válik, úgy, hogy az utolsó pár száz méteren fél-
percenként meg kell állni, hogy elég oxigént tud-
junk belélegezni a következő néhány lépéshez. A 
hangok szinte megszűnnek, vízesés robaja sem 

hallatszik már (a gleccser délután kezdett olvadni 
és a víz csak lentebb állt össze patakká), csak a 
legközvetlenebb közelség neszei hallhatók. Mó-
dosult	 tudatállapot,	 valamiféle	 kontempláció	
ez. Föntről az ember egészen más szempont-
ból tud visszatekinteni az eddigi útra – és saját 
életútjára is, mint amit megszokott. Megérzi, 
„mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és 
a mélység” (Ef 3,18); látja saját kicsi és törékeny 
voltát, s a Teremtő Atya hatalmas műveit. Vala-
hogy helyükre kerülnek a dolgok, s helyére kerül 
az ember is a teremtett világban. Mert	nemcsak	
saját	gyöngeségét	és	korlátait	érzi	meg,	de	erőt,	
önbizalmat	 is	 merít	 a	 csúcs	 meghódításából:	
megtapasztalja,	hogy	Isten	segítségével	mire	is	
képes.
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A csúcsról jól láttuk az Alpok északabbra 
húzódó hegyláncait és csúcsait, köztük a Mont 
Blanc-csoportot, a Matterhornt és a Dufour-
spitzét. Szabó Bandi mintha térképről olvasná, 
sorolta valamennyit. Bő fél óra után elmondtuk 
az Úrangyalát és visszafelé indultunk, kezdetben 
néhol eléggé kitett, sziklás részeken, ahol a kö-
téllel való biztosítás szükséges volt, majd lent, a 
gleccsert újra elérve, ismét felcsatoltuk a hágó-
vasakat, kialakítottuk a partikat és kézbe vettük 
a jégcsákányokat. Más úton mentünk visszafelé, 
mint amin feljöttünk, ugyanis az első rövid sza-
kasz után rákanyarodtunk a kicsit északabbra 
lévő Laveciau-gleccserre. Bizonyos mértékig 
kockázatos döntése volt ez túravezetőnknek, 
mert bár ez is szokásos útvonal és a kitaposott 
ösvényt is láttuk, jól kivehetőn elég sok gleccser-
hasadék szegélyezte, olykor keresztezte utunkat. 
Voltak helyek, ahol óhatatlanul át kellett ugrál-
nunk ezek fölött. Az ember sosem tudhatja, pon-
tosan mi van alatta, s beszakad-e. A párhuzam 
itt is áll: miként a gleccseren, úgy a lelki életben 
is biztonságosabb az előrejutás mások segítsé-
gével, tapasztalt vezető iránymutatásával. Az 
ereszkedésnél egyébként, szemben a csúcstá-

madással, a kötélcsoport vezetője halad hátul. 
Továbbra is fontos szerepe van annak, aki elől 
megy, mert ő látja az ösvényen megmutatkozó 
közvetlen veszélyeket. Esetünkben, miként már 
a csúcs felé is, a fiatalabb korosztály „négyes-
fogata” ment elöl, s közülük elsősorban Szabó 
Csenge és Kovács Vince igyekezett alaposan fel-
mérni a terepet. Az érzékelhető olvadás ellenére 
szerencsére stabil volt a gleccser felszíne.

A gleccserről végül annak alsó harmada 
előtt balra, déli irányban tértünk le, hogy egy 
kövekkel borított platón keresztül térjünk vissza 
a menedékházba. Ezen a szakaszon tudatosult 
bennünk igazán, mennyit is haladtunk koráb-
ban fölfelé (mintegy 1.300 métert). A visszaút 
ugyanis nagyon nehezen akart véget érni. 
Először egy meglehetősen kényelmetlen, szik-
lás ereszkedő következett, amelyen olykor hasra 
fordulva haladtunk lefelé. Majd egy hosszú hegy-
gerinc jött, a völgy mellett Nyugatra, amelyben 
kora reggel haladtunk fölfelé. A menedékház 
már látszott, de csak nagyon lassan jutottunk 
közelebb hozzá. A gerincről lejőve megáradt 
patakon kellett átmásznunk, majd egy végső 
erőfeszítéssel, ismét csak igen kényelmetlen, 
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nagy kövekkel borított mélyedésen keresztül 
tudtunk a menedékházhoz eljutni. Fél nyolc 
tájban értünk vissza, tehát a csúcstámadás napja 
14-15 órányi mászást és ereszkedést hozott (ter-
mészetesen a fiatalabb csoport ért le először). 
A vacsora mellett kimerülten, de megkönnyeb-
bülve, volt mit átbeszélnünk, felelevenítenünk. 
Az éjszakai alvással sem volt gondja egyikünknek 
sem.

Másnap délelőtt, Mária mennybevétele 
napján röviden betértünk a menedékház mel-
letti kis kápolnába, amelyet Don Louis Frassy 
(1931-1993), egykori valsavarenche-i plébános 
épített 1968-ban. Közös imával és a „Boldog- 
asszony Anyánkkal” búcsúztunk a menedékház-
tól, majd a két nappal korábbról már ismert ösvé-
nyen leereszkedtünk Pontba, ahonnan az autók-
kal a Lago Maggiore felé vettük az irányt. Ott 
terveztünk kempingezni. Mivel az összes tóparti 
kemping tele volt, továbbmentünk a tó nyugati 
nyúlványa fölött elhelyezkedő Lago di Mergozzo 
partjához, ahol végül sikerült helyet találnunk 
(Camping La Quiete). Romantikus táborhely volt, 
tóparti sátorhellyel, fürdéssel, immár meleg 
vizes zuhanyzókkal, egyszóval pazar helyszínen.

Visszatérésünk a civilizációba másnap, pén-
teken, veronai városnézéssel folytatódott, hogy 
végül hosszú út után, éjféltájban, mindnyájan 
szerencsésen hazaérjünk.

Az	 ötnapos	 „kiruccanás”	 életre	 szóló	 él- 
mény	 volt.	 Nem pusztán azért, mert immár 
kipipálhattuk életünk első négyezresét, amely-
nek teljesítése egyáltalán nem volt kézenfekvő. 
(Szabó Bandi utóbb bevallotta: előzetesen kb. 
30%-nyi esélyt adott annak, hogy csapatunk 
minden tagja feljut a csúcsig.) Természetesen 
jó érzés, hogy képesek voltunk legyőzni ma-
gunkat s a visszahúzó erőket. Az igazán nagy 
csoda azonban, azt hiszem, a Teremtő Isten 
művének közvetlen közelről való megpillan-
tása, az Ő gondviselő szeretetének és a közös-
ség összetartó erejének a megtapasztalása 
volt. Hálásak vagyunk és köszönettel tartozunk 
túravezetőnknek, Szabó Bandinak is, aki vál-
lalta értünk a túra nehézségeit és a vezetés 
felelősségét. Köszönjük továbbá azoknak a hívek-
nek a háttértámogatását, akik imáikban hordoz-
ták kis csapatunkat. Őket mindnyájukat még a 
hegyről való lejövetelünk napján közös imával 
az Úr elé vittük, kérve, hogy ha magashegyi 
túrára bármely okból, különösen öregség vagy 
betegség miatt nem is jutnak el, mutassa meg 
számukra is az Ő ezerarcú szeretetének gazdag-
ságát és gondviselő jóságát.

Túránkról ízelítőként néhány képet helyez-
tünk el a következő címen elérhető internetes 
mappában: bit.ly/GranParadiso2019

Komáromi László

52.	NEMZETKÖZI
EUCHARISZTIKUS	
KONGRESSZUS

Regisztráció: https://registration-iec2020.hu/; papíralapon Plébániánkon, 
vagy az alábbi telefonszámokon
Szállásfelajánlás: papíralapon Plébániánkon, vagy a honlapról letölthető 
űrlap segítségével emailen
Önkéntesség: https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg

Kérdéseitekre szívesen válszolunk e-mailben, vagy telefonon:
Arany Tóth Attila: kedd, csütörtök 17-18 óra között, +36 30 5488 464, 
attila.aranytoth74@gmail.com
Ledneczki Pál: hétfő, szerda 17-18 óra között, +36 30 203 8293, 
ledneczkipal@gmail.com
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Historia Domus - 21. rész

Elérkezett az 1938-as év, mely egyben az  
Eucharisztikus Kongresszus éve is volt.
Mielőtt Wimmerth Béla plébánosunk  His-

toria Domusát folytatnánk, nézzünk egy kicsit 
távolabbra is, hogyan készült Magyarország az 
ünnepre.

„1938. május 25-29. között több mint félmil-
lió magyar és külföldi zarándok látogatott Buda-
pestre, hogy részt vegyen a 34. Eucharisztikus 
Világkongresszuson. A közel kétéves előkészítő 
munka után a magyar főváros ünnepi díszbe 
öltözve várta mintegy 30 ország képviselőit, 
köztük magas rangú egyházi és állami meghívot-
takat, hogy Chicago, Sydney, Dublin, Buenos 
Aires és más rangos világvárosok nyomdokaiba 
lépve méltó helyszíne lehessen ennek a katolikus 
világeseménynek.”

Megtépázott, a háborúból éppen csak ki-
lábaló, erősen megcsonkított országunknak igen 
nagy tisztességet jelentett a megrendezés joga.

 „A kongresszus „főpróbájának” tekinthető 
az 1930-ban megtartott Szent Imre-év. Az Ár-
pád-házi herceg halálának 900. évfordulójára 
nemzetközi léptékű ünnepségsorozatot rendez-

tek, melyre XI. Piusz pápa legátusa, Sincero bíbo-
ros (vatikáni pápai legátus), valamint további 6 
bíboros és mintegy 100 külföldi püspök érkezett. 
Az előkészítés során szervezett lelkigyakorlato-
kon és népmissziókon csak a fővárost számítva 
mintegy 130000 hívő vett részt. A jubileumi ün-
nepség sikere megerősítette Serédi Jusztinián 
hercegprímást abban a gondolatban, hogy 
1938-ra, Szent István király halálának 900. évfor-
dulójára Magyarország szerezze meg az Eucha-
risztikus Világkongresszus szervezésének jogát. ”

„A hazai előkészítést szolgálta a „kettős 
szentév” meghirdetése, mely összehangoltan 
az Eucharisztikus Világkongresszusra és a Szent 
István-évre készítette fel a hazai résztvevőket. 
Az Actio Catholica helyi szervezetein keresztül 
országszerte előadások, lelkigyakorlatok és más 

hitéleti programok lebonyolítását vál-
lalta az Oltáriszentséghez kapcsolódó 
témákban. 1937 őszén és telén az es-
pereskerületekben helyi eucharisztikus 
kongresszusokra várták a híveket. 1937. 
december 31-én pedig ünnepélyesen 
megnyitották a Szent István jubileu-
mi évet. Az Eucharisztikus Világkon-
gresszus lebonyolítását legfelső szinten 
az Előkészítő Főbizottság irányította, 
alá 14 bizottság tartozott, melyek pl. 
a hitbuzgalmi, a műszaki, a pénzügyi, 
a közlekedési, a vendéggondozási, a 
művészeti és az egészségügyi feladato-
kat látták el.”

„Az ünnepségsorozat célja a katolikus 
keresztény hit középpontjában levő Eucharisz-
tia, vagyis az Oltáriszentség mélyebb megértése 
és tiszteletének előmozdítása. A rendezők min-
den alkalommal nagyszabású körmenetekkel, 
szentmisékkel, előadásokkal és kulturális pro-
gramokkal várták a résztvevőket, akik jelenlé-
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tükkel tanúságot tettek a katolikus hit melletti 
elköteleződésükről és reprezentálták az egyház 
társadalomformáló szerepét.”

Szent Ágostontól kölcsönzött jelmondata – 
„az Eucharisztia a szeretet köteléke”  volt.

Erre az alkalomra született a „Győzelemről 
énekeljen napkelet és napnyugat” kezdetű, a 
kongresszus számára írt himnusz.

Forrás: http://ujkor.hu
Az idézeteket a „ Magyarország a nemzetközi katoli-
cizmus pódiumán: az 1938-as Eucharisztikus Világkon-
gresszus” c. cikkből vettük. 
Szerző: Kosztolányi Tímea 2018-09-14
---------------------------------------------------------------

És most nézzük meg, hogyan  vette ki részét 
plébánosunk Pestszentlőrincen az ünnepségso-
rozatban, illetve mik történtek párhuzamosan  
szűkebb pátriánkban.

Erről ugyan már korábbi számunkban (2018 
Veni Sancte, Ledneczki Ágnes: Pestszentlőrinc 
1938. A 34. Eucharisztikus Világkongresszus em-
lékei városrészünkben c. cikk,  15-17 old.) részle-
tesebben is beszámoltunk a Historia Domus  

alapján, de talán érdemes még egyszer kiemelni 
az itteni eseményeket.

Az Emericana Corporatio Laurentia (A Foe-
deratio Emericana 1921–1946 között működő 
katolikus egyetemi és főiskolai hallgatók szövet-
sége) helyi csoportja minden hétfőn előadásokat 
tartott a az életben felmerülő problémákról. A 
hallgatóság zsúfoltan megtöltött teremben, (kb. 
700 fővel) nagy figyelemmel kísérte a beszéde-
ket.

Az Eucharisztikus Világkongresszus al-
kalmával felszólították a gyárakat, üzemeket, 
hivatalokat, hogy alkalmazottjaik lelkigyakor-
laton vegyenek részt. A felszólításnak eleget is 
tettek, úgy, hogy február második felében sok 
ezren vettek részt az alkalmakon, gyóntak és 
szentségekhez járultak. Ennek a kezdeményezés-
nek más, üdvös hatásai is voltak, házasságokat 
rendeztek, több áttérés történt, sok elhanyagolt 
lélek járult ismét az Úr asztalához.

A kongresszus előkészítéséhez tartozott 
az április 23-27-ig zajló Eucharisztikus egyház-
községi napok rendezése Pestszentlőrincen.  A 
kezdő napon este, litániával egybekötött szent-
ségimádás volt a legméltóságosabb Oltáriszent-
ség előtt.  A férfiak, asszonyok, ifjúság és gyer-
mekek nevében külön meghívott vendégek 
méltatták az eucharisztiát. Másnap a 7-8-9 órai 
szentmisén közösen áldoztak a hívek és mintegy 
4000-ren járultak az Úr oltárához. Ezt ünnepi 
szentmise követte, majd ½ 12-kor díszgyűlés volt 
a kultúrházban, ahol megjelent Kiss István kun-
szentmiklósi esperes, dr. Endre István alispán is. 
Christus vincit – énekelte a polgári leányiskola 
kórusa, majd a plébános úr zárószavai után a 
Győzelemről énekeljen kezdetű eucharisztikus 
himnusz hangzott el. 

Az ünnepség folytatásának leírása következő 
számunkban lesz.

Szilárdi Ferencné
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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

Állandó munkatársak: 
Szerkesztő: Hős-Burucs Tímea

Korrektor: Fierer Zsuzsa
Tördelő: Koppányi Viola

Szilárdi Ferencné, Nagyné Ficza Mariann
Következő lapzárta: 2020. május 3.

NAGYSZERDA
12:00-16:00 zsolozsma+szentségimádás
18:00-19:00 mise+zsolozsma (csak élő közvetí-
tés)

NAGYCSÜTÖRTÖK
9:00-9:45 általános feloldozás, áldoztatás
9:45 zsolozsma
12:00-16:00 zsolozsma+szentségimádás
16:00-16:45 általános feloldozás, áldoztatás
18:00-19:00 mise (csak élő közvetítés)

NAGYPÉNTEK
9:00-9:45 ünnepélyes zsolozsma
10:00-15:00 kereszthódolat a templomkertben
12:00 zsolozsma
15:00-16:00 keresztút (csak élő közvetítés)
18:00-19:00 nagypénteki liturgia (csak élő köz-
vetítés)

NAGYSZOMBAT
9:00-9:45 ünnepélyes zsolozsma
12:00-16:00 zsolozsma+szentségimádás
20:00-21:00 vigília mise (csak élő közvetítés)

HÚSVÉTVASÁRNAP
9:00-9:45 általános feloldozás, áldoztatás
11:00-12:30 mise+zsolozsma (csak élő közvetí-
tés)
16:00-16:45 általános feloldozás, áldoztatás

HÚSVÉT HÉTFŐ
9:00 mise+zsolozsma (csak élő közvetítés)
10:00-12:00 szentségimádás+zsolozsma
18:00 mise+zsolozsma (csak élő közvetítés)

A	szentmisék	és	a	keresztút	csak	internetes	
közvetítésen	keresztül	követhető.	

Nagypénteken a templomkertben lesz fel-
állítva a kereszt, ahol egész nap lehetőség lesz 
kifejeznünk hódolatunkat a Megváltónk kereszt-
je előtt. 

Nagycsütörtökön és Húsvétvasárnap ösz-
szesen négy alkalom kínálkozik, hogy általános 
feloldozásban és szentáldozásban részesüljünk. 
Akinek az életkora, valamint a körülmények és 
az egészségi állapota engedi, élhet valamelyik 
lehetőséggel, de továbbra is érvényes a főpász-
torunktól kapott felmentés a kötelező szentmise 
hallgatása alól, így azok sem követnek el bűnt, 
akik nem tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel.

Ezúton is kérjük idős Testvéreinket, hogy 
maradjanak otthonaikban, interneten keresztül 
kapcsolódjanak be a liturgiába, és a lelkiáldo-
zás lehetőségével éljenek, valamint indítsák fel 
magukban a tökéletes bánatot. Legyenek biza-
lommal mennyei Atyánk iránt, aki ismeri emberi 
szívünk minden gondolatát.

Szentmise szándékot alábbi e-mail címre 
várjuk: pszlorincfoplebania@gmail.com.

Köszönjük eddigi imáikat, és mi is minden 
nap imáinkba foglaljuk plébániánk minden tag-
ját!

* * *

NAGYHETI	SZERTARTÁSOK

NAGYHÉTFŐ ÉS NAGYKEDD
12:00-16:00 zsolozsma+szentségimádás
18:00-19:00 mise+zsolozsma (csak élő közvetí-
tés)


