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 2022. Pünkösd

szív-hang
A PESTSZENTLŐRINCI FŐPLÉBÁNIA IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

XXVI. évfolyam/2. szám

„Minden Egész eltörött, Minden láng csak 
részekben lobban, Minden szerelem dara-
bokban, Minden Egész eltörött” – kiált fel 
fájdalmasan Ady Endre, összefoglalva kora 
entellektüeljeinek meghatározó életérzését, 
mely napjainkra mintha az európai ember 
megkerülhetetlen, közös tapasztalatává vált 
volna.

Persze az emberiség történelme valami-
képp a kezdetektől hordozza a bűn általi seb-
zettség, az Istentől való elszakadás következ-
ményeit, így a kezdeti Egység, az Isten-ember, 
ember-ember és az ember-természet harmó-
nia megbomlását, kapcsolataink és belső va-
lónk összezavarodottságát is. Már a Szentírás 
kezdő lapjain jelen van a szeretetlenség, a 
bizalmatlanság, a másik megértésének hiánya 
és az emberi gonoszság megannyi formája. 
Testvér testvére ellen fordul, a sokaság pe-
dig megfeledkezik az Egyről, egységünk és 
„egész-ségünk” Forrásáról.

De a „minden Egész eltöröttsége” külö-
nösen is, sajátosan is, talán az eddigieknél 
sokkal markánsabban jelentkezik korunkban. 
Mindaz, ami korábban biztonságot és iga-

Ki mindeneket 
összetart

zodási pontot nyújtott nekünk, mintha csak 
szétforgácsolódna körülöttünk és bennünk. 
Miután az Isten élő és átható Jelenlétének, 
Közelségének tudatát már-már végérvénye-
sen sikerült száműzniük mind a társadalom, 
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mind az egyén életéből, ma minden korábbi-
nál alattomosabb módon magának az ember-
voltunknak az alapjait kezdik ki az önmegvál-
tás ígéretével kecsegtető, de valójában csak 
teljes pusztulást és halált hozó ideológiák. Ki 
menthetne hát meg bennünket a végső szét-
eséstől?

Pünkösd örömteli üzenete abban áll, hogy 
van Valaki, aki – az introitusnak a Bölcsesség 
könyvéből kölcsönzött szavaival élve – „min-
deneket összetart”: az Úr Lelke, aki titokza-
tos módon, a maga rejtettségében, de mégis 
mint Isten élő és átható Jelenléte és Közelsé-
ge „betölté a földkerekséget”. A Szentlélek, 
Isten Szeretetének Lelke, aki összetartja az 
Atyát és Fiút, és akit az Atya és a Fiú azért küld 
el hozzánk, hogy bennünket is a Szenthárom-
ság belső Életének kötelékei tartsanak össze, 

és óvjanak meg a darabokra hullás rémétől. 
Ő az, aki visszavezet és hozzáköt minket is a 
valódi Egységhez, az igazi Egészhez.

Ha megtörtséget, töredezettséget, szét-
szakítottságot élünk át, ha körülöttünk és 
bennünk minden darabokban van, ha Isten- 
és emberszeretetünk, szerelmünk lángja csak 
részekben lobban, hívjuk a Szentlelket! Ő, az 
Élő Szeretet Lángja kiéget belőlünk mindent, 
mi elszakíthatna bennünket az Istentől. Ő, a 
mi szívünk mélységeinek Orvosa, képes ki-
szárítani és beforrasztani bennünk a bűn és 
a szakadás üszkös, gennyes, szétrothadó se-
beit, megáldva minket az „Egész-ségesség”, 
az isteni Életben való részesedés csodálatos 
kegyelmével.

Farkas Ferenc atya

Jöjj Szentlélek, jöjj segítségemre! 
Személyes, családi, kis- és nagy kö-

zösségi könyörgés ez ezekben a vész-
szel teli időkben, mondhatni egyete-
mes több mint kétezer esztendeje az 
egész keresztény világban, és hatásá-
ban azon is túl, mindenkoron. Hitem, 
hitünk szerint!

Ha talentumot kapsz valamire, el 
ne ásd, hanem használd, ne a saját, 
hanem az Úr dicsőségére, hisz száz-
szoros, ezerszeres fizetséget kapsz, 
kaphatsz érte a Mennyben – hallhat-
juk az evangéliumban, prédikációban 
vagy közösségi beszélgetésben, és 
kapjuk vagy adjuk egymástól és egy-
másnak az áldásban!

S valóban, jóra kell, és lehet használni az 
isteni adományt! Két évvel ezelőtt kitört a 
pandémia, s olyan családapák, családanyák 
vesztették el kenyérkereső állásukat (turiz-
mus, éttermi vagy egyéb szolgáltatásokban 
dolgozók), akikre a család anyagi biztonsága 
épült. S ahol nagy a szükség, közel a segít-
ség. Így mozdult egy emberként meg pl. a 
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola, vagy 
a plébániá(i)nk, óvodánk felnőtt közössége, 
amikor pénzügyi támogatásokra vagy tartós 
élelmiszer adományokra gyűjtést indítottunk 
a rászorulóknak. Akiket személyesen is ismer-
tünk, hiszen együtt vagyunk, voltunk velük 
közösségben, misén, kiránduláson, hétközna-
pi és ünnepi alkalmakkor. 

Ugyanígy segítettük régóta tolószékbe 
kényszerült iskolatársunk mozgást segítő te-
rápiáját az elmúlt tanévekben anyagi hozzájá-
rulásunkkal. S idén vele együtt ünnepelhettük 
bérmálkozását is május 14-én.

Tanúságtételre kértek most tőlem egy 
összefoglalót arról, hogyan éltem meg az ál-
talam (is) indított, a kárpátaljai (országukon 
belüli) menekülők megsegítésére szervezett 
adományozást személyesen. Ha csak egy szó-
val kellene, így válaszolnék: megrendülten. 
Több szóban: felemelően, állhatatosan, érzel-
mesen és büszkén. 

Tényszerűen

A háború megindulását követő napokban te-
lefonon felhívtam Máté Csaba szabolcsveres-
marti görögkatolikus, cursillos atyát, hogyan 
tudnánk mi itt Pestszentlőrincről személyesen 
is támogatni az ő menekülteket segítő tevé-
kenységét. S akkor újra bedobtam egy követ a 
„Szentlélek tavába”, az elkezdett fodrozódni, 
először kisebb, majd egyre nagyobb hullámok 
keletkeztek benne, túlérve a szemmel látható 
határon, és megindította a segítség áradását. 
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Nincsen benne semmi túlzás, közösségek a 
közvetlen környezetünkből, ismerősök és is-
meretlenek bel- és külföldről jeleztek vissza 
azért, hogy megerősítsék segítő szándékukat. 
A Házas Hétvége, a Cursillo mozgalmakból, a 
Családok Jézusban Közösségből, keresztények 
és attól távolságot tartók, barátok, rokonok, 
ismerősök és ismeretlenek jeleztek vissza, 
hogy egyetértenek, támogatják ezt a szándé-
kot. Sokan azért is kerestek, hogy elmondják, 
Csaba atyáért vagy csupán az én szavamra 
nem volt kérdés számukra, hogy jó helyre 
megy pénzügyi adományuk. Nagy szó ma a 
hitelesség: KINCS, AMI VAN!

Nagyhét hétfőjén vittem ki a plébánián 
és az iskolában gyűjtött tartós élelmiszert 
Ungvárra és Sislócra. Egy másik autóval kí-
sért bennünket dr. Erdélyi Tatjána kisvárdai 
nőgyógyász szakorvos, akinek a kisvárdai 
Kárpátalja Házban még szintén telerakták 
adományokkal az autóját. A diplomáciai pa-
pírok segítségével (oda- és vissza is) kb. tíz 
perc alatt sikerült a határon átmennünk. Hú-
szas éveikben járó kiskatonák voltak az ukrán 
határőrök, ám bennem feléledt az a múltbeli 

érzés, amikor még három évente mehettünk a 
80-as években nyugatra, s valahogy megbor-
zongtam ettől az ellenőrzéstől is.  

Ungvárra mentünk a gyermekkórházba, 
ahol az igazgató fogadott nagy lelkesedéssel, 
és bemutatta szinte az egész kórházat ne-
künk. A doktornő volt a tolmács, a gyerme-
keknek, menekülteknek (ukránnak, orosznak 
egyaránt) életmentő inzulint, fecskendőket, 
számos orvosi eszközt, ápolási segédanyago-
kat vittünk. A kórház udvarán nagyon szép 
– Monarchiabéli – ivókút található egy bolt-
íves, szenteket ábrázoló, ólomüveges, kápol-
naszerű építményben. Ezt is megrendítő volt 

ott látni! A város nyugodt, pezsgő arcát 
mutatta, nyitva volt a kebabos, sétáltak a 
párok, férfiak, családok - mintha minden 
a szokásos mederben folyna az Ung folyó 
partján. Ám a kórházban ott voltak azok 
a gyermekek (anyák), akiket már a há-
ború borzalma űzött Ukrajna békésebb, 
nyugati felére. Majd találkoztunk Jozefa 
nővérekkel, akik menekült lányokat fo-
gadtak be, és folyamatosan istápolják, 
nevelik őket. Nekik is tudtunk adni sze-
mélyes adományokat.

Ezek után tengelytörő utakon jutottunk 
el a mintegy 10 km-re lévő Sislóc magyar 
településre, Fülöp János görögkatolikus 
atyához és családjához, amely fő úticé-
lunk volt aznap. Csaba atya szándéka sze-

rint az adományokból hét kárpátaljai magyar 
településen fognak ingyen konyhát felállítani 
az oda menekült családok, anyák, árvák részé-
re, és három helyen ez már hónapok óta mű-
ködik, köszönhetően többek között nekünk/
nektek is! Számos házat, nagyon szerény kö-
rülmények között élő csonka családot, ma-
gyart, ukránt, oroszt meglátogattunk aznap 
délután, s a parókia konyháján készült meleg 
vacsorát szállítottunk ki számukra. Most is 
csak megindulva tudok arra gondolni, hány-

szor, hány nyelven kaptunk áldást csupán 
azért az egy tál ételért!

Csaba atyával tovább folytatjuk a gyűjtést, 
és az alábbi kérését tolmácsolom: aki adomá-
nyoz, mindenképp írja meg a közleményben 
e-mail címét és nevét azért, hogyha vége lesz 
a háborúnak, a határ innenső oldalán az ado-
mányozottak és adományozók részére szerve-
zett hálaadó agapén együtt tudjunk ünnepel-
ni, megköszönni egymásnak, és az Úrnak ezt a 
lehetőséget!

Óriási élmény és megtapasztalás volt kö-
zösségünknek, hogy Ágoston-Papp Mónika 
keramikus barátunk a május 6-31. közötti ki-
állítására készített alkotásait teljes egészében 
felajánlotta adományozás céljára, ezzel téve 
tanúbizonyságot arra, hogy nincsenek hatá-
rok, a Szentlélek minden formában köztünk 
van, és hat! Békesség az Úrtól!

Adományozáshoz név és számlaszám: 
Máté Csaba 11100702-73661680-33000009

Szerző: Csorvási László Ábel

Böjti fiú-lány túra
“...megnézzük, hogy felébredt-e az erdő…”

2022. április 1-3.

Az elmúlt időszak a gyerektúrákat sem kímélte, utoljára a pandémia előtt volt Böjti Túra. Így 
érthetően nagy várakozással készültünk rá. Bíztunk benne, hogy semmi nem akadályozza 
meg ezen a hétvégén, hogy   a lányokkal kiegészült tábori csapat megnézze, “..felébredt-e az 
erdő…”. Péntek délután negyvenöt lelkes táborozó rajtolt a templom udvaráról és meg sem állt 
a Gerecsében található Serédi kastélyig, ahol a szentmiséről és lelki táplálékról Gábor atya és 
Ferenc atya gondoskodott.
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Passió 2022' - tanúságtételek

Sok meleg hétvége előzte meg utazásunkat, de az indulás előtti napokban valaki nagyon meg-
nyitotta odafent a csapot, és az időjárás-előrejelzés sem kecsegtetett minket túl sok napsu-
gárral... Becsomagoltunk hát sok vízhatlan meleg holmit és elindultunk. A szombati túrán zúz-
marás ágak közt kúsztunk felfelé a domboldalon. Vajon Holle anyó ismét megrázza a paplant? 
A túra fénypontja az volt, amikor a legnehezebb kaptató után megjutalmaztuk magunkat a 
csúcs-csokival és helyben főzött forró kakaóval.

Hazafelé menet már szállingózott a hó. "Jó kis tavasz"- mondogattuk mosolyogva. "Holnap-
ra úgyis elolvad". Másnap reggel 15 cm vastag hótakaróra és mosolygós arcocskákra ébred-
tünk. (Ez utóbbit a gyerekek rajzolták az autókra.) Akkor gyerünk! Hóember-építő versenyre 
fel! És igen! Sikerült elázni a hóban, de ilyenre úgysincs esély manapság itt Budapesten...

Sok ilyen élményt kívánunk a jövőbeli csapatoknak!
 

Horváthné Kiss Katica és Benkovics Balázs

A bűnös asszony

Játszottam már Mária Magdolnát passiójá-
tékban, de a csíksomlyói passióban még nem 
szerepeltem.

Egyszer láttam nézőként ezt a darabot, 
amiben ismerőseim, barátaim már évtizedek 

is szereplői a történetnek. Magdolnának egy-
szeri belépője volt a darabban, mikor meg-
menti Jézus a megkövezéstől, de úgy gondo-
lom, hogy fontosabb volt az a szerepe, hogy 
Jézust végigkísérte a golgotára, majd jelen 
volt a feltámadás örömhírének hírül adásakor 
is. Így - bár nem volt a szövegkönyvben - Jé-
zus mellett igyekeztem lenni a keresztúton és 
a keresztre feszítés során is. Jézust a férjem 
játszotta, így személyes kötődésem is könnyí-
tette ezt a szerepet. Többször megkérdeztem 
a felkészülés során a véleményét a szerepem-
ről, mint ahogy valóban faggatom Jézust imá-
imban, hogy jól játszom-e a rám bízott szere-
pet az életben is.

Azonban valóban eljátszani és megélni a 
Jézussal való jelenlétet, a mellette való kiállást 
megdöbbentő volt! Mindaz, amit kihoz belőlünk 
Jézus személye, az a valódi énünk. Megtapasz-
talni, hogy már nem kívülálló vagy, hanem 
szerepet kapsz az oldalán és lehetőséged van 
ott lenni vele, ahol csak akarod, be vagy avatva 
a titkaiba és érintésig közel lehetsz hozzá, fel-
kavar és fellángol a szíved tőle! Ahogy Pilinszky 
említi: zuhanás a fókusz lángoló közös fészkébe. 
Ez az a vonzás, amit Jézus megvalósít a keresztre 
feszítés pillanata óta, amikor felemelték. Én ezt 
éltem meg az idei „játékban”.

Tünde

óta szerepelnek. Az elején kitalált szerepjáték 
folyton formálódott bennem a próbák során 
és csak az előadás alatt tudtam megélni teljes 
egészében Mária Magdolna szerepét. Nagyon 
tetszett, hogy a nép között ültünk és a padok-
ból jöttünk előre a szerepeink eljátszására, 
jobban bevonva a nézőket ezzel, legyenek ők 

* * *

Általános vélekedés, hogy nem szép dolog 
farizeuskodni. Nem véletlenül van ez így, va-
lakinek mégis el kellett játszani a fondorko-
dó felbujtó szerepét. Bár igaz, hogy Jézus és 
Mária kivételével valamennyi szereplő gyarló, 
ilyen értelemben könnyű is lehetne azonosul-
ni velük, ugyanakkor épp az a lényeg, hogy ez 
mégse legyen olyan egyszerű. Szerintem így 
válik igazán átélhetővé a szenvedéstörténet 
és az abban való indirekt részvétel. Az azo-
nosuláson túl azonban kell lennie felold(oz)
ásnak, ami bennem a próbafolyamat végére 
érett csak meg. Eszembe jutott ugyanis, hogy 
bármennyire is én kezdek el elsőként gúnyo-
lódni a Jeruzsálembe bevonuló Jézussal, aztán 
meg elültetem Kajafás fülébe a bogarat, ezzel 
mégis én lököm meg az első dominót az ese-
mények sorában, és közvetve hozzájárulok a 
megváltás véghezviteléhez. 

Bálint

* * *

Az idén nem játszottam konkrét szerepet a Pas-
sióban, mert az a ritka helyzet állt elő, hogy min-
den szerep betelt, sőt még további tanítvány 
szövegeket kellett beilleszteni a szereplők nagy 
száma miatt. Ennek következtében kívülről tud-
tam kicsit nézni a "játékot".

Szeretném megosztani Veletek néhány 
kiemelkedő élményemet:

A Duna Tv készített a próbáról egy kis 
összeállítást, riportokkal. https://mediaklikk.
hu/video/elo-egyhaz-2022-04-19-i-adas/. Nem 
tudom, megnéztétek-e, de a Jézust játszó Tamás 
szavai nagyon nagy hatást tettek rám. Gyakorla-
tilag azt fogalmazta meg, hogy bár eleinte úgy 
gondolta, hogy nem fog menni a szerep, de aztán 
Izajás próféta szavai jutottak eszébe, miszerint 
".... nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy 
megnézzük őt, és nem volt olyan külseje, hogy 

Ez a három momentum: találkozni 
Isten irgalmával, együtt szenvedni 
vele és örülni a feltámadásának, 
nekem minden nagyböjti készüle-
temben benne van, ezért teszi szá-
momra kedvessé Mária Magdolna 
szerepét a passióban.

https://mediaklikk.hu/video/elo-egyhaz-2022-04-19-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/elo-egyhaz-2022-04-19-i-adas/
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kívánjuk őt." (Iz 53,2). Ez megerősítette abban, 
hogy neki nem kell különleges teljesítményt 
nyújtania, a nézőkkel és szereplőkkel együtt 
átélve a passiót csodák történhetnek, még ha 
ilyen, ahogy ő fogalmazott, "béna ember" is 
játssza a szerepet, aki nem színész. Azt hiszem, 
ennél jobban nem lehet összefoglalni a lényegét 
közös játékunknak!

A másik, hogy attól tartottam, Gábriel an-
gyal Mária-köszöntése vontatott lesz, már szin-
te hajlottam arra, hogy lerövidítsük, de éles-
ben olyan hihetetlenül bensőségesre sikerült a 
virággal, és Mária csillogó tisztaságával, Gábriel 
őszinte tiszteletével, hogy a videót többször 
visszaforgattam ennél a jelenetnél.

De nem kevésbé fogott meg az a pillanat 
sem, amikor a házasságtörő asszonyt felmenti 
Jézus (saját férje), és a kegyelem alatt összeros-
kadó asszonyt egy fiatal lány, aki a homályból 
váratlanul előlép, segíti abban, hogy felálljon és 
elmenjen. 

A következő kiemelkedő pillanat az volt szá-
momra, amikor Júdás a két főpapnak megígéri, 
hogy megmutatja Jézus rejtekhelyét és meg-
kapja a 30 ezüstöt. A próbákon, és soha azelőtt 

az évtizedek során még nem csinálta így a min-
denkori Kajifás főpap, ahogy ebben a pillanat-
ban. Váratlanul odavágta Júdáshoz a neki járó 
"jutalmat". Ez olyan megdöbbentően megalázó 
volt Júdásnak, hogy teljesen lefagyott. A reflexek 
játéka volt, és hihetetlen, hogy a teljesen várat-
lan helyzetben is el tudta kapni. Tudom, hogy 
Júdásnak ez nagy lecke volt!

És végül a "Lehullott a Jézus vére" kezdetű 
ének. Rám olyan hatást tett, hogy elsírtam ma-
gam. Benne volt a Kereszt borzalma, Jézus szen-
vedése, sőt remegése a Kereszten!! Köszönöm, 
Feri!

András

* * *

Ebben az évben csak egy nagyon rövid szerepet 
vállaltam (Mihály angyal), mert az időm nem 
engedte, hogy a legtöbb próbára elmenjek. En-
nek ellenére jó volt újra belecsöppenni a passió 
előkészületeibe, ahogyan formálódnak a szere-
pek és a végén kibontakozik a történet, ami 
évről évre állandó és ugyanakkor mindig más.  A 
készület és az előadás pedig mindig mást és mást 
ad.  Jézusnak mindig más arcát láthatjuk: hol ha-
tározott, hol alázatos, hol megtört. És ezek mind 
mi vagyunk. Ő bennünk és mi Őbenne. 

Köszönöm, hogy részt vehettem benne, ré-
szese lehettem!

Gábor

* * *

A legjobb a készülés, az, ahogy hétről hétre 
összejövünk - keretet ad a böjtnek, a készület-
nek. Olyan ez, mint az úton levés, mint most a 
Camino, ahonnan ezeket a sorokat írom.

Attila 

Erdő Péter bíboros úr látogatása 
plébániánkon

Az emberi kapcsolatoknak annyi-
ra gyönyörű megfogalmazása ez, 
amikor az elítélt, majd felmentett  
asszony segítségére siet egy fiatal 
lány, aki természetesen nem tudja, 
mi az a házasságtörés, de feltétel 
nélkül szereti a másik embert és ez-
zel a szeretettel veszi őt körül, óvja 
lépéseit.

Nagy izgalom és fokozott előkészület jel-
lemezte idén május elsejét, Munkás Szent 
József ünnepét, amikor bíboros főpásztorunk 
ünnepi szentmisét mutatott be templomunk-
ban az egész egyházmegye területén dolgozó 
építő munkásokért, majd megáldotta a több 
támogató segítségének köszönhetően hama-
rosan elkészülő új közösségi házat.

Erdő Péter örömét fejezte ki, hogy meg-
épül a közösségi ház, amiért „ez a közösség 
hosszú évek óta tervez, harcol, álmodozik 
azért, hogy a liturgián kívüli találkozásnak, 
oktatásnak, ünneplésnek, közösségi életnek 

méltó színhelye legyen. Ezt most közös össze-
fogással sikerült megvalósítani.”

A homíliában többek között arra mutatott 
rá főpásztorunk, hogy a munka egész életün-
ket átfogó, értelmet, értéket adó hivatás. A 
munka révén ugyanis az ember elhelyezi ma-
gát a világmindenségben. Megtalálja a saját 
szerepét, ha Isten akarata szerint végzi a fela-
datát. Aki a válaszra sem váró, puszta tépelő-
dés helyett dolgozni kezd, az a munkában va-
lószínűleg fel fogja fedezni, hogy mi az érték 
és mi az értelme az ember életének.
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Az Isten szándéka szerint végzett munká-
nak méltósága van. A munka méltósága pedig 
hatással van a munka és a tulajdon viszonyá-
ra. A magántulajdonnak a munka szolgála-
tában kell állnia, nem pedig fordítva. Ezt ma 
különösen is fontos hangsúlyozni, mint ahogy 
azt is, hogy a munka világában alapvető érték 
a szolidaritás.

De a munka sem öncél. Ezért is olyan fon-
tos a vasárnap és az ünnepek megszentelése. 
„Szent József, a dolgozó emberek példaképe 
és az Egyház védőszentje, könyörögj értünk!”- 
zárta gondolatait Bíboros urunk. 

Ezután kedves mosollyal és néhány köz-
vetlen szóval fordult a hívekhez, meghívva 
mindannyiunkat a közösségi házhoz való át-
vonulásra, ahol bíboros úr mellett plébáno-
sunk is szót kapott. Gábor atya reményét fe-
jezte ki, hogy meg fogjuk tudni tölteni értékes 
programokkal ezt a nagy ajándékát a Jóisten-
nek, az új közösségi házat.

Majd egy érseki étkezés előtti ima után 
kezdetét vehette a már megszokott kerti mu-
latság, ahol a finom vacsora után tagjainkat is 
megmozgathattuk a népzene szárnyaló hang-
jai mellett.

Köszönet illeti a nagy hajrát bemutató 
munkás csapatot és közösségünk sok tagját, 
akik a munka ünnepén – plébánosi engedély 
birtokában – fáradságot nem kímélve dolgoz-
tak azért, hogy Erdő Péter bíboros úr érkezé-
séig minden a helyére kerüljön, és méltókép-
pen fogadhassuk egyházunk vezetőjét.

A Magyar Kurír cikke 
alapján írta: fzs

Fotók: Lambert Attila 
- Magyar Kurír

https://www.magyarkurir.hu/hazai/erdo-pe-
ter-megaldotta-pestszentlorinci-foplebania-
kozossegi-hazat

A Jézus Szíve Nővérek élete a Covid után

Azt a felkérést kaptuk, hogy osszuk meg 
az olvasókkal, hogy mivel foglalkoztunk 

ebben az évben. Erről szeretnénk beszámolni.
Számos lelkinapot tartottunk az ország 

különböző pontjain katolikus iskolákban: Fü-
zesabony, Jászfényszaru, Szeged, Pápa, Csor-
na és a helyi Szent Lőrinc katolikus iskola mind 
a 8 évfolyamán. Az Egri Egyházmegye nagyon 
sok intézményt átvett. Vannak olyan terüle-
tek, ahol már nemcsak a szülők, de a nagy-
szülők sem vallásosak, és a gyerekek teljesen 
a nulláról kezdenek ismerkedni a hittel, ami-
kor belépnek a katolikus iskola kapuin. Nagy 
missziós terület az ottani lelkipásztoroknak 
és katekétáknak. Három plébániára, Újpest-
re, Vecsésre és Siófokra is kaptunk meghívást, 
hogy elsőáldozásra és bérmálkozásra készülő 
fiataloknak és szüleiknek tartsunk lelkinapot. 
Mindig öröm látni a lelkes kis elsőáldozásra 
készülőket és a szüleiket, és hogy a szülők ho-
gyan támogatják gyermekeiket a hitben járás 
útján.

Tartottunk még továbbképzéseket is mind 
a mi egyházmegyénkben a Hitoktatási Felü-
gyelőség szervezésében, mind a Győri egy-
házmegye 80 katekétájának online formában.

Nagy örömmel szervezzük a plébánián 
a gyerekek és fiatalok szentségekre készülő 
csoportjait, és a felnőtt katekumenátust. Eze-
ket a csoportokat együtt visszük a plébánia 
papjaival, Gábor atyával, Gergő atyával és 
Ferenc atyával valamint nehány katekétával.

Az elsőáldozási felkészülésre kéthetente 
vasárnap kerül sor, amikor nemcsak a gyere-
kekkel, de a felnőttekkel is foglalkozunk. En-
nek kettős célja van: egyrészt a szülők hitbeli 
támogatása, másrészt, hogy ők is hatékonyan 
részt tudjanak venni gyermekeik hitre neve-
lésében.

A bérmálkozókkal hétfő este találkozunk 
és néhány fiatalt is bevontunk a felkészítők 
csapatába, hogy könnyebben kapcsolatot 
tudjanak teremteni a fiatalokkal és segítsék 
őket, hogy a hitük a sajátjuk legyen és az Egy-
ház felelősséget vállaló tagjaivá váljanak.

A katekumenátust szerda esténként tart-
juk és egy befogadó csoport segítségével 
kísérjük az érdeklődőket a hit útján. A befo-
gadó csoport feladata az, hogy hidat képez-
zen az érdeklődők és a plébániai közösség 
között és személyes odafigyeléssel kísérje az 
érdeklődőket. Ha valaki szívesen szolgálna a 
katekumenátusban, mint a befogadó csoport 
tagja, keresse Adrienn nővért.  Ebben a plé-
bániai évben Dudás István és Ádám Barbara 
(valamint Bojtos Anna, aki a bérmálkozókkal 
készült) vette fel a három beavató szentsé-
get. Az első évesek közül nyolcan készülnek a 
szentségek felvételére a jövő évben, közülük 
ketten készülnek a keresztségre is.

Kérjük a testvérek imáit és segítségét, 
hogy mind a katekumenek, elsőáldozók és 
bérmálkozók meg tudják találni helyüket plé-
bániai közösségünkben a szentségek vétele 
után. 

Nyári táboraink az idén: 
Jézus Szíve Családi tábor 2022. június 

30-július 3-ig Tiszavasvárin.
Olyan családokat tudunk fogadni, ahol 

mindkét szülő jelen tud lenni, és a legkisebb 
gyermek legalább hároméves.

Jézus Szíve Gyermek tábor 2022. július 11-
16-ig Ráróspusztán. 

Ottalvós tábor. Fiúkat 8-12, a lányokat 
8-14 éves korig várjuk, a középiskolás fiúkat 
és lányokat pedig szívesen látjuk a kisvezető-
képzőben.

Tóth Adrienn nővér

https://www.magyarkurir.hu/hazai/erdo-peter-megaldotta-pestszentlorinci-foplebania-kozossegi-hazat
https://www.magyarkurir.hu/hazai/erdo-peter-megaldotta-pestszentlorinci-foplebania-kozossegi-hazat
https://www.magyarkurir.hu/hazai/erdo-peter-megaldotta-pestszentlorinci-foplebania-kozossegi-hazat
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Mit kaptam az imacsoportunk által?
Tanúságtételek a „B” közbenjáró imacsoport tagjaitól

>>> Először dicsőítésre hívott minket Áron 
atya, amit nagy örömmel vettem. Mindig sze-
rettem dicsőíteni, szentségimádást végezni, 
de most már közösségben tehetem, ami a leg-
fontosabb számomra. 

Ráadásul olyan élethelyzetben történt 
mindez, amikor nagyon meginogtam hivatá-
somban, szükségem volt „lelki táplálék-kiegé-
szítésre”, hogy a terheket jobban bírjam és 
elkerüljem a kiégést. 

Később a lelki sebek gyógyulására került a 
hangsúly, ezen keresztül pedig mások gyógyí-
tására, azaz a közbenjárásra. Jó, hogy erősít-
jük egymást, és az Úr szeretetét konkrétan is 
közvetíteni tudjuk társaink felé. A különös az, 
hogy ez a csoport nem szimpátia alapján ala-
kult, hanem meghívásosan. Ezért elég tarka 
társaságot alkotunk, kicsit hasonlóan az apos-
tolokhoz, de az Úr így gyűjtött minket Maga 
köré, hogy szolgáljuk az Ő Országát.

A közbenjárás különben meglehetősen 
idegen volt többünktől is, én egyáltalán nem 
éreztem magamat képesnek és méltónak rá, 
de a gyümölcsei egyértelművé teszik a szük-
ségességét (a fiam pl. az egyik ilyen alkalom 
után egészen átszellemültté vált: „Anya, ez 
nagyon ütős volt!”), és ez a lényeg.

A gonosz kedvelt módszere, hogy langyos-
sá tesz minket, bátortalanná (azaz hitetlen-
né), pedig rettentő nagy szükségünk van a 
közösségre és a (főként lelki) gyógyulásra – ez 
pedig a bizalommal karöltve jár. 

Hálás vagyok elsősorban az Úrnak, de 
Áron Atyának és az egész csoportnak is a 
meghívásért, és az azóta is tartó szolgálatért!   

tapasztalt reményteli hitet örömmel tovább 
adom másoknak is, hogy ők is bátran, hittel 
telve nézzenek szembe a saját nehézségeikkel, 
mert az Úr mindannyiunk életében jelen van, 
csak észre kell vennünk. Az imacsoportunk 
nagy segítség abban, hogy minden helyzetben 
az Úrra tudjunk figyelni.    

>>>  Azért szeretek ebbe az imacsoportba 
járni, mert az Úr jelenlétében vagyunk az Ol-
táriszentség előtt, ahol a közösség tagjaival 
együtt dicsőítjük, imádjuk az Urat és közben-
járó szolgálatot is végzünk. A közösség tagjai 
között is jó kapcsolat alakult ki. Úgy gondo-
lom, hogy a plébánia életét ezzel a kis cso-
porttal is színesebbé tesszük.   

>>>  Érdekes volt azokkal egy imacsoportba 
kerülnöm, akikkel már sok éve ismertük egy-
mást. Először nehéz volt megnyílni a megosz-
tásoknál, nehéz volt hangosan, mélyen imád-
kozni. Már régebb óta próbálom hagyni a 
Léleknek, hogy használjon mások javára, még-
is nagyon furcsa és idegen érzés volt, amikor 
a saját templomunk szentélyében az általam 
régóta ismert emberekért mondtam közbenjá-
ró imát. Ugyanakkor mérhetetlenül nagy hála 
volt a szívemben, az Úr ajándékaként éltem 
meg! A három év alatt egy szoros, összetar-
tó és mély közösséggé váltunk. Kölcsönösen 
támogatjuk egymást, imával és tettekkel is. 
Jelenleg a plébániánkkal kapcsolatban ez a 
közbenjáró imacsoport, a benne lévő társaim, 
a közös dicsőítések és a másokért mondott 
közbenjáró imák a legfontosabbak számomra! 
Hálás vagyok mindezért az Úrnak!

Két éve, az első közbenjáró estére készül-
tünk Áron atyával, a három imacsoporttal 
közös alkalmunkon. Azokért mondtunk köz-
benjáró imát, akik közülünk nem tudtak jön-
ni a pár nappal későbbi estére. Két csoport-
társammal egy fiatal lányért imádkoztunk az 
Oltáriszentség előtt. Ők még soha sem imád-

>>>  Áron atya meghívására kerültem az 
imacsoportba, eleinte kicsit félve, bizonyta-
lanul jöttem. Hamar megtapasztaltam, hogy 
akármilyen fáradtan, szomorúan vagy fásul-
tan érkeztem, a Szentségimádások alatt min-
den alkalommal feltöltődtem, erőt kaptam. 
A megosztások alatt eleinte megdöbbentem 
azon, mennyire hasonlóképpen vezet mind-
annyiunkat az Úr az alkalmak során. Később 
ajándékként éltem meg, hogy másokért is 
imádkozhattam, közbenjárhattam. Hálás va-
gyok a sok tanításért és biztatásért, különösen 
pedig az Úrnak, hogy hívott és megtart ebben 
a közösségben.    

>>> Jó ide (az imacsoport összejöveteleire) 
jönni, az Oltáriszentség előtt közösségben 
imádkozni. Mindig örömmel jövök, bármilyen 
fáradt vagyok, mindig felfrissülve, feltöltőd-
ve megyek el. Időközben egyedül maradtam 
–  már egyedül élek egy háztartásban –  de 
ez nem annyira lehangoló, mert mi, a közös-
ség tagjai, a magánéletben is törődünk egy-
mással, egyre inkább egy testvéri közösséggé 
válunk. Az atyák a prédikáció elején sokszor 
mondják: „szeretett testvéreim az Úrban”. 
Most már tudom, ez nem egy szép szófordu-
lat, hanem a valóság! Szerintem sokat változ-
tam, sokat csiszolt az Úr rajtam, egyre többet 
járok szentmisére. Mindig várom az imacso-
port összejöveteli alkalmait. Nagyon jó együtt 
dicsőíteni az Urat!    

>>>  A közbenjáró imacsoportunkban az Úr 
jelenléte megtart, erőt, reményt ad. A meg-

koztak így. Izgultak, hogy nem fog menni majd 
a közbenjáró estén, nem fogják meghallani a 
Lélek hangját, kifejezték, hogy ők alkalmat-
lanok erre. Ezért nem akarták vállalni a köz-
benjárást, "csak” a háttér imát. De akkor este 
Áron atya biztatására mégis imádkoztunk 
hárman ezért a lányért. Hatalmas erőt kap-
tam, hogy egyáltalán állni tudjak, és együtt 
tudjak működni az Úrral. Nagyon fáradt vol-
tam aznap, egy hosszú, nehéz munkanap volt 
mögöttem. Amíg imádkoztunk, végig éreztem 
az Úr hatalmát és erejét, a Szentlélek jelenlé-
tét. Közben nem csak a lányért jártam közben, 
hanem a két társamért is imádkoztam, hogy jó 
élmény legyen számuk, hogy sikerüljön az Úr 
eszközének lenniük. Az ima alatt végig nagy 
összhang és egység volt hármunk között. Utá-
na mindketten ragyogó arccal osztották meg, 
hogy mennyire megerősítő volt számukra ez a 
közbenjárás, és már nem félnek a pár nappal 
későbbi imaesten közbenjárni. Nem győztem 
hálát adni ezért az Úrnak! A lány, akiért imád-
koztunk, nagyon meg volt hatódva, nagyon 
hálás volt, és ugyanezt az erőt érezte, amit 
mi hárman is. Az igazi meglepetés egy hónap 
múlva ért, amikor a Lelkes Estéken a templom-
kertben az egyik este ez a lány odajött hozzám 
és kérte, hogy megölelhessen (előző napi ne-
gatív teszttel) majd újra hálásan megköszönte 
a közbenjáró imánkat és elmesélte, hogy ak-
kor este az imánk hatására egy testi betegsé-
géből is meggyógyult! Két közbenjárót, akik 
életükben először csinálták, és egy harmadi-
kat, aki kegyetlenül fáradt volt használt fel az 
Úr aznap este gyógyító eszközéül!   >>> 

Köszönjük, Urunk, amit az elmúlt három év-
ben Tőled kaptunk az imacsoport által, és 
köszönjük, amit ezután adni szeretnél ne-
künk és általunk a plébánia egész közösségé-
nek és másoknak is! Dicsőség és hála Neked 
mindörökké!

Összeállította: Jeney Éva
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Historia Domus 29. rész

„Ha megélem, leírom, mit hozott a formózus 
(különleges) 1943. esztendő” – mondja plébá-
nosunk 1942 végén.

„Ha megélem”! Nem véletlenül hangsú-
lyozta az ágyúdörgések, bombázások köze-
pette is hűségsen vezetett historia domusá-
ban. Megyünk a háború eseményei közé.

Beköszöntött 1943.
„Az év nagy hideggel indul –  állandóan -18-20 
C fok a hideg – , de jó, mert hó takarja a föl-
det. A drágaság őrült módon emelkedik: min-
den jegyre megy már, melyre sokszor nem 
adnak árut, mert nincs. Bekapcsoltak minket 
is Budapest élelem elosztásába. Azt hittük, 
jól járunk, de rosszabb a helyzet, mint volt.  
Nagyon sok sebesült katonát hoztak haza. 
Nekünk is gyorsan fel kellett egy 240 ágyas 
hadikórházat szerelnünk.” (….)

„Február 21-én ½ 1-kor éjfél után meg-
szólaltak a szirénák. Felugrottam, de nem 
mertem húgom szobájába menni. Annyira 
szívgyenge, hogy attól tartottam, nincs is már 
életben. A riadó mindössze húsz percig tar-
tott, és bombát nem kaptunk. Csak felderítő 
repülést végeztek. Majd később látogatnak 
meg, mikor ajándékokat is hoznak.  Ha az em-
ber olvassa a más országokban történő rom-
bolásokat, bizony nem csoda, ha este nyugta-
lan szívvel fekszik le, és fél az éjszaka esetleg 
bekövetkező borzalomtól. A jó Isten kezében 
vagyunk. Legyen meg az akarata!”

Mind eközben az egyház él, küldetését a 
légi támadások szüneteiben is végzi: „Május 

30-án bérmálás volt. 1102-en voltak a bér-
málkozók, de helybeli ebből csak 882, a többi 
vidéki. Kegyelmes úr meg volt elégedve min-
dennel, és nagyon tetszett neki a templom és 
környéke.  

Az idén megkezdtük a negyedik templom 
építését az Erzsébet-telepen. Az egyház adott 
erre a célra 13000 pengőt ajándékképpen, és 
50000 pengőt kölcsönképpen. A hívek gyűj-
töttek szintén 50000 pengőt, és ebből az 
egészből a falakat csak három méterig tud-
juk felhúzni. Aztán leállunk. A rettentő drága 
anyagot is alig tudjuk kiverekedni.” (…)

Mindenek ellenére még alkalom volt pri-
mícia megtartására is.  „Az általam nevelt 
Bardócz Ernő tartotta első szentmiséjét. Volt 
41 vendégem. Itt volt a corona1 is 31 vendég-
gel…” (És az árak a tízszeresére nőttek. Ennyi 
embert megvendégelni, mikor a beszerzés is 
külön művészet – nem nehéz elképzelni plé-
bános úr lelkiállapotát!)

Majd így folytatja:
„A rendőrszobán állandó őrséget kellett tar-

tanunk (ez is mennyibe kerül a mai horribilis 
napidíjak mellett). Ez az őr értesít majd a légi 
berepülés veszélyéről.  Ez esetben a templo-
mot azonnal ki kell üríteni. Légiriadó esetén 
már senki nem hagyhatja el a templomot, csak 
saját felelősségére. Itt kell megvárni a táma-
dás lefolyását. Azonkívül fel kellett állítanunk 
a rendfenntartó és egészségügyi szervezetet, 
melyek minden misén állandó készenlétben 
vannak. Be kellett szereznünk egészségügyi 
ládákat elsősegélynyújtásra, valamint több 
köbméter homokot a gyújtóbombák oltására. 
Kézi fecskendőket, csákányokat, szikra csapo-
kat, vizes vedreket, lapátokat és még mást, 
mit sok volna itt felsorolni.  Ez az állapot 1943 
október havában.”

„Mindennap remegve várjuk ugyanis a 
beígért bombázást. Ez már nem olyan gyerek-
játék lesz, mint tavaly volt szeptemberben, 
hanem légi „erődök”, négymotoros gépek 
fogják ledobni terhüket.   Egy német város-
ra egyszáz vagon dinamitot dobtak le. Nem 
csak a várost törölték el a föld színéről, ha-
nem a messzi környék is elpusztult. És milyen 
jó a kémrendszerük! Az angol rádió magyar 
nyelvű bemondója szóról-szóra ezt mondot-
ta: „Azt hiszik a pestszentlőrinciek, hogy nem 
tudjuk, hogy a németek a Kistext textilgyá-

rat repülőgépgyárrá alakították, honnan na-
ponta két gép kerül ki. Azt hiszik, hogy nem 
tudjuk, hogy Pestszentlőrincen az Orenstein 
& Koppel gyár ontja magából a hadianyagot; 
azt hiszik, hogy nem tudjuk, hogy Pestszent-
lőrincen a 700 holdas repülőtéren állandóan 
100-nál több repülőgép várja a támadást? Hát 
majd megtudják, ha mi odaérünk!” E híradás 
óta mindennap várjuk a beígért támadást. Egy 
párszor már átrepültek felettünk, de bombát 
nem dobtak le. Bécsújhelyre mentek, és azt 
tették a földdel egyenlővé.”

Aztán elkezdték komolyabban is bombáz-
ni hazánkat.

„Nagyatádon 12-őt és Böhönyén 11-et. 
Százkilósokat. Valamennyi a mezőkre esett. 
Errefelé kissé ingoványos a talaj, és egy sem 
robbant fel. Készakarva dobták a mezőkre 
vagy véletlenül esett oda, nem tudjuk.  Akár-
melyik községet éri, hát alig maradt volna 
belőlük valami. Az ellenség Moszkvában 12 
napos értekezletet tartott. Ezen elhatározták, 
hogy tönkretesznek bennünket: Magyaror-
szágot is. Csak a Jó Istenben bízunk, ki nem 
ok nélkül tartott meg bennünket annyi csapás 
után ezer évig itt, a népek országútján.”

Sz. Mariann

1 Corona, esperesi kerületi ülés, az esperességhez tartozó papok konferenciája.

Szeretettel búcsúzunk egykori plébánosunk, Henrik atya szüleitől, akik családi okok 
miatt végleg elköltöztek kerületünkből. Mind József, mind felesége, Krisztina hiányozni 
fognak közösségünkből, akik hosszú éveken keresztül jelenlétükkel, imáikkal segítették 
nemcsak fiuk, Henrik atya életét, de az egész egyházközség boldogulását is. Köszönjük 
a velünk töltött időt, és a Jóisten áldása, kegyelme kísérjen Benneteket és egész csalá-
dotokat, ahogy eddig, ezután is egész életetekben!
 

Is t en áldjon Benneteket!
Pestsz en tlőrinc hívő n épe



16

Plébániánk hírei, információ

Felelős kiadó: 
Budapest-Pestszentlőrinci 

Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia 
1181 Budapest, Batthyány u. 87/b

Dr. Harmai Gábor plébános

Munkatársak: 
Szerkesztő: Burucs Tímea
Korrektor: Fierer Zsuzsa
Tördelő: Koppányi Viola

Farkas Ferenc atya, Jeney Éva, 
Szilárdi Ferencné, Turi András

Következő lapzárta: 2022. augusztus 21.

telefon/fax: 1/290-3036
e-mail: pszlorincfoplebania@gmail.com
honlap: pestszentlorinc.plebania.hu
számlaszám: OTP Bank 11718000-20010063

Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy a nyári miserendet 
és az irodai szolgálatot illetően plébániánk honlapjáról valamint a 
hirdetésekből tájékozódhatnak. 

Június 5-én, Pünkösdvasárnap, az elsőáldozási 
9 órai szentmise után gyermeknapi rendezvényt 
tartunk, így a fél 11-es szentmise elmarad.

Meghirdettük a buszt diakónusunk, Feri atya 
2022. június 18-i papszentelésére, Esztergomba. 
50 fős a busz, az útiköltség 2000 Ft/fő. 
Aki szívesen jönne és csatlakozna a csa-
pathoz, jelezze szándékát. Jelentkezni lehet a 
sekrestyében, az irodában vagy közvetlenül  
Stefinél (06 20 342 7853). Ha anyagi akadálya 
lenne a részvételnek, azt is megoldjuk, kérjük, 
jelezze.

Új élet Krisztusban lelkigyakorlatot tart a Szent 
Margit templomban Beke Tünde Lídia bencés  
obláta június 10-12. Jelentkezni lehet a kitett 
jelentkezési lapokon.

A Jézus Szíve Nővérek várják a jelentkezéseket a 
meghirdetett nyári táborokra.

Jézus Szíve Családi tábor 2022. június 
30-július 3-ig Tiszavasvárin. Olyan családokat 
tudunk fogadni, ahol mindkét szülő jelen tud 
lenni, és a legkisebb gyermek legalább három- 
éves.

Jézus Szíve Gyermek tábor 2022. július 
11-16-ig Ráróspusztán. Ottalvós tábor. Fiú-
kat 8-12, a lányokat 8-14 éves korig várjuk, a 
középiskolás fiúkat és lányokat pedig szívesen 
látjuk a kisvezetőképzőben.

Plébániánk napközis táborát 2022. 
június 27 - július 1. között tartjuk, amely- 
re szintén várjuk a jelentkezéseket a  
tabor@szentlorincifoplebania.hu e-mail címen.

Köszönetet mondunk azoknak az adófizetőknek, 
akik adóbevallásukban megjelölték az 1-1 % 
kedvezményezettjének a Magyar Katolikus  
Egyházat és Alapítványunkat!


