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Az Egyház
születésének ünne-
pe pünkösd.
Az Egyház kezdetén
tűz van, és fény
van, és egymás
megértése van.
Az eredeti…
Mi vajon hol
tartunk? Él-e még
bennünk az a tűz,
amely átalakította a
világ rendjét?
Az a fény, amely
nem tűr ködösítést,
félrebeszélést, meg-
alkuvást? Vagy tudjuk-e még megérteni a sokféle nép-
ből összeverődött érdeklődő lelkeket?
A lélek a Léleknek felel az imádságban. A „Lélek maga
sóhajtozik bennünk…” (vö.: Róm 8,26) Vajon észre-
vesszük-e? Isten mindig egyszerű. Talán éppen ezért
felfoghatatlan számunkra. Mi mindent túlbonyolítunk,
túlkombinálunk. A bizalom, a hit, „a szeretet nem
ismer félelmet, mert a félelem büntetés” (1Jn 4,18).
Pedig talán pont a félelem az, amely minden ajándék-
ba kapott kegyelmet észrevétlenné tesz bennünk. Ha
megtanulnánk felülemelkedni a félelmeinken, Istenre
találnánk. Rálelnénk, hogy mekkora szeretettel tölti be
az életünket. Hogy mennyire szinte természetes
módon átjár minket minden időben.

A Lélekkel kapcso-
latban lenni nem
biztonságos.
Legalább is a mai
értékrendek szem-
pontjából. Mert az
Isten Lelke mindig
új utakra hív. Kihív
a komfortzónánk-
ból és kihívásokat
ad. Azt akarja,
hogy megtapasztal-
juk, mennyire nagy
biztonságban éljük
az életünket.
Egy jól növekvő

gyermek nem fél a kihívásoktól, mert bízik magában,
hogy le tudja győzni az akadályokat. Isten erre az
önbizalomra akar elvezetni minket. Ha Benne bízunk,
akkor magunkban is tudunk majd bízni, és akkor meg-
előlegezhetjük a bizalmat az embertársainknak is.
Jön a nyár, és talán még több esélyünk lesz arra, hogy
a kényelem, vagy valamilyen vonzó kikapcsolódás
eltérítsen minket Jézustól. Pedig mennyire
kegyelmi időszakká válhatna ez a pár hónap, ha
egészen átadnánk magunkat a Szentléleknek!

Kezdjük el ma ezt az átalakulást, hogy a nyár már
áttüzesedve találjon minket!

Miklós atya

Tüzes kezdetek

Templomunk búcsúját június 23-án, vasárnap tart juk.
A 10 óra 30-kor kezdődő ünnepi szentmisét

dr. Bolber i tz Pál professzor celebrál ja .



2013. PÜNKÖSD2 FELSŐKRISZTINA

„Jézusom, aki megígérted a Vigasztalót, köszönöm,
hogy elküldted a Szentlelket! Szentlélek Úristen,
világosítsd meg értelmemet, hogy világosan lássam, mit
kell tennem, hogyan kell élnem, hogy sohasem szakadjak
el Istentől! Éleszd magasra a szeretet tüzét bennem és
adj erőt, hogy mindenkor ellene tudjak mondani a
sátánnak, az Ő kísértéseinek! Jó sorsban, balsorsban,
örömben, bánatban, kérlek, mindig velem légy, és engem
soha el ne hagyj egyetlen pillanatra sem! Ámen.”

Hargitai (Hitter) Lajos:
Közelebb, közelebb Uram, hozzád

Bár az idei húsvétot kicsit zimankós időben ünnepel-
tük, csak „kívülről” fáztunk, hiszen lelkünket betöltötte
a feltámadás öröme. A lelki feltöltődést segítette a
Bíró László püspök úr vezette lelkigyakorlat, az ünnep
misztériumának megélését pedig a három szent nap és
a Húsvét szép liturgiája.

Az ünnepek elmúltával folytatódott a „megszokott”
plébániai élet. Az „Ismerd meg” sorozat következő ál-
lomása a Margitsziget nevezetességeinek, történetének
és szépségének megismerése, Miklós atya vezetésével.
Folytatódott az elsőáldozók felkészítése is. Eredménye-
ként május 12-én 25 elsőáldozót ünnepelhetett a
plébánia közössége. Köszönjük Miklós atyának, a hit-
oktatóknak és legkivált a szülőknek, akik az Úr oltárá-
hoz irányították gyermeküket. Május 1-jén „Anyám
lánya, lányom anyja” címmel női lelki napot tartottunk
– a tavalyihoz hasonló sikerrel. A szervezésért nagy
köszönet illeti Hernádyné Szemere Ritát.

Május 8-án Lányi Béla verbita missziós atya tartott
előadást a plébánián.

A tavalyi sikeres zarándoklatunk után, május 4-én
ismét zarándokoltunk. Ezúttal Pannonhalma volt a fő
cél, de útba ejtettük Győrt is, ahol a székesegyház
megtekintése mellett imádkoztunk Boldog Apor Vilmos
püspök sírjánál és a „Könnyező” Madonnánál is.
Pannonhalmán pedig azon túl, hogy betekintést
nyerhettünk a bencések mostani életébe, és gyönyör-
ködhettünk a hely szépségében, lehetőségünk volt
találkozni és beszélgetni Péter atyával, Godofréd atyával,
aki Binzberger Ákos atyával együtt a szentmisében
imádkozott a felsőkrisztinás zarándokokkal értünk, és az
otthon maradottakért. A lelki felüdülést segítette a
kiváló szervezés, amiért ezúttal is hálásak vagyunk
Miklós atyának.

Május 11-én tartotta soron következő ülését a

képviselőtestület. Amint azt a kedves hívek tapasztal-
hatták, az elmúlt években folyamatosan megújult a
plébánia épülete, a templom és környezete. Tavaly
elkészült a templom teljes külső és belső renoválása, a
fűtés felújítása, az ablakok hőszigetelése – ezen a télen
már nem fáztunk a templomban-, tavaszra pedig a
templomkert biztonsági- és a templom díszkivilágítása.
A megújulás folytatásaként ebben az évben elkészül a
sekrestye új, korszerű bútorzata, amely – igazodva a
hely szűkös voltához, és – hála Istennek – nagy forgal-
mához-, biztosítja, hogy funkcióját mindenki megelé-
gedésére el tudja látni. Még ebben az évben felújítjuk
az orgonát is. Az utolsó nagyobb felújítás kb. 30 évvel
ezelőtt, még dr. Nagy Imre atya idejében volt. Azóta
csak kisebb – tűzoltás jellegű – javításokra tellett.
Kántorunk, Józsi bácsi véleményét is figyelembe véve,
szakemberrel felmérettük az orgona műszaki állapotát,
és javaslatot kértünk a szükséges javításra. A felújítás
hosszabb időt vesz majd igénybe, de csak egy-két
vasárnap kell az elektromos orgonát használnunk a
szentmiséken. Mindezen felújítások és fejlesztések
természetesen a hívek nagylelkű adományai nélkül nem
valósulhattak volna meg.

Köszönjük adományaikat, és kérjük további
támogatásukat.

Terveink szerint szeptember utolsó szombatján
plébániai napot tartunk. Az egésznapos programhoz
várjuk ötleteiket, javaslataikat, valamint azok jelentke-
zését, akik a szervezésben és lebonyolításban szívesen
rész vennének.
(Jelentkezés: Molnárné Zsuzsánál, Hernády Orsolyánál,
Tóth Zoltánnál, Szerdahelyi Csongornál, Béres Györgynél)
A templom búcsúja június 23-án, a fél 11 órás misén
lesz. A szentmisét Dr. Bolberitz Pál atya celebrálja.
A mise után agapéra és egy kis beszélgetésre várjuk a
híveket a templomkertbe, rossz idő esetén a plébániára.

Néhány nap, és itt a várt vakáció. Ne felejtsünk el
hálát adni a mögöttünk hagyott tanévben kapott
kegyelmekért, sikerekért, talán a kudarcokért is, hiszen
azok is javunkra válhatnak.
A nyári vakációra is kísérjen az alábbi ima:
„… a Te lelked az alakító és mozgató erő. Szítsd fel
bennem tüzedet, hogy minden tisztátalant felperzseljen,
hogy szereteted tüze áradjon belőlem, és igazságod
fénye általam is ragyoghasson.”

Klara Bühler: Reggel és este Istennel
Béres György

Krónika

Első fagyizásra hív juk a kics iket és a nagyokat
június 2-án, vasárnap, 15:00 órára!

Talá lkozás a plébániánál .
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Nagyböjti lelkigyakorlat

Idén a nagyheti triduumot Bíró László püspök atya
tartotta templomunkban. Mindhárom napon telve volt
a templom. A beszédének egyik fő motívuma a házas-
ság és a család fontosságának hangsúlyozása volt,
valamint kiemelte az élő hit meghatározó szerepét az
életünkben. Aki nem tudott jelen lenni a szentmiséken,
azoknak sok szeretettel ajánljuk a honlapunkat, ahol
mindhárom nap szentbeszéde meghallgatható.

Muhi András

Fodor András:

ÜNNEP UTÁN

Eső billeg a lombok szövevényén.
Napok óta fogságban tart az ég,
nem hagyja, hogy kinyíljon
a dolgok színe, arca.

Meg kell szoknom a változást,
a romlást,
párák füstjét a zöldbe gyúlt hegyen,
tavon tolongó felhők közönyét.

Meg kell szokni, hogy annyi
erőlködésem vízre iródik,
hogy nincs más jutalom, csak
a hosszutávfutó magánya.

Mert aki már nem társak közt,
nem is a pályán,
köröz csak mániák ellipszisében,
szükség szerint saját
fantom-hitébe ütközik.

Hisz egyre kevesebb
az emlékezni érző,
az éltető tanú.

Töröljük hát le a táblát!

De egy kép folyton visszakéretőzik:
apám-utóda bátyám,
harminchat év után először
a szülőfalum ünnepén.

Két vaskos karját
föllendíti, mint
üdvözülésre ítélt pátriárka:
- Én nem hittem, hogy létezik ilyen…

Ekkora szeretet!

Hívogató

Karitász csoportunk szeretettel várja mindazok
jelentkezését, akik akár csak egy - két alkalommal, de
segíteni tudnának szeretetszolgálatunkban. Örülnénk,
ha fiatalok is bekapcsolódnának munkánkba, megis-
mernék a segítés örömét.

Segítség lenne számunkra, ha ismernénk olyan
szakembereket (víz-, gáz-, zár-, villanyszerelő), akiket
nyugodt szívvel ajánlhatunk idős patronáltjainknak
kisebb javítások elvégzésére.

Kérem, aki úgy érzi, hogy tud egy kis időt áldozni
közösségi feladatra, szeretne jót cselekedni, keressen
az alábbi telefonszámon: 70/317-6549, vagy adja le
nevét és elérhetőségét a sekrestyében és felhívom.

Molnár Zsuzsa
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Idén április 20. napjára, szombatra esett az első-
áldozók zarándoklatának ideje. Az időjárás is kegyes
volt hozzánk, a rapszodikus tavasz a szebbik arcát
mutatta; ragyogó napsütésben áldott meg minket és
bocsájtott utunkra Márton atya.

Életre szóló élmény volt a bazilika Szent István
vértanú kápolnájában Miklós atya által celebrált mise.
Csak mi voltunk, egymás közt, bensőségesen...

Ezután együtt néztük meg az ország legmagasabb
épületét, Kriszta nénitől a tudásán kívül a téli kabátját
is irigyeltük, mert bent még a tél uralkodott.
Hja, azok a 17 méter vastag falak!

Miklós atya igazi csemegéket mesélt a Bakócz
kápolnában, az orgona építéséről, Simor János
bíborosról és még sok-sok másról is.

Utunk a kincstárba vezetett tovább, zseniális
kalauzunkról sajnos név szerint nem tudok megemlé-
kezni, csak a legmélyebb elismeréssel adózni tudásá-
nak és lelkesedésének! Köszönjük!

Tengernyi gyöngyön, gyémánton, aranyon át is
hallatszott már gyomrunk korgása, hol is lett volna
alkalmasabb elkölteni az ebédet, mint Melocco Miklós
Szent István megkoronázása című szobra alatt?
Némi szieszta után visszamentünk az altemplomba,
hogy Mindszenty József sírja előtt lerójuk kegyeletünket,
és az égiek oltalmába ajánljuk Magyarországot.

A Várhegyet a Macskalépcsőn hagytuk el, igazi
nyaktörő mutatvány volt!
Az Erzsébet parkban a felnőttek pihentek egy kicsit, a
gyerekek játszottak Miklós atyával, majd átsétáltunk a
szemináriumba. Betekintést nyertünk a papnevelde
történetébe, a növendékek mindennapjaiba.
A kápolnában a leendő elsőáldozók az oltáron írták alá
emléklapjaikat...

Az obligát fagylaltozás után indult haza a csapat,
telve élménnyel, jókedvűen. Szép nap volt.

Köszönjük!

Mikófalvy család

Gyönyörű, napsugaras reggelre ébredtünk ezen az
áprilisi szombaton, bár az időjárás-előrejelzés lehűlést
és záporokat jósolt, szerencsére „odafent máshogy
döntöttek”.

Esztergomba indultunk, egy kis imádkozásra,
Bazilika látogatásra, Duna-parton kergetőzésre.

Megilletődötten vettük birtokba a Bazilika kis
kápolnáját, ahol Miklós atya tartotta a gyerekek
felolvasásával tarkított szentmisét, amin a legkisebbek
is fegyelmezetten vettek részt, Gabi néni gitárja tette
még vidámabbá, meghittebbé az énekeket.

Azután Krisztina néni mesélt a gyerekek gyűrűjében
a Bazilika történetéről, miközben bejártuk az egész
épületet, bejutva oda is, ahová közönséges látogató
nem léphet.

A délutáni közös játékot a gyerekek élvezték legin-
kább, ezalatt a felnőttek az árnyékban ülve nézték, hogy
kergetik a kicsik Miklós atyát, aki minden játékban részt
vett a kedvükért, észrevétlenül lopva be hitbéli tudást a
mókázásba.

Rövid séta után elértük a papneveldét, ahol Miklós
atya hat évet töltött, a gyerkőcök itt is alaposan körbe-
néztek, ízelítőt kaptunk abból, milyen lehet itt az élet.
Az elmaradhatatlan közös fagyizással zártuk a napot, s
bár már fáradtak voltunk, mégsem akaródzott haza-
menni, s hogy húzzák az időt, még egy adagért vissza-
álltak a kígyózó sorba.

Az egész nap fantasztikusan sikerült, a leendő
elsőáldozóink úgy vettek részt a szentmisén, a lelkinap
komoly programjain, hogy észre sem vették, mert
játékos keretek között jutottak a tudáshoz.
Bár az iskola is így működne!...

Abban bízom, elég nagyok és érettek ahhoz, hogy
emlékezetükben, szívükben hosszú-hosszú évekre
megőrizzék ezt a napot, és mindenkor erőt, hitet
tudjanak meríteni belőle.

Az esztergomi elsőáldozős lelkinapunk nagyon jól si-
került, sajnáljuk, hogy egyszeri és megismételhetetlen.

Nagy Krisztina

Esztergomban jártunk...
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Az Áldozás!

Az elsőáldozást követő hittan-
órán beszélgettünk a gyerekekkel
élményeikről; aki akarta, le is írhat-
ta, mi volt a legemlékezetesebb, mi
volt az öröm számára.
„Az áldozás!” – ez állt több papíron
is, így, nagybetűvel vagy éppen
felkiáltójellel, az öröm kiáltásával.

Ilyenkor már csak ez marad a
tanév hosszú készületéből, a téli
esti órák fáradtságából, a szokatla-
nul népes csoport rendben tartásá-
ból, a vizsga izgalmából.

A célbaérkezés, a találkozás felsza-
badító öröme…, a Jézussal való
találkozásé, amit velük együtt mi is
mindig újra átélhetünk.

Lukách Krisztina

Elsőáldozóink 2013-ban:

Albert Márk, Almay Nóra,
Arapovics Dóra, Barta Csenge,
Benke Botond, Bogdán Anna,
Bogdán Tamás, Bohn Dénes,
Bohn Simon, Dobner Kolos,
Hőnich Csenge, Kérszigeti András,
Kiss Zsófia, Krajcsovics-Váry Hunor,
Mikófalvy Anna, Nyulasi Zita,
Sarkadi Barnabás, Sarkadi Endre,
Sinai Levente, Stoll Réka,
Szalay Bálint, Szalay Gergely,
Szokol Fanni, Turányi Barnabás,
Vidács Gergely
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útjába. Persze a legnagyobb aka-
dály a bűn. Aki nem tiszta szívvel
áll az oltár elé, az talán nem is tud-
ja, mit tesz. Nem kell túl aggályosan
hozzáállni ehhez a kérdéshez, de
ha lelkemet halálos bűn terheli,
akkor bizony nagy baj, ha áldozni
megyek gyónás nélkül. Nem érde-
mes itt szemet hunyni a bűneink
felett, mert nagy baj származhat
belőle, amit szentségtörésnek
hívunk. A tökéletesen szent Istent a
bűnhöz kapcsoljuk lelkünkben.

Tegyünk meg mindent, hogy
alázattal és fegyelemmel, de mégis
nagy várakozással és nyitottsággal
tudjuk átélni ezt a Találkozást!

Miklós atya

Legszentebbet. Azért, hogy kifejez-
zük tiszteletünket, és mindazt, ami
ekkor lejátszódik a „színfalak” mö-
gött, a kezünket kitárva tartjuk.
Nem kapkodunk, hisz mi ajándé-
kot kapunk, nem pedig kikövete-
lünk valamit. Ezért két kezünket
egymás alatt tartjuk, úgy, hogy lehe-
tőleg a bal tenyerünk legyen felül, a
jobb pedig alatta. Amikor kezünk-
be vettük Krisztus Testét, akkor az
eddig alul levő kezünkkel
nyelvünkre helyezzük az
Oltáriszentséget. Azonban, amint
azt tudjuk Jézus az Eucharisztia
minden darabjában egyenlő
módon jelen van, ezért félreállva,
hogy a sort ne tartsuk fel, megvizs-
gáljuk, nem maradt-e morzsa a
kezünkön. Mindig a pap áldoztat
meg minket, nem mi magunkat,
mert a Szent Testet az Egyház által
kapjuk.

Az „Ámen” mondásának jelen-
tősége nagy. Talán nem is gondol-
nánk! Pedig elvileg, ha csak az
események logikáját néznénk, nem
is áldozhatna az, aki nem felel így a
pap figyelmeztetésére:
„Krisztus teste”. Hiszen ez a
hitvallásunk. Ha pedig nem hiszem,
hogy az ostya színe alatt valójában
Krisztus van jelen, akkor nem
áldozhatnék.

Miután megáldoztam, már csak
a szívemet kell megnyitnom, hogy
valóban őszintén beszélhessek
Jézussal és befogadjam Őt lelkembe.
Mivel ez a találkozás Istennek is
nagyon fontos, nekem is töreked-
nem kell rá, hogy semmilyen
akadály ne állhasson a találkozás

Amikor az oltár elé járulunk,
tulajdonképpen nem csak a szent-
misénk csúcsára érünk el, hanem
életünk, mindennapjaink legmaga-
sabb pontjára is. Ez a pillanat
minden más percünket megszenteli,
ha jól használjuk fel az áldozásból
kapott kegyelmet. Nem csak azért,
mert ebben a darab Szentostyában
a mi küzdelmeink, áldozataink és
szenvedéseink is átlényegültek,
hanem mert Jézus lép be az
életünkbe. Egyesülünk azzal az
Istennel, Aki megteremtett, meg-
váltott és átformál minket.

Ezért méltónak kell lennie annak
a pillanatnak, amelyben ez az
egyesülés megvalósul. Mit tehetünk
ezért? Talán itt minden más
szentségnél fontosabb a fegyelem.
Nem az embereket tárgyiasító, vagy
uniformizáló fegyelemről van szó,
hanem arról, mely hagyja felemel-
tetni a pillanatot, az ünnepet. Nem
arról van szó, hogy valami végérvé-
nyesen elromlik, ha véletlenül
rosszul vagyok jelen a liturgiában,
hanem arról, hogy testünk és
lelkünk együtt cselekszik annak
érdekében, hogy alkalmasakká
váljunk a kegyelem befogadására.
Ehhez felkészültség és összpontosítás
kell.

Az áldozás két módon történ-
het: vagy nyelvre, vagy kézre
kapjuk Krisztus Testét. Persze, hogy
a két szín alatti áldozásnál csak
nyelvre lehet. Ám mi a helyzet a
kézre áldozásnál? Az a legkeve-
sebb, hogy a kezünket előtte
megtisztítjuk. Nem lenne méltó, ha
nem így fognánk kezünkbe a

Gyakorlati megfontolások a szentáldozással kapcsolatban

Fotó: Kovács László
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Fáklyás keresztút

Nagyböjt egyik péntek estéjén
vettünk részt a gyerekekkel együtt a
Budakeszire meghirdetett kereszt-
úton. Sötétedéskor indult az autó-
konvoj a plébániáról, majd Buda-
keszin találkozott újra a népes
társaság a Kálvária aljánál. Hála a
szervezőknek minden nagyobb
gyermek kezébe fáklya, a kisebbe-
kébe pedig „gyerekbiztos” gyertya
került, így mindenki lelkesen vágott
neki a Krisztus szenvedéstörténetét
felidéző útnak. Miklós atya rövid,
ám annál tartalmasabb elmélkedé-
seit hallgatva haladtunk felfelé -
énekelve és imádkozva - az egyes
állomásokon keresztül a fáklyák ál-
tal sejtelmesen, ám mégis teljesen
megvilágított ösvényen.

Az út végén az egymás után
kialvó gyertyák mellett égő fáklyák
fényében különleges látvány és
hangulat tárult elénk. A domb tete-
jére épült kápolna becsukott ajtaján
található kereszt formájú nyíláson
át bekukucskálva megláthattuk,
hogy egyetlen gyertya miként tud
csodálatos világosságot teremteni, a
kívül-állók számára észrevehetetlen
módon.
Ez az este a gyermekek számára is
emlékezetes maradt, és a legkiseb-
bek is örömmel indultak el a hitünk
titkainak megismerését célzó úton,
nemcsak fizikai értelemben.

Takács-Váry család

Napfelkelte-váró
szentmise

Húsvét vasárnap, immár máso-
dik alkalommal összegyűltünk,
hogy együtt ünnepeljük Krisztus
feltámadását. Az esemény különle-
gességét az adta, hogy mindez
hajnali fél hatkor történt a Szentmi-
se helyétől mintegy 3 kilométerre.
A hajnali kelés sem egyszerű dolog,
ellenben aki ébredés után kinézett
az ablakon látta, hogy az eső is
igencsak elkezdett esni. Minden
tisztelet azoknak, akik ilyen előz-
mények ellenére mégis eljöttek.
Tavalyhoz képest, ahol Miklós atyá-
val együtt öten vettünk részt, idén
jóval több lelkes tag érkezett a
találkozási ponthoz a Felső-Krisztina-
városi plébániáról, valamint a
Karolina úti Gyümölcsoltó Boldog-
asszony kápolnából.

A sötétben és silentiumban
megtett úttal idéztük fel az asszo-
nyok útját a sírhoz. A cél a farkas-
völgyi Úti Madonna kápolna volt.
Utunkon felfelé mi is és az eső is
kitartónak bizonyult, így minden
tartalék esőkabátnak gazdája akadt.
A kápolnához érve rövid előkészü-
let után – még sötétben – elkezdő-
dött a Szentmise. Az Égiek jóvoltá-
ból ekkor az eső szinte teljesen
elállt, így akik nem fértek be a tető
alá, azoknak sem kellett teljesen
elázniuk. Ahogy világosodott, úgy
értünk el az áldozati részhez, ahol
bor és kenyér színe alatt mi is talál-
kozhattunk a feltámadt Krisztussal.
A Mise végeztével még csináltunk
pár képet emlékbe, valamint ismét
beírtunk a kápolnába kirakott
emlékkönyvbe. A visszafelé az útba
eső ház házőrző ebei is elég bátor-
ságot merítettek, hogy a kerítésen
kibújva megpróbáljanak félelmet
kelteni bennünk, sikertelenül.

A hátralévő út az autókig vidám
beszélgetéssel és ismerkedéssel telt
és egy nagy közös elköszönéssel
zárult ez a gyönyörű hajnal.

Aki nem ismerné ezt a kis kápolnát,
annak mindenképpen javaslom,
hogy egy kellemes hétvégi sétaként
keresse fel a Széchenyi hegy olda-
lában.

Mészáros Péter

Hajnali Húsvéti Mise

Húsvét vasárnap reggel, amikor
legtöbb ember a másik oldalára
fordult édesen szuszogva, eltelve a
Nagyszombati vacsora után, plébá-
niánk lelkes kis csapata Mészáros
Péter vezetésével hajnali 6 órakor
nekivágott az Irhás árok emelkedő-
jének. A kis csapatban voltak
gyermekek és gyermekéveiket már
maguk mögött hagyó hívek is a
plébániánkról, illetve a Karolina úti
plébániáról is.

A cél nem volt más, mint 3 kilo-
métert megtenni a szemerkélő
esőben, sötétben és vizes hóban
egészen az Úti Madonna kápolná-
ig, hogy ott közös imádsággal és
misével köszöntsük Húsvét vasár-
napját. A fölfele 30 perces utat
Miklós atya kérésére csöndben
elmélkedve tettük meg.

Felérkezésünk után előkészítet-
tük a kápolnát, hogy elkezdhessük
a misét. Gyertyákat gyújtottunk az
oltáron. A mise alatt már hajnalo-
dott és az eső sem esett már.

A lefele séta világosban, jókedvű
beszélgetések közepette már
mindenkinek könnyebben ment.
Úgy gondolom ez a szép reggeli
szertartás minden résztvevő számá-
ra még meghittebbé tette Húsvét
ünnepét.

Köszönet a szervezőknek.
Szabó Péter
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A plébániai
cserkészcsapat
idei tavaszi
portyáját május
4-5. között tartot-
ta Kismaros és
Királyrét felett, a
volt Spartacus
kulcsos házban és
annak környékén.
Idén szerettünk
volna visszatérni a
régi csapathagyo-
mányokhoz, me-
lyeket még a
csapat előző ve-
zetői generációja
hagyott ránk, mi-
szerint tavasszal
nem fedett szállá-
son alszunk, hanem hátunkra kap-
juk a sátrunkat és a világot, és kint
alszunk a vadonban. Annyit azért
változtattunk az elődeinkhez ké-
pest, hogy a kiscserkészek az előre
nem tervezhető időjárás miatt
házban aludtak.

Szombat délelőtt érkeztünk,
kisvasúttal mentünk fel Királyrétig,
ahonnan felkirándultunk a szállásig,
ami a kedvesen csörgedező Szén-
patak mellett feküdt. Sebesen meg-
ebédeltünk a még hozottakból,
majd az erdőben összefutottunk
Hófehérkével, aki épp akkor tudta
meg a vadásztól, hogy a Gonosz
Mostoha el akarja tenni őt láb alól.
Nosza rajta, útra kerekedtünk, hogy
Hófehérkével együtt elmenekül-
jünk a Mostoha haragja elől. Estére
haza is értünk, majd nekiálltunk
szalonnát sütni tűzön.

Másnap korán keltünk, megreg-
geliztünk és lázas készülődés
közepette belevágtunk a csapat
éves próbájába, amire minden őrs
már év eleje óta készült. Délre min-
denki számot is adott tudásáról és
bizonyította, hogy méltó a csapatba
lépéshez. Tizenöten tettek cser-
készfogadalmat, négyen kiscserkész
ígéretet, míg többen zöld pajzs,
illetve első próbát.

A próba után összeszedtük a
cókmókunkat, visszakirándultunk

Királyrétre, ahol Miklós atyával és
Csépányi Gábor atyával találkoz-
tunk, akik megtartották nekünk a
vasárnapi szentmisét szabad ég
alatt, illetve gyónásra is lehetőséget
biztosítottak. Mise után felszálltunk
a kisvasútra, visszarobogtunk
Kismarosra, ahol majdnem lekéstük
az eggyel későbbi vonatot is, mint
amit kinéztünk. Végül azonban
szerencsésen hazaértünk a
Nyugati-pályaudvarra, ahol már na-
gyon vártak minket a szülők.

Óriási élmény volt idén is több,
mint ötven gyerekkel portyázni és
nagyon köszönjük Miklós atyáék-
nak, hogy lejöttek minket megláto-
gatni!

Reméljük, a következő programunk
is hasonló élményekkel és sikerek-
kel fog telni!

Gerber Márton őv.,
Kempler Soma cspkh.

Tavaszi cserkész-portya

Nyári tábor és
egyéb

programok

Június 23-án, a
templomi búcsú
alkalmával, a cserké-
szek fogják a 9-es és
a ½ 11-es mise
között az átvezető
játékot tartani, ahová
minden korú gyer-
meket szeretettel
látunk! Akik cserké-
szek, tudják, mire
számíthatnak, akik
meg akarnak ismer-
kedni a csapattal,
vagy jövőre csatla-
kozni szeretnének,

azoknak remek lehetőség, hogy
személyesen is találkozzanak
velünk!

Idei csapattáborunkat a Magyar
Cserkész Szövetség alapításának
100. évfordulójának tiszteletére
rendezett emléktáborban, a
Nemzeti Nagytábor keretei között
tartjuk. A tábor célja, hogy az
ország, a Kárpát-medence és az
egykori emigrációk (USA, Dél-Ame-
rika, Kanada, Nyugat-Európa,
Ausztrália) területén élő csapatok
legalább 1-1 őrssel részt vegyenek.
A tábor Ócsa közelében lesz
megrendezve, gyakorlatilag
jamboree hangulatban.
Biztosak vagyunk benne, hogy ez
egy életre szóló élmény lesz min-
denki számára, és már alig várjuk,
hogy hamarosan beszámolhassunk
tábori élményeinkről!

Kovács Márton őv.



Pannonhalmi zarándoklat

Május 4-én, szombaton, Győr – Pannonhalma – Zirc útvonalon
zarándokoltunk. Nem tudom, pontosan hányan voltunk, nagyságrendben 80 fő
lehetett, így két buszt kellet indítani a plébániától.

Nem vállalkozom a teljes út idegenforgalmi nevezetességeinek felidézésére, inkább személyes
örömömnek adok csak hangot. Jó volt érezni a közösség épülését, látni a baráti beszélgetéseket, a zarándok-
füzet segítségével elmondott közös imákat, énekeket.

Pannonhalmán Binzberger Ákos atya fogadott minket nagy szeretettel. Bemutatkozásakor elmondta, hogy ő is a
Felsőkrisztinából indult, családja is sok szállal kötődik templomunkhoz. A szentmisén Pálmai Péter atya
prédikált, ő is szívesen emlékszik vissza a nálunk eltöltött 7 évére és üdvözletét küldi mindenkinek.

Jó volt Felsőkrisztinásnak lenni közöttük!
Molnár Zsuzsa
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A Pannonhalmi zarándoklat képekben
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Felsőkrisztinás zarándok csoport Pannonhalmán –
Péter atya gondolatai a szentmisén

Kivonat.

Pannónia Szent Hegyére érkezvén számtalan gondolat rajzik fejünkben.
Egyet emeljünk most ki közülük. Itt egyszerre találjuk együtt a múltat, jövőt és a jelent.

A MÚLTért hálát kell adnunk. Hiszen csodaszámba megy,
hogy ezer esztendő viharai ellenére megmaradt számunkra
ez a hely. Tatárok nem tudták bevenni, törökök nem
építettek fürdőt köveiből, a Kalapos Királynak csak másfél
évtizedig sikerült itt az életet megakasztani, vajon mi
késztette Rákosi Mátyást, hogy nem fojtotta itt gyökerestől
el azt, amit pedig a reakció veszedelmes fészkének tartott.
Múltunkkal találkozunk itt, de egyáltalán nem mint valami
múzeumban, skanzenben. Mert a JELEN nagyon is érzékel-
hető Pannonhalmán. Korunk legfontosabb tevékenységét
vállalja az itt élők csapata. Életképes, vezetésre, példaadásra
alkalmas generáció fölkészítését ebben a szétzilált társada-
lomban. Bölcs és bátor válogatásra van szükség, hogy az ó
és új értékek érvényesüljenek. Örök értékeink – amelyekről
nem akar tudni a mai világ És történelmi, nemzeti értékeink,
melyeket hibáinkból tanulva kell megbecsülnünk.

JÖVŐNK építése ezeknek az értékeknek alapjára lehet reményteljes. Meggyőződésünk, hogy sem az örökké-
valóság, sem a közvetlenül előttünk álló jövő így nem jámbor, naiv óhaj, önáltató mesevilág, nem utópia.
Pannonhalma léte ennek záloga. Szent Benedek másfél évezrede bevált józan elkötelezettsége, amit él, hirdet
és sugároz.

Tapasztaljuk, mennyire igaz, amit a mai evangéliumban a Mester mond követőinek: Ha engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. Érezzük, hogy a
Szent Hegy a mi zavaros világunkban határozott utat mutat.

Köszönjük, hogy
Pannonhalma van;
hogy ma itt lehetünk;
és vigyük magunkkal

ezt a megerősítő tudatot;
végül kérjük Isten
áldását Rá.

Amen.
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Ebben a félévben, miután újra teljes
lett a vezetői hármas, ismételten jobb-
nál-jobb programokat kínáltunk a
gyerekeknek. Hol csak a csoportunk,
hol más csoportokkal kiegészülve
töltöttünk el csodálatos időt.

Nagyböjtben igyekeztük felosztani
a csoportok között a keresztutakon
való szolgálatot, így a ministránsok
közös keresztútja idén elmaradt, de a
célunkat sikerült megvalósítani, min-
den keresztúton volt ministráns.

A hagyományos hosszúhétvégés
lelkigyakorlatunk is elmaradt az idén,
de talán így jobb is volt. Segítettünk a
templom és a templomkert takarításá-
ban, a sok kéz hamar el is készült, még
a fiúk is lelkesen fogtak rongyokat,
hogy kifényesítsék a padokat és a
templom pincehelységét is otthonossá
tegyék. A lányoknak köszönhetően
még a lengő ajtók ablakai is csillogtak-
villogtak az ünnepen. A takarítás után
nagyon jó hangulatban fogyasztottuk el
közösen kicsik és nagyok az ebédet.
Ezután korosztályonként elvonultunk
pár órás elmélkedésre. A mi csoportunk
az idén avatott ministránscsoporttal vett
részt nagyon aktívan a húsvétra való
lelki készülődésben. Szerdahelyi Miki
vezetésével a mennyországról
beszélgettünk, gondolkodtunk gyerek-
nyelven gyerekfejjel.

Áprilisi programunkról Gábriel
Zsófi számol be:

A ministráns kollégiumommal úgy
döntöttünk, egy kis játékkal dobjuk fel
a hétvégét. Elvillamosoztunk a Margit-
szigetre. Vittünk magunkkal hátizsák-
ban enni- és innivalót, ugyanis délutá-
nig ott mókáztunk. Métáztunk meg
fociztunk. Sokan egész jól futnak, csak
a métaütőt dobtuk néhányszor a
hátunk mögé. Nagyon kellett figyelni,

hasba ne vágjuk a másikat.
A focit pedig lány létemre
én is élveztem. Igazán jó
társaság ez. Miklós atya is
szívesen jött velünk. A játék
után a többiek Ismerd +!
programon vettek részt a
Margitszigeten. Sajnos, én
arra nem tudtam menni.

Két héttel később
Esztergomba mentünk, hogy
megkíséreljük megvédeni
ministránsbajnoki címünket.

Práger Dorka és Gábriel Zsófi így
emlékeznek vissza erre a napra:

Ahogyan tavaly, idén is részt
vettünk a ministráns kupán. A most
rendezett kupát Esztergomban tartot-
ták. Sokkal nagyobb létszámba
mentünk idén a plébániáról, így
társcsapatnak csak egy 5 fős csapatot
kaptunk. A feladatok nagyon jók
voltak, például: „cetli vadászat”, ahol a
szeminárium kertjében elrejtett, kis
papírokat kellett megkeresni és megfej-
teni. Ez tetszett nekem a legjobban, de
volt még rajzverseny, bibliai idézetek
összerakása, és még sok-sok feladat. A
Bazilikánál kezdődtek az állomások, és
egészen a szemináriumig tartottak,
onnan sétáltunk át egy kisebb temp-
lomba, ahol az eredményhirdetés volt.
Idén 3. lett a csapatunk, de ez is
nagyon jó helyezés. /Dorka/

Távolsági busszal elmentünk az
esztergomi Bazilikába misére. Én
ministrálhattam is, mert a tavalyi győz-
tes csapat egyik tagja voltam. Mise után
összekerültünk egy másik plébániával,
és elkezdődött a vetélkedő jópofa
feladatokkal. Szembeálltunk egy másik
csapattal és a veled szembenálló em-
bert meg kellett nevettetni. Az a csapat
nyert, amelyik több embert nevettetett

meg. Nekem az is nagyon tetszett, ahol
fölolvastak egy evangéliumi részletet,
és azzal kapcsolatban kellett rajzolni,
meg egy TOTO-t megoldani. A szemi-
náriumban is jártunk. Kint és bent
egyaránt keresgélni kellet cetliket,
amikre számok voltak írva. A nagyob-
bak megfejtették a számrejtvényeket.
Csocsóztunk is. Úgy gondolom, már
csak ezért is érdemes ministránsnak
lenni. /Zsófi/

Végül pedig Dorka eddigi utolsó
közös élményünkről számol be, és ad
egy kis előrejelzést a tanév végéről:

Június 8-án újabb megmérettetés-
ben veszünk részt: a ministráns-fociku-
pán. Éppen ezért az egyik szombaton
(május 11-én) erre kezdtünk el készü-
lődni. Fociztunk, szurkolói zászlókat
készítettünk. Nagyon jó volt a hangu-
lat. Reméljük, hasonlóan jó lesz a foci
kupa is.

És amiről még a gyerekek se tudnak:

Talán nem véletlen egybeesés, hogy
idén a gyerekekkel pont a szerzetes-
rendekről tanultunk, és, hogy a Szalézi
rend 100 éve telepedett le Magyar-
országon. A szaléziak ünnepsorozatá-
nak egyik állomása május 21-én lesz a
Szent István Bazilikában. A kollégiu-
munkkal ünnepi szentmisén veszünk
részt, majd közösen rójuk le tisztele-
tünket Don Bosco ereklyéje előtt.

Az év zárásaként pedig augusztus
elején közös nagy ministránstábort
tartunk, melyet a csoportunkkal pár
nappal meghosszabbítunk.

Reméljük, az eddigiekhez hasonló-
an, minden program a gyerekek jó
emlékeinek, élményeinek tárházát
gazdagítja majd!

Hernády Orsi

Don Bosco hír-adó
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Kirándultunk
Egy hónapon belül két

kirándulás élményt is köszönhetek
plébániánk közösségének.

Április 13-án délután, az
„Ismerd meg!” sorozat keretében a
Margitszigetet látogattuk meg
Lukách Kriszta jól felkészült idegen-
vezetésével.

Eredetileg úgy gondoltam, jó lesz
ismét végigsétálni gyermekkorom
gyakran látogatott helyszínein,
visszagondolni szüleimre, akikkel
először ismertem meg a sziget
szépségeit, emellett a közösségi
élményen túl sok új információval is
gazdagodtam.

Az elhangzottakból az Internet
segítségével idézek fel néhányat,

„A Margit-sziget 1686-ban még három szigetrészből állt. A Margit-szigeten volt a Domonkos-rendi apácák
kolostora, északi végén az esztergomi érsek vára, középen a premontreiek és a ferences rendi minoriták temp-
loma és kolostora, déli végén pedig a Szent János-lovagrend vára és ispotálya állt. 1790-ben a bécsi udvar a
főherceg kezdeményezésére, birtokcsere révén, Sándor Lipót főhercegnek, Magyarország nádorának adta a
szigetet, aki a schönbrunni park mintájára kertészeti rendezését szorgalmazta.”

„Az 1838-as jeges árvíz szintje mintegy 2,5 méterrel ellepte a szigetet, a fiatal és középkorú telepítésekben
rendkívül nagy károkat okozott. (…) 1866 végén Zsigmondy Vilmos bányamérnök, a hazai artézi vizek és gyógy-
források kiváló kutatója a nyugati partnál artézi kút fúrásába kezdett.1867 májusában csaknem 1200 méter mély-
ségből 43 fokos gyógyvíz tört fel. Erre a kútra alapozva született meg a hely fürdőszigetté fejlesztésének terve.
József főherceg Ybl Miklóssal az egész szigetre kiterjedő tervet készíttetett.”

„A további árvízi pusztításokat elhárítandó a sziget eredetileg 102,5 méteres tengerszint feletti magasságát
feltöltéssel 104,85 méterre emelték.

A sziget 1900-ig csak csónakkal volt megközelíthető, ekkor épült meg a Margit hídnak a szigetre vezető szárny-
hídja. A sziget második híd-kapcsolata 1950-ben, az Árpád híd megépülésével jött létre.”

Sétánk végén a Margit kápolnánál közösen imádkoztunk, énekeltünk hazánk lelki megújulásáért. Felemelő
érzés volt, hogy az első igazi nyárias napnak köszönhetően a szigetre kisereglett tömeg a kápolna környékén
elcsendesedett, a labdázó gyerekek is abbahagyták a pattogtatást és áhítattal figyelték imánkat.

Molnár Zsuzsa

Esztergomi ministránstalálkozó a legfiatalabbak szemével
Az esztergomi ministránstalálkozó nagyon tetszett, nagyon jó idő volt, és a feladatok

többségére egész sok pontot kaptunk. Például csocsóban megverték a csocsózók a kispesti
ministránsok kiállított játékosait, a kvíz kérdésekben a nagyok és Miklós atya csak egyet
vétettek, és még sok más történt. Bár volt egy feladat, aminek keretében szájban kellett
átvinni a park egyik oldaláról a másikra a vizet, és ugyanabból az üvegből öntötték

mindenki szájába azt, és mint sokan
mások, én sem éreztem ezt a
leghigiénikusabb megoldásnak. Volt, hogy a másik csapat
nem ért oda a kijelölt időpontra a feladat helyszínére, de
voltunk elegen, két csapatra oszlottunk, és egymás ellen
játszottuk le a játékot (persze megkaptuk a maximális pont-
számot). A misén a templomban a hőmérséklet maximum a
10 fokot érte el.
Nagyon jól éreztem magam, sajnos a harmadik helyezéssel
csak a nagy csomag HIT kekszet nyertük meg, de ezzel csak
azok törődnek, akik voltak tavaly is.

Gábriel Ádám –
Loyolai Szent Ignác Kollégium
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2013. április 6-án, Irgalmasság Vasárnapjának előestéjén nagyon
szép ünnepség tanúi-résztvevői lehettünk. Kórusunk ifjú karnagya,
Faragó Ákos egyházzenész BA diplomáján énekeltünk az Újpest-
Kertvárosi Plébánia szombat esti szentmiséjén.
A szentmisét Miklós atyánk celebrálta, aki – mint Ákos – ebben a
templomban nőtt fel. Nagy örömünkre a „szigorú” zeneakadémiai
professzorok is lelkesen énekelték velünk a húsvéti énekeket. Ákos
sokoldalú tudásáról tett bizonyságot: hol a hívekkel próbált, hol a
karzaton orgonált, hol pedig a szentélyben vezényelt – zenei te-
hetségén kívül fizikai állóképességét is bebizonyítva.

A szentmisét – Ákos családjának köszönhetően – hangulatos
agapé követte, mialatt a professzorok tanácskoztak. Végül – nem
kis örömünkre – megszületett az eredmény: karnagyunk jeles
érdemjegyet kapott!
Nagyon büszkék vagyunk rá, örülünk, hogy itt van köztünk!
Reméljük, hogy az első lépcsőfokot sok-sok sikeres vizsga, szép
szolgálatok követik majd.

Schola-tervek
Május 20-án, Pünkösdhétfőn, Máriaremetére kaptunk meghívást, a 15 órakor kezdődő szentmisén való ének-

lésre. A felkérés nagyon megtisztelő, hiszen dr. Erdő Péter bíboros úr fogja a szentmisét celebrálni. A kis- és nagy-
kórus közösen készül a Karizmák ünnepén való részvételre.

Május 24-én, pénteken, kiskórusunk a Mária Rádió kórusversenyén vesz részt a gregorián schola kategóriá-
ban. Nagyon izgalmas megmérettetés lesz, reméljük, nem hozunk szégyent a plébánia közösségére! Szeretettel
várjuk plébániánk minden tagját, hogy jelenlétükkel lelkesítsék, erősítsék kicsiny csapatunkat, hiszen számunk-
ra nem csak a helyszín lesz újdonság, de a fellépés koncert-jellege is. A verseny kezdete 15:30,
helyszíne: Gazdagrét – Szent Angyalok Temploma, Budapest, XI. kerület, Gazdagréti út 14.

Június 2-án a Szent Imre plébánia kórusának vendégei leszünk, a 18 órakor kezdődő szentmisén, június 22-
én, szombaton, pedig a Szent Imre kórus látogat el hozzánk. Templombúcsúnk előestéjén, 19 órától egyházzenei
áhítat keretében adjuk elő Mozart: G-dúr miséjét, zenekari kísérettel.

Nyáron a nagy- és a kiskórus tagjai – ezúttal először – közös táborozáson vesznek majd részt. A nagykórus
„mesterkurzuson” fejleszti tudását, a kiskórus a szokásos tábori próbarend szerint készül fel a következő évre.
Reményeim szerint a többféle korosztály jól megfér majd egymás mellett, sőt, sokat tanulhatunk egymástól a
néhány napos együttlét során Péliföldszentkereszten, július 18-21. között.

Tőkés Tünde

Egyházzenész születik...
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Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő víz
forrás lesz benne (Jn 4, 14). Új fajtája ez a víznek: él
és szökell, és azokra árad ki, akik méltók rá. Miért
nevezte Krisztus víznek a Szentlélek kegyelmi adomá-
nyát? Azért, mert minden a víz által áll fenn; mert a
víz hozza létre a növényeket és állatokat; mert a víz
elsőként az égből hull alá; mert egy és ugyanazon for-
mában hull alá, de sokféle formában fejti ki hatását:
másképpen a pálmafában, másképpen a szőlőtőben;
és ott van, mint valami, ami ugyanaz mindenben:
noha mindig egyforma, és nem változtatja magát.
Nem változik ugyanis az eső, amikor egyik vízcsepp a
másik után hull alá, de alkalmazkodik mindazoknak a
természetéhez, amik befogadják, és mindegyik
számára az lesz, ami annak pontosan megfelel.

Ilyen a Szentlélek is: egy és ugyanaz, és oszthatat-
lan. Kegyelmét kinek-kinek úgy osztja, amint akarja.
Amiképpen a száradó fa, ha magába szívja a vizet, új
hajtást sarjaszt, ugyanúgy a bűnös lélek is, ha a meg-
térés folytán méltóvá lesz a Szentlélekre, hozni kezdi
az igazlelkűség hajtásait. A Szentlélek is egy és ugyan-
az, és mégis Isten tetszése szerint és Krisztus nevében
sokféle erényt hoz létre.

Így az egyik ember nyelvét a bölcsesség hirdetésé-
re használja fel, a másik lelkének prófétai megvilágo-
sítást ad; van, akinek a gonosz lelkek kiűzésére ad
erőt; van, akit a Szentírás értelmezésével ajándékoz
meg. Van, akit erőssé tesz az önmegtartóztatásra, mást
pedig az irgalmasság gyakorlására nevel. Van, akinek
azt sugallja, hogy böjtöljön, és aszketikus életet éljen.
Másokat a földiek megvetésére tanít, és van, akit
felkészít a vértanúságra. Mindenkiben más és más, de
ő maga önmagában sohasem más, a Szentírás szerint:

A Lélek ajándékait mindenki azért kapja,
hogy használjon vele (1 Kor 12, 7).

A Szentlélek érkezése szelíd és enyhe, felfogása
kellemes, a legkönnyebb iga. A fény és a tudás felvil-
lanó sugarai előzik meg érkezését. Az oltalmazó test-
vér szeretetével jön, hogy üdvözítsen, gyógyítson,
tanítson, intsen, erősítsen, vigasztaljon; azért jön, hogy
megvilágosítsa az elmét, először abban a lélekben,
amely befogadja, azután pedig ennek a közreműkö-
désével, mások lelkében is.

Mint amikor valaki sötétben tartózkodott, és hirte-
len beragyogja a nap világossága, akkor látja meg
tisztán mindazt, amit azelőtt nem látott, ha szeme már
megszokta a fényt; így van azzal is, aki oly szerencsés,
hogy megkapja a Szentlélek ajándékát: megvilágoso-
dik a lelke, és emberi képességet meghaladó módon
szemlélheti azt, amit azelőtt nem látott.

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból
(Cat. 16, De Spiritu Sancto 1, 11-12. 16:

PG 33, 931-935. 939-942)

A Szentlélek élő vize

Anyám lánya - lányom anyja
Női lelki nap

Plébániánkon a nagy érdeklődésre való tekintettel
2013. május elsején másodszor is megrendeztük az
„Anyám lánya - lányom anyja” című női lelki napot.
A harmincnál több résztvevő elsősorban a származási
családjából hozott erősségekre és nehézségekre tekintett
vissza, hogy ezek tudatosításával is újabb erőforrásokat
nyisson meg magában a jelenlegi családi kapcsolatai szá-
mára. Előadónk Hári Ildikó SSND volt.

A nap folyamán vetített képes előadások, elcsende-
sedések és kiscsoportos beszélgetések segítettek minket
a témában való elmélyülésben. Hosszú utat jártunk be,
mely a származási családból kiindulva, annak értékeit
hordozva kalauzolt el minket jelenlegi szülői hivatásun-
kig. Megtanultuk, hogy múltunk legnagyobb értéke a
szüleinktől kapott élet és hogy minden gondoskodó
szeretetünk mellett ez lesz az a legnagyobb kincs is, mit
gyermekeinknek kivétel nélkül mindannyian továbbadunk.

Seidl-Péch Olívia

Csak a lét marad a szeretetben

És igen; létezik a keresztre feszítés,
és létezik a kampó csendje a fagyban,
a meredtszemű lélek, a drótkerítés.
De van feltámadás! – Örökérvényű Akaratban.

Ha bátor vagy a csönd kikiáltására,
menj tovább, s ne állj meg a szakadékban!
Nyílj meg az Isten teremtő csodájára,
mely örökké megmarad Jézus halálában!

Átkot hordasz, ha nem így teszel;
megváltatlan vándorolsz, nyughatatlan.
A nép erre vár: most hírnök leszel;
hirdesd az „Allelúját”, mely halhatatlan!

Isten nem bírta tovább szánandó sorsodat:
ismét teremtett, boldogan:
minden átlényegül, beköti törött csontodat,
ha megérted: élet van a holtodban.

Születés minden, ami elmúlik,
átlényegül végtelenné Istenben.
Mint gyermek az apjához odabújik:
a világ elpusztul, s csak a lét marad

a szeretetben.
Esztergom, 2007. január 2.

Molnár Miklós
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Előadó: Hári Ildikó SSND

A nap témájáról:

Újszülöttként alig tudunk valamit a világról. A családunktól tanuljuk,
hogy kik vagyunk, kik a többiek, milyen a világ. Az előttünk járó generá-
ciók összegyűjtött élettudását kapjuk meg, s ezzel a családi örökséggel 
kezdhetjük az életünk megalkotását.

A családban szerzett tapasztalataink mintákká válnak számunkra. 
Nagyon mélyen beépülnek a személyiségünkbe. A családunkból hozott
mintáink segítenek eligazodni különböző helyzetekben. Ezeket a mintákat
ismételjük, más emberekkel, más helyzetekben. Amit gyerekkorunkban
megtapasztaltunk, az vált megszokottá, ismerőssé.

Nagyon sok helyzetben ezek az örökölt minták hasznunkra vannak.
S van, amikor nincsenek hasznunkra, mégis ismételjük őket. Pedig ha 
szerintük működünk, nagyon sok energiánkba kerül. Energiát, életerőt,
életkedvet vesznek el.
Mégis így működünk. 

Mindegyikünk kapott mintát:
• arra, hogy nehéz helyzetekben, konfliktusokban hogyan reagáljunk
• időkezelésről
• alapbeállítódásról önmagunkhoz, a másikhoz
• a törődésről, megerősítésről, elismerésről

Ezen a délutánon családból hozott mintáinkra figyelünk, a tranzakció -
analízis modelljeinek segítségével. A származási családdal foglalkozunk.
Tudva azt, hogy eközben az is világossá válhat, hogyan működünk mai 
családunkban. 
14 – 19 óráig dolgozunk együtt. Lesz ideje impulzusnak, egyéni reflexió-
nak, dialógusnak kisebb csoportban.


