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A SZENT HELY SZÜLETÉSE
Plébánia táborunkban eljutottunk egy Csaroda nevű faluba, ahol egy 13. század-

ban épült templom áll. A freskókon megjelenő alakok között, ha fi gyelmes szem-

mel nézzük, felfedezhető néhány igen egyszerű, festett kereszt is. Mikor felszen-

telték a templomot, ezeken a pontokon kenték meg krizmával a falakat, annak 

jeléül, hogy ez az épület immáron szent hely, Istenhez tartozik.

A mi templomunk nem ilyen régi. Nincsenek benne 7-800 éves freskók, vagy 

kiemelten védett művészeti értékek, amit meg lehetne csodálni. Mégis, lényegét 

tekintve, semmivel sem kisebb értékű, mint akár egy gótikus katedrális. Hiszen 

ez az épület is Istennek szentelt hely. Nem pusztán gyülekezeti terem, hanem 

felszentelt épület. Az Istennel való találkozás helye. Itt részesülhetünk a szentsé-

gekben, itt hallhatjuk Isten üzenetét, innen szállhat közös imánk, énekünk a mi 

Urunkhoz.

A mi templomunk 73 éve született. Igazából nem akkor, amikor eleink be-

fejezték a falak építését, bár ez is fontos volt, hanem akkor, amikor felszentel-

ték. Örvendezve adhatunk hálát Isten minden áldásáért, kegyelmi adományáért, 

amit itt nyertünk el, s minden emberi munkáért is, amivel széppé s jól használ-

hatóvá válik templomunk.

„Istenünk, te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk 

javára évente megünnepeljük, hallgasd meg néped könyörgő szavát.

Add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig 

a megváltás bőséges kegyelme áradjon. A mi Urunk, Jézus Krisztus, 

a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 

mindörökkön-örökké.” 

(Ünnepélyes könyörgés a templomszentelés ünnepén)

C. Zs.



IMRE HERCEGHEZ (részletek)

I. A KATOLIKUS HIT 
MEGŐRZÉSÉRŐL

Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, 

legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, 

illetve javaslom és sugallom, ked-

ves fi am, hogy a katolikus és 

apostoli hitet akkora buz-

galommal és éberséggel 

őrizd, hogy minden 

Istentől rendelt alatt-

valódnak példát 

mutass... Ám ha a 

hit pajzsát tartod, 

rajtad az üdvösség 

sisakja is. Mert e 

lelki fegyverekben 

szabályszerűen har-

colhatsz láthatatlan és 

látható ellenségeid ellen.

II. AZ EGYHÁZI REND 
BECSBEN TARTÁSÁRÓL

A királyi palotában a hit után az egyház 

foglalja el a második helyet, az egyház, 

melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik 

Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, 

vagyis az apostolok és szent atyák ültették 

át, meggyökereztették erősen, s elterjesztet-

ték az egész földkerekségen... Így hát, fi am, 

napról napra virágzó szorgalommal kell 

őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább 

gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Azért 

is nevezték az első királyokat nagyságos-

nak, mert az egyházat nagyobbították. Te 

is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed 

boldogabb és hosszabb legyen.

V. AZ IGAZ ÍTÉLET ÉS 
A TÜRELEM GYAKORLÁSÁRÓL

...fi am: ha becsületet akarsz szerezni ki-

rályságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha 

hatalmadban akarod tartani lelke-

det, türelmes légy... Óvakodj 

bírónak lenni, ám örülj 

királynak lenni s nevez-

tetni. A türelmes kirá-

lyok királykodnak, a 

türelmetlenek pedig 

zsarnokoskodnak.

VIII. A FIAK 
KÖVESSÉK 
AZ ELŐDÖKET

Őseink követése fog-

lalja el a királyi mél-

tóságban a nyolcadik 

helyet. A legnagyobb ki-

rályi ékesség, az én tudásom 

szerint, a királyelődök után járni, 

a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, 

amit megszabtak atyai elődei, az isteni tör-

vényekre sem ügyel.

IX. AZ IMÁDSÁG 
MEGTARTÁSÁRÓL

Az imádság megtartása a királyi üdvös-

ség legnagyobb járuléka, ezért a királyi 

méltóság kilencedik regulájában pendül 

meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől 

megtisztulás és feloldozás. Te pedig fi am, 

valahányszor Isten templomához járulsz, 

hogy Istent imádd, Salamonnal, a ki-

rály fi ával, magad is király lévén, mindig 
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HÓNAPSOROLÓ

SZEPTEMBER

Szeptember hagyományos magyar neve 

Szent Mihály hava.

A hónap jeles szentje Máté evangélista. 

Az apostolról nagyon kevés olyan adat 

maradt ránk, amely történelmileg hiteles-

nek tekinthető. Születéséről annyi tudunk, 

hogy Kafarnaumban született Kr. e. 10 

körül. Életútjáról is keveset tudunk. Azon 

kívül, amit az evangéliumokban írtak róla, 

kevés a hiteles információ, inkább csak le-

gendákból tudhatunk róla. Euszebiosztól, 

a történetíró püspöktől tudhatjuk, hogy 

Máté, mielőtt a pogányok között hirdet-

te volna az evangéliumot, Palesztínában 

héberül hirdette az örömhírt. Távozása 

előtt anyanyelvén írásba foglalta azt. Szent 

Iréneusz is szól Máté apostol evangéliumá-

ról, amit a zsidók között, azok saját nyelvén 

alkotott.

A tudósok máig vitatkoznak arról, hogy 

evangéliuma eredetileg arámul vagy gö-

rögül íródott-e. Az viszont tény, zsidó-

keresztény szerző írta zsidó-keresztény 

közösségnek. A héber szavakat nem fordít-

ja, és nem magyarázza. Evangéliumának 

anyagát írott forrásokból meríti. Legfon-

tosabb Márk evangéliuma. Márk szövegeit 

kiegészíti, és számos jézusi beszéddel gaz-

dagítja. Ehhez az ún. Beszédgyűjteményt 

használja (Lu kács hoz hasonlóan). 

Nyelve és stílusa lényegesen szebb Már-

kénál. A szöveg arról tanúskodik, hogy a 

szerző egészen jól beszél és ír görögül. Ke-

rüli az arám, latin, görög köznépi szavakat. 

Márk szövegének nyelvezetét sok helyen ja-

vítja. A szemita hatás erősen érződik rajta. 

mondjad: „Küldd le [Uram, a bölcsességet] 

szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy 

munkámban velem legyen és segítsen, 

és így fölismerjem, mi kedves a szemed-

ben [minden időben].” És ismét: „Uram, 

Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem 

álnok gondolatban, az én szemeimnek ne 

adj kevélységet és a gonosz kívánságot 

távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem 

a testnek kívánságait, és a tisztátalan és 

esztelen léleknek ne adj engem, Uram.” 

Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a 

régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, 

hogy Isten minden vétked eltörlésére mél-

tasson, hogy mindenki legyőzhetetlen ki-

rálynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a 

tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, 

megajándékozzon az erények összességé-

nek segedelmével, s így legyőzhesd látható 

és láthatatlan ellenségeidet. Hogy vala-

mennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, 

ellenséges támadásoktól nem háborgatva, 

békében végezhesd életed pályáját.

X. A KEGYESSÉGRŐL ÉS 
AZ IRGALMASSÁGRÓL, 
VALAMINT A TÖBBI ERÉNYRŐL

Az erények mértéke teszi teljessé a kirá-

lyok koronáját, és a parancsok közt a tize-

dik. ... Ennek okából hát, szerelmetes fi am, 

szívem édessége, sarjam jövő reménysége, 

kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt 

és mindenekben a szeretetre támaszkodva 

ne csak atyafi ságodhoz és a rokonságod-

hoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazda-

gokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz 

légy kegyes, hanem még a külföldiekhez 

is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. 

Mert a szeretet gyakorlása vezet el a leg-

főbb boldogsághoz. �
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Az evangélium legkorábban 70 után 

keletkezhetett – hiszen ismeri Márkot. 

Néhány szentíráskutató a fejlettebb egy-

házképből inkább 80 utáni keletkezésre 

következtet.

A szerző személyéről a Máté evangélium 

azt mondja, hogy vámos volt, és a Lévi ne-

vet is viselte. Márk azt is tudja róla, hogy 

Alfeus fi a volt. Az apostol-névsorokban is 

megtalálható.

Lévi-Máté, a vámos Kafarnaumban 

dolgozott, ami határváros volt Heródes 

Antipász és Fülöp országa között. A vá-

mosok a zsidók szemében bűnös emberek 

voltak. Máté elhívásával nemcsak Máté, 

hanem Jézus sorsa is megnehezedett. A 

zsidó vallási vezetők most már nem csak a 

tisztátalan vámosra, hanem Jézusra is ujjal 

mutogathattak.

„Jézus nagyon tudatosan vállalta a kö-

zösséget a vámosokkal és a bűnösökkel. 

Ezzel a tettével igazolja azt, amit mond: 

azért jött, hogy a bűnösöket hívja a bűn-

bánatra és a bűnbocsánatra. Ezért szól 

mindenkinek hívó szava, mert az embe-

rek valamennyien bűnösök, de a szó csak 

azoknak a szívéhez érkezik el, akik tuda-

tában vannak nyomorúságuknak, és enge-

dik, hogy meghívják őket, azaz fölkelnek 

és követik Jézust. Máté estében a meghí-

vottból tanítvány, tanú és apostol lesz, aki 

maga is Isten ajándéka a világnak.”

Máté vámos múltjának tanúi az evangé-

liumban a pénzzel kapcsolatos közlések. 

Sokkal többféle pénzt ismer, mint a má-

sik három evangélista, és soha nem véti el, 

hogy milyen helyzetben miféle pénzzel kell 

fi zetni.

Máté meghívását az evangéliumból is-

merjük, életének többi részéről csak a le-

gendák beszélnek.  Máté az apostolok szét-

válása után Etiópiába ment, ahol meghalt a 

király fi a. A király elhívatta Mátét, aki föl-

támasztotta a kis királyfi t. Ennek hatásá-

ra sokan megkeresztelkedtek, a király pe-

dig templomot építtetett. A király leányát 

Efi géniát Máté megkeresztelte és felvette 

az Istennek rendelt szüzek közé. A király 

halála után utóda Efi géniát 

feleségül kérte. A lány ne-

met mondott. Az új király 

Máté segítségét kérte, hogy 

beszélje rá a leányt a házas-

ságra. Máté ezt elutasította, 

mire a király haragjában az 

oltár előtt leszúratta. Más 

hagyomány szerint Máté 

máglyán halt meg. Ismét 

más hagyomány úgy tudja, 

hogy a máglya az apostol 

imádságára kialudt, és ő 

később halt meg Núbiában 

békességben.

K. E.

Forrásmű: Szentek élete, SZIT, 

Budapest 2009.

�
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A nyár eleje gyakran számos programot kí-

nál a diákság számára. Olykor még el sem 

kezdődik a vakáció, máris megsuhinthatja a 

tanulókat a szünidő szele. Idén a nagy nyári 

szünet közeledtének első jele talán az lehe-

tett, hogy véget értek a NAMI-feladatok, 

majd június 5-én a NAMI-BAZÁR-ban ér-

tékes jutalmakra lehetett váltani az év so-

rán összegyűjtött pontokat.

�  �  �
Idén kicsit rendhagyó volt a napközis tábo-

runk is: június 17-én családi kirándulással 

indítottuk a programot. Ócsára mentünk, 

sok-sok autóval, és természetesen sok-sok 

gyermekkel és szüleikkel. Ez a Budapest kö-

zeli település számtalan programot kínál, 

ezt használtuk ki mi is. A tájvédelmi körzet 

madárvártájában a madárgyűrűzés titkai-

ba avattak be minket, de játszottunk a se-

lyemréten, megnéztük a település hatalmas 

középkori katedrálisát, és megismerked-

tünk a skanzen látnivalóival is. Nem csak 

azért volt szép ez a nap, 

mert sok élményt élhet-

tünk át, hanem azért is, 

mert jó volt együtt látni, 

szép nyitánya volt ez a 

következő heti napközis 

tábornak. 

A napközis tábor a 

szokott módon a Don 

Bosco Ifj úsági Ház bá-

zissal működött az idén 

is. Több mint 30 gyere-

künkkel kirándultunk, 

játszottunk ezen a hé-

ten. A programot idén 

az is színesítette, hogy 

ehhez a rendezvényhez kapcsolódott a Dé-

vai Alapítvány csíksomlyói diákjainak ven-

déglátása is. Ezért a napközis táborról szóló 

részletesebb beszámoló most abban a cikk-

ben található.

TANÉVZÁRÓ IFJÚSÁGI BÁL

Soroksár-Újtelep,

2011. június 19.

Mivel idén Pünkösd igencsak későn volt, 

így csúszott vele együtt a pünkösdi bálunk 

is... Végül annyira, hogy tanévzáró–vaká-

ciókezdő bál lett belőle, ami nagy tetszést 

aratott. Témaként csupán ez volt megadva, 

így a többség nyárias ruhákban pompá-

zott, bár kint nem volt olyan „hű, de nagy 

meleg”.

Nekem személy szerint sikerült úgy el-

késnem a bálról, hogy megérkezésem után 

szinte rögtön csatlakozhattam a szemerés 

VISSZATEKINTŐ

�
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kapuőrséghez. 8:40 és 9:00 között nekünk 

kellett az érkezőknek eladnunk a jegyeket, 

és tollakat osztogatnunk minden szám után 

az odasereglő fi úknak. Idén ugyanis úgy 

buzdítottuk az úriembereket arra, hogy fel-

kérjék a hölgyeket, hogy versenyt írtunk ki 

„a parkett ördöge” címre. A lapon az egyik 

rubrikába az illető hölgyemény nevét, a 

másikba pedig a tánc fajtáját kellett beírni. 

Ezt a versenyt természetesen a mi táncos 

lábú atyánk nyerte, annyi táncpartnerrel, 

ami nem fért el a lapon. ☺
A tánctanítás még egy tanévzáró bálon 

sem maradhatott el: a főplébes delegáció 

sorszambázni tanított minket. Amit eddig 

csak ámulva nézhettünk, annak most mi 

is részese lehettünk. (Márpedig ha 3-4 fő-

plébániás sorszambázni kezdett bármelyik 

bálon, általában elég gyorsan helyet kaptak 

hozzá.)

10 órától 11 óráig élő zenekar szórakoz-

tatott minket, amit mindenki nagyon élve-

zett. Csempésztek egy kis koncerthangula-

tot a bál közepére, ugyanis a végére szinte 

mindenki összevisszaugrált, akár egy igazi 

koncerten. ☺
Természetesen még volt tombola is, ahol 

most – csodák csodájára! – a női tusfürdőt 

nem úriember nyerte, hanem olyan, aki sa-

ját magán használhatta... Ez igencsak ritka 

esemény! ☺
Az idő odakint – bár nem volt éppen 

nyárias – kellemesen hűvös volt, így aki ki 

akarta szellőztetni a fejét, vagy beszélgetni 

akart, az nyugodtan sétálhatott a templom 

környékén.

Éjfélkor az elmaradhatatlan gyertyafény-

keringőre a többség már visszazökkent a 

„koncert-hangulatból” a „bál-hangulatba”, 

de azért az egyként hangulatos táncot is si-

került végigkuncognunk.

Mivel másnap hétfő volt, többek indultak 

nyaralni, táborozni, így éjfél után szép las-

san elkezdtünk hazaszállingózni. Félálom-

ban – azt hiszem – végre mindannyiunk tu-

datáig eljutott: KEZDŐDIK A VAKÁCIÓ!!!

N. E.

CSÍKSOMLYÓN JÁRTUNK

2011. június 9–13.

Nehéz cikkbe foglalva elmondani, mit is 

értsünk zarándoklat alatt. Bár nem gya-

logoltunk sokszor tíz kilométert zászlók 

alatt, mégis lelkileg feltöltődve, az Égiekhez 

közelebb kerülve tértünk haza utunkról. 

Csíksomlyóra mentünk, pünkösdi búcsúra. 

Imádságos lelkülettel: a buszban zsolozs-

mázva, rózsafüzérezve. Zarándoklat volt 

ez talán másfajta értelemben is: egy-egy 

főhajtás nemzetünk történelmi emlékhe-

lyei, híres szülöttei, kulturális és természeti 

kincsei előtt. (A szerk.)

Régi vágyam volt, hogy eljussak a 

csíksomlyói búcsúba, ezért az elsők között 

jelentkeztem a zarándokútra, ahova egy 

negyvenszemélyes busszal, valamint há-

rom teli autóval  indultunk plébániánkról.

Az első nap megálltunk Aradon, és meg-

koszorúztuk a vértanúk tiszteletére felál-

lított  emlékszobrot. Pár perces megemlé-

kezésünknek az eső sem vetett gátat. Még 

aznap beléphettünk Vajdahunyad kapuján, 

és a zárórával perlekedve gyorsan a belső 

tereket is megnéztük. E falak között nevel-

kedett Mátyás királyunk, s e falak között 

egyetlen magyar nyelvű felirattal sem talál-

koztunk. 

Meglehetősen nyomasztó volt utunknak 

ez a szakasza, mert mindenütt a gazdát-

lanság, rendetlenség és a nyomasztó sze-

génység jeleit láthattuk. Így amikor belép-

�
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tünk Déván a Böjte Csaba alapította Szent 

Ferenc Kollégium ebédlőjébe, jólesett a 

makulátlan tisztaság, a rend és a meleg sze-

retet, amellyel fogadtak minket. Nagy örö-

münkre családoknál (egy felnőtt nevel 8-10 

gyermeket) helyeztek el bennünket, így be-

pillanthattunk a dévai otthon működésébe. 

Az este a beszélgetések ideje volt. A  gyere-

kek meséltek magukról, napirendjükről, a 

nevelők pedig saját életükről, elhivatottsá-

gukról, örömeikről, nehézségeikről. 

A következő nap is bővelkedett látniva-

lókban: Farkaslakán Tamási Áron sír helyét 

néztük meg, Parajdon lelátogattunk a sóbá-

nyába, Korondon a híres cserepekből vásá-

rolhattunk. 

Harmadnap a búcsú napja volt. Ahogy 

közeledtünk Csíksomlyóhoz, a kapukból 

integettek a házbéliek, és az út szélén ha-

ladók úgy fogadtak minket, mintha régi, 

szeretett ismerősök lennénk. Egymást 

követték az éneklő keresztaljak, zászlójuk 

hirdette, hogy honnan jöttek. Zászlóként 

nekünk egy esernyő jutott.  Kidíszítettük  

kendővel, emlékszalaggal, mezeivirág- �



8 MUSTÁRMAG

csokorral. Ez utóbbit nemzeti színű sza-

laggal rögzítettük az esernyő csúcsán. Meg 

kell adni: igen „helyre kis darab” lett, és 

messziről is jól láthattuk.  Somlyón csak 

úgy áradt az emberek sokasága a „nyereg-

be”, az szentmise helyszínére. Akármerre 

tekintettünk, hosszú csíkokban kanyar-

gott a hívők sokasága. Mi is kaptattunk 

felfele, ki könnyebben, ki nehezebben. 

Magdi nénit Zsolt atya és Császár Tamás 

„gólyaviszi” módon sikeresen feljuttatta a 

tetőre. Nagy sikerük volt! Sziporkázó nap-

fényben vártuk a mise kezdetét. Az áldott 

pillanatokat az sem zavarta különösebben, 

hogy a mise felénél leszakadt az ég felet-

tünk. Bőségesen kaptuk az áldást felülről. 

A többszázezer ember pedig csak állt az 

esernyők erdejében, esőkabátban – bőrig 

ázva –, és senki sem akart elindulni, min-

denki békésen megvárta a szertartás végét. 

Kicsit kalandosan, de épségben lejutottunk 

a saras-csúszós domboldalon. A kegytemp-

lom kolostorának kertjében áldozhattunk 

(szentáldozás ugyanis a nagy esőzés miatt 

kimaradt a miséből), majd szép napsütés-

ben elhagytuk Csíksomlyót, 

és hazafelé megtekintettük 

még Csíkkarcfalva erőd-

templomát.

Vasárnap délelőtt részt 

vettünk Gyergyó szent mikló-

son egy szentmisén, amit a 

helyi plébános és Zsolt atya 

közösen celebráltak. Töb-

bünk tetszését elnyerte a he-

lyi pap prédikációja. Aznap 

még eljutottunk a Gyilkos-

tóhoz és a Békás- szoroshoz. 

Sétáltunk az égbetörő szik-

lafalak között, néhányan 

csónakáztak, ettük a fi nom 

kürtőskalácsot. Délután a 

gyergyószentmiklósi ör-

mény katolikus templomot látogattuk meg, 

majd zarándoklatunk utolsó estéje lévén 

vacsora után közösen játszottunk.

Hazafelé tartva megálltunk Kolozs-

váron. A Mátyás szobor, a Szent Mihály 

templom megtekintése után elsétáltunk a 

Házsongárdi temetőbe, hogy felleljük né-

hány híres hazánkfi a nyugvóhelyét. Páran 

Mátyás szülőházáig is eljutottunk.

Élményekben és lelkiekben sokat gyara-

podtunk, Köszönet mindazoknak, akik se-

gítették ennek az útnak a létrejöttét.

 Sz. M.

BÖJTE CSABA VÉDENCEI 
NÁLUNK

2011. június 20–28.

Június 20., reggel 4 óra. Néhány tanácstalan 

fi gura áll a Népligetnél lévő parkolóban, és 

próbál ráérezni, vajon melyik irányból ér-

keznek a vendégek. Egy idő után minden 

busz gyanús lesz, olykor-olykor felcsillan 

�
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a remény, de semmi... Majd kiderül, kb. 

egyórás késéssel érkeznek Csíksomlyóról a 

várva várt gyerekek. Szemünknek sem aka-

runk hinni, amikor egy igen rossz műszaki 

állapotú buszból valóban a mi kis vendége-

ink sorjáznak elő. 

Rövid operatív cselekvéssor után (min-

denki a megfelelő autóba került, hogy on-

nan a fogadó családhoz jusson) hazaindul-

tunk. Ruggalmasságunkat bizonyítandó 

eltekintettünk a reggel 8 órai találkozótól, 

és roppant nagylelkűen fél 10-re halasz-

tottuk a kezdést. És ott, és akkor kezdetét 

vette az együtt töltött idő. A napközis tábor 

hetében közös programokat szerveztünk, 

így közel hatvanan jártuk a várost: voltunk 

a Repülőgép Emlékparkban, a Parlament-

ben, a Margitszigeten, a Velencei-tónál, a 

Budai hegyekben, vendégeink eljutottak a 

Csodák Palotájába is, majd hétfőn, kedden 

pedig a Balatonnál jártunk. 

De nem csak a közös programok jelentet-

tek élményt az erdélyi fi ataloknak. A ven-

déglátó családok igazán széppé és emléke-

zetessé tették kis befogadottjaiknak ezt az 

időt: igyekeztek a gyerekek érdeklődésének 

megfelelően alakítani a délutáni-esti, va-

lamint a hétvégi programot. Jó volt látni, 

ahogyan apró óvatos lépésekkel közeledtek 

egymáshoz a fi atalok: a kezdeti félénkség 

fokozatosan eltűnt, és egyre közelibb, meg-

hittebb barátsággá, szeretetté alakult.

Kik is voltak nálunk? 16 középiskolás 

fi ú és lány, a Böjte Csaba által alapított 

csíksomlyói Szent István Házból. A gye-

rekek többsége kis székelyföldi falvak 

nehézsorsú családjaiból érkezett az ott-

honba, hogy a város kínálta oktatási in-

tézményekben tanulhasson úgy, hogy sem 

a városi tartózkodás, sem az ellátás-isko-

láztatás ne terhelje az amúgy is szegény 

családot. Csaba testvér álma, hogy lehe-

tőségeket kapjanak ezek a gyerekek, hogy 

esélyük legyen arra, hogy tanulással-tu-

dással, szakmával-diplomával felvértezve 

hasznos felnőttjei legyenek 

az erdélyi magyarságnak. 

Többségük nemhogy Ma-

gyarországon nem járt ed-

dig, de még megyéje hatá-

rát sem lépte át. 

Jól neveltségük, alázatuk, 

ugyanakkor derűs megelé-

gedettségük mindannyiunk 

számára elgondolkodtató 

volt. Nem csak a felnőttek, 

de a gyerekeink és fi atalja-

ink is megérezhettek vala-

mit abból, hogy az elége-

dettséghez nem az újabb 

és újabb vágyaink telhetet-

len hajszolása szükséges, 

hanem az, hogy tudjunk 

örülni mindannak, amit a 

Jóisten abban a pillanatban, azon a napon 

számunkra készített. 

Felsorolni is nehéz, ki mindenki kellett �
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ahhoz, hogy vendégül láthassuk a gyereke-

ket. Kellett hozzá az ötlet szikrája, és ter-

mészetesen mindazok, akik imádságukkal, 

befogadó szeretetükkel, munkájukkal, ado-

mányaikkal támogatták a programot. 

N. Gy.

BALATONON VOLTUNK

2011. június 27–28.

Erdélyből érkezett vendégeinkkel rövid két 

napot töltöttünk a Balatonon. Az együttlét 

nem volt hosszú, de a társaság igen jó volt. 

Reméljük, hogy új barátaink is élvezték a 

kirándulást.

Már a hosszú vonatút is kellemesen telt, 

beszélgetéssel, „Bás-ozással” (kockajáték, 

ahol minél nagyobb számot kell hazudni) 

töltöttük az utat. A vonatról leszállva rög-

tön megpillantottuk a Balatont, és a legkö-

zelebbi strand felé vettük az irányt. Bár a 

víz kissé hideg volt, és a nap sem sütött vé-

gig, ez nem akadályozott meg minket a für-

désben. A kitartóbbakkal labdáztunk a víz-

ben, míg azok, akik a hűs víztől tartottak, 

inkább a parton pihentek. A fürdőzés után 

komppal szeltük át a Balatont Tihanyig. A 

szállásunk elfoglalása után sétálni indul-

tunk Tihanyban. Megnéztük az apátságot, 

kipróbáltuk a visszhangot (működött!), 

majd a délutáni melegben fagyiztunk. Este 

a kisebb szúnyoginvázió ellenére is a kert-

ben vacsoráztunk. Gitározgatással, ének-

léssel beszélgetéssel vártuk az utolsó közös 

játékot. Jó hangulatú, szép este volt.

Másnap reggel már éreztük az elválás 

hangulatát, hiszen vendégeinkre aznap 

este még hosszú buszút várt hazáig. De 

előtte még velünk utaztak haza vonattal, 

Budapestig. Messze élő új barátainktól szo-

morúan búcsúzkodtunk, de szerencsére a 

Facebook-on többükkel tudjuk tartani a 

kapcsolatot.

Szép érzés volt velük lenni. Jó volt meg-

érezni, hogy valahogy lakhelytől függetle-

nül is összetartozunk. Remélem, nekik is 

szép emlékeket tudtunk szerezni, és talán 

jövőre is találkozhatunk velük, vagy hozzá-

juk hasonló fi atalokkal.

H. N.

Kedves Gyöngyi, Zsolt atya és Családok!

Szerencsésen hazaérkeztünk, és most kezdünk nemcsak az úti fáradtság kábulatából 

felrázódni, hanem az ott töltött csodálatos napok élményeibôl is. A gyerekek nagyon jól érezték 

magukat Veletek, alig tudtam követni fi gyelemmel, amikor beszámoltak az élményeikrôl, 

mert mindegyik egyszerre mesélt, minden egyes nap élmény volt számukra.

Az ô nevükben is még egyszer szeretném megköszönni, hogy befogadtátok ôket, részesei 

lehettek a Ti életeteknek és vendégszereteteteknek.

Köszönjük jóságotokat, és Isten áldását kérjük családjaitokra, munkátokra innen a csík-

somlyói Szûzanya lábaitól!

Szeretettel: 

Móni néni és a gyerekek

Ui.: Szeretettel meghívunk hozzánk Csíksomlyóra!

�
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Az idei tábor se múlhatott el felejthetetlen 

élmények és nevetések tömkelege nél-

kül.

De hol is kezdődik mind-

ez? A bemutatkozásnál vagy 

még annál is előrébb? Talán 

a buszon való találkozáskor, 

mikor a régi s új társak ta-

lálkoztak?

Bizony, hihetetlen, hogy 

idén már a 4. ifj úsági tábor 

ez alkalommal a Gerecsé-

ben levő Tarjánban került 

megszervezésre köszönhe-

tően Molics Dettinek, Tóth 

Iminek és a többi szervezőnek.

Első célpontunk Lábatlantól a 

Serédi kastélyig való hosszú út volt, 

mely – mondjuk ki – erőpróbára hívta ki a 

csapatot. Nemcsak Biblia-ismeretün-

ket kellett bizonyítani, hanem az 

esőben való gyalogtúra is pró-

bára tett bennünket. A nehéz-

ségeket leküzdve már csak 

a Seredi kastély meleg tüze 

adott enyhítő nyugalmat. 

A másnapi 15 km, a fárad-

hatatlan túrák és az elma-

radhatatlan nasik további 

reményt adtak Tarjánban 

való pihenésünkre.

Végleges táborhelyünkön 

lelki és szórakoztató progra-

mok mellett soha nem unatkoz-

tunk. Felejthetetlen volt például a 

Szentségimádáson való részvételünk. 

VISSZATEKINTŐ

NYÁRI TÁBOROK ÉS TÚRÁK

�

TARJÁNI KÖZÉPISKOLÁS TÁBOR
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Az odafi gyelés, elmélyülés, egy közel 80 fős 

társaságban, csendben az Úrra fi gyelve.

Nagy hatással volt rám és szerintem töb-

bünkre is Fr. Dobszay Benedek Ferences-

rendi szerzetes beszéde. Fiatal szerzetes 

révén hallhattunk tőle a rendről, a Ferences 

Rend lelkiségéről és arról, hogy mi vonzot-

ta őt 20 évesen szinte mágnesként, hogy 

belépjen közéjük. Megtudhattuk, hogy a 

Ferences Rend már 1225-ben megjelent 

Magyarországon, s hogy a közel félezernyi 

szerzetes mellett az aktivisták száma egyre 

több és több.

Az ottani, tarjáni tartózkodásunk alatt 

a programok sokszínűsége, többek között 

az esti fi lmezések, a mindennapi misék és 

azok varázsos hangulata, a szentségimá-

dásban való elmélyülés, és a ferences szer-

zetesi életről tartott előadás hasznos útra-

való lesz későbbi életünkben is.

V. O.

TIVADAR ÉS MI

Ritkán fordul elő, hogy 3-4 – nem is sűrű 

és túlzsúfolt – nap alatt ennyi élmény-

ben legyen részünk. A tivadari plébáni-

ai nagytábor szépen 

gazdagított élmények-

kel mindannyiunkat. 

Több ségében családok 

mentünk, de akár ki-

sebb vagy nagyobb 

családdal, akár egye-

dül, mindannyian so-

kat kaptunk ezalatt a 

pár nap alatt. 

Az első nap délután-

ján tivadari felfedező 

sétára indultunk, 7 csa-

patot alkotva – mint 

szem-, orr-, száj-, fül-, 

has-, kéz- és lábcsapat. 

Mire minden testrész 

beszámolt tapasztala-

tairól – megoldva egy-

egy kapott feladatot – 

észrevétlenül egy testté 

váltak a részek. (Ez a 

kép később többször elgondolkodtatott, és 

arra jutottam, hogy nagyban rajtunk áll, 

hogy mennyire tartjuk életben ezt a testet, 

amely Tivadarban kétségtelenül élt.) 

Nekem mindig nagy örömet jelent nézni, 

ahogy a gyerekek teljesen belemerülve, ön-

feledten tudnak játszani mindenhol és bár-

mivel... – itt ebben bőven lehetett részem:-). 

Minden nap volt idő szabad, spontán játék-

ra, így gyönyörködhettem homokvárépí-

tésben (az udvarunk eső áztatta homokos 

talaján és a Tisza partján), kavics-rakosga-

tásban, biciklizésben, kergetőzésben (némi 

szelíd harccal egybekötve), focizásban és 

FOCIZÁSban. A kisfi úk és a nagyobb kis-

�
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fi úk már az udvaron is lelkesen rúgták a 

labdát, de a FOCI-t igazán a nagyobb, fü-

ves pályán csodálhattam meg: azt ahogyan 

egyszerre ragadja magával a játék az apákat, 

a nagyfi úkat és az egészen kicsiket... – iga-

zi meccseket játszanak együtt 5 évestől 45 

évesig. Megható pillanat volt, 

amikor az egyik legkisebb fi -

úcska gyengécske, pontatlan 

rúgása után két alig nagyob-

bacska vállon veregette: „Na-

gyon ügyes voltál!”

Szép volt látni, ahogy a nagyok a kicsik-

hez viszonyulnak, a kedvükért félórát gug-

golva sarat gyúrnak, kísérik őket ide-oda, 

farönkön ücsörögve beszélgetnek velük, 

vagy épp vigasztalják, bátorítják őket. 

Közös élményeink még: bicikliztünk, 

gyönyörű református műemlék-

templomokban jártunk Tákoson 

és Csarodán – az előbbiben egy 

bámulatosan friss, és bájos, 80 

felett járó néni beszámolóját 

is élvezhettük. Vízi- és száraz-

malmot néztünk, kenuztunk, 

Kölcseyre emlékezve Himnuszt 

szavaltunk, csónakos temetőben 

jártunk. Zsolt atya és Mahi atya 

misézett, Knáb Józsi gitározott a Tisza-par-

ton, a csarodai templom mellett a szabad-

ban, és a szálláshelyünkön. Fürödtünk a 

Tiszában, vállalkozó szellemű fi ú ként (sic!) 

a csűrben aludtunk; zsolozsmáztunk, kis 

és nagyobb csoportokban jókat beszélget-

tünk; métáztunk; tábortűz mellett gitár 

kísérettel énekeltünk, játszottunk, és dalt 

küldtünk egymásnak... Jó pár dolgot biz-

tosan sorolhatnék még, de mi sem mutatja 

jobban ennek a pár szép napnak a színessé-

gét, mint az, hogy a tábor végét jelentő záró 

körben nemigen volt ismétlés a legszebb 

élmé nyeink felelevenítésekor, pedig csak-

nem hetvenen voltunk. �
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Végül – a szervezőket dicsérendő olyan 

„apróságok”, hogy a hatalmas méta-parti 

után meglepetésként óriási görögdinnyével 

csillapíthattuk szomjunkat, vagy akár az, 

hogy ennyi emberre is lehet nagyon jóízű 

ételeket főzni..., és mellesleg az, hogy a lelki 

élményt adó, a kulturális és a sportprog-

ramok épp jó arányban elegyedtek ahhoz, 

hogy élvezetes és érdekes legyen, és hogy 

kicsik és nagyok együtt tudjunk részt venni 

mindenben.

Sz. K.

A BAJÓTI ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁS TÁBOR

2011. július 25–30.

Reggel 8-kor volt a találkozó a Szemere-

telepi vasút állomáson. Reméltük hogy a 

tábor alatt majd szebb idő lesz, mert indu-

láskor szemerkélt az eső és elég hűvös volt. 

Tömegközlekedéssel elég bonyolult Bajótig 

eljutni. Vonatoztunk, metróztunk, buszoz-

tunk kétszer is, és még egy buszra át kellett 

volna szállni, ám azt lekéstük, de szeren-

csére Zsolt atya és Márti néni értünk jött 

kocsival. Ekkorra már az autóval érkezők 

a táborhelyen voltak. Amikor megérkez-

tünk ebédeltünk, kipakoltunk, és beosztot-

tuk a csoportokat. Ezek a csoportok aztán 

egész héten jóban-rosszban összetartoztak: 

együtt métáztak, együtt húztak kötelet, kö-

zösen mosogattak, és közösen is takarítot-

tak a tábor végén, hogy csak néhány dolgot 

említsek. 

Az első nap délután egy csapatjáték kö-

vetkezett, melyen a településsel kapcsolatos 

történelmi és más kérdésekre kellett választ 

találnunk. Jártuk a falut, beszélgettünk 

�
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emberekkel, a csoportok egy része még a 

könyvtárban is járt, hogy segítséget kapjon 

a kérdésekhez. 

Minden reggel volt reg-

geli torna (mindig valaki 

más tartotta), volt regge-

li ima, többnyire szintén 

az ifi vezetők vezetésével. 

A tábor alatt sokat spor-

toltunk: kétszer métáz-

tunk, kidobósoztunk, 

kötelet húztunk, zászlós 

játékot játszottunk. Egy éj-

szakát kint aludtunk a hegycsúcson (Öreg-

kő), ez egyben legtöbbünk számára bátor-

ságpróba is volt, de volt tábortűz, fi nom 

ételek, minden nap szentmise, volt gyónási 

lehetőség, mindenféle programok, csendes 

pihenő, játékidő és túráztunk is. Szerencsé-

re szép napos időnk volt, persze azért néha 

esett, de szerencsére nem olyankor, amikor 

programok voltak. 

K. Cs.

Ugyanez felnőtt szemmel:

Bajóton voltunk. Gyönyörű kör-

nyezetben, többnyire a jól is-

mert társasággal, majdnem 

negyvenen. Jó látni a felsza-

badult, ugyanakkor mégis 

egymásra odafi gyelő gye-

rekeket játszani, jó őket 

megsimogatni, velük 

közösen mókázni, gya-

logolni, főzni, énekelni. 

Jó a lelküket, szívüket, 

értelmüket nyitogatni a 

szépre, jóra, és nagyon jó 

látni, hogy amikor felnő-

nek, akkor ifi vezetőkként is �



velünk tartanak, tornáztatják, nevelgetik, 

ha kell fegyelmezik fi atalabb testvérkéiket, 

gitároznak és énekelni tanítják a kisebbe-

ket. Az idei témánk a szentmise volt: 6 nap, 

6 rész, 6 lehetőség arra, hogy alaposabban 

elmélyüljünk a szentmise megértésében. 

Volt, aki prédikált, voltak, akik könyörgé-

seket írtak, sőt áldást is osztottunk, és per-

sze készítettünk plakátot is, hogy emlékez-

tessen minket a már megbeszéltekre. 

N. Gy.

KENUZÁS ÉS FALMÁSZÁS

Még a nyár elején megbeszéltünk a szü-

net előtti utolsó ifi hittanok egyikén, hogy 

idén nyáron is szervezünk egy evezős 

vagy biciklizős, pár napos ifi tábort vala-

mikor augusztusban. Végül egy 2 napos 

kenuzós-falmászós program született, a 

főplébesekkel közösen, ugyanis – mint ki-

derült – ők is pont akkorra akartak kirán-

dulást szervezni.

Szerda reggel indultunk, mindkét plébá-

niáról hatan-hatan. Kb. 10 órakor megér-

keztünk a Duna egyik holtágához Eszter-

gom közelében, ahol már várt ránk 3 db, 

4 személyes kenu. Bár az idő nem volt túl 

kellemes, jókedvűen vágtunk neki a csóna-

kázásnak. Az elsőre hidegnek tűnő vízről is 

kiderült – néhány önkéntesnek hála -, hogy 

annyira nem is vészes hőmérsékletű. Utun-

kat kisebb-nagyok akadályok keresztez-

ték, de közös erővel leküzdöttünk minden 

utunkat álló fatuskót, faágat vagy komplett 

fát. Egy gyors ebéd és 50-60 méter száraz-

földi kenu-cipelés után útra – vagyis vízre 

– keltünk a Nagy-Dunán. Bár az újra és újra 

feltámadó oldalszél elég zavaró volt, az ar-

cunkba csapó vízzel együtt, azért nagyon 

élveztük. Mikor kimerülten megérkeztünk 

Esztergomba az sem zavart minket, hogy 

több mint fél órát kellett várnunk, mire az 

autókat felhozták értünk az atyák. Egy adag 

fagyival végülis elég életet leheltek belénk 

ahhoz, hogy föl tudjunk mászni hálózsákja-

inkkal, polifoamjainkkal és a közcuccokkal 

(pl. bogrács) az Öreg-kőre, ahol az éjszakát 

töltöttük. Mire felértünk alvásunk helyszín-

érére, fagyi ide vagy oda, már erősen csak 

a vacsorára tudtunk koncentrálni – ahhoz 

azonban még fát kellett gyűjtenünk. De a 

csillagos ég alatt szalonnát, virslit, kenyeret 

sütögetve megfeledkeztünk a nap fárasztó 

részéről, és nagyon jól éreztük magunkat. 

Fél 11 tájban, miután elénekeltük a befeje-

ző dalt a tábortűznél, gyorsan „megágyaz-

tunk”: fölvettünk még egy-két réteg meleg 

pulóvert, majd becipzáraztuk magunkat a 

hálózsákjainkba, és nyugovóra tértünk.

Másnap igencsak hűvös reggelre ébred-

tünk: 11 fok körül mozgott a hőmérséklet, 

és elég nehéz volt rávenni a csipet-csapatot, 

hogy kimásszon a hálózsákokból. Tisztelet 

azon kivételeknek, akik nem tudtak alud-

ni, és fölkeltek a Nappal, vagy már akkor a 

csúcson ültek, mikor a nagy sárga korong 

első sugarai ébredeztek. Nekik köszönhető-
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Augusztus 20-a plébániánk születés-

napja, búcsúja. Szent István Plébánia-

ként most névadó szentünk életmű-

véhez kapcsolódik a rejtvény. Ha a 

szavakba helyesen írjuk be a hiányzó 

betűket, akkor megfejtésként egyház-

megyék nevét kapjuk. (Figyelem:  a ket-

tős hangzókat – pl. sz, cs – két vonallal 

jelöltük!)

Kérdéseink:

a) mely egyházmegyék rejtőznek a szófel-

adványban?

b) mi kapcsolja össze ezeket az egyház-

megyéket plébániánk védőszentjével?

1. E_ _ T_ _ _ _ M

2. _ _ _ Z _ _ É _ 

3. G_ _ _ 

4. P _  _ S

5. _ _ U_ _ _ E_ _ _ V _ _

6. _ G _ _ 

7. _ _ L _ _  _ A

8. _ S _ NÁ _ 

Beküldési határidő: szeptember 20. 
A megfejtéseket a plébániára vagy a 

mustar mag18@yahoo.com elektronikus 

postacímre kérjük eljuttatni.

Előző havi helyes megfejtőink kö-

zül hárman részesülnek jutalomban: 

Nemesiné Zsolnay Orsolya, Töröcsik 

Jánosné, Vig Antalné (Rózsika néni). Ju-

talmukat a szokott módon kézbesítjük. 

REJTVÉNYen mire a többség felébredt, már kész volt a 

forró tea.

Délelőtt falat másztunk, ami sokaknak 

újdonság volt, de mindenkinek nagy él-

mény. Órákon keresztül váltakoztak a falon 

felállított két pályán a csapat tagjai, s a je-

lentkezők, akik még másztak volna egyet, 

csak nagy nehezen fogytak el. Voltak kö-

zöttünk rutinosabb és kevésbé rutinosabb 

résztvevők is, de mindenki szépen teljesí-

tett.

Mindeközben négyen-öten lesétáltak 

Bajótra vízért, olajért a paprikás krumpli-

hoz, műanyag tányérokért és kanalakért az 

elfogyasztáshoz. Míg az utolsó emberek le-

szerelték a két pályát és a rögzítéseket, Imi 

atya miséhez való helyet keresett, a többiek 

Zsolt atyával az élen elkészítették a papri-

kás krumplit. Amíg az ebéd főtt, miséztünk 

egyet a fák hűvösében, kimerülten.

Ebéd után már csak a villámgyors cso-

magolásra volt idő, és indultunk is haza. A 

hazaút szépségeiről nem tudok beszámolni, 

mert kb. 15 percet leszámítva végigaludtam 

a másfél óra körüli utat. ☺ Sajnálom, hogy 

sokan nem tudtak eljönni, de mi nagyon jól 

éreztük magunkat, és már várjuk a követ-

kező kimerítő együttlétet.

N. E.

A TÁTRÁBAN TÚRÁZTUNK

„Az Úr a teremtés hetedik napján meg-

pihent, de közben elgondolkozott művén. 

Mivel úgy érezte, hiányzik még valami a 

világból, megbízta egyik szorgalmas angya-

lát, hogy szórjon még szét a Földön néhány 

természeti szépséget. Az angyal teljesítette 

kérését, és szépítgette a tájakat. Így jutott 

el a tátrai vidékhez. Miközben repkedett a 

csúcsok felett, a szárnya véletlenül beleakadt 

az egyikbe, aminek következtében kiszakadt �
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a zsákja. Így szóródtak ide a rétek, sűrű er-

dők, állatok, azaz annyi természeti szépség, 

amennyi kevés hegységnek van még a vilá-

gon. Az a csúcs, amelyikkel az angyal össze-

ütközött, ferde maradt, így a Kriván nevet 

kapta.”

Ez a legendája annak a 2494 m-es magas-

sággal büszkélkedő hegycsúcsnak, amit 16 

fős plébániai kiscsapatunk az Unilever tu-

rista-szakosztály 9 oszlopos tagjával együtt 

2011. augusztus 13-án, szombaton meghó-

dított. 

Pénteken délután 5 körül indultunk Bu-

dapestről. Az éjszakát egy szlovákiai pan-

zióban töltöttük, közel Három-forráshoz, a 

túra kiindulási pontjához. Szombaton haj-

nali háromnegyed 5-kor pittyegett az éb-

resztő, 6-kor már álmos szemekkel és kissé 

fázósan az 1140 m magasan fekvő Három-

forrás parkolóban toporogtunk. Bezzeg 

hamar melegünk lett, amint nekivágtunk 

a meredek hegyoldalnak! Zsolt atya kipró-

bált receptje – egyenletes tempó, 300-350 

m szintkülönbség megtétele után 10 perces 

pihenő, most is bejött – csapatunk „fősere-

ge” 11 előtt néhány perccel felért a csúcsra. 

Az éppen ködbe burkolózó hegycsúcs jég-

esővel köszöntött bennünket – sebaj, leg-

alább nem cipeltük hiába az esőkabátokat! 

Elégedetten elmajszoltuk a sok pici darabra 

széttördelt óriási tábla Milka „csúcscsokit”, 

közben zenei aláfestésként szlovák him-

nuszt hallgathattunk egy erős nemzeti ér-

zésekkel rendelkező helybéli hegymászó-

társaság előadásában.

Lefelé mászáskor nemcsak a csúszós-gör-

dülős sziklákra és bokabeszorító repedések-

re kellett fi gyelmeznünk, hanem a közben 

beindult csúcsforgalomra is: telis-tele volt a 

Kriván turistákkal. 12 körül érkezett a hír: a 

kitartó kétfős „utóvéd” is felkapaszkodott a 

hegy legtetejére – teljes a siker! A visszaúton 

több helyen is áfonya- és málnalelőhelyekre 

bukkantunk, a nap is újra kisütött. Utunk jó 

darabon fenyőfák közt, tiszta vizű, csörge-

dező patak mellett vezetett. Vidám lélekkel, 

sajgó lábakkal érkeztünk vissza a parkoló-

ba. Irány Budapest! A hazaútba még belefért 

egy gyors „vizit” egy felvidéki vendéglőben, 

és nem sokkal éjjel 1 óra után már a saját 

ágyunkban térhettünk nyugovóra. Ez a ki-

rándulás igazán „csúcs” volt!!! N. B. K.

�
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KERESZTELŐK

• Kovács Gergely Mór
születési dátum: 2010. augusztus 13.
keresztelés ideje: 2011. május 14.

• Vicze Botond
születési dátum: 2010. december 11.
keresztelés ideje: 2011. június 9.

• Czeczon Bence
születési dátum: 2011. április 11.
keresztelés ideje: 2011. július 17.

• Balog Izabella
születési dátum: 2010. szeptember 17.
keresztelés ideje: 2011. július 31.

• Varsányi Ádám
születési dátum: 2010. november 24.
keresztelés ideje: 2011. július 31.

• Varsányi Veronika
születési dátum: 2010. november 24.
keresztelés ideje: 2011. július 31.

TEMETÉSEK

† Dr. Bittó Pálné (Lipták Irén)
születési év: 1914
temetés ideje: 2011. június 10.

† Kerekes Gyuláné (Juhász Julianna)
születési év: 1923
temetés ideje: 2011. június 14.

† Somogyi László
születési év: 1937
temetés ideje: 2011. június 24.

† Ladoniczki Ferencné 
(Lindwurm Gizella)
születési év: 1937
temetés ideje: 2011. július 1.

† Zumics Borbála
születési év: 1953
temetés ideje: 2011. július 12.

† Varga Imréné (Fiala Mária)
születési év: 1922
temetés ideje: 2011. július 13.

† Boda László
születési év: 1952
temetés ideje: 2011. július 27.

† Berecz Józsefné (Kiss Mária)
születési év: 1938
temetés ideje: 2011. június 25.

† id. Merétey Ferenc
születési év: 1924
temetés ideje: 2011. augusztus 5.

† Horváth Károlyné (Tamási Emma)
születési év: 1943
temetés ideje: 2011. augusztus 6.

† Mohai Imréné (Szebényi Ilona)
születési év: 1920
temetés ideje: 2011. augusztus 8.

† Gáll Istvánné (Székely Rozália)
születési év: 1925
temetés ideje: 2011. augusztus 12.

† Hübsch Jánosné (Kocsis Erzsébet
születési év: 1939
temetés ideje: 2011. augusztus 12.

† Rajkay Róbert
születési év: 1952
temetés ideje: 2011. augusztus 17.

† Bíró Ignácné (Müller Éva)
születési év: 1926
temetés ideje: 2011. augusztus 17.

† Magyar Lászlóné 
(Molnár Etelka Katalin
születési év: 1947
temetés ideje: 2011. augusztus 19.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

• Kis Ágota és Koncz Csaba – 
2011. augusztus 19.

ANYAKÖNYVI ADATOK



LITURGIKUS ESEMÉNYEK 

� augusztus 28. vasárnap: ½10 órakor szent-

mise az elmúlt időszakban temetett halottain-

kért;

� szeptember 4. vasárnap: ½10 órakor Veni 

Sancte – tanévnyitó szentmise;

� szeptember 4. vasárnap: 16 órakor a Ró-

zsafüzér Társulat találkozója a plébánián;

� szeptember 5. hétfő: 24 órás szentségimádás;

� szeptember 13. kedd: a Fatimai Szűzanya 

emléknapja az Erzsébet-telepi templomban. 

17 órakor rózsafüzér, 18 órakor szentmise

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 

� szeptember 20. kedd: 19 órakor Férfi kör a 

plébánián;

� szeptember 24. szombat: Őszi túra.

� szeptember 26. hétfő: 20 órakor Asszony-

kör a plébánián.

HITTANÓRÁK A PLÉBÁNIÁN 

Elsőáldozásra 

készülők
szerda 16:45 óra

Elsőáldozás után csütörtök 17 óra

Kisifi  (7-8-9. osztá-

lyosok)
csütörtök 18 óra

Nagyifi  (közép-

iskolások)
szerda 19 óra

Felnőtt katekézis hétfő 19 óra

Bibliaóra péntek 19 óra

EGYÉB KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
A PLÉBÁNIÁN 

Felnőtt énekkar

péntek vagy 

szombat 19 óra 

(lásd plakát!)

Gyermekkórus 

(Első alkalom: 

szeptember 11.)

vasárnap 17 óra

Asszonykör

(Első alkalom: 

szeptember 26.)

minden hónap 

utolsó hétfő 20 óra

Baba-mama klub

(Első alkalom: 

szeptember 15.)

minden második 

csütörtök 10 óra

Férfi kör

(Első alkalom: 

szeptember 20.)

minden hónap 

3. kedd 19 óra

Dokumentumfi lm-

klub

hirdetés szerint 

(havonta 1× vasár-

nap 15 órától)

HIRDETÉSEINK

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,

alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében

Megjelenik évente kilencszer

Szerkesztőség: Czap Zsolt (C. Zs.), Hajdu Noémi (H. N.), 
Kiss Erika (K. E.), Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), Németh Eszter (N. E.), 

Nemcsics Gyöngyi (N. Gy.), Szmetana Mária (Sz. M.)

Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még:
Kraus Csanád (K. Cs.), Némethné Bíró Klára (N. B. K.), 

Szále Kata (Sz. K.), Virág Orsolya (V. O.)

Fotók:
Bartus Mónika, Király Attila, Knáb Andris, Krausz Csanád, Mayer Áron, 

Mayer Gabriella, Sárkány György, Viola Zsolt

A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:

Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407
e-mail: mustarmag18@yahoo.com
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Ez évben is folytatjuk plébániánk és temp-
lomunk felújítását. Elkészült a templom 

hófogó rendszere, október végére elkészül a 

harangok lengőszerkezetének cseréje és vil-

lamosításának korszerűsítése. Hátravan még 

az udvari mellékhelyiség és a plébánia vizes-

blokkjainak a felújítása. Ezekhez a munkák-

hoz kérjük a testvérek támogatását.


