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LEGYEN MEG A TE AKARATOD!
„Belátni és elfogadni a gyengeséget, ez szüli meg a lelki-
erőt, hogy ki tudd mondani: „legyen meg a te akaratod!”
(részlet Andrea Mária naplójából, 2013. november 11.)

Színésznő, egy gyermek anyja, aki a szenvedésben, 
a  kereszten talált rá Krisztusra. A kórházban keresz-
teltem meg.

Autoimmun betegségben szenvedett, amit a szülés 
után szerzett orvosi műhiba miatt. Röviddel később 
elváltak a férjétől, aki híres rendező, ezek után nem 
kapott szerepeket. Szinkronszínészként tartotta fenn 
magát és a lányát. A lánya barátjának az anyja beszélt 
neki Krisztusról, a kerygmát hirdette neki, amikor már 
a betegség – amit 15 évig hordozott – végleg ledöntötte 
a lábáról. A saját gyengeségében jelent meg neki Jézus 
Krisztus. Ő, aki mindig nagyon erős akart lenni, ki-
szolgáltatottságában átölelte a Keresztet. Vele voltunk 
a küzdelmeiben, a kísértéseiben, a lázadásaiban, és so-
kan imádkoztak érte. 

Olyan volt, mint egy leölésre szánt bárány, mint Jahve szolgája, hordozta a szenve-
dés keresztjét, a félelmet, hogy egyedül marad a lánya, de hű maradt Krisztushoz ak-
kor is, amikor nem az valósult meg, amit ő szeretett volna. Befogadta Isten akaratát, 
jóllehet nem értette, miért kell így lennie.

Antonio Cañizares Llovera bíboros, valenciai érsek, mikor meghallotta a történe-
tét, azt mondta, hogy aki így lett kereszténnyé, azt rögtön meghallgatja az Isten, ezért 
imádkozzunk hozzá, hogy közbenjárjon értünk.

Egyházközségünk őszi váci zarándoklatán meglátogattuk a sírját. Ott volt a lánya, 
Anna is, és Magdi, a 13 gyermekes édesanya, aki Andrea Máriának beszélt Jézus 
Krisztus Evangéliumáról, és együtt imádkoztunk, kérve közbenjárását.

Imádkozzunk hozzá azokért, akik súlyos betegségben szenvednek, vagy akiknek 
nagy szükségük lenne a hitre. K. S.

Zborovszky Andrea Mária
Született: 

1967. szeptember 22.
Megkeresztelkedett: 
2013. december 16.

A Mennyei Atyához költözött: 
 2014. január 8.
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A RÓZSAFÜZÉR IMÁDSÁGRÓL

GONDOLATOK

Szent II. János Pál pápa Rosarium Virginis 
Mariae kezdetű apostoli levelében (2002)  
buzdított mindenkit, papokat, szerzetese-
ket és világiakat ennek az imaformának a 
felfedezésére. Legyenek itt az ő gondolatai 
elmélkedésre és megszívlelésre:

„A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. 
Csodálatos imádság! Csodálatos az egysze-
rűsége és a mélysége. (...) a rózsafüzér imád-
ság-kommentár a II. Vatikáni Zsinat Lumen 
Gentium konstitúciójának utolsó fejezetéhez, 
(...) mely Isten Anyjának csodálatos jelenlété-
ről szól Krisztus és az Egyház misztériumá-
ban. Ugyanis az Üdvözlégy Mária szavai nak 
mondása közben elvonulnak lelki szemeink 
előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei. 
Ezen események az örvendetes, fájdalmas és 
dicsőséges titkok összességét adják, s eleven 
közösségbe kapcsolnak Jézussal – mond-
hatnánk – az Ő Anyjának szívén keresztül. 
Ugyan akkor szívünk belefoglalhatja a rózsa-
füzér e tizedeibe mindazt, ami egy személy, 
a család, a nemzet, az Egyház és az emberi-
ség életét alkotja. Az egyéni gondokat, a fele-
barát, s különösen a hozzánk, a szívünkhöz 
közelebb állók gondjait. Így a rózsafüzér egy-
szerű imádsága adja az emberi élet ritmusát.”

„A rózsafüzér a keresztény szemlélődés leg-
jobb és legdicséretesebb hagyományához tar-
tozik. Nyugaton fejlődött ki, sajátosan elmél-
kedő imádság, s bizonyos módon megfelel a 
keleti kereszténység talaján kisarjadt «a szív 
imádságá»-nak vagy a «Jézus-imádság»-nak. 
Számos jele van annak, hogy a Szent Szűz 
éppen ezen imádság révén mennyire érvénye-
síteni akarja anyai gondoskodását, melyre 
a szeretett tanítvány személyében a haldokló 

Megváltó az Egyház minden gyermekét rá-
bízta: «Asszony, íme, a te Fiad!» (Jn 19,26) 
Ismerjük azokat a körülményeket, melyek kö-
zepette a 19. és 20. század folyamán Krisztus 
Anyja éreztette jelenlétét, s hallatta hangját, 
hogy buzdítsa Isten népét a szemlélődő imád-
ság e formájára. Különösen szeretnék em-
lékeztetni – a keresztények életére gyakorolt 
döntő hatása és az Egyháztól kapott hivata-
los elismerés miatt – a lourdes-i és a fatimai 
jelenésekre. E kegyhelyeken számos zarándok 
keresi a megkönnyebbülést és a reményt.”

A rózsafüzér Mária tapasztalásából kiin-
dulva kifejezetten szemlélődő imádság. Ha 
megfosztanánk e dimenziótól, természetét 
vesztené, miként VI. Pál hangsúlyozta:

„Szemlélődés nélkül a rózsafüzér lélekte-
len test, s mondása azzal a kockázattal jár, 
hogy formulák mechanikus ismétlése lesz, 
és ellentmond Jézus intelmének: «amikor 
imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a po-
gányok, akik azt hiszik, hogy a bőbeszédű-
ségükért találnak meghallgatást» (Mt 6,7). 
A  rózsafüzér mondása természete szerint 
nyugodt, szinte késleltetten lassú ritmust igé-
nyel, ami elősegíti az imádkozóban az elmél-
kedést az Úr élete misztériumairól, melyeket 
annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb 
állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan 
gazdagság fakad.”

Az a család, amelyik közösen imádkoz-
za a rózsafüzért, bizonyos mértékig repro-
dukálja a názáreti otthon légkörét: Jézust 
helyezi a középpontba. Vele osztják meg az 
örömöket és fájdalmakat, kezébe helyezik 
a bajokat és terveket, tőle nyernek reményt 
és erőt az út folytatásához. Sz. A.
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OKTÓBER
Október hagyományos magyar neve Min-
denszentek hava. Jeles nap a hónapban 
Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Ma-
gyarország patrónája ünnepe. Szent István 
király halála előtt országát Szűz Mária ol-
talmába helyezte.

A hónap jeles szentje Szent I. Callixtus 
pápa. A pápák életéről a II. századig meg-
lehetősen keveset tudunk, néhánynak csak 
a neve maradt fenn. A III. századtól azon-
ban a pápák alakja egyre 
élesebbé válik. Közéjük 
tartozik Callixtus pápa 
is. Életéről egy kortársa, 
a római Hippolitus pap 
a  legfontosabb adatközlő, 
azonban sajnos egyáltalán 
nem nevezhető tárgyila-
gosnak, mert kifejezetten 
ellenséges a pápával. Írá-
sából az alábbi tények tud-
hatók meg: Callixtus fel-
szabadított rabszolga volt, 
Zephyranus pápa idejében 
lett a római egyház diakónusa. Hivatala el-
sősorban az anyagi ügyekkel foglalkozott, 
melyekhez értett is, ezért nagy megbecsü-
lést vívott ki magának a hívők körében. Az 
ő gondjaira volt bízva a Via Appia Antica 
melletti katakomba, melyet ezért hívnak 
Callixtus katakombának.

Zephyranus pápa halála után megvá-
lasztották pápának. Súlyos eretnekségekkel 
kellett szembenéznie. A folyamatosan nö-
vekvő egyház problémái is megoldásra vár-
tak: a bűnbánat, a házasság, a hittagadókkal 
való bánásmód. E kérdések megoldásában 

egy szigorú és egy enyhébb, az átlagember 
képességeit figyelembe vevő felfogás állt 
szemben egymással. A pápa ez utóbbihoz 
csatlakozott. Úgy ítélte meg, hogy a pápá-
nak az irgalmasság útját kell járnia.

Callixtus pápa haláláról nincsenek biz-
tos adataink. A legendája szerint a pápa 
idejében villámcsapás következtében le-
égett Róma egyik kerülete, és leolvadt 
egy Jupiter szobor karja. A pogány papok 

engesztelő áldozatot mu-
tattak be a szobor előtt, 
de ekkor újabb vihar tá-
madt, és az egész szobor 
elpusztult. A történtekért 
a  keresztényeket tették fe-
lelőssé. Ezért Palmatius 
konzul parancsba kapta, 
hogy tartóztassa le a pápát 
és klerikusait, de mikor a 
foglyokat a bíróhoz vezet-
ték, a parancsnok és kato-
nái megvakultak. Ennek 
hatására Palmatius konzul 

megtért, felkereste a pápát, és kérte, hogy 
tanítsa a keresztény hitre, majd megkeresz-
telkedett. Utána sok előkelő embert vitt 
el Callixtushoz, az egykori rabszolgához, 
akik valamennyien megkeresztelkedtek.

Amikor a hírek a császár fülébe jutottak, 
olyan haragra lobbant a pápa ellen, hogy 
elfogatta, öt napig étlen-szomjan őriztet-
te a  börtönben, majd agyonverette. Testét 
a kútba dobták, de egy pap kiemeltette, és 
tisztességgel eltemette.

Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 
2009. N. K. E.

HÓNAPSOROLÓ



4 MUSTÁRMAG

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS 
TÁBOR

Mátraháza, 2016. július 18–22.

A tábori beszámoló már augusztusi lapszá-
munkban megjelent – némi késéssel a fotók 
is megérkeztek: íme!

VISSZATEKINTŐ





2016. OKTÓBER 16. 5

SZENT DAMJÁN- 
TÁBOR

Debrecen, 2016. augusztus 1–5.

„Hordozzátok egymás terhét”

Tavasszal plébániánk közössége is meg-
hallgathatta a nyíregyházi Görögkatolikus 
Papnevelő Intézet növendékeinek kórusát, 
gyönyörködhettünk a bizánci dallamvilág 
kincseiben. Ezzel az egyházi szolgálattal az 
immár 19 éve minden évben megszervezett 
Szent Damján-tábor fenntartására gyűjtöt-
tek támogatást, mivel a szervező kispapok 
nemcsak a tábor lelkéért és a programok 
szervezésért felelősek, hanem a fedezet 
megteremtésért is. A táborban való rész-
vétel ugyanis a kezdetektől fogva ingyenes 
mind a segítők, mind a korhatár nélküli fo-
gyatékkal élő résztvevők számára.

A szervezők hármas céllal szervezik a tá-
bort: egyrészt a fogyatékkal élő gyermekek 
szüleiről – akik egész évben rendkívül ne-

héz munkát végeznek – szeretnék levenni 
egy hétig a terhet, másrészt egy hét feled-
hetetlen vakációt ajándékozni a  gyermek-
nek, harmadrészt pedig felhívni a társada-
lom figyelmét a fogyatékkal élőkkel való 
szolidaritásra.  2015-ben a tábort Az  év 
közösségi kezdeményezése kategóriában 
közönségdíjjal jutalmazták.

Öröm számomra, hogy mi is hozzájárul-
hattunk. Köszönet minden ima és forint 
támogatásért.

Az alábbiakban két beszámoló követ-
kezik az idei táborról. Közösségünk tagjai 
mesélnek az élményekről – két oldalról. 
Nehéz eldönteni, ki érezte magát jobban.

B. T. Gy.



Az idei Damján-tábort augusztus 1–5. kö-
zött tartották egy Debrecen közelében lévő 
szabadidőközpontban.

A táborban nagyon sok programot 
szerveztek nekünk: volt például tűzoltó- 
és motorbemutató, voltunk a debreceni 
futballstadion ban, és egy este a Nem adom 
fel együttes koncertezett nekünk. Sorver-
seny is volt, valamint tűzzsonglőr bemu-
tató. Minden este diszkó és táncház, és Ki 
mit tud?-oztunk is! Az utolsó napra pedig 
egy színdarab előadással készültünk. Sőt, 
még röplabdáztam, és íjjal is lőttem, amit 
eddig soha nem volt még alkalmam kipró-
bálni. Az is nagyon tetszett, amikor mű-
anyag poharakat kellett vízipisztollyal lelő-
ni! Minden nap volt vecsernye, ami keretet 
adott az egész tábori napnak. 

Én nagyon jól éreztem magam az egész 
héten. Minden fiatalnak ajánlanám, hogy 
eljöjjön.  V. M.



Idén is bekerülhettünk segítőként a tábor-
ba, pedig a világtalálkozó miatt csak ké-



voltak nehezebb pillanatok is. Ezek a gye-
rekek annyi szeretetet adnak, hogy el sem 
tudom képzelni, hogy kihagyjam a Dam-
ján-tábort.  Egy nagyon jó emlék a nyárból, 
ahol nagyon jól éreztük magunkat.

N. M.

AUGUSZTUSI TÚRA 
A FÁTRÁBAN

2016. augusztus 12–14.

Idén nyáron csatlakoztam először a Viola 
Zsolt által szervezett kiránduláshoz. Rá-
adásul ez volt életem első magashegyi túrá-
ja is. Magyarország területén már sokszor 
kirándultam családommal és barátaimmal 
egyaránt, azonban a Fátrában most jártam 
először. Nagy kíváncsisággal indultam el 
otthonról hajnalok hajnalán.

Nagyon jó csapat alakult, több mint 
nyolcvanan vágtunk neki az útnak, gyere-
kek és felnőttek egyaránt. 3 napot töltöttünk 
a hegyekben. Ráhangolódásképpen az első 
nap a Fátra legszebb és egyben legmagasabb 
vízeséséhez, a Šútovský-víz esés hez sétál-
tunk el. A víz csobogásából már sejthettük, 
hogy nem járunk messze. Megérkezve me-
sés kép fogadott minket. 38 méter magasról 
zúdult le a víz. A nap is kisütött, és a habzó 
vízen szivárvány jelent meg. 

Délután a Vág-menti Sztrecsényi-várat lá-
togattuk meg, ahol egy szlovák idegenveze-

sőbb tudtunk csatlakozni, így lemaradtunk 
a görögkatolikus miséről. Épp esti koncert 
volt, amikor megérkeztünk, és a legtöbben 
a színpad előtt ropták.

A tábor alatt csapatokba osztottak min-
ket, és a táborozókkal csináltunk mindent. 
Körülbelül tíz táborozó került egy csapat-
ba segítőikkel.  Minden csapat egy színről 
kapta a nevét. Egy hét alatt nagyon jó kis 
közösség verődött össze. 

 Egy napunk általában a következőképpen 
zajlott. Reggel a táborozók ébresztése, majd 
8 órakor reggeli a központi helyen. Reggeli 
után szabad programok közül választhat-
tunk, ami lehetett kézműveskedés, akadály-
verseny, illetve fürdés a medencében. 1 óra 
körül ebéd, utána csendes pihenő. Azután 
néha volt vecsernye. Több bemutató is volt, 
jöttek motorosok, lovasok. Ezekre a gyere-
kek is felülhettek. Zsonglőrök sötétben tü-
zes mutatványokkal kápráztattak el minket: 
tüzes botokat pörgettek, tüzet hánytak. Volt 
tűzoltókocsis bemutató, asszonykórus stb. 
Esténként közös tánc- és énektanulás, Ki mit 
Tud, majd fürdetés és fektetés.

Nagyon jó embereket ismerünk meg.  Ez 
a hét boldogságban, vidámságban telt, de 
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gyaloglás után feljutottunk a csúcsra. S bár 
1000 m szintkülönbséggel birkóztunk meg, 
jutalmul nem egy csodálatos panoráma tá-
rult elénk, hanem sűrű fehér felhő ölelt körül 
minket. Ennek ellenére nagy élmény volt, 
hogy feljutottam a csúcsra.

Este a szálloda gyönyörű panorámás ét-
termében vacsoráztunk. Később a társaság 
apraja-nagyja ország-várost játszott.

Az utolsó napot Zsolt atya szentmisével 
indította nekünk. Ezt követően lanovkával 
felmentünk 1524 méter magasra. Innen in-tő vitt minket körbe. Bosnyák Zsófia kriptá-

jánál korhű énekkel kedveskedtek nekünk.
Második napra esett a nagy túra. Több ne-

hézségi fokozatú útvonal közül lehetett vá-
lasztani. Én azt választottam, amelynek célja 
a 1609 m magas Velky-Rozsutec-hegy csú-
csának meghódítása volt. Létrák, kifeszített 
láncok és pallók segítettek a szurdokvölgy 
meredek sziklás részein, amelyek még ka-
landosabbá tették utunkat. A hegytetőn sűrű 
felhő borított be minket, a látótávolság pár 
méterre zsugorodott. Nem tudtuk eldönteni, 
hogy a csúcson vagyunk-e már, vagy sem. 
Az út mindenhol lefelé vezetett, azonban a 
csúcsot jelző keresztet sehol sem találtuk. 
Ezért továbbmentünk, s mintegy tízpercnyi 

2016. OKTÓBER 16. 7





8 MUSTÁRMAG

hettük a kastély nemrégvolt elszomorító 
állapotát, de ma már teljesen helyreállított 
formában láthatjuk az épületet, ahol egy, 
az MKB Bank gyűjteményéből összeállított 
kiállítást is megtekinthettünk. Ebben olyan 
képeket is láthattunk, amelyek eddig még 
nem is voltak kiállítva. Frank Frigyes és Be-
rény Róbert festményei mellett Aba-Novák 
Vilmostól a Cirkusz, Csók Istvántól a Téli 
táj, Markó Ferenctől pedig a Pihenő aratók 
című képet. Megcsodáltuk Barabás Miklós 
Egy utazó cigány család Erdélyben című ké-
pét is, melyről Petőfi Sándor írt Vándorélet 
című versében. A felsoroltakon kívül láttuk 
még Rippl-Rónai, Zipper Sándor és a 19. és 
20. század más nagyjainak egy-egy képét is.

Szépségekben teljes napunk volt. A  főté-
ren láthattuk a város címerét, és egy nagyon 
szép kettős keresztet, amelyen Garay János 
versével emlékeztek meg Trianonról:

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
     Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
     S gyújt régi fénynél új szövetneket. 
S ha a jelennek halványúl sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!
Elfelejtettétek? 1920. június 4.

G. K.

ZARÁNDOKLAT 
MÁRIANOSZTRÁRA

2016. október 8.

A Rózsafüzér Társulat szervezésében Ma-
gyarok Nagyasszonya napján egynapos za-
rándoklatra indultunk.

Először Vácon Zborovszky Andrea fiata-
lon elhunyt színésznő sírját látogattuk meg, 
akit hosszú betegsége közben Sándor atya 
keresztelt meg. Eljött a lánya és Magdi is, 
aki először beszélt neki az Örömhírről. 

Márianosztrán elsőként a Magyarok 

dulva másztuk meg a Velky Kriván 1709 m 
magas csúcsát. Itt már gyönyörű kilátás 
fogadott minket. Láttuk a Velky-Rozsutec 
sziklás csúcsát is, amelyre előző nap mász-
tunk fel. Ragyogó napfényben sétáltunk 
a hegygerincen, majd búcsút véve a hegyek-
től, hazaindultunk.

Nagyon élveztem az egész túrát, a jó tár-
saságot. Szívesen elmennék legközelebb is!

K. R.

MEGÚJULÓ KASTÉLYAINK 
NYOMÁBAN

A Bibliakör Kápolnásnyéken 
2016. augusztus 16.

Az országban mostanában sok kastély  épül 
újjá az elmúlt viharos századok után. Volt, 
hogy háború rombolta le, aztán emberi kéz 
tette tönkre őket. Pest környékén is van kö-
zülük néhány újjászületőben. Mi is megláto-
gattunk egy eddig kevésbé ismertet, mivel 
hírül vettük, hogy megszépült, és 200. évfor-
dulójára sikerült teljes pompájában rendbe 
hozni a kápolnásnyéki Dabasi Halász-kas-
télyt, amelyet  2016. június  25-én adtak át 
a város lakóinak. A kétszázéves épületet az 
1910-es években építtette át neobarokk stí-
lusban Dabasi Halász Gedeon. Az épület 
1945-ig maradt a  család tulajdonában, az-
után el kellett hagyniuk, és csak 1989-ben 
kapták részben vissza. Képeken megtekint-
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Nagy asszonya Bazilikát kerestük fel. Ima-
szándékainkat felírhattuk egy lapra. Sándor 
atya és Vizi András atya közösen bemuta-
tott szentmiséjén vettünk részt, majd And-
rás atya röviden beszélt az egyetlen magyar 
alapítású rend, a pálos rend és a  templom 
történetéről. Esztergomi Boldog Özséb 
a XIII. század derekán a pilisi remeték közé 
vonult, és egy látomása után úgy gondol-
ta, hogy szerzetesrenddé kell szerveznie 
társait. 1308-ban a Szentszék elismerte 
Első Remete Szent Pál Rendjét, a páloso-
kat. A pálos szerzetesek lelkisége röviden 
így foglalható össze: magyar földről indult 

remeterend a Szűzanya pártfogásában. Re-
meteségüket az imádságban, a magányban 
és a vezeklésben élik. Hazánkban most 
Márianosztrán kívül Budapesten (Szikla-
kápolna), Pálosszentkúton és Pécsen élnek 
szerzetestársaik. A rend jelenlegi központja 
Czestochowa (Lengyelország). 

A Nagy Lajos királytól kapott birtokon 
1382-ban szentelték föl a templomot és ko-
lostort, amely a török hódoltság idején el-
néptelenedett. 1729-ben barokk stílusban 
újjáépítették a templomot, majd a kolostort 
is, de II. József 1786-ban betiltotta a pálos 
rend működését. 1989-ben kapta vissza 
a pálos rend ősi templomát, és ismét felújítat-

ták azt. A Boldogságos Szűz Mária nosztrai 
kegyképe 1984-ben került a gyönyörű, fából 
faragott barokk főoltárra, melyhez sok ezer 
zarándok látogat el évente.

Az egykori kolostor épületét női, majd 
férfibörtönként használta az állam. Jelenleg 
köztörvényesek börtöne, melyben a telepü-
lés lakóinak számával közel azonos számú 
elítélt tölti büntetését.

A kegytemplom szomszédságában ebé-
deltünk. Pár perc alatt sokféle sütemény ke-
rült elő a hátizsákokból. Czakó Ágiék még 
nekünk is hoztak fasírtot, almás és szilvás 
süteményt. Köszönjük ezt a sok finomságot.

Ebéd után megnéztük a pálosokról 
szóló kiállítást és a börtönmúzeumot, 
majd kicsit megpihentünk a gyönyö-
rű napsütésben.

Következő utunk a Vác határában 
lévő Hétkápolna templomhoz veze-
tett, melyet még mise előtt kinyitot-
tak a kedvünkért. Egy fiatalember 
beszélt nekünk a templomról és a kö-
zelben történt csatákról, hősökről. 
A szomszédos parkban Rózsafüzért 
imádkoztunk. Örömmel vettük ész-
re, hogy egy misére igyekvő néni is 
csatlakozott hozzánk. Sándor atya 

hazaindult az esti mise miatt, mi pedig 
még meglátogattuk a Fehérek Templomát 
a Március 15. téren, majd a Székesegyházat, 
ahol épp egy kórustalálkozó fejeződött be. 
Kati néni számára felejthetetlen élmény volt 
az a pár perc is, amit a kórusok által kísért 
mise végén átélt. Sajnos mi csak kicsit ké-
sőbb értünk oda.

Én most vettem részt először zarándok-
laton. Hálásan köszönöm Czakó Áginak, 
hogy sok nehézség ellenére is megszervezte 
számunkra ezt a napot. Hitünkben meg-
erősödve, élményekkel gazdagodva tértünk 
haza. 

K. V. M.



10 MUSTÁRMAG

Ezúttal Viola Zsolt ajánlotta egyik kedvenc ver-
sét Sík Sándortól. A téma nem lehet véletlen...

Sík Sándor: Hegyek

I. Kék hegyek

Mese-tüzében alkonyi sugárnak 
Kéklő hegyormok halkan muzsikálnak. 

Lelkedbe lopják arcuk hűvösét, 
És zsongva hív a kéklő messzeség. 

Szívedre hullnak, mint az enyhe harmat, 
Hívó, mosolygó messze halk hatalmak. 

És lelkedet kitárod csendesen 
És elindulsz a kék ösvényeken. 

Nézel, komolyan, hittel mosolyogva 
A fátylasarcú esti hegyfokokra. 

És mégy és mégy. Ki tudja, merre mégy? 
Ki tudja, meddig zeng a messzeség? 

Minő titkoktól terhesül a távol? 
A hegyek arcán hétszeres a fátyol. 

De megállanod soha nem lehet, 
Mert rádleheltek egyszer a hegyek. 

II. Fekete hegyek

Mire odaérsz: kietlenül állnak 
Elátkozott, nagy, kopasz kőtitánok; 

Rettegve megbújt vézna völgy felett: 
Súlyos, siket, vén fekete hegyek. 

Szemed az éjben fölfelé leselget, 
És összeborzad fázva, félve lelked. 

Kékülő ajkad szótlan megremeg, 
És szól az éjhez megvakult szemed: 

Setét hegyek, nehézkes óriások, 
Mi rettentő sors dermedett reátok? 

Micsoda irtó fekete harag 
Átkát sötétlik a hideg falak? 

Holt arcotokra mik rámerevedtek: 
Mi rontó titkok, mily ölő keservek? 

Siket, nagy, fázó csend a felelet. 
Vijjog a szél a vén ormok felett. 

III. Rózsaszínű hegyek

Menj, meg ne állj a meredek sötétnél: 
Fut a borzalom, menekül az éjfél. 

Nézd, máglya lángol az orom megett, 
Nézd, rózsaszínben égnek új hegyek. 

Kelő sugarak kacagva dalolnak: 
Ezüst csengőkkel csilingel a holnap. 

Tán álmod arca csillog ott elő. 
Ó rózsás álom, ó kelő jövő! 

Tán új szíveket csókol ottan új nap. 
Ott minden öklök ölelni simulnak. 

Ott fölcsókolnak minden könnyeket, 
És énekelnek mind az emberek. 

Ott van talán, mit veled annyin várnak: 
Az álmodott, a szentséges Vasárnap. 

Szegd a magasba álmodó fejed: 
Már rózsás tűzben égnek a hegyek.

VERSSAROK
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CSALAMÁDÉ

Itt van az ősz, itt van újra… A háziasszo-
nyok dolga ilyenkor megsokasodik. A kert-
ben és a piacon kutatjuk, hogy mit is tud-
nánk megmenteni az ősz ízeiből.

A mai alkalommal  egy nagyon kedvelt, 
anyósom által készített csalamádé receptjét 
adom közre. Iskolás gyerekekkel is többször 
elkészítettük már, és a siker nem maradt el, 
ügyelni kellett, hogy az üvegekbe is kerüljön 
anyag.

Hozzávalók: 1,5 kg káposzta, 1,5 kg pap-
rika, 1,5 kg uborka (lehet vegyesen zöld pa-
radicsommal), 0,5 kg vöröshagyma, 1,5 dl 
20%-os ecet, 40 dkg cukor, 7 dkg só, 1 ká-
véskanál szalicil, 1 kávéskanál kénpor

A zöldségféléket legyaluljuk, illetve vé-
konyra szeleteljük, majd hozzáadjuk az ece-
tet, sót, cukrot. Hagyjuk állni egy napig, így 
frissen is fogyasztható. Ha télire tesszük el, 
hozzákeverjük a szalicilt és a kénport, üve-
gekbe nyomkodjuk a salátánkat, és máris 
a stelázsi polcára tehetjük.

Finom sülteket kívánva a csalamádé 
mellé: K. L. M.

HÁZI PRAKTIKÁK

KERESZTELŐK
• Palasik Elza 
születési év: 2016 
keresztelés ideje: 2016. szeptember 4.
• Sztojka Rubina 
születési év: 2007 
keresztelés ideje: 2016. szeptember 18.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
• Schütt Mónika és Márkus Imre – 
2016. szeptember 10.

TEMETÉSEK
† Hübsch János 
születési év: 1924 
temetés ideje: 2016. szeptember 2.
† Balázs József 
születési év: 1940 
temetés ideje: 2016. szeptember 9.
† Takács Péter 
születési év: 1945 
temetés ideje: 2016. szeptember 20.
† Garami Tivadar 
születési év: 1941 
temetés ideje: 2016. szeptember 30.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja, 

alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében

Megjelenik évente hatszor

Szerkesztőség: 
Kulcsár Sándor (K. S.), Hajdu Noémi (H. N.), Knábné Lakatos Mariann (K. L. M.), 

Maros Pál (M. P.), Mayer Gabriella (M. G.), Némethné Kiss Erika (N. K. E.)

Jelen lapszámunknál munkatársunk volt még: 
Baloghné Tóth Gyöngyi (B. T. Gy.), Gombkötő Katalin (G. K.), 

Kiss Réka (K. R.), Nemcsics Magdolna (N M.), Kincsesné Vadászi  
Monika (K. V. M.), Szabó Attila (Sz. A.), Városi Máté (V. M.)

Fotók:  
Farkas Márton, Hajdú Péterné, Nádudvari Ágota, Viola Zsolt

A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei: 
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407 

e-mail: szemere.mustarmag@gmail.com 
www. szemere-plebania.hu



LITURGIKUS ESEMÉNYEK 
K október 24. hétfő: 24 órás szentségimádás;
K november 1. kedd: Mindenszentek főün-
nepe. Szentmiséink 7:30 és 18 órakor lesznek;
K november 2. szerda: Halottak napja, 18 óra-
kor szentmisén emlékezünk meg elhunyt sze-
retteinkről;
K november 5. szombat: elsőszombat, 17:15 
órától rózsafüzér, majd 18 órakor szentmise 
lesz;
K november 13. vasárnap: fatimai imaest a 
Havanna-telepi Szent László templomban, 
17 órától rózsafüzér, 18 órakor szentmise lesz;
K november 20. vasárnap: Krisztus Király 
főünnepe. Országos gyűjtés a Karitász javára;
K november 21. hétfő: 24 órás szentségimádás.

HIRDETÉSEK 
K október hónap a Szűzanya hónapja, ezért 
a hétköznap reggeli szentmisék után és az esti 
szentmisék előtt közösen imádkozzuk a ró-
zsafüzért Szűz Mária tiszteletére;
K október 23. vasárnap: missziós vasárnap, 
a perselyadományokat a missziók javára továb-
bítjuk az Érsekségre.

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK 
K október 18. kedd: 19:30 óra, Férfikör;
K október 25. kedd: 20 óra, Asszonykör;
K október 27. csütörtök: 17 óra, Nyugdíjas-
klub;
K október 28. péntek: 20 óra, Irodalmi kör;
K november 15. kedd: 19:30 óra, Férfikör;
K november 24. csütörtök: 17 óra, Nyugdí-
jasklub;
K november 25. péntek: 20 óra, Irodalmi kör;
K november 29. kedd: 20 óra, Asszonykör.

HITTANÓRÁINK RENDJE 

Kicsiknek első-
áldozás előtt szerda 16:30 óra

Elsőáldozásra 
készülők hétfő 16:30 óra

Felsősöknek  
(elsőáldozás után) csütörtök 16:30 óra

Fiatalok felkészíté-
se bérmálkozásra péntek 19 óra

Ministráns-
foglalkozás

szerda, a 18 órai 
szentmise után

Egyetemista- 
ifjúsági csoport szerda 20 óra

Felnőtt csoport hétfő 19 óra

Bibliaóra csütörtök 18:45 óra

Jegyesoktatás februártól!

EGYÉB KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
A PLÉBÁNIÁN 

Felnőtt énekkar péntek vagy  
szombat, 19 óra

Asszonykör minden hónap utol-
só kedd, 20 óra

Férfikör minden hónap 
3. kedd, 19:30 óra

Nyugdíjasklub minden hónap utolsó 
csütörtök, 17 óra

Irodalmi kör minden hónap utolsó 
péntek, 20 óra

HIRDETÉSEINK

 Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy az egyházközségi hozzájárulást, régi nevén egy-
házi adót, az év végéhez közeledve a szentmiséket követően a sekrestyében, illetve irodai 
szolgálat ideje alatt a plébánián lehet befizetni. Aki sárga csekken szeretné feladni, a meg-
jegyzés rovatban tüntesse fel, hogy az összeget egyházközségi hozzájárulásnak szánja.
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