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ÁLDOTT LEGYEN AZ ISTEN 
MINDÖRÖKKÉ!

Kedves Testvérek és Nővérek! Az új tanév kezdetén kérjük a Szentlelket, áldjon 
meg mindannyiunkat, hogy kreatívan használhassuk az Ő ajándékait: a böl-
csességet, az értelmet, a tanácsot, a erősséget, a tudományt, a jámborságot és az 
istenfélelmet. Valóban hálásak vagyunk Istennek mindezekért az ajándékokért. 

Külön imádkozunk a tanítókért, a velünk együtt dolgozókért és a ránk bí-
zottakért; imádkozunk inspirációért, támogatásért és védelemért; imádkozunk 
elkötelezettségünk erős megújulásáért. Miért? Mert napjainkban sok kihívás-
sal kell szembenéznünk. Sokféle tervet készítünk magunknak, családunknak 
és társadalmunknak, de vannak külső tényezők, amelyek részben vagy teljesen 

terveink és kívánságaink ellenében hat-
nak. A világjárvány, a határaink közelében 
zajló háború, a mindennapi megélhetéshez 
szükséges árucikkek árának emelkedése 
olyan nagy kihívásokat jelentenek, hogy 
kénytelenek vagyunk módosítani tervein-
ket. Minden család, közösség, vállalat, 
intézmény a  maga módján tervezi meg 
költségvetésének és működési módjának 
a rendezését. Bár az ilyen nehézségekkel 
való szembenézés valóban kihívást jelent, 
mégsem veszítjük el a reményt a szebb jö-
vőre nézve. 

Az egyik módja annak, hogy ezt a vilá-
got jobb hellyé tegyük, a gyermekek meg-
felelő oktatásban való részesítése. Ha jó 



értékrenddel nevelik őket, úgy gondolom, hogy képesek lesznek hozzájárulni 
egy jobb világhoz. Ferenc pápa Fülöp-szigeteki látogatásán azt mondta a fia-
taloknak, hogy a legfontosabb tantárgy, amit meg kell tanulniuk az életben, az 
a szeretet: „Három nyelvre van szükségünk ahhoz, hogy úgy szeressünk, mint Jé-
zus: az elme nyelvére, a szív nyelvére és a kezek nyelvére. Ezt a három nyelvet 
együtt, harmóniában kell beszélni, hogy amit gondolunk, harmonizáljon azzal, 
amit érzünk és amit teszünk.” 

Biztos vagyok benne, hogy katolikus iskoláink igyekeznek az evangélium ál-
tal vezetett közösségek lenni, ahol fiataljaink megtanulhatják szeretni és szol-
gálni Istent az elme, a szív és a kéz nyelvén is. A jó katolikus iskola megtanítja a 
fiatalokat gondolataik, érzéseik és cselekedeteik összhangba hozására, hogy ne 
csak jó osztályzatokkal, hanem keresztény gondolkodással és szilárd értékrend-
del felvértezve hagyják el az iskolát. Egy jó katolikus iskolában gyermekeink és 
fiataljaink megtanulnak úgy gondolkodni, mint Jézus, úgy érezni és szeretni, 
mint Jézus, és úgy cselekedni, mint Jézus – e hármas harmóniában.

Imádkozzunk, hogy Urunk békéje uralkodjék az egész világon, és mindany-
nyian igyekezzünk a béke eszközeivé válni.

Mahimai Raj Anthony atya



Folytatjuk sorozatunkat, melyben XVI. Benedek pápa (Joseph Ratzinger): 
A Názáreti Jézus című könyvének a Miatyánk imádsággal foglakozó részéből 

készült összefoglalókat adunk közre. Az emeritus pápa ebben a könyvében 
kísérletet tesz arra, hogy bemutassa az evangéliumok Jézusát, mint a „történeti 

Jézust”, és alkalmat biztosít arra, hogy ránk ragyogjon az „Úr arca”.

SZENTELTESSÉK MEG  
A TE NEVED
A Miatyánk első kérése a Tízparancsolat 
második parancsára emlékeztet bennün-
ket: „Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd 
hiába”. Ám mi az „Isten neve”? Gondol-
junk Mózesre, amikor a csipkebokrot látja, 
mely ég, de nem hamvad el. A csipkebokor-
ból megszólítja egy hang, mely azt mondja 

neki: „Én vagyok atyáid Istene, Ábrahám Is-
tene, Izsák Istene, Jákob Istene” (Kiv3,6). Ez 
az Isten visszaküldi őt Egyiptomba, hogy 
Izrael népét vezesse ki az Ígéret földjére.  
Mózesnek Isten nevében kell a fáraótól kö-
vetelnie Izrael szabadon bocsátását.

Az ókori népek többisten hívők voltak, 
ezért kérdezi Mózes Istentől a nevét, amely 
névvel ez az Isten az istenekkel szemben 
különleges tekintélyt biztosít. Ám az Isten, 

AZ ÚR IMÁJA

A MIATYÁNK



aki Mózest hívja, valóban Isten. Isten való-
di és igazi értelemben nem létezik többes 
számban. Isten lényegénél fogva csak egy. 
Egyszerűen ezt mondja magáról: „Én va-
gyok, aki vagyok” – ő van. Ez a beleegyezés 
egyszerre név és nem név.

Tisztáznunk kell, mi is tulajdonképpen 
egy név. A név megteremti a megszólítás le-
hetőségét, kapcsolatot létesít. Amikor Ádám 
megnevezi az állatokat, emberi világába be-
lefoglalja és megszólíthatóvá teszi őket. In-
nen már megérthetjük, mit jelent Isten neve 
pozitív értelemben: Isten kapcsolatot létesít 
önmaga és mi közöttünk. Megszólíthatóvá 
teszi magát. Kapcsolatba lép velünk és le-
hetővé teszi, hogy kapcsolatba kerüljünk 
vele. Ez azonban azt jelenti: valamiképpen 
belép emberi világunkba. Megszólíthatóvá, 
és ezért sebezhetővé is lesz. Magára vállalja 
a kapcsolat, a velünk való lét kockázatát.

Amikor Jézus főpapi imájáról fogunk 
elmélkedni valóban meglátjuk majd, hogy 
ott Jézus mint „az új Mózes” mutatkozik be. 
Ami az égő csipkebokornál kezdődött, az a 
kereszt égő csipkebokrában teljesedik be. 
Isten immár valóban megszólíthatóvá lett 
az ő emberré lett Fiában. 

Ebből megértjük, mit jelent az Isten ne-
vének megszenteléséért fohászkodó kérés. 
Nos, Isten nevével vissza lehet élni, és be 
lehet mocskolni. Isten nevét kisajátíthatjuk 
a saját céljainkra és így eltorzíthatjuk Isten 
képét. Martin Buber egyszer azt mondta, 
hogy annak a szégyenteljes visszaélésnek, 
amelyet Isten nevével elkövettek, el kelle-
ne vennie a merszünket, hogy így megne-
vezzük. Buber azt mondja, hogy félelem-
teljes nagy tisztelettel összeszedegethetjük 
a bemocskolt név töredékeit, és megkísé-
relhetjük, hogy megtisztítjuk azt. De erre 
mi magunk képtelenek vagyunk. Csak őt 
kérhetjük, ne engedje szétrombolni nevé-
nek világosságát ebben a világban. És az 

a kérés, hogy ő maga vegye kézbe nevének 
megszentelését és eltorzításainkból kiemel-
ve igazi valóságában ragyogtassa fel. Kér-
dések számunkra: hogyan használom Isten 
szent nevét? Félelemteljes tisztelettel állok-e 
az égő csipkebokor felfoghatatlan közelsé-
ge előtt, egészen az eucharisztiában való 
jelenlétig. Van-e gondom arra, hogy Isten 
szent „velünkléte” ne alacsonyítsa le Őt 
a mocsokba, hanem minket emeljen fel az 
Ő tisztaságába és szentségébe.
Forrásmű: XVI. Benedek pápa (Joseph Rat-
zinger): A  Názáreti Jézus, SZIT, Budapest 
2007. • 5. rész N. K. E.
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TEMETÉSEK
† Rehák Ferencné (Varga Erika) 
születési év: 1954 
temetés ideje: 2022. június 17.
† Horváth Károlyné  
(Tóth Mária Magdolna) 
születési év: 1934 
temetés ideje: 2022. június 24.
† Pistik József 
születési év: 1938 
temetés ideje: 2022. július 8.
† Bukovszky József Béla 
születési év: 1941 
temetés ideje: 2022. július 12.
† Czakó Ágnes (Gém Ágnes) 
születési év: 1978 
temetés ideje: 2022. augusztus 5.
† Rezes Ernőné (Major Margit) 
születési év: 1935 
temetés ideje: 2022. augusztus 5.
† Varga Sándorné (Sörös Ilona) 
születési év: 1930 
temetés ideje: 2022. augusztus 31.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK
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MAGYAR SZENTEK

Megújult formában, a magyar szentek bemutatásával folytatjuk a szentekről 
szóló sorozatunkat. Elsőként az Árpád-ház szentjeit mutatjuk be,  

hiszen az európai dinasztiák közül az Árpád-ház adta a legtöbb boldogot 
és szentet a katolikus egyháznak.

SZENT IMRE HERCEG

Imre herceg életéről keveset tudunk, már 
születésének éve is bizonytalan, a legújabb 
kutatások az 1007. évet jelölik meg, hely-
színnek pedig Székesfehérvárt.

Szent István király és Boldog Gizella fia. 
A királyi párnak több gyermeke volt, a Ké-
pes Krónika több fiúról is említést tesz. 
Bátyja, Ottó még gyermekként meghalt, at-
tól kezdve Imrét trónörökösként nevelték. 
1015-ben érkezett magyar földre Gellért 

bencés szerzetes – nem egészen önszán-
tából. A Szentföldre készült, de hajótörést 
szenvedett, ezután szárazföldön tervezte 
folytatni útját. A pécsváradi apát mutatta 
be Székesfehérvárott István királynak, aki 

felismerte benne a nagytudományú, szent-
életű szerzetest és meghívta fia nevelőjé-
nek. Mondhatjuk azt, hogy a Jóisten küldte 
őt a magyarokhoz, mert a XI. század meg-
kerülhetetlen egyházi alakja vált belőle, 
aki többször fordította jó irányba az akkor 
még fiatal magyar kereszténység szekerét.

Imre királyfi hét éven keresztül tanult 
kiváló mestere irányítása mellett. Elvégez-
te a kor iskolafokozatait, megtanult latinul, 
anyjától németül is. Egy velencei krónika 
szerint „tudós és szent volt”. A világi tudo-

mányokon túl Gellért 
bizonyára beavatta őt 
a lelki élet magasabb 
iskolájának titkaiba is. 
Talán ebben az időben 
esett meg vele az a tör-
ténet, melyet a legen-
daíró elbeszél. Imre 
herceg egy szolga kí-
séretében a veszprémi 
Szent György-temp-
lomban időzött, s „ot-
tan imádságnak adván 
magát szívében elmél-

kedék, mi legyen … a legkedvesebb áldozat, 
amelyet Istennek fölajánlhatna. Hirtelen 
nagy tündöklésű világosság körülfénylette 
az egyháznak minden helyeit …, s isteni 
szózat hallatszik: Felette dicséretes a szü-

AZ ÁRPÁD-HÁZ SZENTJEI
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zesség; kívánom én te elmédnek és testednek 
szüzességét, ezt ajánld nékem, eme szándé-
kodban mindvégig megállj!” Imre válasza: 
„Úr Isten, Te, aki vagy mind az egész világ-
nak gondviselője és az emberi erőtlenségnek 
segítője, ki elragadod a fejedelmek lelkét, 
aki rettenetes vagy a földnek királyai előtt, 
végezd el kedvedet bennem.” 

Imre herceg egész életében nem árul-
ta el szívének ezt a titkát, s szolgájának is 
hallgatást parancsolt. Föltehető, hogy ek-
kor még életben volt valamelyik bátyja, s 
így szabadon követhette szíve sugallatát. 
Ezután kétszeres buzgósággal törekedett 
a szentségre, atyjának és Gellértnek a pél-
dája bizonyára nagy segítségére volt. 

A krónikák és legendák a „liliomos her-
ceg” alakját hangsúlyozzák, szüzessége 
miatt századokon át valami nőies, finom 
nem e világból való alaknak ábrázolták. 
„Pedig – írja joggal Sík Sándor – Szent 
Imre kétségtelenül erőteljes, férfias jelen-
ség volt. Kétféle vér egyesült az ereiben: 
apai és anyai öröksége bár kétféle, de édes-
testvérei egymásnak. Mindkettő a hő-
siességnek, a  hivatásnak, a heroizmusnak 
hagyománya. Az apai vér Árpád vére, aki 
maga is folytatója volt a honfoglaló ősök 
hősies hagyományának. Szent István hit-
védő har cai ban átlelkesült, átszellemiesült 
ez a vér, de erejéből, bizonyos értelemben 
még ősi vadságából, fiatalos nyerseségéből 
is alig vesztett. Nem lehet kétséges, hogy 
az uralkodó, hadvezér, diplomata Szent 
István trónusának várományosát is ural-
kodónak, hadvezérnek és diplomatának 
nevelte. A hősi magyar hagyományban 
nevelte. A másik hagyományt az anya-
tejjel szívta magába: anyja Gizella, maga 
is szentéletű, Boldog, a regensburgi udvar 
szent levegőjéből jön, ahol már akkor egy 
császári szent-család él, és szenteli meg az 
uralkodás német hagyományait.”

Tizenöt éves korától atyja vette maga 
mellé, huszonhárom éves korában befe-
jezettnek látta nevelését. Imrétől, mint 
jövendő uralkodótól elvárták, hogy rang-
jának megfelelő házasságot kössön. A ha-
gyomány három királyi családot is em-
lít, amelyből feleséget vehetett: a lengyel, 
a horvát és a görög uralkodóházat.

István király szenvedélyesen szerette 
fiát, ez megmutatkozik az Intelmek című 
könyvben, melyben az erkölcsös életre és 
az uralkodás tudományára oktatja gyer-
mekét.

István 1031-ben koronázásra készült 
Székesfehérvárott. Egyetlen életben ma-
radt fiát akarta megkoronáztatni, hogy 
trónját és országában a kereszténység zsen-
ge vetését a jövő számára biztosítsa. Való-
színűleg erre az alkalomra készült Gizella 
királyné keze munkájával és irányítása 
alatt az a miseruha, melyet később átala-
kítva koronázási palástnak használtak 900 
éven keresztül. Ekkor jött a szomorú hír: 
Imre herceget vadászat közben egy vadkan 
halálra sebezte, és sebeibe szeptember 2-án 
belehalt. A gyászhír hatását a krónikaíró 
így érzékelteti: „Siratta őt Szent István és 
egész Magyarország vigasztalhatatlanul, 
nagy sírással…”

Szent László király Szent Imrét atyjával, 
Istvánnal, és nevelőjével, Gellért püspökkel 
1083-ban oltárra emeltette. (Ez felelt meg 
akkor a szentté avatásnak) Azóta példaké-
pe és védőszentje a magyar ifjúságnak.

Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló if-
júságában magasztaltad föl szentjeid közé, 
kérünk add, hogy ő, aki egészen neked szen-
telhette magát, mindörökké segítsen minket 
színed előtt!

Forrásmű: Szentek élete, SZIT, Budapest 
2009. • 4. rész
 N. K. E.
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VISSZATEKINTŐ

KIRÁNDULÁS A PÁLOSOK 
ÚTJÁN

Pilisszentlélek, 2022. június 11.

Szombat reggel néhány fős csapatunk Áfo-
nya kutyával kiegészülve izgatottan várako-
zott a piliscsabai vasútállomáson. Vonattal 
indultunk Esztergomba, majd onnan busz-
szal Pilisszentlélekre. A túra célja a „Pálos út 
– Remeték útja” útvonal egy részének, illet-
ve az OKT ezen szakaszához tartozó látvá-
nyosságainak felkeresése volt. 

Az út során bizonyos pontokon a befelé 
figyelést segítő gondolatok, elmélkedések 
találhatók a pálos rend, Eszter-
gomi Boldog Özséb és a hajda-
ni pilisi remeték lelkiségének 
jegyében. Az üzeneteket tele-
fonunk segítségével lehet meg-
hallgatni a kihelyezett köveken 
található link vagy kód segítsé-
gével. Így az út egyfajta lelkigya-
korlatnak, elcsendesedős nap-
nak is tekinthető, amelyre időről 
időre szükségünk is van. A  hanganyagok 
linkjeit is megadom, hogy mindenki meg 
tudja hallgatni a gondolatokat. Érdemes rá-
szánni az időt!

Első utunk a falu határában található 
pálos templom- és kolostorrom felkeresése 

volt. Itt vette kezdetét az igazi túra: a Kolos-
tor úton lefelé haladva, gyöngyvirágcserjével 
övezett úton leereszkedtünk a faluba, majd 
a helyi vendéglátóipari egységek mellett el-
indultunk felfelé a Pilis-nyereg irányába. 

(Szerintem Pilisszentlélek előke-
lő helyen állhat a kocsma-büfé/
lakosok száma arányt tekintve – 
ez utalás a Férfikör számára egy 
hasonló zarándokút bejárásra).

Meredek emelkedő után ke-
reszteztük az 1111-es műutat, 
majd kis idő múlva a Pilis-
nyereg pihenőhelyén találtuk 
magunkat. A  II. világháborús 

emlékművel szemben találtunk rá a követ-
kező pálos emlékkőre is, ahol megbeszéltük, 
hogy a kis létszámra való tekintettel nem 
hagyjuk ki a Klastrom-szirtek felkeresését 
sem. Tovább követve a sárga jelet szurdokos 
völgyben ereszkedtünk lefelé. A Kapiszt-
rán-kunyhó után meredek emelkedő követ-
kezett: a zöld plusz jelzést követve hamaro-
san elértük a méltán híres kilátó pontokat 
(Kémény-szikla). Csodálatos kilátás nyílik 
innen a környező vidékre, a Budai-hegység-
re, a Dorogi-medencére, a Pilis és a Gerecse 
irányába. 

Kis pihenő, fotózás után tovább indul-
tunk. A piros sáv jelzést elérve lefele fordul-

Az ígért linkek:
A Pálos útról itt találtok alap információkat: 
https://palosut.hu/remetek-utja/
A honlap alján 11 részben megtalálhatók a túra
útvonalak és az elmélkedések, mi most az 5–8. hely  
színeken jártunk.

Az Ariadnebarlangrendszerről itt olvashattok: 
https://ariadneegyesulet.hu/kutatas/ariadne-bar-
langrendszer/8-kiralylaki
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tunk Klastrompuszta irányába. 
Mielőtt azonban leereszkedtünk 
volna, megkerestük a Csévi-szir-
tek alatt rejtőző két legismertebb 
barlangot, a Legény- és a Leány-
barlangot is. A monda szerint a 
barlangok elnevezése abból az 
időből származik, amikor a tö-
rök had felégette a környéket, 
és a  helyiek ide menekültek. Ki 
tudja, miért – talán az illem kö-
vetelte meg –, de állítólag az asszonyok és 
lányok az egyikbe, míg a férfiak és legények 
a másik üregbe bújtak el. A sokáig csak 
különálló Leány- és Legény-barlangként 
ismert járatok ma már Magyarország har-
madik leghosszabb és negyedik legmélyebb 
barlangjának, az Ariadne-barlang rend-
szernek a részét képezik.  Az összességében 
15 kilométeres hosszúságot is meghaladó 
rendszer kutatása jelenleg is aktívan folyik. 
A Legény-barlang bejárati csarnokában kö-
zépkori pénzhamisító műhely nyomaira is 
bukkantak.

A kalandos kitérő után a kék barlang 
jelzést követve hamarosan megérkeztünk 
Klastrompusztára, ahol először a Szentke-
reszt-kolostor romjait kerestük fel. A me-
legre való tekintettel leballagtunk a Tölgyfa 
büfébe is, ahol kis pihenőt tartottunk fris-
sítőkkel kiegészítve. Miután szusszantunk, 
az OKT útvonalán haladtunk tovább. Át-
keltünk a Vad-földön, ahol ezernyi, a leg-
különbözőbb színekben pompázó vadvirág 
marasztalt minket fotózásra buzdítva – ba-
racklevelű harangvirág, fagyal, mezei zsá-
lya, réti margitvirág, kakascímer, selyem-
kóró, mezei szarkaláb, magas aranyvessző, 
terjőke kígyószisz, tüskétlen szeder, üstökös 
gyöngyike, tavaszi pimpó...

A turistaút hamarosan elérte Piliscsév 
határát. Átszeltük a települést és megkezd-
tük az emelkedést Piliscsaba felé. Szép, fe-

nyőkkel tarkított, homokos 
erdei úton értünk a Nagy-Ko-
pasz-hegy alá. Rövidített, de 
annál meredekebb utat választ-
va értünk fel a 447 méter ma-
gasan található Dévényi Antal 
kilátóhoz. A kilátót a népszerű, 
fából készült építő-logikai játék, 
a Jenga alapján tervezték. A 11,5 
méter magas építmény majdnem 
17 négyzetméteres alapterüle-

tű kilátószintjéről szép kilátás nyílik a Bu-
dai-hegységre és a Pilisre. A kilátóhoz 132 
köbméter gerendát használtak fel. Dévényi 
Antal neve szakmai körökben mindörökre 
összeforrt a kopárfásítással, magyarok és 
külföldiek ezrei tekintették meg vezetésével 
az ezerhektáros pilisvörösvári kopárokon 
kialakított híres fenyőállományt, amelyet 
ma a Pilisi Parkerdő Zrt. fokozatosan lom-
bos erdővé alakít át.

Sokáig gyönyörködtük a pazar kilátás-
ban, de hamarosan indulnunk kellett. Egy 
feladat maradt már csak: leereszkedni Pi-
liscsabára. Az erdőből kiérve a dupla fekete 
fenyő fasorral övezett Szécsényi úton sétál-
tunk le a vasútállomás melletti parkolóba. 
18 óra körül érkeztünk meg kifáradva, de 
élményekkel telítődve.

Mindenkit meleg szívvel buzdítok arra, 
hogy a pandémia lezárását követően újra 
csatlakozzon hozzánk túráink során. Leg-
közelebb egy újabb izgalmas célpontunk 
lesz: a Biatorbágy körüli hegyeket és látni-
valókat keressük majd fel. V. Zs.
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ról. Köszönjük Zsoltnak a túravezetést, Vin-
cének és Imrusnak pedig a kiránduláson 
nyújtott segítségüket. A finom ebédekért 
Zolinak vagyunk hálásak.

Megkérdeztük a gyerekek véleményét 
a táborról, és ezeket a válaszokat kaptuk:
K Orsi és Hajnalka: Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, és sok új barátot szereztünk. A kecs-
keméti agyagozás és a játékok tetszettek a 
legjobban! Piroska néni érdekesen magya-
rázta el az agyag figurák készítését. A ked-
venc játékunk, amit Erika néni vezetett, az 
üveges volt. Sokat kézműveskedtünk, például 
fotóalbumot készítettünk Kati nénivel, Hajni 
nénivel szalvétáztunk. És még finomakat is 
ebédelhettünk Zolinak köszönhetően!
K Emese: Nekem nagyon tetszett Kecskemé-
ten a kincskereső. Izgalmas volt Szent Margit 
történetét megismerni a Margitszigeten, lát-
ni a szökőkutat. A Don Boscóban jókat ját-
szottunk.
K Réka: Nagyon jól éreztem magamat, mert 
együtt lehettem a barátaimmal. Élveztem 
a túrát és Kecskeméten az agyagozást.
K Balogh Brigitta Gréta, 7 éves: A táborban 
a legjobb a vonatozás volt! De élveztem a tú-
rázást is az erdőben, tetszettek a patkónyo-
mok. Köszönöm szépen a sok szép élményt!
K Zsófi: Nagyon jól éreztem magam a nap-
közis táborban. Nekem legjobban a kirán-
dulások tetszettek. A Pilisben gyönyörű volt 
a táj. Kecskeméten izgalmas volt a kincske-
resés, és az agyagozás is nagyon jó volt. Alig 
várom, hogy máskor is mehessek a táborba.

N. K. E.

NAPKÖZIS TÁBOR
Don Bosco Közösségi Ház, 

2022. június 20–24.

Az általános iskolás gyerekek részére szer-
vezett tábor öt napja alatt jártunk a me-
teorológiai intézetben, kézműveskedtünk, 
meglátogattuk Árpád-házi Szent Margit 
kolostorát a szigeten. Szerdán kirándultunk 
a Pilisbe, ahol felmásztunk az „egri várhoz”, 
amelyet az Egri csillagok című film forgatá-
sához húztak fel, hogy alkalmas környezetet 
teremtsenek a film csatajeleneteihez. Csü-
törtökön Kecskemétre kirándultunk, ahol 
a Népi Iparművészeti Gyűjteményben agya-
goztunk és kincset is kerestünk. Az agyago-
zás fáradalmait a cukrászdában pihentük 
ki, ahol a város legfinomabb fagylaltját ké-
szítik, s még egy rövid szabadtéri koncerttel 
is megörvendeztettek bennünket.

Köszönjük a középiskolás segítőknek, 
Margitnak és Dénesnek egészhetes kitartó 
munkájukat, sok terhet vettek le a vállunk-
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KERESZTELŐK

• Horváth Marcell 
születési év: 2016 
keresztelés ideje: 2022. június 5.
• Katus Natasa Zsuzsanna 
születési év: 2021 
keresztelés ideje: 2022. június 5.
• Kovács Viktória 
születési év: 2020 
keresztelés ideje: 2022. június 5.
• Kovács Violetta 
születési év: 2017 
keresztelés ideje: 2022. június 5.
• Farkas Karina Hanna 
születési év: 2021 
keresztelés ideje: 2022. június 12.
• Varga Benedek 
születési év: 2016 
keresztelés ideje: 2022. június 12.

• Varga Nándor 
születési év: 2018 
keresztelés ideje: 2022. június 12.
• Gáspár Lóránt 
születési év: 2021 
keresztelés ideje: 2022. június 19.
• Horváth Márton 
születési év: 2021 
keresztelés ideje: 2022. augusztus 7.
• Kovách Ámor Patrik 
születési év: 2018 
keresztelés ideje: 2022. augusztus 21.
• Kovách Niara Kloé 
születési év: 2022 
keresztelés ideje: 2022. augusztus 21.
• Murai Benedek 
születési év: 2021 
keresztelés ideje: 2022. szeptember 4.

ANYAKÖNYVI ADATOK
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 Kellemes nyár este van, mikor ezt a ri-
portot készítjük. Kint ülünk a teraszon, 
hála Istennek, szúnyog egy darab sincs, 
Szkubika, az öreg kutyusotok is itt van ve-
lünk. Ő most hány éves?
Zsolt: Hú, 15 éves. Szegény már süket is, lát-
ni se nagyon lát, de a család része.
 Viszont nem látom Brigit, a lányotokat. 
Ő nincs itthon?

Zsolt: Sajnos halaszthatatlan dolga van, 
nem tudott most itt lenni. 19 évesen nehéz 
mindenütt jelen lenni.
 Akkor szerintem kezdjük vele, bemutat-
nátok pár szóval?
Brigitta: Nekünk nagyon fontos volt, hogy 
katolikus közegben nevelkedjen, ezért a Pál 
Apostol Katolikus Iskolába járt a 17. kerü-
letbe. Annak ellenére, hogy messze volt, mi 

ISMERŐS ARCOK

HUSZONÖT ÉV EGYÜTT
A Herczku családot, ha személyesen nem is, de hallomásból annál 

többen ismerhetik. Ha másért nem, az Üllői úton jól látható 
bemutatótermük biztosan ismerős, ahol cserépkályhák készítésével 

foglalkoznak. Ismerkedjünk meg Herczku Zsoltné Brigittával, 
férjével, Herczku Zsolttal és lányukkal, Brigivel!
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▶

Soós Sándor

ezt vállaltuk. Szerintem az ember életében 
a legnagyobb siker az, amikor a gyereke 
valóban istenfélővé lesz. Józsi atyával és 
Mahi atyával beszélgettünk, és elmesél-
tem nekik, hogy mi szilveszterkor mindig 
szoktunk közösen imádkozni. Letérdelünk 
mindhárman, Szkubika is odajön, és há-
lát adunk a  Jóistennek, hogy egész évben 
mit kaptunk, milyen sikereket értünk el. 
Éneklünk, imádkozunk. Az volt a legszebb 
dolog az egész életemben, mikor a lányom 
ment buliba, és én már le is mondtam az esti 
imádságról. Ott voltak a barátai, készülőd-
tek, és mielőtt elindultak volna, megkérdez-
te tőlük, hogy meg tudják- e várni amíg ő 
imádkozik a szüleivel. A barátok mondták, 
hogy persze, menjen csak és imádkozzanak. 
Akkor bementünk a szobába, és ugyanúgy 
hálát adtunk a Jóistennek. Az, hogy ezt ő így 
a barátai előtt bevállalta, és nem érezte ci-
kinek, a szülő szempontjából ez igazi siker. 
Most a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre 
jár, jogásznak készül. Viszont annak ellené-
re, hogy nem lehet itt, pár gondolatot papír-
ra vetett és megkért, hogy olvassam fel: 
„A napokban ünnepeltük a szüleim huszon-
ötéves házassági évfordulóját. A mi csalá-
dunkban ritkaságnak számít az effajta nagy 
ünneplés, viszont úgy gondoltuk, érdemes 
emlékezetessé tenni, hogy a házasságuk 
ilyen nagy mérföldkőhöz ért. Sok előkészü-
lettel telt az elmúlt pár hónap, de megérte, 
hisz egy felejthetetlen estét tölthettünk el 
a családunk és barátaink társaságában.  

Jómagam már majdnem 20 éve vagyok 
tanúja a szüleim példamutató, szeretetteljes 
szerelmének. Sokszor gondolkoztam, mi le-
het a titkuk. Aztán egy idő után rájöttem, 
hogy nincs semmiféle titkos hozzávaló, egy-
szerűen csak Isten állandó jelenléte, a feltét-
len szeretet és az összetartás. 

Ketten kiegészítik egymást. Anya jószívű-
sége hatással van apára is, ahogy édesapám 

higgadtsága is sokszor átsegíti édesanyá-
mat a nehezebb időkben. Ha nehézségekbe 
ütköznek, azt közösen meg tudják oldani. 
Olykor a Mahi atyával folytatott lelki be-
szélgetések adnak erőt nekik.  Hálás vagyok 
a  szüleimért, hogy egy ilyen boldog, össze-
tartó családban nőhetek fel. Mindig igyekez-
nek példát mutatni, és a jó úton terelni. 
Nehéz lenne egy szóval összefoglalni miről is 
szól az ő házasságuk, de talán a legjobban 
ez a Goethe-idézet mutatja meg, ami édes-
anyám egyik kedvencévé vált nemrég. 
»A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, 
Egyetlen titka adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.«”
 Gratulálunk ehhez a kerek évforduló-
hoz. Ezek szerint egy ezüstlakodalommal 
ünnepeltetek? 
Brigitta: Igen, úgy gondoltuk, hogy ezt a 25 
hosszú évet méltóképpen kell megünne-
pelnünk. Házassági évfordulónk napját 
a  hála adó szentmise tette igazán tartal-
massá. Józsi atya prédikációjával töreke-
dett arra, hogy maradandó és emlékezetes 
legyen ez az ünnep számunkra. Először is 
átadott nekünk egy üres füzetet és egy szí-
nesceruza-készletet azt jelképezve, hogy 
a  jövőnket közösen írjuk. Mindegy, mit 
rajzolunk vagy írunk bele, mert a Jóisten 
sem határozza meg, mit tegyünk, magunk 
dönthetünk. Majd egy térképet is átadott, 
hogy bármerre is járunk, útmutatásunk le-
gyen. Ezután Mahi atya megáldotta a gyű-
rűinket, és egy megható szertartás keretei 
között ismét hűséget fogadtunk egymás-
nak. Hálásak vagyunk nekik, hogy barát-
ságukkal és lelki taná csaik kal segítenek 
minket életünk útján.
 Mikortól éreztétek, hogy egy az utatok?
Brigitta: Elég hamar, már egy év után tud-
tuk, hogy össze fogunk házasodni.
 Hogy ismerkedtetek meg?
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Brigitta: Mi általános iskolában osztálytár-
sak voltunk, a Bajcsyba jártunk, míg Zsolti 
pár év után el nem ment egy másik iskolá-
ba. Gyerekkori kapcsolatunk akkor teljesen 
megszakadt, legközelebb húszévesen talál-
koztunk a SOTE-n, és Zsolt akkor haza-
kísért.
Zsolt: Pontos dátum? Én tudom!
Brigitta: Na mondjad!
Zsolt: 1995. október 23. vagy 24.
Brigitta: És ezt ő tudja! Amikor hazakísért, 
mondtam neki, hogy siessünk, mert nekem 
reggel misére kell mennem. Megkérdez-
te, hogy járok még templomba? Mire én 
mondtam, hogy igen. Másnap reggel ő is ott 
volt, hátul állt. Ez volt az első „randink”, in-
nentől mindig együtt mentünk misére.
 Mostanában sajnos sok a válás, nektek 
mi a titkotok, mi a receptúrátok, hogy hu-
szonöt éve együtt vagytok?
Brigitta: Erről beszélgettünk Zsoltival ahogy 
közeledett az ezüstlakodalom. Kiegészítjük 
egymást, és minden egységes. Szerintünk 
amikor az emberek külön építgetik a jövő-
jüket és nem együtt, az elválasztja őket egy-
mástól. Ha valaki a másikban nem a társát 
vagy a partnerét látja, hanem a vetélytársát, 
az szerintem borzasztó. Amikor az emberek 
próbálják a külön életüket összeillesztgetni, 
az nem jó. Mi mindent együtt csinálunk, 
mindenhova együtt megyünk, nincsenek 
külön utak. Nekünk még az álmaink, a vá-
gyaink is egyeznek. Egy cél felé megyünk.
 Na, akkor most picit lazítsunk, van-
nak-e hobbijaitok és mik azok?
Zsolt: A sörfőzés.
 És milyen söröket főzöl?
Zsolt: Inkább a keserű söröket szeretem, az 
IPA-jellegű, komlósabb, aromásabb sörö-
ket.
 És te, Brigi, hobbik?
Brigitta: Természetesen a sütés, főzés. Ker-
tészkedés, írás, festés, faragás.

 Mit faragsz?
Brigitta: Kifaragom a képkeretet, és utána 
kifestem belül, miniatűr képeket készítek. 
Írni is szoktam, persze csak ha jön az ihlet. 
Volt például, hogy főzés közben jött.
 És leégett a kaja...
Brigitta: Nem égett le! Többfelé is tudok 
koncentrálni, de azért a végefelé volt némi 
kapkodás.
 Úgy hallottam, hogy a templomban is 
szoktál főzni.
Brigitta: Igen, nagyobb ünnepekkor szok-
tam. Megbeszéljük Mahi atyával, és me-
gyek.
 Örülünk, hogy egy ilyen szép estét tölthet-
tünk veletek. Jót beszélgettünk, amit még a 
Mustármag olvasóival is megoszthatunk. 
Isten áldása legyen mindannyiunkkal!

K. H. és S. Gy.

▶
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• amikor határon túl élő ismerős fiatal fiú 
váratlanul megkeres messengeren, és a sa-
ját nyelvén, szavak nélkül mondott legszebb 
imádságot küldi: „Ma megmásztam egy he-
gyet. Rátok gondoltam.” …
• amikor 40 éve távolra került kedves régi 
barát sok-sok kilométert utazik azért, hogy 
átadja a saját kezével írt Camino-breviáriu-
mot: „hogy minden nap érezzétek a támoga-
tást, amit szeretnék, hogy veletek legyen.” …
• amikor munkatársak, akik addig előre 
törni igyekeztek, most melléd állva húznak, 
tolnak, vonnak, ahogy csak tudnak…

VISSZATEKINTŐ

„...Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel...”
(Ady Endre: Az Úr érkezése – részlet)

Vannak az életben olyan pillanatok, amikor 
úgy érezzük, hogy a fájdalom, a szomorú-
ság, a betegség, a magány leteper, a verem 
mélyére taszít, és hirtelen megfojt az érzés, 
hogy ebből nincs menekvés, ez most itt van, 
és valósággá lett. Az ember hiába tapogató-
zik, tudja, hogy erején felül van elhárítani 
a terhet. 

Amikor remegünk, mert fölénk tornyo-
sul a félelmetes Góliát… – akkor váratlanul 
előáll egy majdnem gyermek, apró parity-
tyával és azt mondja: „én az Istennek nevé-
ben megyek ellened” (1Sám 17)…
• amikor valaki halkan odalép, és csak eny-
nyit mond: veletek vagyunk! imádkozunk 
értetek! értetek mondtuk a misét! …
• amikor egyetlen imakérés kézről-kézre 
adva futótűzként tovaterjed, és visszajel-
zések sora érkezik régi és távoli ismerősök-
től, ismeretlenektől, már nemcsak a saját 
környezetből, hanem idegen városokból: 
imádkozunk értetek! ...
• amikor újra és újra csörög a telefon, és az 
egyik, a másik, a harmadik imakör üzeni: 
„addig nem engedjük el a kezeteket, amíg 
csak szükséges”. …

„AKKOR AZ ÓRIÁS A FÖLDRE ESETT, 
ÉS NEM MOZDULT TÖBBET.”

(Dávid és Góliát történetéből)
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 • amikor imádkozni nem tudó ismerős hi-
tetlenül, mégis hittel átadja a kis Mária-ér 
met, mert élete legnehezebb pillanatában 
kapta, és most azt szeretné átadni, ami ez 
után következett: a menekvést a bajból…
• amikor régi ismerős ahelyett, hogy az idő 
paravánja mögé bújna a más baja elől, ta-
pintatos levélben megkeres, és tengermély 
szeretetet fogalmaz meg azt kérve, szólj, 
bármiben segíthet! ...
Akkor megérted, hogy amint megkérdezte, 
miben segíthet, amint azt írta: bármiben 
szükséged van, kérheted tőle, már meg is 
adta, abban a pillanatban, ahogy kimondta, 
leírta, és pont a legfontosabbat, amire a leg-
nagyobb szükség volt. 
• …akkor hirtelen megérted, hogy vala-
ki a  szívében cipelte fel a hegyre a terhet, 
a hegy tetejére, az Isten elé;
• …akkor megérted, hogy az Isten Orszá-
ga nem talán, nem valahol (a „Mennyben”), 
nem valamikor, egyszer majd, és nemcsak 
a  kiváltságosoké lesz, hanem itt és min-
denhol, most és örökké jelen van, és építő-
köve mindaz, aki éli az Atya akaratát. Nem 
a templom falaival határoltan, hanem az em-
berek között, a szívükben, a kapcsolataik-
ban, a munkájukban, a mindennapjaikban: 
Isten és az Ő országa jelen van, közöttünk 
van;
• …akkor hirtelen a szívedből kitör valami, 
a szemedbe tolul, és elhomályosítja a vilá-
got, hogy már ne csak nézz, hanem láss, és 
gyönyörködj mindabban, ami a szemnek 
láthatatlan;
• …akkor észreveszed, hogy bár ki se mász-
tál, kiszabadultál a veremből;
• …akkor megtörténik a csoda.

Fodor Ákos: 3 negatív szó
NINCS
SEMMI

BAJ

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
• Süvöltős Benjamin Mihály és 
Virág Fanni – 2022. szeptember 9.
• Kókány Tamás és Soltész 
Nikoletta – 2022. szeptember 10.

ANYAKÖNYVI 
ADATOK
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K Mahi atya:
„Hálás vagyok Istennek, hogy megadta ne-
kem ezt a lehetőséget, hogy veletek lehettem 
ebben a családi táborban is. Ez volt a  11. 

VISSZATEKINTŐ

„ADJ BÉKÉT, URAM!”
CSALÁDI TÁBOR

Bakonybél, 2022. július 28–31.

A  résztvevők száma – 109 fő – ismét csú-
csot döntött, és először fordult elő, hogy 
egymást követő két évben ugyanott tábo-
rozzunk: megint Bakonybélben, a Bakony 
Hotelben. Az idei családi táborunk mottója 
sajnos nem szorul különösebb magyarázat-
ra, de nemcsak a világ békéjéért imádkoz-
tunk, többször elmélkedtünk a saját belső 
békénk megtalálásáról is.

A különböző programokat a képek se-
gítségével elevenítjük fel – Viola Zsolt régi 
terve valósult meg azzal, hogy sokan fel-
töltötték a táborban készített fotóikat az ál-
tala megadott tárhelyre, jó lenne, ha az év 
többi plébániai eseménye kapcsán is meg-
valósulna ez. Összefoglalóként ezúttal is 
a vasárnapi szentmise utáni hagyományos 
„zárókörön” elhangzottakból – pontosab-
ban többnyire azok szerkesztett változatá-
ból – idézünk néhányat:
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 ilyen tábor, nekem pedig a hetedik, amelyen 
ott lehettem. Nagyon boldog vagyok, és meg-
ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem 
minden szervezőnek, hogy ezt a tábort siker-
re vitték. Hálás vagyok a szállodának és a 
személyzet tagjainak, akik kedvesek és köz-
vetlenek voltak. Szép szobát kaptam erkéllyel 
a szálloda tornyában mindkét évben. Tavaly 
szerettem volna mindannyiótokat megálda-
ni erről az erkélyről, de nem tudtam. Idén ez 
is megvalósult, és ha legközelebb lesz rá le-
hetőségem, boldogan megteszem. Köszönöm 
minden családnak, hogy részt vettek ebben a 
sikeres plébániai táborban.”

K Földi család:
„A béke tábori mottójával reméljük, hogy 
mindenki megtalálta a lelki békéjét, vagy 
legalább a tábor idejére a kikapcsolódás örö-
mét, a szeretet hatalmát, a zene vidámságát 
és a béke erejét, de aki nem, az járjon utána! 
»Én úgy szeretném, ha a szeretet, a boldog-
ság, a béke fénye égne mindenki lelkében.« 
(Juhász Gyula)”.
K Knáb család:
„Talán nem vagyunk egyedül azzal az ér-
zéssel, hogy az idei évben a korábban meg-
szokottnál több nyugtalansággal érkeztünk 
meg a táborba, ami a bennünket körülvevő 
világ törékenységének megtapasztalásából 
fakad. A közösségben együtt töltött vidám 

napok nemcsak kiemeltek a szorongó-aggó-
dó mindennapjainkból, hanem arra is irá-
nyították a figyelmünket, ami túlmutat földi 
létünkön. Köszönjük mindenkinek az együtt 
töltött minőségi időt!”
K Pásti család:
„Számunkra idén a kikapcsolódást jelentet-
te a plébániai nagytábor. A kirándulás, a be-
szélgetések, a közös imák és a méta/foci(!) 
voltak a fénypontok. A szállás gyönyörű par-
kos, erdős helyen található, nagyon megsze-
rettük. Külön öröm volt számunkra,  ahogy 
az ifik terelgették a kicsiket, és bevonták őket 
a miseszolgálatba is. Ha mi, szülők meg-
kérjük kisfiunkat, hogy ministráljon, akkor 

másképp áll hozzá, de így, hogy követheti 
példaképeit, élmény volt számára is Mahi 
atya mellett szolgálni!”
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K Szále–Kiss család:
„Az volt a legjobb élmény, amikor meghin-
táztattunk egy kisgyerek csapatot a szállóhoz 
közeli játszótéren, és nagyon jól érezték ma-
gukat. Egy dombról indult egy hosszú kötél/
drót csúszka, amin löktük, majd felhúztuk 
őket, és nem tudták megunni – nagyon ara-
nyosak voltak.” (Tamás) • „Én a beszélgeté-
seket emelném ki...” (Kata) • „A strand volt 
a legjobb!” (Hanka, 6 éves) • „A kaja [sajnos 
ezt a szót használta] volt a legjobb!” (Ambru, 
13 éves) • „A társaság volt a legjobb!” (Bende, 
16 éves).

K Szegedi család – Kati:
„Plébániai nagytábor = remek emberek, re-
mek családok! Számomra mindig nehéz az 
elválás, pedig tudom, hogy hamarosan ta-
lálkozunk a plébánián. Rengeteg munka és 
aggódás van a háttérben, talán ezt nem is 
gondoljátok. Az utolsó napon nehéz szívvel 
ülök, és várom a kritikákat. Mindig szeret-
nénk, hogy minden flottul menjen, minden-
ki elégedett legyen ezen a közös »nyaralá-
son«. Nagyon jó, hogy közel huszonöt fiatal 
jött el, ami remek arány a 109 részvevőhöz 
képest. Örültem, hogy a monostorban po-
zitívan álltak hozzá ahhoz a kérésünkhöz, 
hogy pár gondolat kimondottan a fiatalok-
nak szóljon. Reméljük, jövőre is sok fiatal 
jön el, mert így lesz élő a közösségünk! Na-
gyon szeretem látni, hogy a felnőtt fiatalok, 

szívesen foglalkoznak a kicsikkel, levéve ez-
zel egy kis terhet a szülők válláról.”
K Szepesi család:
„Családunk egyike volt az újonnan érkezők-
nek, idén első ízben vettünk részt a tábor-
ban. Azonnal otthonosan éreztük magun-
kat, hála a szervezők odaadó munkájának 
és az általános jókedvnek, vidám hangu-
latnak. Köszönjük, hogy részesei lehettünk 
az erdei tábori misének, a monostori lelki-
gyakorlatnak és a  könyvkötésnek, a közös 
lelki élmények mellett pedig a métázásnak 
és focizásnak, a   kirándulásoknak, és nem 
utolsósorban a zenével és beszélgetésekkel 
megtöltött víg búcsú estnek. Reméljük, jövő-
re folytatása következik.”

K Vadas Hajni:
„Én az összes eddigi családi táborban részt 
vettem az elejétől a végéig. Nem kérdés, hogy 
jelentkezünk-e a következőre is. A család 
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minden tagja nagyon jól érzi magát, mert 
– a száz fő feletti létszám ellenére – olyan, 
mintha egy nagy család lenne az egész kö-
zösség. Itt megtapasztaljuk, hogy »Isten or-
szága köztetek van«. A szervezők mostanra 
igazán profi csapattá fejlődtek, és mivel szin-
te mindenki hozzátesz valamit a táborhoz a 
résztvevők közül, ez egy igazi csapatmun-
ka és csapatépítés is felsőfokon. Nagyon jó, 
hogy van idő sokat beszélgetni egymással, 

ezáltal hosszú távon is erősödnek, mélyül-
nek a kapcsolatok. Köszönet érte minden 
szervezőnek!”



IFJÚSÁGI TÁBOR

Balatoncsicsó,  
2022.  

augusztus 15–19.
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szönjük a férfi kórusnak és a zenekarnak 
a  szentmise énekeit, valamint mindazok-
nak, akik készítették az ebédet, akik süte-
ményt és üdítőt hoztak, a játék szervezőinek 
és mindenkinek, aki bármit segített a temp-
lomban vagy a közösségi házban, ahol több 
mint százan ebédeltünk együtt.

TEMPLOMUNK BÚCSÚJA
2022. augusztus 20.

Köszönjük Horváth Zoltán protonotárius, 
kanonok, terézvárosi plébános atyának és 
a koncelebráló atyáknak a szentmisét. Kö-

Nyaralásról sokszor gasztronómiai újdon-
ságokat is hozunk haza, hiszen az az igazi, 
ha „nyitott szemmel” járunk-kelünk. Így 
történt ez egy kis csapattal a plébániáról. 
Erdélyben jártunk és a következő csorbát – 
azaz levest – ott ízlelhettük és szerettük meg.

Hozzávalók: 2 nagyobb sárgarépa, 2 fehér-
répa, 1 kisebb zellergumó, olaj vagy zsír, 1 fej 
vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 50 dkg 
csirkemell, só, bors, 3 dl 
tejföl, 2 db tojássárgája, 
1  csokor petrezselyem, 
1  db citrom leve vagy 
kevés Bors Magic fű-
szerkeverék.

Elkészítés: kevés ola-
jon vagy zsíron meg-
dinszteljük az apróra 
vágott vöröshagymát, 

zúzott fokhagymát, majd a nagylyukú re-
szelőn lereszelt répát, fehérrépát, zellert 
is. A  felkockázott húst is hozzáadva, feh-
éredésig pirítjuk. Ezután felöntjük vízzel, 
sózzuk, borsozzuk, készre főzzük. A tejfölt 
simára keverjük a tojássárgájával, hozzá-
adunk pár kanállal a levesből, jól elkever-
jük és visszaöntjük a leveshez. Felforraljuk, 
megszórjuk petrezselyemmel és citrommal 
vagy Bors Magiccal ízesítjük. 

Most már mindenki el tudja készíteni ezt 
az egyszerű, finom étket, és még Radócig se 

kell elmennie.
Ha valaki utazásai 

során találkozott olyan 
étellel, aminek a recept-
jét szívesen megoszta-
ná, küldje el a szemere.
mustarmag@gmail.com 
e-mail címre!

Jó étvágyat kívánva:
 K. L. M.

HÁZI PRAKTIKÁK

RADÓCI LEVES
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MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja, 

alapítva 1992ben, újraindítva 2007 decemberében

Jelen lapszámunk munkatársai: 
Fr. Mahimai Raj Anthony • Knábné Lakatos Marianna (K. L. M.),  

Kollányiné Dohán Judit (K. D. J.), Kraus Hajnalka  
és Sárkány György (K. H. és S. Gy.), Némethné Kiss Erika (N. K. E.), 

Viola Zsolt (V. Zs.)

Fotók:  
Csürke Éva, Fodorné Horváth Krisztina, Földi Tünde, 

Knábné Lakatos Marianna, Knáb József, Nemesiné Zsolnay Orsolya, 
Sárkány György, Szőcs Amanda, Viola Blanka, Viola Zsolt

A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei: 
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 2921407 

email: szemere.mustarmag@gmail.com 
www. szemereplebania.hu

LITURGIKUS ESEMÉNYEK 
K szeptember 19. hétfő: egésznapos szentség-
imádási napunk. 19 órakor szentmise magyar 
hazánkért, majd a Jézus Szíve-litániát énekel-
jük;
K szeptember 25. vasárnap: a 9 órai szentmi-
sében az e hónapban temetett testvéreinkért 
imádkozunk;
K október 7. péntek: a hónap elsőpéntekje, 
19 órakor szentmisét tartunk Jézus szíve tisz-
teletére;
K október 17. hétfő: egésznapos szentség-
imádási napunk. 19 órakor szentmise magyar 
hazánkért, majd a Jézus Szíve-litániát énekel-
jük;
K október 23. vasárnap: missziós vasárnap, 
perselyadományainkkal a missziókat támo-
gatjuk;
K október 30. vasárnap: a 9 órai szentmi-
sében az e hónapban temetett testvéreinkért 
imádkozunk;
K november 1. kedd: Mindenszentek főünne-
pe – parancsolt ünnep, szentmiséket 8:30 és 18 
órai kezdettel tartunk, az esti szentmise után 
megemlékezünk elhunytjainkról;

K november 2. szerda: Halottak napja – az el-
hunytakért a szentmisét 19 órakor mondjuk, 
melynek végén elimádkozzuk a halottak napi 
esti dicséretet;
K november 4. péntek: a hónap elsőpéntekje, 
19 órakor szentmisét tartunk Jézus szíve tisz-
teletére;
K november 14. hétfő: egésznapos szentség-
imádási napunk. 19 órakor szentmise magyar 
hazánkért, majd a Jézus Szíve-litániát énekel-
jük;
K november 20. vasárnap: Krisztus Király 
vasárnapja – gyűjtés a Karitász javára, és a 
Rózsa füzér Társulat ígérettétele a 9 órai szent-
misén;
K november 15. hétfő: szentségimádási na-
punk 7–21 óráig;

HIRDETÉSEK 
K Szeptember második szerdáján, 14-én 
a nyári szünet után újra indul a karitász szol-
gálat a plébánián;
K Október hónap a Szűzanya hónapja. A hét-
köznapi szentmisék előtt 18:20-tól közösen 
imádkozzuk a rózsafüzért;
K November hónapban szerdánként az esti 
szentmisét azokért ajánljuk fel, akik nevét elhe-
lyezzük a kosárba. Vegyünk részt ezeken a szer-
da esti szentmiséken, és imádkozzunk közösen 
elhunyt szeretteinkért;
K Az egyházközségi hozzájárulást a szent-
miséket követően a sekrestyében, illetve irodai 
szolgálat ideje alatt a plébánián lehet befizetni.

HITTANÓRÁINK RENDJE 2022/2023

Elsőáldozásra 
készülők

keddenként  
17:30–18:15 óráig

Bérmálkozásra 
készülők

keddenként  
19 órától

Ifihittan
minden hónap 2. és 
4. péntekjén 20 órá-
tól a plébánián


