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Jézus Szíve ünnepén
Jézus Szentséges Szívének litáni‐
áját imádkoztuk június hónapban
minden nap. Tettük ezt, és tesszük
minden évben azért, mert így
szeretnénk kifejezni hálánkat, tisz‐
teletünket, imádásunkat Jézus
Szíve iránt. Jézus Szívének titkáról
való elmélkedésre bőséges alkal‐
mat adnak a litánia egyes megszó‐
lításai.
A család évében különösen is
örömmel olvassuk és imádkozzuk
az első megszólítást. „Jézus Szíve, a
Szűzanya méhében a Szentlélektől
alkotott Szív.” Az ember a család‐
ban tanulja meg a szeretetet és
annak gyakorlását. A gyermek a
szüleitől látja, hogy hogyan szere‐
tik egymást, és a szüleitől kapja a
legelső és legkorábbi tapasztalatot,
hogy mennyire szeretik őt. Ezért
oly fontos, hogy a gyermek egész‐
séges családban, vagyis egymást
szerető anya és apa gyermekeként
nőjön fel. Így tapasztalja meg, mit
jelent az, hogy őt szeretik, és meny‐
nyire fontos az, hogy megtanulja: ő is
szeresse a másik embert. Hogy élete akkor
lesz teljes, ha ő is megtanulta és bátran
gyakorolja is a mások szeretetének művé‐
szetét. Jézus az édesanyjától, Máriától és
gondviselő atyjától, Szent Józseftől tanulta
a szeretetet, mert látta kölcsönös szere‐
tetüket. A szelíd és alázatos szívű Jézusnak
is a szülei voltak a tanítói.
„Jézus Szíve minden szív királya és
középpontja.” Jézus maga jelenti ki Pilátus

előtt, hogy valóban király (Jn 18,36‐37).
Jeremiás próféta által megígéri az Úr, hogy
népének kőszívét érző és szerető hússzívre
cseréli, amelyben ő maga vesz lakást. Ez a
prófétai ígéret az újszövetség embere
számára Jézusban teljesedett be, akinek a
Szívében részesedhet. Szíve szeretete oly
erővel nyilatkozott meg, hogy hallgatói
erőszakkal királlyá akarták tenni, amelyet
nem vállalt, de királyságának jogosságát és
igazságát Pilátus előtt sem tagadta. Királyi

uralma azonban nem evilági. Ő a
szívek királya. Azért tanított, gyó‐
gyított, és azért adta az életét áldo‐
zatul, hogy szeretete magához
vonzza minden ember szívét.
Benne kezdődött el az új szövetség,
amelynek igazán akkor leszünk
tagjai, ha szeretetben élünk együtt,
és az igazi forrásból, Jézus Szívéből
merítjük az erőt, a táplálékot. „Ha
Isten egyszer lelked urává lett, nem
marad benne tétlen.” Ha valóban
beengedjük őt szívünk közepébe,
hogy ott lakást vegyen, (az érték‐
telen múlandó dolgok helyett), és
engedjük uralkodni (saját ösztö‐
neink és akaratunk helyett), akkor
fokozatosan meggyógyít minden
bajt, és megszűntet minden szo‐
morúságot akkor is, ha ezek
fizikailag megmaradnak. Mind‐
nyájunknak meg kell kérdezni
magunktól: hol van Jézus trónusa a
szívemben? A peremen, vagy
beljebb, vagy talán a szívem
közepén?
Mennyire
vetem
magamat alá az ő uralmának, az ő
akaratának?
Jézusnak a szent családban alakuló és
nevelkedő Szíve legyen a mi szívünknek is
királya és középpontja. Engedjük és
akarjuk is, hogy Ő uralkodjék a szívünkben
és az egész életünk felett. Bárcsak
plébániánk minden tagja így akarna
alakulni Jézus Szíve szerinti emberré!
Jézus Szent Szívének ünnepén ezért
imádkozunk.
Zoltán atya
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Zarándoklat Csíksomlyóra
Június 10‐13. között Zoltán atya lelki veze‐
tésével a csíksomlyói pünkösdi zarándok‐
laton vettünk részt. A búcsú mottója az
idén: „Mária által Jézushoz!” volt. A szent‐
mise kezdetén Orbán Szabolcs ferences
tartományfőnök és Jakubinyi György gyula‐
fehérvári érsek köszöntötte a híveket. Jaku‐
binyi érsek úgy fogalmazott: mindannyian
Mária gyermekei vagyunk, ez az, ami ösz‐
szeköti és elhozza a kegyhelyre a világ
különböző pontjain élő magyar kereszté‐
nyeket.
A szentmisét Spányi Antallal együtt
mutatta be Jakubinyi György érsek és Ta
más József püspök, valamint Orbán Szabolcs
ferences tartományfőnök. Szentbeszédé‐
ben úgy fogalmazott: van mit megköszön‐
nünk, és van miért könyörögnünk. Fájda‐
lommal látjuk, hogyan vesznek el öröknek
hitt értékeink, a hit, a család, az élet tiszte‐
lete. Őseink Istennél, a hitben találták meg
a megtartó erőt. Az utódoknak arra kell tö‐
rekedniük, hogy méltóak legyenek ehhez a
hagyományhoz. Felelősséget kell vállalni
egymásért, a nemzetért, a hitért és az egy‐
házért. A püspök beszédében kitért az új
magyar alkotmányra is. Elmondta: a magyar
nép nem kíván beleszólni más nép életébe,
de a magyar nép is tudja, mit akar, és ő sem

szorul arra, hogy mások kényszerítsék rá
vágyaikat, akaratukat, akár félelmeiket.
"Így alkottuk meg a magyar alkotmányt,
amelyben ki mertük mondani a házasság
Istentől rendelt törvényét és az élet védel‐
mét. Nem szabad félnünk, megijednünk,
mert tiszta a szándékunk, nemes és jó az
akarat" ‐ mondta Spányi Antal. Zoltán atya
koncelebrált a szentmisén.
Vasárnap délelőtt először Karácsonyfal‐
vára látogattunk, mely közigazgatásilag
Oklánd községhez tartozik Hargita megyé‐
ben. Székelyudvarhelytől 17 km‐re délke‐
letre, a Kis‐Homoród völgyében fekszik.
Kiemelkedő dombon áll védőfallal övezett
unitárius temploma a XIII. századi Szent
László freskóval. Belterületének magassá‐
ga mintegy 530 méter. Román kori szentélye
máig fennmaradt, 1495‐96‐ban bővítették,
ekkor épült tornya is. Kazettás mennyeze‐
te a XVIII. század első felében készült.
Utunk következő állomása a Vargyas volt.
Lakói túlnyomó részben unitárius széke‐
lyek. Nevét az innen származó Daniel csa‐
lád és ma is élő népművészete tette ismertté.
A faluban nagy hagyománya van a festett
bútorkészítésnek és a fafaragásnak. A főút
mentén, színes székelykapus házban lakik
id. Sütő Béla és családja, ők a régi vargyasi

motívumok felhasználásával saját, új stílust
alakítottak ki. A településen található Daniel‐
kastély a XVI‐XVII. századi reneszánsz, majd
a barokk és a klasszicizmus elemeit őrző
épületegyüttes. Első írásos említése 1580‐
ból való, ekkor már állott a kastély, amit
később többször átépítettek.
A következő falu Kisbacon volt. Nevét
Benedek Elek, a meseíró, író és publicista
személyén keresztül ismerik a magyar
irodalom kedvelői. Szülőháza már nincs
meg, de lakóháza és munkahelye, az ún.
Mari‐lak napjainkban is látogatható. Itt írta
műveinek jelentős részét, és innen szerkesz‐
tette a két világháború közötti Erdély egyet‐
len magyar nyelvű gyermeklapját, a Cim‐
borát. A házban látható Elek apó dolgozó‐
szobája (Zoltán atya itt koszorút helyezett
el), az egykori nagy ebédlő tárlójában
pedig régi és új könyveit láthattuk.
Visszafelé az oklándi templomban meg‐
csodáltuk a kazettás mennyezetet, amely
eredeti állapotában található, egy része
1771‐ből, más része 1786‐ból való. A leg‐
régebbi kazetták a XVI. századból származ‐
nak, és a papi székbe vannak beépítve. Az
egyházközség büszkesége a templomban
elhelyezett 1848‐as toborzó zászló. Pünkösd
vasárnap este a visszaérkező keresztalját,
Zetelaka határában fogadtuk, és körmenet‐
ben érkeztünk velük a templomba. Zete‐
lakán Zoltán atya 10 paptársával együtt
mutatta be az ünnepi szentmisét. Dr. Boldvai

Imában körülölelni Budapestet
a Családok Évében
Idén immár ötödik alkalommal került meg‐
rendezésre az Élő rózsafüzér zarándoklat
Budapest körül. A zarándokok egy nap
alatt, összesen kilenc szakaszban járják
körül a várost, hogy imádkozzanak
Budapestért és lakóiért. Az idei zarándoklat
a Családok Éve jegyében zajlott.
Plébániánk – a hagyományoknak meg‐
felelően – idén is a negyedik szakaszhoz
csatlakozott. Indulópontja a Farkasréti
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Mindenszentek Plébániatemplomnál volt,
majd 19 km megtétele után a Mária‐
remetei
Kisboldogasszony
Bazilikába
érkeztek a zarándokok, ahol szentmisével
zárult a nap.
Reggel, a farkasréti templomban kapott
áldás, valamint az ötödik szakasz zarándo‐
kaitól való elbúcsúzás után Süllei László
atya, a Budavári Nagyboldogasszony
templom plébánosa, érseki általános
helynök vezetésével a farkasréti temetőn
át indult a zarándokcsoport. Az első állo‐
más a Mindszenty József bíboros téren
volt, ahol a vallásszabadságért és Mind‐
szenty bíboros boldoggá avatásáért imád‐
koztunk. Ezt követően az Úti Madonna
kápolnához mentünk, ahol a Családok Éve
jegyében imádkoztunk a családokért.
A következő megállót, és egyben csatla‐
kozási pontot a Normafánál értük el. Itt a
Zugligeti Szent Család Plébánia és a Szent
László Plébánia közössége is csatlakozott a
mentehez, majd a jelenlévő atyák megál‐
dották a várost. A zarándoklat vezetését itt
Kocsis István atya, az Istenhegyi Szent
László Plébánia plébánosa vette át.
Útban a makkosmáriai kegytemplom felé
az egyedülállókért imádkoztunk rózsafü‐
zért. Itt a Fogolykiváltó Szűzanyához fohász‐
kodtunk, majd hosszabb pihenőt tartot‐
tunk. Kemenes Gábor atya, nagykovácsi plé‐
bános vezetésével folytattuk utunkat egé‐

szen a Himnusz‐szoborig, ahonnan a him‐
nusz eléneklése után a budaszentlőrinci
pálos kolostorromokhoz mentünk. Itt meg‐
lepetés várt ránk: Lambert Zoltán atya
személyében. Rövid szentségimádás követ‐
kezett Kemenes Gábor atya és Zoltán atya
vezetésével, majd indultunk a Tótasszony
oltárhoz. Itt a családokért és a betegekért
imádkoztunk, majd folytattuk utunkat a vég‐
célunk, Máriaremete felé. A Hűvösvölgyi
nagyréten áthaladva, immár nem erdőben,
hanem lakott területen mentünk tovább. A
templom kapujában már várt bennünket
Eszterházy László atya, a máriaremetei Kis‐
boldogasszony Bazilika plébánosa, továb‐
bá a harmadik szakasz zarándokai, akikkel
minden évben nagy öröm a hosszú út végén
találkozni. A zarándoklat az Eszterházy László
plébános atya által celebrált szentmisével,
majd azt követően agapéval zárult. Fluck É.
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Elsőpénteki missziós konferenciabeszédek
a magyar családokhoz

Sikeres volt a nyár
eleji napközis tábor!

Május 6‐án Fr. Kálmán Peregrin OFM temp‐
lomigazgató tartotta az elsőpénteki szent‐
misét.
Homíliájának témája: A Szűzanya anyja
az Egyháznak és a nemzetnek. Hazánknak
két nemzeti kegyhelye van, Mátraverebély‐
Szentkút és Máriapócs. A régi társadalmi nor‐
mák, amelyek egyfajta lelki tükröt jelentet‐
tek a társadalomnak, épp összedőlnek körü‐
löttünk. A gyónásra való előkészületként
ezért fel kell mutatni egy olyan „lelkitük‐
röt”, keresztény életeszményt, ami abban
segíti az embereket, hogy ne az uralkodó
társadalmi normákhoz igazodjanak, hanem
Krisztus személyéhez. Keresztény elköte‐
lezettségünk megerősítéséhez kell kérni a
Szűzanya közbenjárását, és bíznunk kell
Égi Édesanyánk szeretetében. A lelkiség
olyan, mint a légkör a családban, igazából

Jövőre is megszervezzük a napközis tábort,
esetleg már kéthetesre! Úgy érzékeltük, ez a
szülőknek nagy segítség volt, és a gyerekek is
jól érezték magukat, nem otthon unatkoztak.

megfoghatatlan, mégis az első pillanattól
kezdve érzékelhető, mindent átjáró valóság.
Június 3‐án az elsőpénteki szentmisét dr.
Varga Lajos segédpüspök celebrálta, homí‐
liájában a művészet lélek‐ és emberformá‐
ló szerepéről beszélt.
A lelkünk, szellemi világunk, és testünk
közötti harmónia megteremtésére kell
törekednünk. A három tényező egyensú‐
lyának megbomlása torz személyiséghez
vezet. A szakrális művészetek, az esztétika
belső harmóniánk kialakulását, megtar‐
tását segítik. Az esztétika a szépség
természetével foglalkozó filozófiai ág. A
szakrális művészetekben, az építészetben,
a zenében, az irodalomban az embernek
Isten felé irányuló szeretetét kell felfedez‐
nünk és megcsodálnunk.
B.J.

Freskók, ötösfonás és palacsinta
A Városmajori plébánia azzal a céllal hirdet‐
te meg a 4 napos napközis tábort, hogy sze‐
rezzünk örömet a gyerekeknek, hogy segít‐
sünk a szülőknek, hogy adjunk lehetőséget
a 14‐20 éves hittanos fiataloknak arra, hogy
kapcsolódjanak bele a táborszervezés és
lebonyolítás munkájába, illetve ezután
megtapasztalhassák a foglalkozásokba,
játékokba belevitt lendületük sikerét.
Sikeres volt a csütörtöki templom láto‐
gatás, amikor az Aba Novák mennyezeti
freskóit távcsővel figyeltünk meg; a délu‐
táni akadályverseny; kedden a délelőtti
kézilabdázás és a délutáni számháborúzás.
Hála a szép időnek, nagyon élveztük a
Városmajort, óriási fás területe remek
játszótér.

Csütörtökön, az indító imánál kértük
Isten áldását, és azt, hogy ne csak mi érez‐
zük jól magunkat, hanem igyekezzünk a
többieknek is széppé tenni ezt a 4 napot. A
befejező hála imánál István atya megkö‐
szönte Isten gondviselő szeretetét (senki‐
nek sem lett semmi baja!), megköszönte a
gyerekek kedvességét, ügyességét, a szü‐
lők bizalmát, hogy ránk bízták csemetéi‐
ket, s végül a segítők fáradozását. Isten
áldását adta a jelenlevőkre, megérdemelt
pihenést és jó nyaralást kívánva mondta,
jövőre újra megrendezzük a napközis
tábort.
Ambrusné, Orla (néni)

Júniusban vége lett az iskolákban a tanítás‐
nak, és ilyenkor a családoknak nem mindig
egyszerű megoldani a gyerekek felügyele‐
tét. Idén júniusban ebben próbáltunk segí‐
teni a szülőknek. Első alkalommal szervez‐
tünk napközis tábort a plébánián. Június
16‐17‐én, illetve 20‐21‐én a Kistemplom és
a városmajori park adott helyet a progra‐
moknak.
A legkisebb gyerek 4 éves volt, a legidő‐
sebb 14. Nem volt könnyű feladat minden
korosztálynak egyformán izgalmas prog‐
ramokat kitalálni, lekötni minden gyerek
figyelmét. A 4 nap során mind a gyerekek,
mind mi sokat változtunk, alkalmazkodtunk
egymáshoz. Néhány játékhoz két részre
bontottuk a csapatot: a kisebbek körtáncol‐
tak, kézműveskedtek; a nagyobbakkal külön‐
böző szabadtéri játékokat játszottunk. Min‐
den nap énekeltünk a gyerekekkel, ritmus‐
hangszerekkel és tapssal színesítve. Hihe‐
tetlen volt látni, hogy az örökmozgó cseme‐
ték mennyire megnyugodtak és koncent‐
ráltak, ha hangszert kaptak a kezükbe.
Minden napnak a segítő fiatalok közül
két koordinátora volt, akik az aznapi játé‐
kért és szervezésért voltak felelősek. A négy
napot négy témára fűztük fel: első nap a
Teremtést vettük, második nap a Bűnbe‐
esést, harmadik nap a vak Bartimeus meg‐
gyógyítását, negyedik nap Jézus második
eljövetelét. A történeteket a nap elején néma
színdarab formájában játszottuk el a gye‐

Benn a kistemplomban lehetett papírt
hajtogatni, vágni, ragasztani, rajzolni szí‐
nezni, Bartimeus szemüveget készíteni,
Simon András egyvonalas rajzait kivarrni,
hajba való pántlikát, könyvjelzőt csinálni
ötösfonással.
A koszt finom volt és bőséges. Az önkén‐
tesek ‐ mostoha körülmények között ‐
főztek ránk. Egytálételek (krumpli leves,
borsóleves milánói tészta, paprikás krump‐
li) után azt a gyümölcsöt és sütit osztottuk
ki, amit a gyerekek hoztak. Volt, aki számá‐
ra újdonság volt ez a „közösködés”.
Mikor az asztalunknál ülőknek mond‐
tam, hogy az iskolában javasolni fogom,
hogy ők ott is vehessenek a tálból sokat
vagy keveset, s akkor majd nem megy po‐
csékba az étel, azt válaszolták, mi itt azért
veszünk kétszer, mert ez f i n o m !
A legnagyobb tapsot persze a palacsinta
kapta. Az önkéntes szakács néni éjjel 10 és 2
óra között annyi palacsintát sütött, hogy 3
órán keresztül tartott a megtöltésük. Mindenki
jóllakott, még repetára is jutott délután.

rekeknek. Nekik kellett kitalálni és megfejte‐
ni a mondanivalójukat, melyet egy közös
csoportbeszélgetés során tekintettünk át.
Az utolsó nap csúcspontja a számháború lett,
amiben az összes gyerek együtt vett részt. A já‐
ték azért volt különleges, mert a győzelmet je‐
lentő zászlót csak a legkisebbek szerezhették
meg, így őket a nagyobbaknak kellett ebben segíte‐
niük. Kedden záró programként bemutattunk a
szülőknek két éneket a tanultakból, illetve egy
meglepetés vetítéssel visszaidéztük, hogy mi
történt velünk a négy nap során. A gyerekek a
sok élmény mellett lufiból hajtogatott állat‐
kákat kaptak ajándékba.
Finy Heidi
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Cserkészvilág
Az idén későn volt húsvét. Környékén több
sajátos program gazdagította cserkészeink
életét. Alább Gelley Áron, Fábry Bálint és
Strukla Domonkos beszámolója olvasható.
Nagypéntekre virradó éjjel Hp és Varga
Peti szervezésében a cserkészekkel virrasz‐
tani mentünk, megemlékezve a Getszemáni
kertben történtekről. A 6 órai mise után in‐
dultunk a templom elől. A hidegkúti kálvá‐
riánál néhány zugligeti cserkész is csatla‐
kozott hozzánk, majd egy nem mindennapi
keresztutat jártunk.
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nagyon sokat beszélgettünk, de még igy is
hatott ránk a természetből áradó csönd és
nyugalom. Hajnali háromkor értünk vissza
a Moszkva térre. A biztonság érdekében, és
hogy a szülők ne aggódjanak, a fiúk hazakí‐
sérték a lányokat. Így végül négyre már min‐
denki hazaért.

eredményhirdetésig rengeteg időnk volt,
BANG!‐eztünk, rögbiztünk és frizbifociz‐
tunk a focipályán. Három csapatunk indult
az A kategóriában (11‐12 éves fiúk), akik
mind az első három helyet elfoglalták, így
esett, hogy a dobogón csak Mosómedvék
álltak.

Köszönöm a szervezőknek és a részt‐
vevőknek ezt a nagy élményt!
Áron

A győztesnek járó vándorkupa nem volt
ismeretlen számunkra, ugyanis 2007‐ben
a Sárkányok lettek az elsők, így a 205. Zrí‐
nyi Miklós Cs. Cs. felirat ott lapul az olda‐
lán. Bálint és Laci a 2. és 3. helyet kaparin‐
tották meg a 17‐20 éves fiúk közt. Fárad‐
tan, de vidáman, érem‐halmokkal értünk
haza. Hála a szervezőknek, jó kis verseny
volt.
Bálint

Mindenki a pillanatnyi gondolatait osztot‐
ta meg a többiekkel, pontosabban, csak me‐
net közben, az oda vezető út alatti csend‐
ben volt időnk gondolkozni. Korom sötét‐
ben, a csillagos ég alatt, néma csöndben jár‐
tuk végig a keresztutat. Éjféltájban értünk a
csúcsra. Itt szétváltunk. A 14‐17 éves kó‐
szák tovább kirándultak, a többiek haza‐
mentek.

Május 14‐én, hajnali 7:20‐kor találkoztunk
‐ mi Mosómedvék ‐ a (még) Moszkva téren,
hogy időben kiérjünk az adyligeti Sztrilich
Pál cserkészparkba, ahol most épp nem
majori majálist, hanem a 19. Országos Cser‐
kész Tájékozódási Versenyt rendezték meg.
A 63‐as megállójából bő fél óra gyaloglás
várt ránk, amiből húsz percet sikeresen
meg is tettünk, amikor egy elképzelhetet‐
lenül kicsi kék autó állta utunkat: Hp felaján‐
lotta, hogy elvisz minket, így bezsúfolódtunk
‐ összesen tízen ‐, és pár perc alatt meg is
érkeztünk.

A kirándulást Gelley Farkas és Csikós And‐
rás vezette. Mindenkinek csak ajánlani tu‐
dom az ilyen zseblámpa nélküli, csillag‐
fényben derengő természetjárást. Közben

Laci már ott várt, ő ‐ jó cserkészként ‐
biciklivel érkezett. Beneveztünk, aztán a
rajtig egy kis csótánypókerrel ütöttük el az
időt. A célban frissítő várt minket. Mivel

Egy szombati napon országos cserkészna‐
pot szerveztek, minden cserkésznek, min‐
den őrsnek és minden csapatnak, ezért
nem csak Budapestről jöttek a cserkészek.
A mi őrsünk (a Vakond őrs) a Széll Kálmán
téren találkozott, majd felmentünk busszal
a várba, ugyanis a várban volt ez az egész
napos rendezvény. Nagyon nehezen jutot‐
tunk el a helyszínre, de végül megérkez‐
tünk, ahol találtunk minden jót: csocsót,
pingpongasztalt, trambulint, kézműves sá‐
tort, cserkészboltot és regös tábor sátort,
színpadot...
Nem sokkal ezután a napot a Magyar Cser‐
készszövetség elnöke nyitotta meg. Eléne‐
keltük a cserkészindulót, majd minden őrs
izgalmas programra indult. Mi a Tropicari‐
umba mentünk. Visszatérve a helyszínre
megebédeltünk. Az ebéd tarhonya volt.
Utána ki‐ki azt csinált, amit akart. Izgalmas
dolgok voltak a helyszínen. A Vakond őrs
kézműveskedett (Boldi bőrözött, én pedig
kosarat fontam). Ugrálóváraztunk, trambu‐
linoztunk, csocsóztunk és pingpongoztunk
is…
Jól mulattunk, jól éreztük magunkat. Ám‐
de öt órakor bezárt a bazár, és újra össze‐
gyűlt az összes cserkész, hogy részt vegyen
a záró rendezvényen. Elénekeltük a him‐
nuszt és a szózatot, és mindenki elindult
haza, a saját őrsével.
Domi

Gyermekek keresztútja
„Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és
kövessen engem” – a gyermekek fáklyás keresztútja nagy élményt jelentett.
A menet István atya vezetésével a torony mellől indult, és ide is ért vissza. Ez a keresztút at‐
tól volt különleges, hogy a gyermekek jelenítették meg az egyes stációkat élőkép‐szerűen. Már
hetekkel előtte készültünk a fiatalokkal, elpróbáltuk a jeleneteket. Óriási dolog volt látni az
arcokat, hogy mennyire beleélték magukat. Ezen az estén nem kisebb feladatot kaptak, mint
hogy kísérjék végig Jézust a keresztútján.
Örültünk, hogy sok szülő is eljött, hiszen így képet kaphattak a gyerekekkel végzett munkánkról.
Fokozatosan építjük a fiataloknak a közösséget, mert ez hatalmas megtartó erő tud lenni.
Nekem személy szerint nagy élményben volt részem ezen az estén, és azt hiszem, egy életre
szóló ajándékot kaptunk mindannyian. Még világosban indultunk, kezünkben fáklyákkal és mécse‐
4 sekkel. Fokozatosan sötétedett be, kis csapatunk így vonult végig a Majoron, felváltva hordozva
a nagy fakeresztet. Ha út közben kialudt valakinek a mécsese, meggyújthatta a társáéról, így adtuk
tovább a fényt. A tizennegyedik stáció után a Mária‐szobor elé kereszt alakban letettük az égő
mécseseket a Feltámadásra utalva.
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”‐
mondja a Szentírásban Jézus, és azt hiszem, ez tényleg így is volt.
Finy Heidi
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Juniális a nagykovácsi kastélyparkban
A nagykovácsi kastély egyemeletes kiskosarak, a fűben heverésző, beszélgető családok
klasszicista épületét 1840 körül, a társaságában pár hónapos apróságok hajtották fejüket
Teleki család építette. Többször áta‐ álomra.
lakították, majd a Tisza család tulaj‐
donába került, gróf Tisza Lajos az
1880‐as években átépítette a kastélyt,
ekkor került a homlokzatra a Tisza
család címere, így ma is Tisza kastély
néven ismert. 2011. júniusában pedig
mi, a városmajori egyesület közel 200
tagja hűsölhettünk a park hatalmas
ősfáinak árnyékában.

Zoli és Luca mindent felülmúló
bátorsággal álltak elénk és vettek rá
többünket mindenféle mutatványra,
életkortól függetlenül hősiesen ugrál‐
tunk végig zsákban, talicskáztunk,
szedegettük a fán fél óra alatt ott‐
termő idézeteket, majd vízből almát
ettünk. Végül csodás látvány tárult
elénk a kastély erkélyéről, minden
egyes csapat „kirakott magából" egy‐
egy betűt, amiből végül összeállt a
nevünk: VÁKE.

A kaput átlépve felnőttek és
gyerekek egyaránt kaptak a nyakukba
egy kis füzetet, ahova szorgalmasan
gyűjtögethették pecsétjeiket a külön‐
böző állomásokon, majd válthatták be
a vásár finomabbnál finomabb cseme‐
géire. Persze leleményesebb férfiak
hamar rájöttek, hogy egy‐egy nyúl‐
simogatásért is pecsét jár, így két‐há‐
rom kedves szó a jelenlévő állatok‐
hoz, és már meg is van a sör..., a
vásárban pedig többen adtak kölcsönt
egymásnak, váltották be más pecsét‐
jeit, alkudoztak, szóval igazi vásári
pénzmozgás indult meg a sátrak alatt.

Pipó Józsi varázslatai alatt kipi‐
henhettük a fáradalmakat, bűvész‐
mutatványait kicsik és nagyok
egyaránt csodálva figyelték, a fel‐
nőttek azon gondolkodtak, vajon "ezt
hogy csinálta?" A gyerekeket ez
kevésbé izgatta, egyszerűen hagyták,
hogy a varázslat a valóság része
legyen egy órára. Az előadás után
többen fölkeresték a művész urat, aki
sok‐sok mesével, néhány trükkel és
azok titkaival kápráztatta el az
érdeklődőket.

A kicsik Orsiék szárnyai alatt játsz‐
hattak együtt, majd csodás mintákkal
az arcukon kereshették fel a kis álla‐
tokat. Botond igyekezett épségben
tartani ‐ sikerrel ‐ a nyuszikat és ege‐
reket, nekik ezen a napon versenyt
kellett futniuk, hogy a rájuk fogadó
emberek pecsétet kapjanak. A leg‐
kisebbek Ritával muzsikálhattak a
réten. Méltán népszerű helyszínné
vált a kézműves asztal, ahol
csodálatos kitartással és annál is
nagyobb lelkesedéssel dörzsölték
szappanos kézzel a nemezt, majd
került ki mindenki keze közül egy
csodálatos, színes tulipán vagy más
gyöngy, csatt. Lufiból figura, papírból
korona és még sok kedves dolog
készült a nagy fa alatt.
A
nagyobbak
lovagként
harcolhattak egymás ellen, testüket
páncél védte, kardjukkal akár egyetlen
suhintással győzhették le ellenfelüket.
A csatát lovagunk, Zoli vezette, akinek
már csak lelkesítő hangjára is igazi
csatahangulat alakult ki. Botondék
röplabdajátéka
is
különleges
csemegének
bizonyult,
hatalmas
lepedőkkel kellett a labdát a másik
térfelére juttatni. A tűző nap ellenére
óriási meccsek után a játékosok sorba
álltak a megérdemelt pecsétekért.
Miklósék lelkesen mesélték a szer‐
vezőcsapat záró mulatságán, micsoda
forgalom volt a felnőtt feladatok körül,
repültek a nyilak, a tömött zoknik, és a
hatalmas humorbombák, a hangulat
tetőfokára hágott. Az évszázados fák
árnyékában előkerültek a pokrócok,

Laciék az alfások segítségével
csodás ebédet varázsoltak elénk.
Közösségünk családiasságát bizo‐
nyítja annak a pár gyerkőcnek
közvetlensége is, akik minden gátlás
nélkül próbálták ki, vajon a mellettük
ülő család mást kapott‐e a tányérjába,
vagy ismeretlenül kopogtatták meg a
fiatalok vállát, és kértek tőlük fél órás
sétát a parkban.
A nap fénypontja mégiscsak a
szentmise volt, ahol megélhettük
Jézusban való egységünket, a fiatalok
zenéjével áldhattuk az Urat, és
tanulhattuk példáit a kicsik elő‐
adásában. Hálánk nemcsak közös‐
ségünkért,
irántunk
tanúsított
szeretetéért szólt, hanem a napsü‐
tésért is. Nem igazán volt ötletünk,
mit teszünk, ha elkezd esni. Az égi
áldás azért megérkezett: a legjobb
pillanatban, Kristófék focimeccse
után, amikor már csak az elpakolás
várt ránk. Soha nem felejtjük el,
hogyan szedtük le pillanatok alatt a
sátrakat, hogyan futkostunk föl‐alá az
esőben a megázott kellékekkel, és
hány újabb és újabb vicc született a
sátor alatt, amit a mosogatók fölé
tartottunk, hogy a több mint 200
tányért el tudják pakolni.
Segítőink itt is bizonyítottak. Ezúton
is szeretnénk megköszönni annak a
több mint 40 főnek egész napos szolgá‐
latát, valamint mindenkinek a rész‐
vételt, az összetartozás élményét. Egy‐
egy pillanatra megálltam, körbenéztem
és örömmel, hálával gondoltam közös‐
ségemre, ahol megtapasztaltam, milyen
egy igazán nagy családhoz tartozni.
Vizyné Fodor Ildikó

5

Városmajori Híradó

XIX. évf. 3. szám, 2011. július 1., JÉZUS SZÍVE BÚCSÚÜNNEP

Szokolay koncert
Május 22‐én, vasárnap Szokolay Sándor 80. születésnapja
alkalmából ünnepi hangverseny volt templomunkban. A koncerten
négy kórus köszöntötte a híres zeneszerzőt: a Kós Károly Általános
Iskola kórusa Hraschek Katalin vezetésével, a Solymári Női Kar
Blazsek Andrea és Mózes Krisztina vezetésével, a Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola Kamarakórusa Blazsek Andrea
vezetésével és templomunk Bárdos Lajos kórusa Fekete Andrea
vezetésével. Mindegyik kórus Szokolay művet adott elő, ezzel is
tisztelegve a neves zeneszerző előtt.
A koncert lezárásaként a négy kórus közösen énekelte el
Szokolay Sándor Alleluja című művét, melyet a Mester maga
vezényelt. Ezek a közönség és a kórusok számára is felemelő
percek voltak és méltó lezárása az ünnepi eseménynek. Fekete Orsi

Kórus kirándulás
Elérkezett az év vége, és az éves szolgálat lezárásaként kirándulni
mentünk. Minden évben más‐más helyre látogatunk el, hogy
közelebbről megismerkedjünk országunk vagy a környező
országok szépségeivel.
Idén egyik kórustársunk szülővárosába, Siófokra utaztunk. A
város nevezetességeinek megtekintése és egy kis elemózsia
elfogyasztása után indultunk tovább. A következő állomás Tab volt,
ahol megnéztük Nagy Ferenc híres fafaragó mester kiállítását, majd
Zala községben a Zichy család kúriáját látogattuk meg. Utolsóként
Zamárdiba mentünk, ahol a kilátóból megcsodálhattuk az elénk
táruló gyönyörű tájat.
A jó Istennek hálát adva részt vettünk az esti szentmisén, melyet
Zoltán atya mutatott be, mi pedig a zenei szolgálatot adtuk. A
szentmisét követően rövid koncerttel mutatkoztunk be a
helyieknek, és köszöntük meg, hogy befogadtak minket.
Az egész nap vidám hangulatban telt. Jó kedvünket még a borús,
esős idő sem rontotta. Az idei kiránduláson is sok szépet láttunk, és
sok felejthetetlen élményt szereztünk!
Fekete Orsi

ESEMÉNYNAPTÁR
A szentmisék rendje július‐augusztusban
hétköznap 7:00 és 18:00 óra, vasárnap változatlan
2011 J Ú L I U S

1 péntek

15:00
17:00
18:00

2 szombat

17:15

3 vasárnap

17:00
18:30

4 hétfő
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat

16:00‐18:00
18:30 ‐ 19:30
17:15

10 vasárnap
11 hétfő
14 csütörtök
15 péntek

17:00
17:15
18:00
18:30 ‐ 19:30

16 szombat
17
18
21
22
23

vasárnap
hétfő
csütörtök
péntek
szombat

24 vasárnap
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat
31 vasárnap

17:15
17:00
17:15
18:30 ‐ 19:30
17:15
17:00
17:15
18:30 ‐ 19:30
9:00‐17:00
17:15
17:00

TEMPLOMBÚCSÚ
JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK ÜNNEPE
Jézus Szíve Család szentórája
Szentóra és litánia
Ünnepi szentmise, dr. Márfi Gyula érsek
Elsőszombat – SARLÓS BOLDOGASSZONY
KIRAKODÓVÁSÁR
Rózsafüzér (Bíboros úr nem tud jönni)
Elsővasárnap – „Péterfillérek” gyűjtés
KIRAKODÓVÁSÁR
Közös szentóra
Rózsafüzér Társulat titokcsere
Elsőcsütörtök
Engesztelő imaóra és engesztelő rózsafüzér
Szentségimádás
Rózsafüzér
Szent Egyed Közösség gyűjtése
Szentségimádás
Családos tábor kezdete
Engesztelő rózsafüzér
Szentmise a keresztények egységéért
Szentségimádás
Családos tábor vége
Rózsafüzér
Szentségimádás
Hittan tábor kezdete
Engesztelő rózsafüzér
Szentségimádás
Rózsafüzér
Hittan tábor vége
Szentségimádás
Engesztelő rózsafüzér
Szentségimádás
Siegfried Láng lelki napja
Rózsafüzér
Szentségimádás

2011 A U G U SZ T U S
2011
ÁPRILIS
1 hétfő
4 csütörtök
5 péntek
6 szombat
7 vasárnap

Irodai ügyelet nyáron
2011. június 20tól augusztus 28ig
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Hétfő:
16:00‐17:00
Kedd:
10:00‐12:00
16:00‐17:00
Szerda:
16:00‐17:00
Csütörtök:
10:00‐12:00
16:00‐17:00
Péntek:
16:00‐17:00
Urna ügyintézés előzetes telefonos megbeszélés szerint.
A szentmisék rendje nyáron (július és augusztus hónapokban)
Hétköznap:
7:00
18:00
Vasárnap:
7:30
9:00
11:00
18:00
19:30
Gyóntatás: a gyóntatószékeken található ideiglenes kiírás szerint.
Betegellátás: bejelentett kérés szerint
Üzenet hagyható a következő telefonszámon: 212 4656 és 06 20 828 0555

11
12
13
14

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

15 hétfő
18 csütörtök
19 péntek
20 szombat
21
25
26
27
28

vasárnap
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

18:30 Rózsafüzér Társulat titokcsere
Elsőcsütörtök
17:15 Engesztelő rózsafüzér
18:00 Szentmise a papi hivatásokért
Elsőpéntek
18:30 ‐ 19:30 Szentségimádás
Elsőszombat
17:15 Rózsafüzér
Elsővasárnap
17:00 Közös szentóra
17:15 Engesztelő rózsafüzér
18:30 ‐ 19:30 Szentségimádás
17:15 Rózsafüzér
17:00 Szentségimádás
kötelező NAGYBOLDOGASSZONY
ünnep vasárnapi miserend
17:15 Engesztelő rózsafüzér
18:00 Szentmise a keresztények egységéért
18:30 ‐ 19:30 Szentségimádás
SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
szentmise csak délelőtt: 7:30, 9:00, 11:00
17:00 körmenet a bazilikánál
17:00 Szentségimádás
17:15 Engesztelő rózsafüzér
18:30 ‐ 19:30 Szentségimádás
17:15 Rózsafüzér
17:00 Szentségimádás

S z e r k e s z t ő : Boldvai Bea, F e l e l ő s k i a d ó : Lambert Zoltán plébános

