
A két szín alatti áldozásról I.

A kafarnaumi beszédben mondja Jézus / Jn 6,53-55 /: 
„Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a 
vérét, nem lesz élet bennetek. Majd így folytatja: Tes-
tem ugyanis valóságos étel és a vérem valóságos ital.”   
Az Eucharisztia megalapításakor pedig így beszél: 
„Vegyétek és egyétek, vegyétek és igyatok ebből mind-
nyájan.” Nem azt mondja, néhányan, vagy aki akar, ha-
nem mindnyájan. Szent Pál az 1Kor 10,16-ban a Krisz-
tus vérében való részesülést egyenesen előbb említi, 
mint a Krisztus testében való részesedést. Szent Ágos-
ton az újonnan megkeresztelkedet-
teknek mondja a Sermo Denisben  
/ 3,3 /: „Ismerjétek fel a kenyérben azt 
a testet, amely a kereszten függött és 
a kehelyben azt a vért, mely az ő ol-
dalából fakadt. Hogy megoszlás ne 
legyen köztetek, egyétek egységetek 
kovászát, és, hogy el ne értéktelened-
jetek: igyátok az értetek fizetett árat.”

Az első keresztények szeretete 
és tisztelete Krisztus vére iránt 
egészen világosan kitűnik abból, 
ahogyan azt magukhoz venni ké-
szültek: „Miután részesültél Krisztus 
testében – mondta egy püspök híveinek –, járulj vérének 
kelyhéhez. Ne nyújtsd ki kezedet, hanem hajolj meg, az 
imádás és tisztelet jeleként mondd: Ámen, és szentelődj 
meg Krisztus vérének vétele által.”  (Jeruzsálemi Szent 
Cirill mondja a Catechesi Mistagogiche-ban / Miszta-
gógikus hitmagyarázatokban.) Most, ha ezen előfel-
tételek világánál nézünk arra, amiként hosszú időn át 
az Eucharisztiával éltünk, nem tudjuk nem észrevenni, 
hogy ezen a ponton mennyire eltávolodtunk eredeti 

jellegétől. Sok tényező játszott közre abban, hogy 
az Eucharisztiából hallgatólagosan Krisztus testének 
szentsége váljék, és jóval kevésbé figyeljünk vérére.

A két szín alatti áldozáshoz ismeretes, hogy ez volt 
a latin egyház gyakorlata is egészen a XII. századig.  
Az V. században Gelasius pápa odáig ment, hogy azo-
kat, akik visszautasították Krisztus vérével való áldozást, 
így ítélte el: „Amazok pedig vagy a teljes szentséget fo-
gadják, vagy fosztassanak meg tőle egészen. Nem lehet 
ugyanis nagy szentségtörés nélkül kettéválasztani ezt a 
titkot, mely egy és ugyanaz.” De az az érvelés, hogy elég 

egy szín alatt áldozni, arra a bizonyos-
ságra épít, hogy „a két szín mindegyi-
ke egészen magában foglalja a teljes 
Krisztust.”  Aquinói Szent Tamás, mi-
közben használja ezt az elvet, rögtön 
megmagyarázza az értelmét és a kor-
látait is. Igaz – mondja –, hogy a két 
szín mindegyikében az egész Krisz-
tus van jelen, azonban eltérő módon. 

Valóban, a kenyér színében Krisztus 
teste „a szentség erejében”, azaz Krisz-
tus szavainak hatalma által van jelen, 
míg a vér csak „a természetes együttlé-
tezés erejében”, azaz annak a ténynek 

következtében, hogy ahol egy élő test található, ott van 
szükségképpen a vére is.  Probléma akkor keletkezik, 
amikor a hangsúly a „természetes együttes jelenlét” fizi-
kai vagy metafizikai elvére kerül; Krisztusnak az alapítás 
szavaiban kifejezett akaratához képest, azaz, amikor a 
bibliai fogalm ak helyébe a kor filozófiai kategóriái ke-
rülnek, és ezek határozzák meg a liturgikus gyakorlatot.

/ Folytatjuk /   | István atya |
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Az első keresztények szeretete és tisztelete…
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Ferenc pápa rendelete

Pünkösdhétfő: „Mária, az Egyház Anyja”

„Úristen, akinek kezében van minden ország és 
nép sorsa, áraszd hazánkra mennyei áldásodat, 
távoztasd el tőlünk az éhséget, háborút, betegsé-
get, drágaságot. Vezéreld akaratod szerint elöljá-
róink szívét, hogy az igazság, hűség és béke áldá-
sai boldogítsák országunkat. Ámen.” 

/ Sarah bíboros – VR /

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja! Könyör-
gésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem 
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, min-
denkor dicsőséges és áldott Szűz! Mi Asszonyunk, 
mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg 
nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiad-
nak, mutass be minket szent Fiadnak!  Ámen.

Hetedik szimfónia / részlet /

Mária

Magasztalom őt, aki méhemben fogant
és felemelte holdsarlóm az égre
és csillagfüzért illesztett homlokomra
és az égi tej ösvényén viteti leplem
és az édesség viharával fúvatja fátylam
és eleven tüzekkel röpíti diadalszekerem
és seregekkel népesíti győzelmi utam
és örök dal tornyait építi köröttem,
így kivánja; meg nem fejthetik
a léptem redői alatt forgó
tüzes hadak, homályos nemzedékek.
Kezdettől apám, s én szültem őt,
aki az óriás ürességen által
a csend szikrázó kristálya fölé
a teremtmények sodrából fölmeredve
háromfejü oszlopként magasúl
és villámló tetőként beborít
a hármas homlok glóriája.

/ Weöres Sándor /

Világegyház, magyar egyház, helyi egyház
2. oldal
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Idős, haldokló emberhez hívtak, nagyböjt első pén-
tekén, akit látogattam hosszú betegsége során. Már 
régóta készülődött a mennyei hazába, de a Jóisten 
még hosszú hónapokkal ajándékozta meg.

Tavaly nyáron vittem neki egy kék rózsafűzért, ágya 
mellé akasztottam, hogy lássa, tudja: mindig ott 
van mellette a Szűzanya. Később egyik alkalommal, 
amikor mentem hozzá, nem találtam a rózsafűzért. 
Kérdeztem az ápolónőtől, hogy hol van, aki mondta: 
elszakadt és betették a fiókba. 

Elhoztam, hogy megcsináltatom, aztán hosszú ideig 
nem tudtam menni hozzá, de gondoltam, ha a fiókban 
volt, nem hiányzott neki, talán nem is emlékszik rá. 

Most, hogy hívtak, betettem a zsebembe egy rózsa-
fűzért, ami éppen kézre esett. Odaültem az ágya mellé, 
próbáltam beszélni vele, de nem értettem már szava-
it… ő is feladta, nem beszélt, 
csak nézett hosszan a sze-
membe, néha rám mosoly-
gott… olyan béke, volt ezek-
ben az órákban, melyet leírni 
lehetetlen. Áldott percek kö-
vetkeztek, elkezdtem imád-
kozni, és a rózsafűzért a ke-
zébe adtam. Egyszer csak 
megszólalt: „Hol a kék?” – ezt 
tisztán értettem, szobatársa is 
csodálkozott. Egyszerűen nem 
akartam elhinni! Egyrészt, 
hogy emlékezett rá (hiszen rö-
vid ideig volt nála), másrészt, 
hogy számon tartotta, és ezek 
szerint sokat jelentett neki. 
Nagyon elszégyelltem ma-
gam, a feltételezésem miatt, 
hogy nem emlékszik rá, és ta-
lán nem is jelent számára sem-
mit, én meg nem vittem akkor 
vissza neki. Most ígértem, hol-
nap elhozom! Másnap siettem 
a munka után hozzá. Újabb 

imák, hallgatás, mosolyok és hosszú, szomorú nézések 
– búcsúzás volt minden lehelet, minden mozdulat.

A csendben próbáltam átérezni, vajon ő mit érezhet? 
Félelmet? Magányt? Elhagyatottságot? Egyet bizto-
san tudtam: nem lehet könnyű távol az otthontól 
készülni az Örök Hazába. Annyira átéreztem, hogy 
elkezdtek potyogni a könnyeim. Csak annyit mond-
tam neki: „Nagyon-nagyon szeretlek, csodálatos em-
ber vagy!” – és Isten túláradó szeretetét éreztem 
szívemben, sírtam és búcsúztam… Nem titkoltam 
a könnyeket, úgy éreztem tudnia kell, hogy tudom, 
amit ő tud: hogy ezek az utolsó napok, órák.

Másnap reggel, nagyböjt első vasárnapján a rózsafü-
zérrel kezében elköltözött a mennyországba. Az Örök 
világosság fényeskedjék neki! Dicsőség az Úrnak!

| egy betegsegítő |

Lelkiség
3. oldal

Hol a kék?



A nagymarosi egyházközségben 2017 nagyböjtjén 
kezdődött a hétfőtől péntekig naponta reggel 6-tól 
este 10-ig tartó szentségimádás. Minden órára jelent-
kezett 1 vagy 2 hívő, aki az Oltáriszentség előtti állan-
dó jelenlétet, imádást és a templom (esetleges) védel-
mét biztosította. Ez megvalósult, többen két-három 
alkalommal is vállaltak jelenlétet, és a hirtelen adó-
dott nehézségek miatti helyettesítések hálója is kiala-
kult. Ez azóta is működik. Most részben a saját élmé-
nyeim, részben az újabb események miatt írok.

Szentségimádáson diákkorom óta voltam, most is 
természetesen veszek részt benne. De! Őszintén be-
vallom, hogy többször nehezemre esett az épp akkor 
való részvétel, vagy nem tudtam igazán mit csinálni.  
A sokszor elmondott imák, a dicsőítő vagy hála-
adó szavak már-már üressé váltak. És akkor jött egy 

indítás. A hétköznapi életemből kiszakítok egy-egy 
órát, és Jézusnak adom. Csak Neki. Nem az én jó érzé-
sem miatt, nem a kéréseimért, hanem csak Neki, aján-
dékul, Neki, hogy tégy vele, amit csak akarsz. 

És ekkor valami megvilágosodott. Sokszor nem sike-
rült teljesen csendben lennem, de akartam, adtam az 
időt. És megértettem, nem az én sikerem a lényeg, 
hanem az odaadás, az odaadás szándéka. És ha Ő ve-
lem lesz ilyenkor, nem számítanak az aktuális kérések 
(sokszor szégyelltem is azokat), csak a Vele való lét.

Nekem ez a heti kétszeri szentségimádás. S aztán 
jött az egész napos, 24 órás. Akkor is tudtam vállal-
ni a késő esti egy órát. István atya mondta az egyik 
prédikációjában, hogy virrasztó egyház vagyunk. Ka-
rácsony éje, nagycsütörtök, nagyszombat, pünkösd 

vigíliája, egyéb rendkívüli al-
kalmak. És mindig mindenki 
ott volt! Nemcsak a feliratko-
zottak, hanem sokan mások 
is. Mert Őérte, Ő elé mentünk.  
És most jön június 2-án délután 
5-től 6-ig az Eucharisztikus 
Világkongresszus előkészüle-
teként az ország 2020 temp-
lomában egyszerre tartandó 
szentóra! Köszönöm, Uram az 
irgalmadat, segítségedet.

Külön kegyelem volt a Lau-
date együttes többszöri imá-
dó-dicsőítő éneklése. Köszö-
nöm nekik. És végül, de nem 
utolsósorban, pünkösdhét-
főn délután a gyerekek di-
csőítő imája, Deme Tamás és 
felesége, Hajni vezetésével. 
A gyerekek hálaadó éneke 
többszörös ima, köszönet, 
áldás. Az Úr adjon sok-sok ál-
dást rájuk. Deo gratias!

| HortoványI Jenő |

Lelkiség
4. oldal

Ajándékórák az Úrnak
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Itthon történt
5. oldal

Gyermekek is énekelnek a nagyhéten.

Idén először énekeltem a Jeremiás siralmai alkal-
mával a gyermekkórusban. Nagyon szépek ezek az 
énekek. Tetszett, hogy együtt énekelhettünk a fel-
nőttekkel. Mi csak a legvégén térdeltünk az oltár elé, 
a Kyrie puerorum résznél, itt a kisebbeket kicsit igaz-
gatni kellett, majd elénekeltük a dallamot. Első al-
kalommal megijedtünk, amikor István atya a végén 
becsukta a könyvet. Jövőre is szívesen részt veszünk 
majd nővéremmel együtt a szertartásokon, mert így 
sikerül kicsit ráhangolódni az ünnepre.

| Lázár nóra erzsébet |

Idén a bérmálkozásra való felkészítőként részt vettünk 
az ifi hittanos közösséggel az Alpha kurzuson. Itt kap-
tam a meghívást a lábmosásra, amin elsőre nagyon 
csodálkoztam, és kissé félve, de izgatottan elfogadtam. 
Az egyik szombati  hittanos esténken István atya hívott 
minket egy különleges alkalomra, ahol mi mostuk meg 
egymás lábát, és ezután imádkoztunk is azért, aki a lá-
bunkat mosta. Ez az este nagy élményként maradt meg 
mindannyiunknak.  Nagycsütörtök és vele a lábmosás 
közeledésével ezek az emlékek jutottak eszembe, és az 
ott átélt élménnyel és érzésekkel vártam az esti szertar-
tást. Az egész mise nagyon szép volt, számomra a hús-
véti liturgia mindig is nagyon kedves, de most egy egé-
szen más helyzetből élhettem meg, ami nagy hatással 
volt rám. Nagyon tetszettek és megfogtak István atya 
szavai a prédikációból. Pár gondolatában kitért ránk, és 
arról beszélt, hogy ma este Jézus hív minket, hogy mi 
is apostolai legyünk. Ez a gondolat nagyon megragadt 
és egészen átjárta a szent három napomat. Jobban tud-
tam azonosulni az apostolok személyével, a helyzetük-
be képzeltem magam, és ezáltal éltem meg Jézus szen-
vedéseit és a feltámadás örömét is. Ez a lelkület azóta 
is gyakran átjárja a gondolataimat, és remélem hatással 
lesz az életemre, hogy méltó lehessek az apostolságra.

| edöcsény ákos | 

Hetedik szimfónia / részlet /

…ő, ki a kereszt alatt állott
s a nyomoruságtól nem esett el,
a kereszten tajtékzó világot
bámulja riadt kék gyermek-szemmel,
a pokol küszöbén sírdogál,
eves vackukban a halottak
féltett éjükbe burkolózva
a sebző fényre hunyorognak…

/ Weöres Sándor /

Csak a legvégén

Lábmosás

Fotó: Láng A
ndrás

Fotó: Pénzes G
éza



Hortoványi Emőke:
Vettem a bátorságot, és feliratkoztam a keresztjárásra. 
Alvó városunk fölött ragyogott a hold, zúgott a szél, 
négyünket pedig körülvette az erdő csöndje. A majd 
150 éve felállított keresztek sorát járva, ott fenn, úgy 
éreztem, hogy imáink egyesülnek ükanyáink, dédijeink 
buzgóságával, ahogy régmúlt húgok, nővérek, kislá-
nyok sorában most mi morzsolgatjuk a Szűzanya titkait.

Dankainé Bergmann Marika:
Gyerekkori húsvétok emléke, amikor szerettük vol-
na már nagyszombat délután megkóstolni a nagy-
papám által művészi módon elkészített sonkatálat, 
és anyukám önmérsékletre intett, elmesélve az ő 
gyerekkorában megélt húsvéti ünnepet. 

Húsvétvasárnap ébredés után (nem hajnali 4-kor) az 
egész család felment a Kálváriára és a mellette lévő 
temetőbe,végiglátogatták a kereszteket, utána ettek 
sonkát és mentek az ünnepi misére. Ez Tolmácson volt, 
Nagymarosra kerülve nem hajnalban mentek aztán a 
Kálváriára. Mindenesetre, én úgy éreztem, nekem szól 
a hirdetés, valóban! Úgy gondoltam, a nagyszüleim és 

anyukám hagyományát viszem tovább, ha elmegyek 
a hajnali keresztjárásra. Lelle és Lívi nagyon szép kere-
tet dolgoztak ki, imádkoztunk, énekeltünk, elmélked-
tünk minden keresztnél. A Csapáson különösen szép 
volt a kereszt fölött világító telihold. A keresztek közti 
gyalogláskor nem beszélgettünk, mindenki magában 
érlelhette az elhangzottakat. Így ez a kis kirándulás 
hozzá tudott járulni az idei Húsvét mélyebb megélé-
séhez. Lányok, asszonyok, jövőre gyertek Ti is!

Maurerné Stedra Lívia:
A zarándoklat egy testet, lelket erősítő  „utazás”. Az elő-
készületekről, külső körülményekről teljes képet lehet 
adni, de a lelki élmény, amit átéltünk maximum azok-
kal átbeszélhető, akikkel végigjártuk. A hívó szót érzi az 
ember. István atya levele ilyen volt, engem megérintett.

Hajnalban, de még éjszakai sötétségben, várakozással 
teli szívvel indultunk. Kereszttől-keresztig, gondolata-
inkba mélyedve haladtunk. Minden állomáshely más 
és más lelki impulzust adott, megajándékozott egy 
mélyről jövő gondolattal, amit gyöngyszemként, mint 
a rózsafüzérszemet fűzhettem képzeletbeli fonalamra. 
A köves-mezei keresztnél voltunk földrajzilag a leg-
magasabb ponton, érzelmileg a lelkünk legmélyebb 
bugyraiban jártunk. Itt időztünk a leghosszabban, ahol 
a föld és az ég összeért. A   napfelkeltét a Kálváriáról 
csodálhattuk meg, miközben boldogan énekeltünk.

Azóta is többször gondoltam erre a hajnalra, erőt ad 
a mindennapokhoz és hiszem, hogy ez jövő húsvétig 
kitart. Akkor újra bakancsot húzunk, és együtt indu-
lunk, lányokkal, asszonyokkal: közös utunkra… Meg-
hitt zarándoklatban volt részem, amit köszönök An-
namáriának, Emőkének, Marikának. Köszönöm azt, 
amit személyiségükből fakadóan hozzátettek ehhez 
a hajnali Jézus-kereséshez! 

Dr. Rendessy Annamária:
Jézus azért alapított egyházat, hogy legyen helye, ide-
je, formája a Vele való találkozásnak. De sosem mondta 
azt, hogy a templomi kultusz az egyetlen helye ennek. 
Sőt, azt mondta, hogy velünk lesz „a világ végezetéig”, 
minden helyzetben és minden körülményben. 

Itthon történt
6. oldal

Asszonyok a sírnál
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Számomra mindig is nagyon fontos volt, hogy ezt a 
„velünk járást” átéljem. Az ünnepek során különösen 
is. Úgy vezettük be családunkban és a kisközösség-
ben, hogy a liturgikus együttléten túl otthoni szimbó-
lumokkal, kis ritusokkal (melyeknek nagyon gazdag 
tárháza a magyar népi hagyományból származó szo-
kások) segítsük az ünnep tartalmának átélését.

Ezért „jött be” nekem nagyon az Asszonyok a sírnál.  
A népi hagyományból merítve, őseink hittel állított 
keresztjeinek nyomán járva, nőként, Isten szabad 
ege alatt imádkozva, átélve a sötétség és világosság 
titkát és a virradatot – számomra ez a teljesség volt! 
Jövőre veletek – és másokkal – ugyanitt!

  

Alázat

Mind parányibb és parányibb leszek
míg legparányibb leszek a világon.

A hajnali réteken, nyáron
a legparányibb virághoz húzódom,
megölelem s a fülébe súgom:
„Mezítlábas fiúcska, az ég
reád támasztott tenyerét
egy harmatcseppel,
hogy le ne essen.”

/ Jirí Wolker /

„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy meg-
érintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. 
Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így 
szólt hozzájuk: »Engedjétek hozzám jönni a kisgye-
rekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké 
az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem 
úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, 
semmiképpen sem megy be abba.« Ekkor átölelte és 
kezét rájuk téve megáldotta őket.” / Mk 10, 15 /

Itthon történt
7. oldal

Stációk

A templom előtti kereszt:  
Jézus bemutatása a templomban. 
– „Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál”

Első völgy alji kereszt: 
A názáreti ház. Mária „rejtett” élete. 
– „Akit Te szent Szűz a világra szültél”

Köves mezei kereszt: 
Jézus szenvedése és halála. Hogyan van jelen 
ott Mária? – „Akit értünk keresztre feszítettek”

Kereszt a Fehérhegy közepe táján:  
Jézus szenvedése és halála II. 
– „Aki értünk a nehéz keresztet hordozta”

Kálvária: 
Asszonyok a sírnál. 
– „Aki halottaiból feltámadt”

A templom előtti kereszt: 
Hálaadás életünkért, hogy megismerhettük 
Urunk, Jézus Krisztus szent titkait. – „Akit Te 
szent Szűz a Szentlélektől fogantál”

Fotó: Zoller A
ndrea



Ismét egy meghitt együttlétben volt részünk április 
7-én estefelé az Alfa ima- és igekör kezdeményezésére.
Az április 8-i parlamenti választások tétje mindnyájun-
kat izgalomban tartott. Keresztény hazánk megmara-
dásáért imádkoztunk közösen, hozzá téve, hogy Isten 
akarata legyen meg. Ő tudja, mi szolgál a javunkra.

Szűz Máriát is kértük, hogy védelmezze a magyarságot, 
ahogy Szent István királyunk az ő kegyelmébe ajánlotta 
nemzetünket. Egy szép imacsokor hangzott el énekek-
kel, amit Tisch Márti és Péntek Attila gitárkísérete tett 
ünnepélyesebbé. Hallhattuk Babits Mihály gyönyörű 
versét: „Zsoltár gyermekhangra”, valamint Schlachta 
Margit, 1943-ban megfogalmazott gondolatait: 

A lélek szava nélkül: 

a haza megélhetés
a tradíció ostobaság
a társadalom érdekszövetség
a gyenge rabszolga
az erős kényúr
a törvényhozás önkényesség
a törvény formaság
a közélet érvényesülési létra
a politika vásártér
a pozíció öncél
a tisztség aranybánya
a hatalom zsarnokság
az uralkodás önbálványozás
az állam Moloch

A lélek szavával:

a haza oltár
a tradíció anyagyökér
a társadalom testvérközösség
a gyenge oltalom tárgya
az erős védőkar
a törvényhozás jogalkotás
a törvény jogvédelem
a közélet szolgálat
a politika államépítés
a pozíció kötelezettség
a tisztség hivatás
a hatalom felelősség
az uralkodás küldetés
az állam édesanya.

Megtisztelt bennünket jelenlétével, néhány hívével 
együtt Márkusné Láng Ilona lelkésznő is, aki felolvasta a 
37. zsoltárt: „Vigasztalás az istentelenek szerencsés állapot-
ja miatt kesergőkhöz”. Végül elénekeltük Szűzanyánkhoz 
szóló imánkat és himnuszunkat. Isten akaratában bízva 
és segítségét remélve vettünk búcsút egymástól.

| szepessy ágnes |

„Íme, milyen jó és milyen gyönyörűséges, ha 
együtt laknak a testvérek!” / Zsolt 132 /

A Fő téri kereszt alatt

Itthon történt
8. oldal

Fotó: Zoller A
ndrea



Itthon történt
9. oldal

31-en járultak első szentáldozáshoz

Az egyházközség életében is derűre okot adó volt ez a 
nap, 2018. május 6-a, amit az iskolai hitoktatás mellett 
templomi felkészülés is megelőzött. Minden péntek 
délután plébánosunk, István atya vezetésével a temp-
lomban ismerkedtek a gyerekek hitünk részleteivel.  

Aznap   felkészülten, fegyelmezetten, áhítattal vo-
nultak be a templomba, majd lelkesen vettek részt 
a szent cselekményekben. Hogy gyermekeinknek 
felejthetetlen élmény legyen az elsőáldozás, a szü-
lők is jócskán kivették részüket az előkészületekből: 
hónapról hónapra részt vettek a szülői találkozókon, 
és az ünnepi alkalmon is szolgáltak.

Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy gyermeknek és fel-
nőttnek egyaránt felejthetetlen ez az elsőáldozási nap. 
A gyermekeknek meghatározó élmény elkövetkezen-
dő keresztény életükre, a felnőtteknek pedig emléke-
zés saját elsőáldozási emlékeikre.  Megerősítést kap-
tak hitükben, amikor most, első alkalommal elhozták 
gyermekeiket Isten színe elé, hogy jó úton járnak! 

Engedje a jó Isten, hogy mindannyian megmarad-
junk ebben a hitünkben, gyermekeink pedig járják 
Isten útját, és egykor érett, nagykorú, elégedett, bol-
dog keresztények lehessenek! 

| pIntér szILvIa |

„A Pakisztán javára rendezett koncert és ado-
mánygyűjtés a közelmúltban nagy sikerrel járt. 
ötvenöt gyermek egy évi taníttatási költségeit fe-
dezi – hála mindazoknak, akik imával, adomány-
nyal és a hír terjesztésével mozdították elő a ne-
héz sorsú kaszton kívüli családok boldogulását. 

Csodás történetetek követték egymást, például 
egy iskolában a tanulók mindegyike 100 forintot 
ajánlott fel, és ezzel egy hindu kis kortársuk be-
íratási összegét adta ajándékba.”

/ egy résztvevő /

Verőfényes, derűs napra ébredtünk

Rajz: G
ábri József

Rajz: Bogár Botond és Edöcsény Zoltán



Itthon történt
10. oldal

Négyhónapnyi szorgos munka /és meglehetősen 
sok kényelmetlenség/ után Tarr György restaurátor 
művész úr befejezte a templomtér hátsó felének, 
falfestményeinek állagmegőrző és színeiben, képi  
összhatásában való megújítását. Ebből az alkalom-
ból egy rövid beszélgetést folytattam vele. Most sza-
badon fogalmazva őt idézem.

Számára is, meglepetésként, a szentélyhez képest a 
hátsó boltozati részt többszörösen romlott állapotban 
találta. Ez a természetes elpiszkolódáson – külső por  
(az ajtók közelsége) és a hívek levegőszennyezésén 
túl Lohr Ferenc alkotó művész rossz minőségű – eny-
ves – festékanyag használata miatt történt. Persze ez 
volt akkor a természetesen szokott eljárás.

A felületet a szokott négyszeres helyett 8-10-szer 
kellett porlasztott metil-cellulóz konzerválással át-
fújni. Negatívba fordultak a mennyezeti falfestmé-
nyek figurái, színintenzitásukat teljesen elvesztették, 
a kontraszthatás megszűnt. A fotódokumentáció 
szerint a teljes felület szennyezett lett. Végül, mind-
annyiunk megkönnyebbülésére, megint zavartala-
nul birtokolhatjuk az egész templomteret.

A művész úr köszöni, hogy mindvégig zavartalan, 
jó volt az együttműködés mindenkivel, újra gyö-
nyörködhetünk a hátsó rész szépségében, ő pedig 
bizakodva nézhet a várhatóan januárban kezdődő 
középső rész felújítása elé. Mindannyian hálásan kö-
szönjük áldozatos, figyelmes munkáját. Jó egészséget 
és további sikeres munkálkodást kívánunk neki!

| HortoványI Jenő |   

„Az argentin püspöki konferencia kezdeménye-
zésére a katolikus egyház június 7-re böjtöt és 
imanapot hirdetett meg az országban. »Az élet 
ajándékának értékelése és védelmezése céljából« 
a püspökök arra hívták a híveket, hogy mélyen 
imádságos és tiszteletteljes légkörben éljék meg 
ezt a napot …Ez a felhívás azt a kezdeménye-
zést követte, amelyet a #ValeTodaVida (Minden 
élet számít) jelszóval hirdettek meg annak kap-
csán, hogy a törvényhozás szervei ezekben a 
hónapokban vitatják meg azt a tervezetet, mely 
az abortuszt kívánja legalizálni Argentínában.”

/ forrás: Magyar Kurír /

Lebontották a belső állványokat
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Ünnepelünk
11. oldal

 
Feltámadott

 és belépett
 zárt ajtókon át
 kulcstalan szívekbe
          Szívéből
 Víz        és     Vér
  a
            szívekben
 Élet       és       Lélek
         fakadt   – 

/ Sztrilich Ágnes /

Legfőbb Atyának, született Igének, 
Szent Leheletnek, egy Urunknak vallunk
mind, kiket földön fűzött egy családba 
édeni kertünk.

Élsz, de a Három s ugyanakkor Egynek 
titka titoknak marad a világon, 
ámde az égben téged dicsérőket 
fényed betölti.

Énekli mind már: „Te vagy a Teremtő”,
mennyei tűzzel igazítasz mindent, 
és fölséges-szent, szerető Szívedtől
lángol a szívünk.

Emberi hadnak akarattal adtad, 
égi karokhoz, hogy odaszegődjék, 
s vágyai célját, az örökös békét 
boldogan élje. Ámen.

/ Zsolozsmáskönvy /

Fotó: Zoller A
ndrea



Ünnepelünk
12. oldal

 
Ima a Szentlélekhez

Krisztus szeretetének Lehelete, Szent Lélek!
te mindnyájunkba belerejtetted a hitet,
azt a gyermekien egyszerű bizalmat,
amelyet mindenki képes befogadni…

…Szentlélek, 
élő Isten Lelke,
fuvallatod kiárad mindarra,
ami védtelen és törékeny bennünk.

Lelkünk sebeiből is
élő vizet fakasztasz. És
a könnyek völgyének mélyén általad
forrás fakad.

Így azután kezdetet és
véget nem ismerő benső életünket
folytonos jelenléted csodája
mindig új frissességgel áldja meg.

/ Roger testvér / 



Ünnepelünk
13. oldal

Most nekünk kedvez az idő: állhatnak az oltárok, a 
körmenet állomásai a szabadban! A több méteres 
faállványok régi asztalosok sajátkezű munkái: még a 
fölállításuk, egyensúlyuk biztosítása is komoly férfi-
munka. A templom keresztje előtti oltárkép aláírása: 
Lohr Ferenc… Szirom-alakzatok: szinte testes a kehely, 
a kereszt, a szív. Virágok bőségében gyönyörködik az 
éneklők tekintete, miközben az elsőáldozók szirom-
szőnyegét vissza-visszagyűjtögetik a legkisebbek.

Mi lesz, ha a régi oltárdíszítők megfáradnak, visszavo-
nulnak, elköltöznek? Némi szorongással gondolunk 
erre, ahogy a napi áldozó, a rendszeresen imádkozó, 
az engesztelő kis körök jövőjére. És tapasztaljuk, hogy 
mindig támadnak újak (öregasszonyok, mint én ma-
gam, néha még vénemberek is). Hát, még, amikor meg-
csillan a remény egy középkorú vagy fiatal család láttán!

| HortoványI emőke |

Úr napján a templom
vonzáskörében

Fotó: Kovács G
ábor

Fotó: Kovács G
ábor



Ünnepelünk
14. oldal

 
Téged, Isten dicsérünk, 
téged Úrnak ismérünk.
Téged, örök Atyaisten,
mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok,
Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak,
szüntelenül magasztalnak.

…Ó, atyánk téged, 
s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le, 
Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled,
Vigasztaló Szentlelkedet.
Mentésünkre közénk szálltál,
szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad, 
mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket:
Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő:
mindeneket ítélendő.

Téged azért, Uram, kérünk,
mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe,
az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped,
áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald
mindörökké felmagasztald!

Mindennap dicsérünk téged,
szent nevedet áldja néped.
Bűntől e nap őrizz minket,
és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz; 
híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk,
tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem,
ne hagyj soha szégyent érnem!

/ Te Deum – részletek a tanév végén /
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Itthon történik
15. oldal

Ragyog a nap, harsog a zöld a plébániaudvaron. 
Mint már megszoktuk, most is sok-sok gyerek, fiatal. 
A szülők a világháló kihívásaival ismerkednek Nagy-
né Szakhmáry Enikő pszichológus segítségével.  
A déli szentmisére a templom zsúfolásig megtelik. 
A Laudate dicsőít – nevéhez híven – amibe bekap-
csolódik a hívek apraja nagyja. Közben fő az ebéd 80 
literes kondérokban. Gulyásleves, paprikás krumpli, 
szarvaspörkölt, chilis bab – nehéz választani. Válto-
zatos palacsinták, süteményhalmok, italok, bőven 
jut még a betévedt vendégeknek is. Gyerekfoglal-
kozások, és megállás nélkül pattog a labda is. Dél-
után a Gitár énekkórus kislányhangjai hívogatnak az 
öröm átélésére. Furcsa, megmosolyogtató látvány, 
ahogy macskafejek, tigrisarcok dalolnak, ormótlanul 
nagy vörös szájú bohóc veri a ritmust. A kórusba né-
hol a kis lelkes hallgatóság is bekapcsolódik. 

Ebben a bőséges adottságban igen komoly háttér-
munka feszül: mindnyájunk kényelméért és feltöltő-
déséért. Mert pünkösdhétfő legnagyobb ajándéka a 
közös ünneplés, a szövődő, erősödő kapcsolatok, a 
kölcsönösség tapasztalata. 

| HortoványI emőke |    

„És megnyugszik rajta az Úr Lelke: a Bölcsesség 
és Értelem Lelke, a Jótanács és Erősség Lelke, a 
Tudomány és Jámborság lelke, és eltölti őt az Úr 
félelmének Lelke.” / Izaiás, 11. /

Szövődő, erősödő kapcsolatok

Fotó: G
ável D

etti
Fotó: G

ável D
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Azt hiszem, az elmúlt időszakban István atya gon-
doskodó meghívásainak köszönhetően egy igazi lel-
ki-tréning rajongó lett belőlem, így szinte már vártam, 
hogy előbb, vagy utóbb az Alphára is sor kerüljön. 
Már a tavalyi női illetve házas lelkigyakorlat megkez-
dése előtt is észrevettem, hogy micsoda tiltakozást 
képes kiváltani az egómból, ha ilyesfajta elnyomásra 
kényszerítem, ezért ma már sokkal nyugodtabban, és 
tudatosabban készülök a rám váró változásra. Enge-
dem Urunknak, hogy vigyen, annak ellenére, hogy 
tudom, ismét búcsút mondhatok az énem és a szi-
lárdnak hitt meggyőződéseim egy részének, mert 
ilyenkor egyvalami biztos: nem az az ember távozik a 
program végeztével, mint aki oda érkezett!

Az Alpha kurzus megkezdése előtt azon szorgoskod-
tam, hogy némileg bővítsem tudásomat a kulissza-
titkokat illetően, de be kell vallanom, nem jártam túl 
nagy sikerrel. A szervezők és a volt résztvevők gondos 
mosollyal hallgattak a részletekről, a többieknek meg 
fogalmuk sem volt arról, micsoda kincset rejt magá-
ban a köziház minden év tavaszán 14 héten keresztül. 

Az összejöveteleket minden alkalommal egy kelle-
mes vacsorával kezdtük, melyet egy hitünkről szó-
ló tanítás követett István atya vagy egy meghívott 
vendégelőadó jóvoltából, ezután pedig a megadott 
kérdések alapján csoportokra bontva indult el a 

beszélgetés. A résztvevőket te-
kintve a csapat erősen heterogén 
jelleggel bírt, hívők és útkeresők 
egyaránt megjelentek, egy valami 
azonban mindenkiben közös volt: 
a gyógyulás utáni vágy. 

Az első alkalmak voltak a legnehe-
zebbek, egyénenként olyan mélyen 
hordozott sebek kerültek felszínre, 
melyek elviselése sokszor megkér-
dőjelezi Isten igazságos szereteté-
nek a létezését. Mindenki a miértre 
követelte a választ! Volt, aki súlyos 
betegséggel küzdött vagy családi 
tragédiák elfogadásával, de megje-

lent az élettől való félelem, a kiégés, a motiválatlanság, 
a magány és a teljes bezárkózás problémája is. Aztán, 
ahogy teltek a hetek, a meghallgatás és a tanításokból 
kiáradó Szentlélek egyre aktívabban megnyilvánuló 
jelenléte elkezdte átformálni a gondolkodásunkat, s 
szinte egyik hétről a másikra az élet megpróbáltatásai 
új értelmezést nyertek. Lelkünk kertjében sétáló tekin-
tetünk elkezdett alaposabban vizsgálódni gondjaink 
ágyásában, s a Szentlélek segítségével a veteményest 
ellepő gyomok között immár észrevettük az életet és 
értelmet adó kincsek virágait is. Én ma már biztosan 
tudom, hogy ezek a gyógyulást jelentő virágok min-
denki kertjében ott vannak, csak meg kell tanulnunk a 
hit szemével nézni, és észrevenni őket.

| turJányI emese |

Az elmúlt 12-13 év alatt nagyon sok dolog történt 
velem. Köztük rengeteg megpróbáltatás: apukám 
nagyon nagy balesete – most már tudom, hogy Is-
ten vele volt – nagybátyám hirtelen halála, anyukám 
labilis állapota… Ezek sajnos kiváltottak nálam egy 
szorongásos pánikbetegséget, amivel azóta is küz-
dök. Szinte minden este imával fejeztem be a napot, 
viszont – ahogy kamaszkoromtól eltávolodtam a hit-
től – most visszatekintve, sablonszövegként fújtam 
estéről estére… A pszichológustól a kineziológusig 
minden utat bejártam, de tartós javulást egyik sem 

Itthon történik
16. oldal

Alpha varázs

Aztán jött a jel
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Itthon történik
17. oldal

hozott. Tudtam, hogy rendbe kell szednem magam, 
mert családot szeretnék, és Istennek legyen hála, van 
egy szerető férjem és két gyönyörű gyermekem!

Aztán jött a jel. Anyukám tavaly eljött az Alpha kur-
zusra, hogy lelkileg megerősödjön, és azóta nagyon 
sokat fejlődött és kapott a jó Istentől, folyamatosan 
tanul…Én meg jeleztem István atyának, hogy bér-
málkozni szeretnék. Így vettem részt az Alphán, elő-
készítőként. Áldom az Urat, hogy hívott!!!

Szívem, lelkem azóta csak töltődik, nyílik, formáló-
dik. Új értelmet fedezek fel a világban, meglátom a 
rosszban a jót, és a miértekre választ kapok.  Annyira 
másképp állok a dolgokhoz, de legfőképp Istenhez. 
Ő az, aki megmutatja a helyes utat, irányt mutat. Ve-
lem van minden egyes percben. És az is lényeg, hogy 
maradandó javulást betegségemre Ő hoz. Dicsőítem 
Őt! Vannak bennem kérdőjelek, de tudom, hogy eze-
ket is Isten küldi, hogy annál inkább kutassam, keres-
sem a válaszokat. Ezek után minden erőmmel azon 
leszek, hogy férjemnek és gyermekeimnek megmu-
tassam a helyes utat, a Boldogságot! 

Mára rájöttem, hogy a vasárnapi misék nem elegek 
ahhoz, hogy valaki a hitét elmélyítse, az csak szinten 
tartás, állóvíz. Folyamatosan fejlődnünk kell Istenben 
és az Ő szeretetében. Keresnünk kell ennek a lehető-
ségeit. Isten elküldte Fiát, hogy megmutassa, miként 
kell élnünk. Ezt tapasztalom magamon is, mióta az 
Alphára járok. Elég szabad szájú vagyok, de például 
mióta jobban figyelek Istenre, minden kiejtett csúnya 
szó előtt Istent int, nem kéne! Vagy mikor valakit kri-
tizálnék vagy véleményt nyilvánítanék, Isten int, nem 
kéne! Gyermekeim nevelésében is érzem az útmuta-
tását egyre jobban. És egy idő után rá kellet jönnöm, 
hogy ezek az intő gondolatok Isten szavai hozzám. 
Meghallottam Őt, és folyamatosan azon dolgozom, 
hogy még közelebb kerüljek hozzá. Ez a saját magunk 
munkája nélkül nem megy! Kötelességünk hirdetni 
tanításait, ez a feladatunk. Volt már siker-sztorim is. 
Például két kedves vendégem volt nálam, egy anyuka 
és lánya, és megkérdeztem tőlük, hogy mutathatnék e 
nekik két dicsőítő dalt. Hozzáteszem, nem élnek hívő 
életet. A lány megkért, hogy küldjem el neki, miközben 
potyogtak a könnyei. Azt hiszem valamit adtam neki. 
A másik, mikor sajnos, most családon belül történt egy 

tragédia, és a férjem, aki egyelőre még nem gyakorol-
ja a vallást, odament a kislányomhoz reggel, és azt 
mondta neki, Lucuska a papa felment az angyalokhoz, 
imádkozzunk érte! Azt hiszem, ez mindent elárul…

Mit adott Nekem az Alpha? Egyszóval MINDENT!  
A SZENTLELKET! Mindenkinek csak ajánlani tudom, 
hogy jöjjön, engedje be Jézust a szívébe, mert innen 
csak gazdagabban tudtok elmenni, mint jöttetek! 
És higgyétek el: hogy Ti most itt vagytok, Istennek 
köszönhetitek, mert nem mi hívtunk Titeket, hanem 
Isten… Folytassátok, járjatok nyitott szívvel és kitárt 
karokkal. Isten mindenki szeretetét ugyanúgy szom-
jazza. A tiéteket is! Áldás és dicsőség Istennek!!!

| magLódIné dubnIczky barbara |

Éppen akkor költöztünk vissza Nagymarosra, mikor a 
2018-as Alpha elkezdődött. Mindkettőnknek új mun-
kahely, új élethelyzet, s egy vasárnapi szentmise hirde-
tésében hallottunk az Alpha kurzus indulásáról – s mi-
ért ne? – belevágtunk. Elkezdődött az alfa, s kezdetben 
feszengve, félve, két külön csoportba osztva minket 
– mégis csütörtökről csütörtökre mentünk, s imádkoz-
tunk, megismerkedtünk ismeretlen emberekkel, köze-
lebb kerültünk olyanokhoz, akikkel eddig találkoztunk 
és illedelmesen köszöntünk, de nem ismertük egymást 

Alpha egy jegyespár 
szemszögéből
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Itthon történik
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közelről. Barátságokat kötöttünk, fontos dolgokat 
osztottunk meg. Hallgathattunk érdekes előadásokat, 
több előadótól is, volt, amivel nem értettünk egyet, 
volt, ami megindított és cselekvésre sarkallt. Nem volt 
elvárás felénk, nem kellett megfelelni, „idegenként” is 
befogadtak, jó szívvel láttak. Megnyílhattunk, meg-
hallgattak minket. Imádkoztunk egymásért és önma-
gunkért, nevettünk és nevettettünk, sírtunk a fájda-
lomtól, néha a megkönnyebbüléstől, a hálától, Istent 
dicsőítve. A Szentlélek betöltött mindannyiunkat, s 
szárnyat adott nekünk. Megnyíltunk, s kibontottuk ma-
gunkat egymásnak. Egymás lelkét bontogattuk a Lélek 
segítségével, beengedtük egymást bezárt világunkba. 
A Lélek átjárt minket, s megtapasztalhattuk, hogy iga-
zán egy test vagyunk. – Jézus teste. Sok tag volt jelen – 
sokfélék vagyunk, sok helyről érkeztünk, más múltunk, 
fájdalmaink, keresztjeink és gondolkodásmódunk van 
– mégis egy közösség lettünk. A Szentlélek valóban 
munkálkodott, sok embert mozgat és indít. 

Nagy hálával tartozunk a szervezőknek, István atyá-
nak és a csoportvezetőknek. Azoknak, akik hétről 
hétre megterített asztallal vártak miket, s a tányérja-
inkba finom ételeket tettek, s azokért, akik imádkoz-
tak értünk és fölöttünk, közbenjártak értünk s áldo-
zatokat hoztak. A Lélek sokunkat indított, küldött, 
marasztalt, de mindenkiben munkálkodott valamit 
– a közösség javára. Köszönjük, hogy részesei lehet-
tünk, közelebb kerülhettünk Istenhez s egymáshoz.

| kovács LInda és gutyán gergeLy |

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék 
meg a te neved, áldott legyen dicső neved örök-
re, Te, aki örök szeretettel szeret, és aki gyógyítja 
szívemet, lelkemet, és aki csodákat is tettél!

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, 
hogy jó irányba haladjak. Uram, ismertesd meg ve-
lem utamat, taníts meg engem, amint a mennyben, 
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk. Szeretet, remény és hit által bocsásd meg 
a mi vétkeinket, hogy szabad lehessek bűneim alól!

Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétke-
zőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szaba-
díts meg a gonosztól, a sötétség hatalmától.

Köszönöm ISTENEM, hogy nem 
emberektől függ életem, hanem 
a te végtelen szeretetedtől, és 
nem félek, mert te velem vagy.

Kérlek URAM, hitemet erősítsd, 
és én növelem azt a magot, amit 
elültettél. Követem ISTEN aka-
ratát, mert Ő mindenre képes, 
mert Ő a leghatalmasabb. Most 
és mindörökké. ÁMEN.

2018 májusa

/ Légrády Lászlóné / 

És ők, a legifjabbak? Derűs, összetartó, új mag.  
Az imádkozás a személyes megnyílástól a körimáig 
terjed, nagy odaadottsággal.

Kedves IFIK! Vigyétek az Úr erejét és örömét. Köszön-
jük, hogy velünk együtt követtétek az alphás folyamot.

| egy segítő társatok |

Gyöngyi Miatyánkja

A fiatalok asztala
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Gyerekszemmel
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Örömmel tudatjuk, hogy Balkus Rebeka, Balázs és Izabella áprilisban megkeresztelkedett!

Rajz: Balkus Izabella
Fotó: G
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A legtöbben minden nap 
használjuk a számítógépün-
ket, okostelefonunkat, sőt, 
szinte hozzá is vagyunk nőve 
ezekhez a kütyükhöz. Sokak-
ban ezzel kapcsolatban bűn-
tudat is él, hogy már-már az 
alkoholhoz hasonló függőségi 
kapcsolatban vagyunk velük. 
Pedig ezek az eszközök nem 
csak a mindennapi függősé-
geink kielégítésére alkalma-
sak, hanem kialakíthatunk a 
segítségükkel új, jobb függő-
séget is – az Úr felé. Az alábbi-
akban a teljesség igénye nél-
kül összeszedtem a fontosabb 
weboldalakat, blogokat és mobilalkalmazásokat, ame-
lyek segítik hitünk, hitről való gondolkodásunk elmélyí-
tését, vagy akár csak lelki táplálékot jelentenek. 

Azt tapasztaltam, hogy néhány népszerűbb nevű al-
kalmazásból több hasonlónak látszó is megtalálható 
az interneten, de nem mindegyik felel meg egyházunk 
tanításának. Ezért minden alkalmazásnál megjelení-
tettem egy általam rövidített hivatkozást, hogy papí-
ron olvasva könnyebb legyen megtalálni a megfelelőt.

Mobilalkalmazások

AndroKat: http://bit.ly/androkat az egyik legsokol-
dalúbb katolikus mobilalkalmazás. Célja egyesíteni a 
jelenleg elérhető katolikus mobilalkalmazások nyúj-
totta lehetőségeket és internetes szolgáltatásokat. 
Megtaláljuk benne a liturgikus szövegeket (bibliai 
szövegek, zsolozsma, katekizmus), a katolikus hír-
portálokat, imádságokat, hazai és határon túli katoli-
kus rádiók online adásait és egy gyónás-alkalmazást. 
Utóbbi óva int: „Figyelem! Az alkalmazás használata 
nem helyettesíti a szentségi gyónást!”

Evangélium365: http://bit.ly/evangelium365 Hor-
váth István Sándor zalalövői plébános atya kez-
deményezése, amely napi e-mail formájában is 

elérhető. Egyszerű felületén az aktuális evangélium 
(a Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás alapján) és egy rö-
vid elmélkedés olvasható minden nap.

BibOlKAT: http://bit.ly/bibolkat katolikus igenaptár. 
Segít olvasni a Bibliát minden nap. Tartalmazza a teljes 
Szent István Társulat és a Káldi-Neovulgáta bibliafordí-
tást is, így nem igényel internet-hozzáférést sem.

Katekizmus: http://bit.ly/katekizmus a Katolikus 
Egyház teljes katekizmusát tartalmazza a Szent Ist-
ván Társulat engedélyével. Kereshető a teljes tarta-
lom, de van benne tartalomjegyzék és különböző 
tematikus jegyzékek is.

Énekeskönyv: http://bit.ly/enekes a Szent vagy 
Uram énekeskönyv ősi és újabb egyházi dalait tartal-
mazza. Kereshető ünnepkör és típus szerint is, illetve 
néhány énekhez kántori kíséretet és éneket is tartal-
maz. Internatkapcsolatot igényel.

Katolikus lexikon: http://bit.ly/katlexikon a klasszikus 
Magyar Katolikus Lexikon kísérleti internetes változata. 
Mint lexikon, tulajdonképpen címszavak alá rendezett 
adattár: a címszó meghatározása után a történetét, 
kapcsolódó dolgokat, személyeket, történéseket és be-
lőle született eredményeket is közli.

Hírmozaik
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Katolikus weblapok és mobilalkalmazások
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Napi evangélium: http://bit.ly/napievangelium se-
gítség a Biblia napi olvasásához, tartalmazza a napi 
evangéliumi, olvasmány és szentlecke szakaszokat a 
Katolikus Egyház rendje szerint. A Szent István Társu-
lat fordítását használja a Társulat engedélyével. Ün-
nepnapokon az ünnep rövid bemutatása előzi meg 
a kapcsolódó olvasmányokat.

Miserend: http://bit.ly/miserend a miserend.hu 
weboldal adatbázisából dolgozó alkalmazás. Az első 
használat után már nem szükséges hozzá internet-
kapcsolat, a lementett adatbázisból dolgozik. A ké-
szülék helymeghatározó funckióját használva ajánlja 
a közeli templomok szentmiséit.

Zsolozsma: http://bit.ly/zsolozsma a lentebb emlí-
tett Zsolozsma weboldal mobilalkalmazás-változata. 
Nem igényel internetkapcsolatot.

Pápa-mobil: http://bit.ly/papamobil elősegíti a 
Szentatya üzeneteinek és a Magyar Katolikus Egyház 
legfrissebb híreinek hiteles eljuttatását a felhasz-
nálókhoz. Tartalmazza a pápa Twitter üzeneteitől a 
szerdai katekéziseken át a különböző alkalmakra írt 
üzeneteiig minden pápai megnyilvánulást. A letöl-
tött anyagok internet-kapcsolat nélkül is olvashatók. 
A Magyar Kurír szerkesztősége működteti.

eCamino: http://ecamino.eu/hu magyar fejlesztésű 
mobilalkalmazás azoknak, akik az El Camino zarán-
dokút végigjárását tervezik. Részletes térképeket, 
éttermek és szálláshelyek leírásait, leki útmutatókat, 
szótárt tartalmaz, megnézhetjük utunk részletes 

teljesítmény-statisztikáit, és persze akár otthonról is 
követhetjük az éppen zarándokúton levő barátainkat.

Laudate: http://bit.ly/laudateapp sok nyelven (ma-
gyarul is) elérhető katolikus alkalmazás. Napi ol-
vasmányok, imaórák liturgiája, rózsafüzér, az Isteni 
Irgalmasság rózsafüzére, keresztúti ájtatosság, Bűn-
bocsánat Szentsége (gyónás) segédlet, lelki tükör, 
különböző imák, imák latin és angol fordításban.

Blogok

SZEMlélek: http://szemlelek.blog.hu/ az én értelme-
zésemben elsősorban nem híreket, hanem azokra és 
a világ, országunk és társadalom eseményeire reflek-
táló véleményeket, írásokat, elemzéseket közöl.

ShoeShine: http://shoeshine.hu blogot, videoblogot, 
saját gyártású filmeket, élő adásokat (pl. Pál Feri élő 
közvetítéseket) és ezek felvételeit találhatjuk meg ezen 
az oldalon. Fiatalok szerkesztik, nem csak fiataloknak.

777: https://777blog.hu/ keresztény értékek mentén 
közöl híreket, interjúkat, zenéket és programokat aján-
lanak. A híreket tekintve a napi politikát kerülik, de nem 
apolitikusak, a blogokban pedig egyházi és világi szer-
zőik írják le véleményeiket vagy osztják meg életüket.

KötőSzó: http://kotoszo.blog.hu/ kifejezetten köz-
életi keresztény blog, amely leginkább a társadalom 
és az egyház, kereszténység kapcsolódásait vizsgál-
ja, belevéve aktuális politikai kérdéseket is.

Fontosabb weboldalak:

Katolikus.hu: http://katolikus.hu/ az Egyház hivata-
los oldala, amelyen minden fontosabb, egyházunkat 
érintő információ megtalálható, egyháztörténeti vo-
natkozásoktól a hazánkban működő szerzetesren-
deken át az egyházmegyék részletes adataiig. A do-
kumentumtára és kronológiája különösen értékes.  
A weboldal márciusban megújul, és még bővebb 
tartalommal áll rendelkezésünkre!

Magyar Kurír: http://www.magyarkurir.hu/ talán 
a legfontosabb katolikus hírportál. Hírlevele is van, 
amelyre érdemes feliratkozni. 

Hírmozaik
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Zsolozsma: http://zsolozsma.katolikus.hu/ kiváló, hatá-
rokon átnyúló kezdeményezés, amely egyszerűvé teszi 
a napi zsolozsmázást. Mobilalkalmazás is létezik hozzá!

Szentírás.hu: http://szentiras.hu páratlan kincs, 
ha valamit fel akarunk lapozni a Szentírásban, vagy 
akár fordításokat szeretnénk összevetni. Katolikus és 
protestáns fordításokat is tartalmaz (összesen hatot), 
teljesen kereshető, sőt igeversek, idézetek linkjét is 
elő lehet állítani vele. Tudomásom szerint a katolikus 
fordításokat illetően a leginkább naprakész, legjob-
ban frissített forrás. A megújuló katolikus.hu szentí-
rásolvasója is ennek a szövegeit használja.

Nagymarosi Plébánia: http://nagymarosiplebania.hu 
egyházközségünk életének eseményeit ismertető web-
oldalunk, amelyet bizonyára mindannyian ismertek.

Click-to-Pray: http://clicktopray.org ez a Szentatya 
világméretű háttérima-hálózatának oldala, amely 
mobilalkalmazással is rendelkezik. Minden napszak-
ra van egy kis ima, amivel lehet hordozni a Szentatya 
havi imaszándékát a világ kihívásaival összefüggés-
ben. Magyarul sajnos nem elérhető.

Egyéb lehetőségek:

Nagyböjti és adventi üzenetek levelezőlistája: 
https://szepi.hu/mailman/listinfo/uzenet a feliratko-
zást követően adventben és nagyböjtben minden 
hajnalban küldenek egy e-mail-t, amely néhány 
gondolatot, verset, vagy kis elmélkedést tartalmaz 
az aznapi szentírási részekhez.

Római Katolikus Google naptár, ami a saját Goog-
le naptárunkba, illetve az Android rendszerű okos-
telefonok naptárjába beemelhető. Az így kiegészí-
tett naptárban az emlék/ünnepnapoknál a leírás 
mezőben szerintem minden benne van, ami az 
Adoremus-ban (leírás az adott ünnepről, válaszos 
zsoltár, evangélium előtti vers, kapcsolódó egyete-
mes könyörgések, stb. - a szokásosak mellett). Szá-
mítógépen a Google Calendar oldalunkat felkeresve 
az “Ismerős naptárának felvétele”-nél kell megadni a 
„katolikus.hu@gmail.com” címet.

| kovács barna |

Kuckó hírek

A Szent Rókus Karitász folyamato-
san forgatja meglévő készletét szo-
kott helyén, ezért:

KÍNÁL, egyben KERES:
felső ruházatot, szabadidő ruhát, 
gyerekruhát, dzsekit, cipőt, csecse-
mőholmit és felszerelést, babakocsit, 
gyerekágyat, pokrócot, ágyhuzatot, 
ágyneműt, függönyt, szőnyeget, bú-
tort, edényt, háztartási eszközöket, 
háztartási gépeket, kályhát, hűtőgé-
pet mosógépet, gáz/villanytűzhelyt 
/ jutányos árért is, ha javítható /.

Tiszteletteljes figyelmeztetés: 
Jó is, tiszta is, használható is legyen 
a felajánlott ruhaféle, tárgy, bútor. 
Olyan adományt fogadunk csak, ami 
megtisztelő a rászorulók számára!

Nyitva tartás: 
szombatonként 9-11-ig

Címünk:
2626 Nagymaros, Dózsa Gy. u. 2.

Érdeklődés,bejelentkezés: 
+36 30 500 43 92

FELHÍVÁS: 
Ismeretlen vagy bizonytalan erede-
tű holmit ne vegyetek kéz alatt!



Január végén térd-protézis műtéten estem át, ami 
sikerült, hála Istennek,de 2-3 hónap szobafogsággal 
járt. Miután megtanultam lépcsőt járni, első utunk 
Nagymarosra vezetett, ahol hálaadó szentmisén vet-
tem részt. István Atya nagy szeretettel üdvözölte a 
híveket és külön a „hétvégeseket”. Ezzel nekem nagy 
örömet okozott! István Atya köszönöm!

| Fábry zsuzsa |
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Megjöttek a fecskék
Cigány zarándoklat

Szeretettel hívunk az Országos Ci-
gány Zarándoklatra. 

Helyszín: Mátraverebélyszentkút
Időpont: 2018. július 7.

Ezen a szép napon cigányok és nem 
cigányok együtt imádkozhatnak és 
élvezhetik a sok érdekes programot.

A Szent Rókus Karitász idén is in-
dít egy helyi csoportot erre a ren-
dezvényre. Mindnyájunkon múlik, 
hogy megtelik-e a busz. 

Jelentkezés: a karitásztagoknál

Szeretettel várunk mindenkit, gye-
rekeket és fiatalokat is!

| szent rókus karItászcsoport |
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Egyházmegyei Családközösségek Találkozója

Jó pünkösd–Szentháromság vasárnap–úrnapja idején 
beszélni és elgondolkozni ezekről a dologról! Hiszen az 
ezeken a napokon ünnepelt hittitkok koordináta rend-
szerében vizsgálhatjuk a kérdéseket. Az Eucharisztikus 
Kongresszusra készülve egyre jobban megértjük, mi is 
az Oltáriszentség lényege: a „létünket vigyázó Jelenlét”, 
Jézus tényleges velünk lakása. Az azonban nehezeb-
ben megfogható, hogy mi 
is a házasság szentsége, és 
mi is áll a speciális házas 
lelkiség középpontjában.

Évszázadokon át a lelki-
pásztorkodás alapképlete 
abban merült ki, hogy van 
az egyén, akit a lelkipász-
tor vezet az üdvösség út-
ján. Tulajdonképpen alig 
volt jelentősége annak, 
hogy az illető milyen éle-
tállapotban van. Csupán 
néhány évtizede, hogy az 
egyház közösségi dimen-
ziója, az „Isten népében” való gondolkozás előtérbe 
került (jóllehet a szerzetesközösségek nagyon sok ta-
pasztalatot halmoztak fel ezzel kapcsolatban), és az 
ezzel kapcsolatos teológiai reflexió is elmélyült.

Nagyon komolyan veendő lett Jézusnak az a mon-
dása, hogy „ahol ketten vagy hárman az én nevemben 
összegyűlnek, ott vagyok köztük” / Mt 18.20 /. A Jézus 
szándéka szerinti emberi cselekedet (az összegyűlés) 
Jézus VALÓSÁGOS jelenlétét hozza létre. Ugyanúgy, 
mint az Eucharisztiában! Ennek pedig messzeme-
nő következménye van a házasság értelmezésében.  
A keresztény házasok ugyanis együttlétükkel, egymás 
iránti szeretetükkel Jézus jelenlétét valósítják meg 
kapcsolatukban. Ez az a misztikus ajándék, amit a há-
zasság szentségében kapunk! Szinte szédítő belegon-
dolni abba, hogy akár eszünk, akár dolgozunk, Jézus 
valóságos jelenlétében vagyunk, a szexuális együttlét 
pedig ennek a misztériumnak a szertartásává válik.

Ha magunkévá tesszük ezt a gondolatot, az is érthe-
tő válik, hogy a családpasztoráció, (aminek a szíve a 
házasság-gondozás) miért különbözik annyira más 
pasztorációs feladatoktól, és miért nem tudnak so-
kan mit kezdeni vele az egyházban sem. Az „egy az 
egyhez” (1 hívő és 1 lelkipásztor) gondolkozás itt tel-
jesen csődöt mond. Itt ugyanis egy egész „rendszert” 
kell pasztorálni, és nem kívülről kell oda valamit be-
vinni a különböző gyakorlatok által, hanem abban 

kell segíteni a házastársa-
kat, hogy az a belső erő, 
amit a házasság szentsé-
gében kapnak „összegyű-
lésük” alkalmával: vagyis 
Jézus jelenléte élő és ha-
tékony maradjon.

Az is rögtön világos lesz, 
hogy a családpasztorá-
ciónak miért elsődleges 
eszköze a családközös-
ség. Nagyon érdekes az, 
hogy Jézus az idézett a 
mondatban külön hang-
súlyozza, hogy „ketten 

vagy hárman”. Vajon miért van erre szükség? Fenti 
gondolataink tálcán kínálják a megoldást (egy meg-
oldást)! A „ketten” lehetnek a házasok, „hárman” pe-
dig a közösség. Ugyanaz történik ha „ketten” mint ha 
„hárman”. Vagyis, házasok és közösség Jézus jelen-
létét valóra váltó aktusa, tapasztalata ugyanaz! Az 
a házaspár, aki közösséghez tartozik, ennek a közös 
tapasztalatnak a segítségével hatékonyabban tudja 
saját életében, kapcsolatában az egység legfonto-
sabb zálogát, Jézus jelenlétét életben tartani.

Ezekben az ünnepi hetekben – házasként, egy há-
zas közösség tagjaként különösen – csodálkozzunk 
rá ezekre e mélységes és gyönyörűséges titkokra! 
Hiszen a Szentháromság – minden emberi közösség 
ősmintája – a közösséget teremtő Szentlélek és Jé-
zus valóságosan jelen van életünkben. 
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