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Elsőáldozás - Befogadás!
Kis hittanosaink befogadják Jézust.
Jézus pedig befogadja a hittanosokat.
Mi is, templomi közösség, befogadhatjuk őket… Valóban befogadjuk?

gyermek először ülhet föl a nagyok
asztalához. És az asztalközösségben
igazán összenő, ami mindig is együvé
tartozott.

Mit jelent őket befogadni? Mi közöm van
nekem hozzájuk, aki
talán nem is ismerem
őket?
Vagy
csak
családjuk, hitoktatójuk,
plébánosuk „ügye” az
elsőáldozás? Megérinte engem annak az
öröme, hogy már többen vesszük Krisztus
testét? Mert Jézus
rendelte: „Vegyétek és
egyetek ebből mindnyájan!”

Mi, a közösség felnőtt
- áldozó - tagjai
felelősek vagyunk értük! Miben? Például
abban, hogy mi hogyan áldozunk! Megszokásból? Meggyőződésből? Eleven hittel?
„Kiül”-e valami az
arcunkra, ami beszédes a kicsik számára?
Kirajzolódnak-e Krisztus arcának vonásai a
magamén? Ha egy
kicsit ez sikerül, akkor
így válhatunk a hitben - akár
idegenként is - „apjává és anyjává” az
elsőáldozóknak. Gyönyörűséges dolog!

Egy kép jut az eszembe. Szüleimnél
vasárnaponként ma is összegyűlik a
nagycsalád. Jönnek a testvéreim
gyarapodó számú gyerekükkel. A
kicsik - mivel nem férnek el a nagy
asztalnál, de föl sem érnék - külön
kisasztalnál esznek, mint szokás.
Számomra az elsőáldozás annak a
pillanatnak az öröme, amikor egy

Imádkozzunk értük, hordozzuk őket és
vegyük körül őket féltő szeretettel,
hogy ki ne aludjék bennük a láng!
Márton atya
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Pápai gyermekkatekézis

Paul Claudel:

Június 12-én az Úrangyala imádság
előtti beszédében a Szentatya bejelentette,
hogy októberben hittanórát tart olyan
gyermekeknek, akik éppen most voltak
elsőáldozók. A találkozó témája az
Eucharisztia, célja pedig, hogy az egész
keresztény közösség számára aláhúzza e
szentség fontosságát.
A találkozóra azokban a napokban kerül
majd sor, amikor a világ minden részéről
érkező püspökök részvételével Rómában
megtartják az Eucharisztia Évét lezáró
zsinatot.
A vatikáni Szent Péter téren egybegyűlt
zarándokokhoz fordulva XVI. Benedek
kifejtette: "a szülők hivatása, hogy
felfedeztessék gyermekeikkel a válaszadás
fontosságát Krisztus hívására, aki a
vasárnapi szentmisében egybegyűjti a
keresztények nagy családját".
"A nevelés útjának egyik legfontosabb
állomása az elsőáldozás, a plébániaközösségek igazi ünnepe, amely ekkor
fogadja először legkisebb gyermekeit az
Úr asztalánál" - tette hozzá a Szentatya.
A szentatya bejelentette: ennek az
eseménynek a fontosságát hangsúlyozandó a család és a plébánia számára,
október 15-én a Vatikánban hittanórát tart
majd - elsősorban római és Róma
környéki - gyermekeknek, akik ebben az
évben járultak először szentáldozáshoz.

Délben a Szűzanyánál
(részlet)

Dél van. A templom nyitva áll. Belépek.
Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek.
Nincsen amiért könyörögjek vagy amit
felajánljak neked.
Csak azért jöttem, Szűzanya, hogy
nézzelek.
Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól,
tudjam, hogy a fiad vagyok és itt vigyázol.
Csak egy pillanatra, amikor minden elakad,
délben!
veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy.
Semmit se szóljak, arcodon merengvén
hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga
nyelvén.
Semmit sem szólni, csak énekelni, mert a
szív túlságosan tele már,
ahogy kedvét tölti és váratlanul felcsendíti
énekét a rigómadár.
Mert szép vagy és szeplőtelen,
az asszony, akit felemelt végre a kegyelem,
a teremtmény kezdeti tisztaságában és
kivirágzásának tetején,
ahogy Isten kezéből kikerült eredeti
ragyogása reggelén.
...
mert dél van s mert híveid e napon ma itt
lehetnek,
és mert te mindörökre itt vagy, egyszerűen
mert te vagy
Mária, egyszerűen mert dicsérhetjük létedet.
Jézus Krisztus anyja, legyen hála neked!
(ford.: Rónay György)
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"Ez alkalmas és szép lehetőség lesz
majd arra, hogy újra rámutassunk arra az
alapvető szerepre, amelyet az Eucharisztia
szentsége a gyermekek nevelésében és
lelki növekedésében betölt" - jelentette ki
a pápa.
Dolgozószobája ablakából mondott
beszéde végén a Szentatya Máriát kérte,
"tanítson meg minket, hogy egyre jobban
szeressük Jézust, állandóan elmélkedve
Szavain, s eucharisztikus jelenlétének
tiszteletében". XVI. Benedek pápa azért
imádkozott, hogy Mária segítsen a
fiataloknak felfedezni az "Eucharisztia
„igazgyöngyét”, amely valódi és teljes
értelmet ad az életnek."

Egy katekumen* lelki-morzsái (1.)

Alsós mini-tábor Csobánkán

Egyik nap, mikor haza indulni
készültem a templomból, Márton atyával
váltottam egy pár szót. Odajött egy néni,
megfogta a kezemet és puszit adott az
arcomra. Szemeiben örömet láttam. Egy
percre úgy éreztem magam, mint Mária
vándor-szobra, amely éppen akkor a mi
templomunkban tartózkodott. Hozzá is
odamennek, letérdelnek, imádkoznak,
majd mielőtt elmennének, megérintik Őt,
mintha azt kérnék: „Égi Édesanyám,
maradj velem, kísérj utamon, bármerre
járok is, légy mellettem.” Márton atya
egy széles mosollyal az arcán megjegyezte: „Látod, mennyire szeretnek
téged!” Öröm-pillanat volt ez számomra,
és még mindig nem jöttem rá, hogy ezt
mivel érdemeltem ki.

Szeptember 23-25. hétvégéjén 18-an
voltunk együtt alsós hittanosainkkal,
hogy Isten családját megélve épüljön
bennünk a közösség. Egyik vezetőnk
élménye volt a következő
Szombat délután a Holdvilág-árokban
tett kirándulás után csendes pihenő volt
az ajánlott program. A gyerekek
fantáziáját ez nem nagyon mozgatta
meg, nem is vettek benne részt. Egyedül
Márton atya tartotta magát a tervhez. Én
is szívesen aludtam volna, de gondoltam,
jobb, ha a gyerekekre figyelek. Hát
figyeltem.
A gyerekek nagy része focizott. Vita
nélkül alakultak a csapatok, még edző és
bíró is volt köztük, a lányok is lelkesen
csatlakoztak.
Közben a házban 2 fiú rajzolt…
Térképet, amelyen különböző kincseket
és
a
kincskereséshez
szükséges
eszközöket rejtettek el. Amikor készen
lett,
kimentek
az
udvarra
és
végigjátszották a kalandos kincskeresést,
szigorúan követve a rajzolt térképet.
Élmény volt látni, ahogy egyre többen a focisták közül is - csatlakoztak az

Azt hiszem, ilyen a szeretet, csak
adakozik, és vissza nem vár semmit.
(Marcsi)
Katekumennek (hit-jelölt) nevezi az
Egyház a felnőtt korban megtérőt, aki
ismerkedik a keresztény hittel és készül
a keresztelkedésére.

*
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Itt egy Világ Királynője, ott egy lourdesi
Szűzanya, emitt egy Rosa Mystica
szobor. Körülöttük virágerdő meg olyan
vastag
gyertyák,
mint
egy-egy
kályhacső. Amíg a templomban a
keresztutat jártuk, bejött egy cigánycsalád. Amilyen szépen bekapcsolódtak
az imádságba, különösen a nagypapa,
igazán megható volt. Az anyuka kezében
vagy öt vastag gyertyaszál; a nagylány
szép virágcsokrot hozott. Lenyűgözött
minket a hely egyszerűsége és mégis
komolysága. A sok, nagyobbrészt
szegény ember Istenbe vetett hite, a
Szűzanya iránt érzett szeretete teszik
olyan bensőségessé ezt a helyet. Az
egyszerű ember megérezte a szívével,
hová tartozik ő igazán, hol értik meg, hol
szeretik. Csatka a cigányság kegyhelye
is. Egy cigányvajda azt mondta, hogy
amilyen fontos hely a mohamedánoknak
Mekka, olyan nekik Csatka. Ilyen
nevezetes helyen voltunk ezen az esős
szombaton, és még csak el sem áztunk!
Hálásan köszönjük Márton atyának,
hogy olyan jó szívvel vezetett minket!

expedícióhoz, ahogyan lassan eggyé vált
a csapat és vitte őket a kaland. Én pedig
azon gondolkodtam, milyen jó, hogy
őket nem zavarja, hogy focizáskor a két
kapu nem egymással szemben van; hogy
egy gyerkőc „edző” órákon keresztül
képes bíztatni a csapatot; hogy kincseket
keresnek, amelyek segítik őket az
előrejutásban, és hogy nem csak azt
hiszik el, amit a szemükkel látnak. (Cz.
Kati)

Csatkán voltunk
Esőfelhők gyülekeztek szeptember 10én, szombaton reggel, de mi mégis
nekivágtunk a zarándokútnak.

Szarvasné Marika néni

Mire Csatkára értünk, éppen elállt az
eső. A dombtetőn állt meg a busz. Amint
megindultunk lefelé a völgybe, máris
megszólaltak a harangok. De az igazi
csoda
a
kegytemplomban
várt
bennünket. Egy héttel korábban,
Kisasszonykor tartották a csatkai búcsút.
Talán tízezer ember is jelen volt. De
hogy mit hagytak maguk után! Tenger
sok virágot. Óriási virágkosarak
tízesével, húszasával az oltárok előtt.
Tele szebbnél szebb rózsával, szegfűvel
és kardvirággal. Temérdek virágcsokor
vázával vagy anélkül, és csodás
virágillattal tele a levegő. A főoltár
magasán a Szűzanya nagy kegyszobra
kék palástba öltöztetve. Körülötte nagy
herendi vázákban margaréta-krizantinok.
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„Úgy magasodott elém a Szentolvasó,
mint egy hatalmas román dóm, melynek
főhajója a Hiszekegy, melyet a titkok
kápolnáinak koszorúja vesz körül. Az
előcsarnokból három kapu vezet be: a
Hit, Remény, Szeretet, melynek titkát az
első három Áve zárja magába. Csak
ezeken át lehet bejutni. Nincs idom rá,
hogy leírjam, de nagyon sok mély
összefüggést értettem meg. Talán
egyszer... Csodálatosan mély tanítás van
abban, hogy minden tized Miatyánkkal
kezdődik. A Titkok Kápolnáinak ez a
kapuja. S Ávékból épül - az Üdvözlégyek úgy zárják magukba az Úr Jézus
és a Szűzanya életének összefonódó
titkait, ahogy Mária hordozta a
Gyermeket és életét... S mindegyik
Glóriával végződik, meghajlással a
Szentháromság felé, ez a kápolnák
ezüstoltára.” (Tímár Mónika)

szoborra tekintett
megelevenedni látta.

és

a

szobrot

Csodálatosan
felgyógyult,
és
nemsokára elsőáldozó lett. Ezután
minden igyekezetével a hivatásáért
küzdött. Már kilencévesen kérte
felvételét a karmelita nővérekhez mindhiába. Tizenöt évesen ismét
próbálkozott: kikönyörögte nővérétől,
hogy előbb ő, Teréz mehessen a
szerzetbe; kikönyörögte apjától, hogy
beleegyezzen a rendbe vonulásba.

Példaképeink
Lisieux-i szent Teréz
1873. január 2-án született Franciaországban, Alencon-ban. Csipkegyáros
szülők utolsó, kilencedik gyermeke volt.
A keresztségben a Mária, Franciska,
Teréz neveket kapta. Édesapja és
édesanyja egyarátn szerzetes szeretett
volna lenni, de Isten akarata más volt. A
gyermekek követték szüleik mély
vallásos életét.

A Kármell elöljárói azonban a
nagykorúság előtt nem akarták felvenni,
hiába volt a püspökhöz küldött
fellebbezés is. Egy pápai fogadáson,
kijátszva az őrök éberségét, XIII. Leó
pápa trónusa elé térdelt Teréz, de a
kérésre a pápa is csak kitérő választ
adott. Ekkor felajánlotta magát: legyen a
kis Jézus játékszere, labdája, amivel
Jézus bármit tehet, csak öröme teljék
benne.

Öt éves korában elvesztette édesanyját
és ekkor, 1877. november 16-án Lisieuxbe költöztek, ahol Paulina nénje viselte
gondját. Sokat tanult nővérétől, azonban
az karmelita apáca lett. A kis Teréz a
válásba súlyosan belebetegedett, már
lemondtak róla. Testvérei imádkoztak
érte a betegágy mellett, bágyadtan nézett
fel a beteg, az ágy mellett álló Szűzanya

Végül 1890. szeptember 8-án (17
évesen) fogadalmat tehetett. Sok-sok
testi és lelki szenvedés kínozta: édesapja
sorozatosan kapta a szélütéseket, végül
meghalt; fájdalmai voltak. A bántásokat
5
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szótlanul tűrte; soha nem panaszkodott,
bár magányosság gyötörte és kételyei
voltak. Az életszentség útját akarta járni,
de alázatosan tudta, hogy a szentek
nagyon nagyot tettek már a szentségük
érdekében. Nagyon kicsinek tartotta magát hozzájuk képest, de ezt a "kis utat"
tökéletesen akarta végigjárni. Meg
akarta az embereket tanítani erre a "kis
útra": szórják az apró áldozatok virágait
Jézus felé.
Tüdőbajban halt meg, 1897. szeptember 30-án, 25 évesen, ragyogó arccal.
Utolsó
szavai
voltak:
"Istenem
szeretlek". Már 1923-ban boldoggá,
1925. május 17-én szentté avatták.
Az egyház október elsején ünnepli
Lisieux-i szent Terézt. Október a
Szűzanya hónapja, egyben Szent Teréz
ünnepe is e hónap első napjára esik. Az
alábbiakban ezzel a szép szimbolikával
kapcsolatos pár gondolatot idézünk fel.

Ez a két boldogság egyébként elválaszthatatlan egymástól, mert lehetetlen
megélni az irgalmasok boldogságát anélkül, hogy megtapasztaltuk volna saját
törékenységünket. Aki nem tud nevetni a
hibáin, és nem tartja azokat kincsnek,
amely növekedni tanít a bizalommal teljes alázatban, mások nyomorúságában
sem tudja meglátni a kincset, hogy növekedjen az irgalomban! (P. Étienne
Richer)
Képviselőtestület-választás
novemberben!
Mivel plébániánkon a jelenlegi
képviselőtestület (Kvt) mandátuma
2005. november 18-án lejár, újat kell
választani. A választás menetét a
Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata részletesen
előírja. Ez alapján a következő lesz a
menete: 2005. október 23-ig bárki
írásban ajánlhat a Kvt-be jelöltet. Ezt
követő héten az előző képviselők
megkérdezése után a plébános állítja
össze ezekből a hivatalos jelöltek listáját.
Ezt két héten át lehet megtekinteni, majd
november 13-án, vasárnap lehet szavazni
rájuk. A Kvt-választás egész menetéről
részletesebb információt a templomi
faliújságon lehet megtekinteni. Kérem
a plébánia híveit, hogy felelősségük
tudatában érezzék magukénak a jelölést
és a választást. (Plébános)

Teréz és II. János Pál pápa számára
egyaránt Mária az életre keltett Evangélium. Ő az első tanúja az Evangéliumnak, és a legelső tanúságtevője. Ő a
legmagasztosabb, a legtökéletesebb
gyümölcse annak a szép szeretetnek,
vagyis Jó Hírnek, amely széppé teszi a
lelkeket. …
A ,,Szent Szűz kis virágának'' üzenetét
teljes mértékben tartalmazza kármelita
szerzetesi neve: a Gyermek Jézusról és a
Szent Arcról nevezett Teréz. A Gyermek
Jézussal való kapcsolata a forrása Teréz
boldog kicsinységének, és a Szent
Arcnak való felajánlása a boldog
együttérzésének. Nem nevezhetnénk-e a
kicsinységet és az együttérzést Mária
boldogságainak? Vajon nem arról a
boldogságról van szó, amellyel Mária
részt vett a megtestesülés és a megváltás
misztériumában, a bölcsőnél és a
keresztnél?
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A lélek elvehetetlen tulajdonai

A tanuló ifjúság figyelmébe ☺

Szenvedünk, mert vétkezünk; és
szenvedünk, hogy ne vétkezzünk. Ez a
lélek köszörűköve, amely megszabadítja
csorbáitól, megtisztítja és eltávoztatja
tőle a bűnt; ez az, amely elszakít
bennünket a világtól, megcsömörít a
élettől. Ennek következtében csillapítja
Isten a kínjainkat: kihúz bennünket a
saját tömlöcünkből, majd a kegyelem
könyörületesség szelíd és fényes
napvilágára vet.

Kezdődik a tanév. Leküldi Isten Szent
Pétert a Földre, nézze meg, mit csinálnak
az egyetemi hallgatók. Mikor Szent
Péter visszamegy, kérdi tőle az Úr, mit
látott.
- Az orvosi egyetemen tanulnak, a
jogon úgyszintén, de a Műegyetemen
csak buliznak.
Év közepén megint leküldi az Úr Szent
Pétert. Mikor visszajött kéri, mondja el
mit látott.
- Az orvosi egyetemen beleszakadtak a
tanulásba, a jogon ugyanúgy. De a
Műegyetemen
buliznak,
lógnak,
szórakoznak.
Év végéig többször megismétlődik
ugyanez, mikor is a vizsgaidőszak előtt
megint lemegy Szent Péter körülnézni.
Mikor visszajön, kérdi az Úr tőle:
- Nos, mit láttál?
- Az orvosin reggeltől estig, megállás
nélkül tanulnak, izgulnak; a jogon
szintén.
- Hát a Műegyetemen?
- Ott már csak imádkoznak...
- Imádkoznak? Jó! Ezeket átengedjük!

A bajok sok felől törnek ránk:
némelyik
természetes,
mint
a
betegségek, fájdalmak, vagy egy
szeretett lény elvesztése; többi hamis,
közönséges, rövidlátó vélekedésünk
tévedéséből fakad. Míg az előbbinél a
lélek és a test kiszolgáltatott; utóbbinál
hatalmunkban áll uralkodni felettük. Aki
álszenvedései (önbecsülését, hajlamai
kielégítését) ért csorbák panaszkodik, az
csupán sajnálatra áhítozik egy olyan
dologban, amely se nem fájdalmas, se
nem kínos, se megoldhatatlan, csupán a
részvét kedvéért tesz úgy, mintha az
lenne. A természet kegye folytán találni
orvosszert bánatunk-bajunk enyhítésére:
az ember nem lehet alanya mindenfajta
nyomorúságnak.
Aki tudja, hogy minden baj, amelytől
félünk, mindegyik, amelytől vacog a
fogunk, járandóság, amellyel az életnek
tartozunk, máris enyhülést talált bajaira.
És aki tudja, hogy a sors szegénnyé,
beteggé, elkínzottá tehet egy züllötté,
félelemtől elgyötörtté, levertté sohasem,
az azt is tudni fogja, hogy a sors
legkeményebb megpróbáltatása veheti el
tőlünk megbízhatóságunkat, merszünket,
erényünket, mert ezek a lélek
elvehetetlen tulajdonai.
(Pierre Charron)
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A hittanok helyszíne a plébánia kertjében
lévő „Cserkészház”, amelynek bejárata a
Címer u. felőli oldalon lévő kertkapunál
van.

Hirdetések
SZENTMISÉK RENDJE:
Vasárnap és ünnepnap: De. 8 és 10 órakor
és este 6 órakor.
Hétköznap: Minden reggel 7 órakor; este 6
órakor: hétfőn, csütörtökön és pénteken.
Litánia: Vasárnap az esti szentmise előtt fél
órával.
Elsővasárnapon az esti szentmise előtt egy
órával szentségimádás.
Elsőcsütörtökön az esti szentmise után
szentségimádás Jézus Szíve tiszteletére.
Minden péntek este ½ 9-től fél óra csendes
szentségimádásra van lehetőség a templomban egyházközségünk megújulásáért.
Gyóntatás: A reggeli szentmisék előtt és
alatt. Vasárnap a szentmisék alatt. Minden
pénteken du. 5-től 6-ig.

A hittancsoportokhoz az év folyamán is
lehet csatlakozni.
Szeretettel várunk!
Az ifjú házas hittanok összejövetelei két
hetente, hétfőn este ½ 9-kor vannak: okt.3án, 17-én és 31-én, stb.
A nyár elmúltával a plébánián újra indul a
Baba-mama klub. Minden szerdán reggel ½
10-től ½ 12-ig várjuk a kisgyermekes anyukákat a Cserkészházba beszélgetésre,
találkozásra.
Folytatjuk a nagy sikerű év-közbeni
„mini-táborokat” a hittanos gyerekekkel. A
felső tagozatosokkal okt. 7-9. közötti hétvégén leszünk együtt. Írjuk be naptárunkba!

A plébániahivatal félfogadási ideje:
Hétfő és Szerda
De. 9-11 óra
Kedd és Péntek
Du. 16-18 óra
Esküvőt 3 hónappal előre kérjük
bejelenteni.
Keresztelési, bérmálkozási kérelmet a
plébánossal kell megbeszélni.

Október 15-én, szombaton este 7-től a
kerületi plébániák ifjúsága közös bált
rendez a Szemere-telepi Don Bosco-házban.
Érdeklődni Márton atyánál lehet.
Péntekenként az esti szentmisét Márton
atya celebrálja. Előtte egy órát gyóntat.
Elsőpéntekenként különösen hívom a híveket, és a misét plébániánkért ajánlom fel.

Plébánosi hirdetések
Hittancsoportok a 2005/2006-os tanévben:
CSOPORT
IDŐPONT
Hétfő ½ 5 óra
Óvodások
Csütörtök 5
1. osztály
Kedd ½ 5 óra
2. osztály
Hétfő ½ 5 óra
3. osztály
Szerda 4 óra
4-5. osztály
Szerda ½ 6
5-6. osztály
Hétfő 6 óra
7-8. osztály
Kedd 6 óra
Középiskolások
Csütörtök ½
Ifjúsági
Hétfő ½ 9
Ifjú házas hittan
Hétfő ½ 9
Kezdő felnőtt hittan
Péntek 7 óra
Felnőtt Bibliaóra

Gitáros ifjúsági énekkarunk szeretettel
várja a régi és új énekkarosokat. A próbák
időpontja vasárnap reggel 9-től van.
Még mindig nagyon kevesen fizetik egyházközségünkben az önkéntes hozzájárulást
(egyházi adót), ami lelkiismereti kötelezettség a plébánia katolikusai számára. A
Püspöki Kar határozata szerint ez a bruttó
bevétel 1 %-a. Lehet évente vagy félévente
vagy még gyakrabban fizetni az irodában
vagy szentmisék után.
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