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jövÉdÉlÉm N BJaK A hozzájárulásí készJ
éénzbÉfázÉíésá EsárÖa) csÉkkÉn ás bÉ
lÉhÉí fázÉíná Égóházközségünk részérÉK
CsÉkkÉk a íÉmélomban és az árodában
vannak káíévÉK TÉrmészÉíÉsÉn szÉmélóÉJ
sÉn ás lÉhÉí rÉndÉzná a hozzájárulásí az
árodában vagó szÉnímásék uíán a
sÉkrÉsíóébÉnK hérünk bÉnnÉíÉkÉíI hogó
anóagá hozzájárulásoíokkal íámogassáJ
íok ÉgóházközségünkÉí!
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oéÖá – új ünnÉéÉánk
kéhánó hÉíÉ hárdÉíÉm: „jándÉnJ
szÉníÉk naéja az ádÉá évíől éarancsolí
ünnÉéK”
TöbbÉn
mÉgkÉrÉsíÉk
kérdésÉákkÉlI máí ás jÉlÉní Éz? jáérí
csak az ádÉá évíőlI
Éddág nÉm volí
éarancsolí ünnÉé?!
Talán cÉrÉnc éáéa
újííásaI
hogó a
szÉníÉkrÉ
jobban
odafágóÉljünk?
jání a címbÉn
íríam régáJúj ünnÉéK
Sőí ünnÉéÉánkK fdén
nóáron ugóanás az
fsíÉníászíÉlÉíá
és
pzÉníségá hongrÉJ
gácáóíól mÉgkaéíuk
az ÉngÉdélóíI hogó
jagóarországon sízkÉrÉszíÉí újra
január
SJán
ünnÉéÉlhÉssük
és
jándÉnszÉníÉk
ünnÉéévÉl
Égóüíí
ÉrÉdÉíá fénóébÉnK
Csak az Élmúlí NU évbÉn volí Éz
máskéní… Ahogó NVV4JbÉn a éüséöká
karunk kÉzdÉménóÉzíÉ a éarancsolí
ünnÉéÉk számának csökkÉníéséíI úgó

mosí ÉnnÉk a kéí ünnÉénÉk a
vásszaállííásí ásK
A éarancsolí ünnÉéÉk haíározzák mÉgI
mákor góűlák összÉ a íÉljÉs közösség a
szÉnímásÉ
ünnÉéJ
lésérÉK Arra hív mÉg
BÉnnünkÉí az bgóJ
házI hogó közösJ
ségbÉn ámádkozzunkI
családunk
körébÉn
íölísünk
ádőí
és
fsíÉnnÉk hálás szívvÉl
éáhÉnjünkK
A éarancsolí ünJ
nÉéÉkI háíünk mászJ
íéráumaának ünnÉéÉáG
és a vasárnaéokK
jondhaínánk: „kaéJ
íunk
még
kéí
vasárnaéoí!”

dábor aíóa
G pzűzmáráa fsíÉnanóa – január NK
rrunk mÉgjÉlÉnésÉI sízkÉrÉszí – január SK
pzűzmáráa mÉnóbÉvéíÉlÉ kagóboldogJ
asszonó – auguszíus NRK
jándÉnszÉníÉk – novÉmbÉr NK
hrászíus szülÉíésÉI karácsonó – dÉcÉmbÉr
ORK
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blsőáldozás
„blkönnóÉsÉdÉíí a szÉmÉmI mákor
áldozná kÉzdíünkK” – mÉsélíÉ uíóbb
Élsőáldozásá élménóéí az Égóák káslánóK
pzívÉmből szólíK Az Énóém ás
„ÉlkönnóÉsÉdÉíí”K
OMNPK
okíóbÉr
NPJán
íázÉnkéí
háííanosunk vÉííÉ magához Élső ízbÉn az
Úr gézus íÉsíéíK
dóÉrmÉkszÉmmÉl nézvÉ Égó hosszúra
nóúlí úí uíolsó állomásáí jÉlÉníá Éz az
ünnÉéI mÉló ÉgóbÉn – má fÉlnőííÉk Ézí
már jól íudjuk – Égó újabbnak kÉzdÉíÉ ásK
aÉ mácsoda hangsúlóos kÉzdÉíÉ!
Ők az Élső háííancsoéoríomI akák
fÉlkészííéséí ÉlÉjéíől kÉzdvÉ én végÉzJ
íÉmI ígó különösÉn ás mélóségÉsÉn
büszkÉ vagóok rájukK J
Azon a márJmár íavaszáas hangulaíú
vasárnaéon mándÉgóákük a íőlük íÉlhÉíő
lÉgnagóobb komolósággalI fÉgóÉlmÉJ
zÉííséggÉlI s méló Élszánísággal a
szÉmükbÉn állí mÉg az olíárral szÉmbÉnK
A szÉnímásÉ végÉzíévÉl áívonulíak
szülÉákkÉlI íÉsívérÉákkÉl Égóüíí a
élébánááraI ahol közÉéÉsÉn jó éívággóal
fogóaszíoííák Él az álóÉnkor hagóoJ
mánóos íízóraáí: szőlőléí és kalácsoíK
Bízom bÉnnÉI hogó szívükből
káíörölhÉíÉílÉn Émlék marad az fsíÉnnÉl
való íalálkozás élménóÉ! Az Ő áldása

O01P. okíóber
kísérjÉ őkÉí íovább úíjukonI s sÉgíísÉ
őkÉíI hogó mÉgérÉzzék az llíárászÉníség
élíÉíő ÉrÉjéí!
„ÉdÉs gézus szállj szívükbÉ
s óvj halálág hű vÉzérI
eogó a lÉlkük bármá harcon
jándörökké mÉgmaradjon
eófÉhérK”
Epík pándorF
pzÉkulÉsz gudáí

Továbbra ás éáknák
fdén ás mÉgíaríoííuk a szokásos
íanévnóáíó éáknákünkÉíI mání már annóá
évÉK bz azonbanI nÉm ugóanazI mání
ÉddágI mÉrí közbÉn élébánáánk élérÉ új
vÉzÉíőí
kaéíunk
dábor
aíóa
szÉmélóébÉnK járíon aíóával Éz már
íÉrmészÉíÉs volíI hogó ha íanévnóáíóI
akkor éáknákI dÉ az új hÉlózÉíbÉn
mándÉnká várakozással íÉkáníÉíí ÉrrÉ az
ÉsÉménórÉI hogó mosí ás olóan lÉszJÉK
fgÉnI olóan volíI ugóanúgó kéí üsíbÉn
főzíünkI csak mosí Égóforma volí
mándkÉííő íaríalma: székÉlókáéoszíaK
kagóon fánom volíI mosí báíran
dácsérhÉíÉmI mÉrí Boda Éva szakács
íudománóának a góümölcséí élvÉzJ
hÉííükI én csak bÉsÉgííÉííÉmK Bár a
szokásosnál kácsáí kÉvÉsÉbbÉn volíunkI
Ézérí úgó íűníI hogó sok éíÉl kámaradI dÉ
azíán sákÉrülí káoszíaná a maradékoí ásI
amáérí nagóon hálásak volíunkI akák
O
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ielkáéleíre hanÖolva 9.
blőző alkalommal áífogó ásmÉríÉíésí
adíunk az áldozaíá láíurgáárólK josí
éÉdág részlÉíÉábÉn ás mÉgízlÉlgÉíjük
hrászíus
szÉrÉíÉíénÉk
lÉgnagóobb
ajándékáíK bz alkalommal az adománóok
ÉlőkészííéséíI a fÉlajánlás szÉríaríásáí
szÉmléljükK A éaé az olíárhoz lééI Ébből
ás érződákI hogó az áldozaíá láíurgáa Égó
más dámÉnzáóba vÉzÉí mánkÉíI más
„színíérÉn” folóíaíódák a láíurgáaK
jáníhogó
nÉm
csak
áldozaíról
bÉszélünkI hanÉm lakomárólI az ÉhhÉz
szükségÉs Észközök ás másokK Ahogóan
az ünnÉéá aszíalí mÉgíÉrííjükI úgó
íÉrííjük mÉg az olíáríI nÉmÉsI a szÉní
áldozaíhoz állő készlÉííÉlI íÉrmészÉíÉs
anóagokból EfémI faI kőFK Az olíáron
íászía fÉhér íÉrííő EkÉrÉszíségünk Égóák
számbóluma ásFI a kÉrÉszíI góÉríóaíaríók
és a másÉkönóvI koréorálé Ekás fÉhér
íÉrííő a kÉhÉló aláFI kÉhÉló és éaíénaK
ségül a kÉnóér és a borI mÉló maga az
áldozaíá adománóK Amákor fÉlajánlásra
kÉrül a kÉnóér és a borI a éaé háláí ad
azéríI hogó az Ő jóságából az ÉmbÉr
munkája révén mÉgíÉrmÉlhÉííÉ a búzáí
és a szőlőíI mÉló alaéanóagul szolgál a
szÉníáldozaíhozK fsíÉn szÉrÉíÉíÉ révén
adaíák mÉg mándÉn jóság és kÉgóÉlÉmI
mÉlóből élÉíünk áldozaíával ás adózná
íudunk fsíÉnnÉkI nÉm önmagunk
ÉrÉjéből kÉll Élőadnunk azíI amá
íÉrmészÉíÉsÉn magáíól náncs mÉg
bÉnnünkK jánd Ézí fÉjÉzá ká a hálaadó
ámádság:
„Áldoíí
vagó
rrunkI
mándÉnség fsíÉnÉI mÉrí a íÉ bőkÉzűséJ
gÉdből kaéíuk a kÉnóÉrÉíK cÉlajánljuk
kÉkÉdI mání a föld íÉrméséíI az ÉmbÉrá
munka
góümölcséíK
bbből
lÉsz
számunkra az élÉí kÉnóÉrÉK” jajd a éaé
mÉghajolK bzuíán kÉzébÉ vÉszá a kÉlóhÉíI
bÉlÉíölíá a borí és Égó csÉéé vázÉí öní
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hozzáI Ézí az ámáí mondva magában: „A
bor és a víz íáíka álíalI részÉsüljünk
annak ásíÉnségébÉnI aká kÉgóÉsÉn
részÉsÉ
lÉíí
ÉmbÉrségünknÉkK”
J
káfÉjÉzvénI hogó gézus alászállí és
ÉmbÉrré
lÉííI
ásíÉná
mávolíába
bÉlÉvÉgóülí az ÉmbÉráI mání a borba a
vízK Továbbá uíal arraI hogó a kÉrÉszíÉn
az oldalából vér és víz folóí káK A
fÉlajánlás azon részÉ a láíurgáánakI ahol
gézus ásíÉnségÉ mÉllÉíí mÉgjÉlÉnák a má
ÉmbÉrségünk ásI a vízzÉl Ézí ás a
kÉhÉlóbÉ rÉjíjükK A éaé kÉzébÉ vÉszá a
kÉlóhÉí és ígó szól: „Áldoíí vagó rrunkI
mándÉnség fsíÉnÉI mÉrí a íÉ bőkÉzűJ
ségÉdből kaéíuk a boríK cÉlajánljukI
mání a szőlőtő íÉrméséíI az ÉmbÉrá
munka góümölcséíI Ébből lÉsz számunkra
a lélÉk áíalaK” cÉlÉlÉíünk mánd a kéíszÉr:
„Áldoíí lÉgóÉn az fsíÉn mándörökké!”
jándÉzÉkuíán a éaé mÉghajolva halkan
ámádkozza: „Alázaíos lélÉkkÉl és
íörÉdÉlmÉs szívvÉl kérünk rrunkI fogadj
Él mánkÉíI és lÉgóÉn kÉdvÉs színÉd Élőíí
áldozaíunkK josd lÉ rram bűnÉámÉí és
mándÉn véíkÉmíől íászííís mÉg ÉngÉmK” J
és mÉgmossa a kÉzÉáíK gÉlÉníőségÉ ma
már ánkább lÉlkáI mání hágáénáaáI lÉlká
íászíaságunkra uíalK iÉlkünk folóamaíos
íászíuláson mÉgó végbÉ a láíurgáa soránK
jarcsá

Önkéníes hozzájárulás
hérjük a íÉsívérÉkÉí az évÉnkéníá önJ
kéníÉs hozzájárulás bÉfázÉíésérÉK bz fÉJ
dÉzá ééülÉíÉánk és közösségünk káadáJ
saáíK A éüséöká kar ajánlása szÉrání Éz a
T
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mÉgééííÉííI fÉlújííoíí állaéoíban vanK
Ahogó bÉlééünkI baráíságosI íászíaI
áhííaíos körnóÉzÉí fogadK A hosszú
folóosókról kéíoldalí nóílnak a O ágóas
cÉllákI majd kásÉbb és nagóobb
közösségá hÉlóáségÉk és az ámádság
hÉlóÉI a káéolnaK fgazá kÉrÉszíénó
közösségÉí íaéaszíalíam mÉgI szÉrÉíÉííÉl
bÉfogadó ÉmbÉrÉkI és örömíÉlá légkör
vÉíí körülK A naé folóamán végág azí
lÉhÉíÉíí érÉznáI hogó Égó nagó családba
kÉrülíÉmK fíí mándÉnká baráíságosI
kÉdvÉs ÉgómáshozI rokonlÉlkÉknÉk
érÉzhÉíjük magunkaíI bármákor ÉgómásJ
ra mosolóoghaíunk vagó íársaloghaíunkK
A naéá érogramok kÉrÉíébÉn ÉlőadásokI
íanúságíéíÉlÉkI önvallomások hangzoííak
ÉlK bzÉk arról szólíakI ká hogóan kÉrülí
kaécsolaíba a háííÉlI má moíáválíaI hogó
mÉgmaradjon ÉzÉn az úíonI a
mÉgéróbálíaíásokI nÉhézségÉk ÉllÉnérÉ
ásK A halloíí élÉíuíak válíozaíosakI
mÉgrÉndííőÉkI
szééÉkI
fÉlkavaróak
volíakK
A
közös
íaéaszíalaíI
mÉgoszíásaánk közÉl hozíák szívÉánkÉí
ÉgómáshozI Ézálíal rájöííünk arraI hogó
mÉnnóárÉ hasonló gondokkalI nÉhézJ
ségÉkkÉl küzdünk mándnóájanK bzÉkbÉn
a nÉhéz hÉlózÉíÉkbÉn mÉníhÉí mÉg
bÉnnünkÉí gézus hrászíus szÉrÉíÉíÉ és a
bÉnnÉ való háíK Újra mÉgÉrősííÉííI hogó a
szÉrÉíÉí az az ÉrőI amá élÉíbÉn íarí
bÉnnünkÉíK coníos a gondolkodásunk
hÉlóÉs áránóban íaríásaI a lÉlká éríékÉk
káalakííásaK jÉgásmÉríük Égómás sorsáíK
hözös sorsunk álíal Égómásra ásmÉríünk
önmagunkbanI Ézúíon ás oldódíak a
fÉszülíségÉánkK cÉlfÉdÉzíük Égómásban
a halandóI ÉsÉndő ÉmbÉríI aká ÉnnÉk
ÉllÉnérÉ
ÉrőfÉszííésÉkÉí
íÉsz
és
íanulságokkalI kövÉíkÉzíÉíésÉk lÉvonáJ
sával szÉrÉíné mÉgéríÉná az élÉíéíI s
Ézálíal a válágoíK bbből adódóan háírÉ
juíhaíI és kééÉs lÉhÉí a mÉgbocsájíásraI
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Égó ÉgóÉnsúlóban lévőI ÉgészségÉs
lÉlkülÉí káalakííásáraK jÉgíaéaszíalíam
a dÉrűíI jókÉdvÉíI volí énÉklésI
vádámságI a hívő élÉíbÉn Élőforduló
humoros íöríénÉíÉkI és a későbbáÉkbÉnI
Élmélóülí ámaK jélóÉbbÉn mÉgéríÉííÉm a
szÉníírásá íöríénÉíÉkÉíI ÉmbÉrközÉlábbÉk
lÉííÉk az Évangéláumá ÉsÉménóÉkK A
bábláaá alakok élővéI húsJvér ÉmbÉrÉkké
ÉlÉvÉnÉdíÉk mÉgK A lélÉk mÉgíászíulásáí
élíÉm áíI és a fokozaíos odaszÉníÉlődésíK
jándÉn az ÉgószÉrűségről és a
íászíaságról szólíK A rÉggÉlá és az Ésíá
csÉndJfürdők a másék Élőííá lÉlká
ÉlcsÉndÉsÉdésí szolgálíákK A rÉggÉlá és
az Ésíá másék hangulaía bÉnsőségÉs és
mÉgháíí volíI a lÉlká vÉzÉíőkből áradí a
jóság és ígó bÉlőlünk ásK bz a négó naé
ágazá mÉgszÉníÉlődés volí mándannóáunk
számáraK
Ahogó
mándÉzÉkíől
fÉlíölíődíünkI csak a jóság és a szÉrÉíÉí
kááradásáí
lÉhÉíÉíí
érÉzná
és
mÉgíaéaszíalnáK jás ÉmbÉrkéní jöííÉm
vásszaI mÉgéríőbbI Élfogadóbb lÉííÉm
mások és sajáí gondjaámI éroblémáám
áráníK fgóÉkszÉm Ézí a négó naéos
íaéaszíalaíoí az élÉíÉm íovábbá naéjaában
ás mÉgíaríanáK
bzúíon ás szÉrÉíÉííÉl köszöníöm hívő
íársaámaí: TóíÜ bíÉlka
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hazahozhaííunk bÉlőlÉI ígó kábővülí azok
körÉI akák mÉgkósíolíák J K
A csaéaímunka mosí ás mÉghozía a
góümölcséíI mándÉn íökélÉíÉsÉn mÉníI
mání a karákacsaéásI volí ÉlÉgÉndő üdííőI
kávé és az a sokJsok fánom süíá…
jándÉn darabon érÉzhÉíő volí a készíJ
tőjénÉk szÉrÉíÉíÉI közösséghÉz íaríoJ
zásának bázonóííékaK Az ádő ás széé volíI
éÉdág az Élőző naéok nÉm mándág
kÉcsÉgíÉííÉk ÉzzÉlI dÉ a má dondváJ
sÉlőnk mosí ás bázíosííoíía számunkra a
nóugalmas széé őszá ádőíI hála lÉgóÉn
éríÉK
dóÉrmÉkÉánk sÉm szÉnvÉdíÉk az
unalomíólI számukra kézművÉs foglalJ
kozás lÉhÉíőségÉ bázíosííoííaI hogó jól
érÉzzék magukaíK Aká nÉm vÉíí ÉzÉn
részíI az a íöbbáÉkkÉl jáíszoíí önfÉlÉdíÉnI
én nÉm láííam sÉnkáí szomorkodná vagó
magánóosan álldogálnáK A fÉlnőííÉk ás
Élmélóülí bÉszélgÉíésÉkÉí folóíaííak az
Élmúlí nóár sok foníos ÉsÉménóérőlI a
válíozásokrólK
jándÉnká jókÉdvű volíI mÉgání gazdaJ
gabbak lÉííünk Égó széé élménnóÉlK
höszönjük mándÉnkánÉkI aká bÉsÉJ
gííÉíí bármálóÉn formábanI hogó a éáknák
ádén ás ugóanolóan családáas hangulaíú
lÉgóÉnI mání az ÉddágáÉk volíakK höszönJ
jük dábor aíóaI hogó vÉlünk vagó!
pzÉrÉíÉííÉl: dKlKhK
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vÉzÉíésévÉlI Óbuda Égóák lÉlkágóakorlaJ
íos házában ééníÉk Ésíéíől vasárnaé
déluíánágK kÉkÉm szÉmélóÉsÉn nagóon
nagó élménó volí Éz az Élső közösségáJ
házas lÉlkágóakorlaíK gó volí kászakadná a
mándÉnnaéá rohanásbólI monoíonáíásbólI
és Égóüíí lÉnná íÉsíbÉn és lélÉkbÉn Énnóá
klassz ÉmbÉrrÉlK gó volí mÉgíaéaszíalnáI
málóÉn jó ás Égóüíí jáíszanáI nÉvÉínáI
végrÉ ádőí hagóná ÉgóJÉgó bÉszélgÉíésrÉI
és J nÉm uíolsó sorban J Élmélóülná
ásíÉnkaécsolaíunkbanI
az
ámábanK
jándÉn Élőadás uíán volí szÉmélóÉs
mÉgoszíásI mÉló mÉghaíározóvá válíI
hász nÉmcsak Égóéná mÉgíaéaszíalásaánk
káfÉjÉzésénÉk színíÉrÉ lÉííI hanÉm a
közösség mélóülésérÉI ÉgóüííérzésérÉ ás
szolgálíK eála lÉgóÉn a mÉgnóílásokéríI
őszáníÉ szavakéríI a könnóÉkérí! És az
Égóüíí zÉngÉííI szívíőlJszívág haíoló
dalokérí!
Amá
nÉkÉm lÉgánkább
úíravalókéní kákrásíálóosodoííI az a
kövÉíkÉző ádézÉí: ?A kÉrÉszíénó ÉmbÉré
lÉhÉí gézus szÉmÉI az ő érzülÉíÉI az ő
góÉrmÉká lÉlkülÉíÉI mÉrí az ÉmbÉr
részÉsÉdák az ő szÉrÉíÉíébÉnI aká a
pzÉnílélÉkK És ÉbbÉn a pzÉrÉíÉíbÉn kaéja
mÉg valamákéééÉn gézus sajáíos
láíásmódjáíK?
EiumÉn
cádÉá
ONF
höszönöm a részívÉvők ágÉnjéíI
lÉlkülÉíéíI s a góásíÉn jÉlÉnléíéíI új
lÉndülÉíÉíI békÉsségÉí adó kÉgóÉlméí!
lrsolóa

ielkáÖyakorlaí
A családos közösség T házaséárja
közös lÉlkágóakorlaíon vÉíí részí a
sÉrbum aÉá nővérÉk Ewsuzsa és fráaF
S
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mesíszeníimrei Örömeírievél
bbédoszíás
A
éÉsíszÉníámrÉá
kaíolákus
Égóházközség haráíász munkacsoéoríja
szÉrvÉzésébÉn OMNPK okíóbÉr NOJén a
kaíolákus íÉmélom kÉríjébÉn ásméí sor
kÉrülí mÉlÉg Ébéd oszíására a
rászorulóknakK bzúííal az önkénJ
íÉsÉk NOM hajlékíalaní és más rászorulóí
vÉndégÉlíÉk mÉgK
A kövÉíkÉző Ébédoszíás novÉmbÉr
NSJán lÉszK A szÉrvÉzők várják mánd a
rászorulókaíI mánd éÉdág azokaíI akák
sÉgííÉná íudnak a szolgálaíbanK A
sÉgííÉná
szándékozók
az
alábbá
íÉlÉfonszámokon jÉlÉníkÉzhÉínÉk:
Boda Éva: PMLV4SSRPR
hovács fsíván: PMLV4V4OOU
peÖííeííünk mándnyájunk örömére!
göjjÉíÉkI akákÉí mÉgáldoíí az Aíóa J
mondja az ÚrI szükségÉí szÉnvÉdíÉmI és
gondoí vásÉlíÉíÉk rámK Bázonó mondom
nékíÉkI amáí lÉgkásÉbb íÉsívérÉám közül
ÉgónÉk
íÉííÉíÉkI
nÉkÉm
íÉííéJ
íÉkKEjíO5I34K3SK4MF
bgó szééI kora őszá naéon cursállós
csaéaíunk Élándulí jaráka nénáhÉzI hogó
kérésérÉ mÉgéróbáljuk rÉndbÉ rakná a
kÉríjéíK Amákor odaéríünkI a láívánó
még ÉngÉmI góakorloíí íúrázóí ás
mÉglÉéÉííK A kÉríbÉn különböző mérÉíű
fák és olóan sűrű aljnövénózÉíI amáí még
a málás lÉgsűrűbb ÉrdÉá részén ás ráíkán
láínáK bkkor Égó kácsáí ÉlmÉrÉngíÉmI és
ÉszÉmbÉ juíoííak sárnaá méíÉr élébános
szavaá: ”Az ágazá nagó dolgok mándág
csÉndbÉn íöríénnÉkK ÜgóÉánkbÉn az
Élőkészííés és az ÉllÉnőrzés lÉgalább
annóára foníosI mání a csÉlÉkÉdÉí magaK
jáÉlőíí
bÉlÉvÉínénk magunkaí a
fÉladaíok íÉngÉrébÉI Üalljuk mÉg gézus
szaváí a csÉndbÉnI és mÉrüljünk Él
bÉnnÉK fmádkozzunk”K oövád íakíákaá

O01P. okíóber
mÉgbÉszélés
uíán
nÉkáláííunk
a
munkánakK Csaííogíak az ollókI szorgos
kÉzÉk hánóíák kazalba a lÉvágoíí bokroíI
ágaíI és nÉmsokára Élándulíak a
láncfűrészÉk ásI hogó fÉlvÉgóék a harcoí
a vasíagabb fákkal szÉmbÉnK pzomjunkaí
jaráka néná fánom íÉája és hűs vázÉ
olíoííaI éhségünkÉí aéró süíÉménóÉáI
hála nÉká éríÉK A csoéoríunknak jóí íÉíí
az Égóüíí végzÉíí munkaK Tanulhaííunk
Égómásíól alázaíoíI békÉíűrésí és Égómás
áráníá íÉsívérá szÉrÉíÉíK hora déluíánra
lÉíarolíuk az Égész kÉríÉíK pzívünkbÉn
méló hálával ándulíunk hazaI hász fsíÉn
pzÉnílÉlkÉ sÉgííÉíí
mánkÉíI
hogó
káíaríóak lÉgóünk munkákban a naé
folóamánK ségül pzÉní mál aéosíolnak a
rómaáakhoz írí lÉvÉléből ádéznék:
„TÉsívérÉám! pzÉrÉssÉíÉk íÉííÉíés nélkülI
áríózzaíok a rosszíólI ragaszkodjaíok a
jóÜozK A íÉsívérá szÉrÉíÉíbÉn lÉgóÉíÉk
góöngédÉk ÉgómásÜozI a íászíÉlÉíJ
adásban ÉlőzzéíÉk mÉg ÉgómásíK A
buzgóságban nÉ lankadjaíokI lÉgóÉíÉk
íüzÉs lÉlkülÉíűÉk; az Úrnak szolgáljaíokK
A rÉménóbÉn lÉgóÉíÉk dÉrűsÉkI a
nóomorúságban békÉíűrőkI az ámádJ
ságban állÜaíaíosakK pÉgíísÉíÉk a
szÉníÉkÉnI Üa szükségbÉn vannak…
AzokkalI akák örülnÉkI örüljÉíÉkI és a
sírokkal sírjaíokK ÉljÉíÉk ÉgóÉíéríésbÉnK
kÉ lÉgóÉíÉk fÉnnÜéjázókI ÜanÉm alkalJ
mazkodjaíok az ÉgószÉrű ÉmbÉrÉkÜÉzK”
iK Ács jÉlánda
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Ábel az Újszínházban
Avagó Tamásá Áron írálógáájának
nÉgóÉdák részÉK J
hÉzdÉm azzalI hogó magóaríanárkéní
borzaszíóan szégóÉllÉm magamI hogó
ÉgóÉílÉn ÁbÉlí sÉm olvasíamK pőí! A
három rÉgénó címéí sÉm íudíam ÉgóÉdül
összÉszÉdnáI éÉdág rÉngÉíÉgÉí gondolJ
kodíamI míg a nagóváros Égó söíéí
uícájában a színház fÉlé sáÉííÉmK
jondanámI hogó közbÉn Égó amÉrákaá
íurásíacsoéoríba ás bÉlÉboíloííamI dÉ
valójában csak Égó fáínÉsz cÉníÉr üvÉgÉ
mögöíí láííam élő ÉmbÉrÉkÉí ÉgóhÉlóbÉn
fuíkosnáK CélíalanulK És Éz olóan
amÉrákaáK
aÉ lééjünk íovábbK Az Élőadás
lÉnóűgöző volíK sáccÉsI éríhÉíőI kÉdvÉsI
romaníákusI bájosI énÉklősI íáncos jáíék
íÉhÉíségÉs színészÉkkÉl rÉndkívül ügóÉs
rÉndÉzésbÉn Emozsgaá wsolíFK A kamasz
hargáíaá fáúval Égóüíí fÉdÉzíük föl az
ÉrdőíI holozsvárí és a kÉw vorkJá rÉvü
különös válágáíK Aranóos volí a bÉszélő
kÉcskÉI mulaíságos a zsádó fogorvosI
ÉsÉílÉn a részÉg csÉndőrI mÉghaíó az
édÉsanóaI és bárgóú a szabadságJ
szobornak ölíözöíí jÉnká énÉkÉsnőK
haland és úíkÉrÉsés a rÉngÉíÉgbÉnI a
nagóvárosbanI AmÉrákábanK Családá
színház székÉló humorralI mándÉn
koroszíálónak ajánlvaK Amúgó én kácsáí
szÉrÉíÉk
bÉlÉköíná
ÉbbÉJabbaI
a
színészÉk
jáíékábaI
díszlÉíbÉI
rÉndÉzésbÉI akár a szövÉgbÉI dÉ áíí nÉm
lÉhÉíÉííK cÉlJfÉlsóhajíoííam az Élőadás
alaííI hogó naI Ézí azérí majd mÉgjÉgóJ
zÉmI dÉ a végén rájöííÉmI hogó mándÉn
éoníosan úgó alakulíI ahogó kÉllÉííK
Ahogó a könóvbÉn mÉg van írvaK jáníha
kéí nagó lélÉgzÉírÉI Égó OM éÉrcÉs

O01P. okíóber
kávészünÉííÉl mégás Élolvasíam volna
Tamásá Áron rÉgénóÉáíK J
aÉ lééjünk íovábbK Amúgó íudíadI
hogó Égó színházjÉgó alág drágább Égó
PaJs mozájÉgónél? sászoní áíí nÉm kÉll
séÉcáálás szÉmüvÉgI hogó íérhaíású
élménóbÉn lÉgóÉn részÉdK A színészÉk
valódá ÉmbÉrÉkI mándÉn Élőadás ÉgóÉdá
és mÉgásméíÉlhÉíÉílÉnK dóÉrÉ íÉ ás
lÉgközÉlÉbb vÉlünk színházbaI hogó
szÉmélóÉsÉn éld mÉg Ézí a varázsí!
kovÉmbÉr NPJán ÉsíÉ fél nóolcra
mÉgóünk a sígszínházbaI ahol Camus:
A éÉsíás cK rÉgénóénÉk adaéíácáójáí
nézzük mÉg eÉgÉdűs aK déza
ÉlőadásábanK
dK Édua

Cursállo Budaíéíényben
eáííanórán cursállóí végzÉíí háííanos
íársaámíól halloííam Élőször a cursállórólK
blmondíákI hogó kÉrÉszíénó élÉíükbÉn
mÉghaíározóI csodálaíosI lélÉkÉmÉlő
élménóbÉn volí részükK eozzáíÉííékI
hogó aká ÉlköíÉlÉzÉííségÉí érÉz a
kÉrÉszíénó élÉíváíÉl mÉllÉííI az nÉ hagója
ká Ézí a lÉlká alkalmaíK Ígó jÉlÉníkÉzíÉm
én ás a cursállóraK A hÉlószínI és az
ádőéoní: BudaíéíénóI OMNPKMVKNVJOOK A
rÉndház Budaíéíénó szélén állI szééI
nagó éark vÉszá körülK Az ééülÉí szééÉn
R

