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Nagyböjt elején hamut szór fejünkre az egyház, 
a következő szavakkal: „emlékezz ember por 

vagy és visszatérsz a porba”.

Nem túl szívderítő ilyeneket hallani, különösen 
manapság, amikor az ember olyan sok mindent kép-
zel magáról. Aki sok önbizalommal rendelkezik, az 
azért tiltakozik, aki kevéssel az azért.

De mégis akkor mi vagy, ki vagy? Mi vagy ki? Ez 
a kérdés. Hogyan válaszolsz, ha őszintén magadnak 
kell válaszolni? Van há-
zam, kocsim, családom, 
állásom, bankszámlám, 
diplomám, vagy legalább 
néhány ezek közül. Ezek 
vagyok én! De lehet így 
is, elértem valamit, van-
nak beosztottjaim, si-
keres vagyok, más főzi 
nekem a kávét, van aki 
a kedvemben akar járni, 
én nyertem, jobb vagyok, 
tehetségesebb, gyorsabb, 
okosabb, műveltebb, csi-
nosabb. Ezek a lényeges 
dolgok, hiszen verseny van, a jobb érvényesül. Ha 
nem sikerül, semmi vagyok, ha igen akkor minden. 
Az vagyok, amim van, az vagyok, amit elértem, az 
vagyok, amit mások tartanak rólam. Értékem az, 
amit el tudok adni magamból a munkahelyen, baráti 
körben, családban, edzőteremben, utazva a buszon, 
autóban. 

Ha ez így van, akkor por és hamu vagyok, de leg-
inkább MI vagyok.

Ha az a kérdés KI vagyok, akkor az: „emlékezz 

ember por vagy és visszatérsz a porba” kijelentést 
provokációnak kell tekintenem. Vagy meghívásnak, 
kihívásnak: ne MI legyél, hanem KI.

Honnan tudhatom meg KI vagyok? 

Azt nem mások mondják meg neked, magadban 
van a válasz. Képes vagy önmagaddal lenni fél órát 
zenehallgatás, evés, ivás, cigarettázás, TV nélkül? 
(honnan tudhatnám, ki vagyok, ha sohasem vagyok 
önmagammal?) Képes vagy egy napig kenyéren és 

vízen élni (ez segít ön-
magaddal lenni)? Képes 
vagy úgy beszélgetni va-
lakivel, hogy kizárólag rá 
figyelsz? Képes vagy adni 
abból, ami a tied? Képes 
vagy testvérnek tekinteni a 
körülötted élő embereket? 
Képes vagy úgy szolgálni 
másokat, hogy nem vársz 
érte köszönetet? Képes 
vagy szeretni?

Erre a kalandra hív 
mindnyájunkat a Nagy-
böjt. „Ismerd fel ember ó 

nagy méltóságodat” kiált fel egy ókori szerző. Jöjj 
rá hogy Isten gyermeke vagy, teremtmény, akit Isten 
minden pillanatban szeretetével létben tart. Akiért 
Jézus meghalt a kereszten, aki végtelen érték, kime-
ríthetetlen gazdagság, akit nem lehet pénzzel, vagy 
sikerrel mérni. Legyél szabad, ne MI, hanem KI. De 
leginkább legyél az akinek Isten teremtett.

Ehhez kívánok sok erőt és kegyelmet az idei Nagy-
böjtben, szeretettel: 

Király Attila plébános

Emlékezz ember…
…arra hogy ki vagy!
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Ifjúsági keresztút

Plébániánkról valószínűleg 
leginkább a gimisek tudják, 
hogy mit is takar a „NABIT” 
szó. A készülést húsvétra, 
elmélyedést, közösséget és 
végül de nem utolsó sor-
ban, a keresztútjárást Jézus-
sal. Ezekre ad lehetőséget a 
NAgyBöjti Ifjúsági Találkozó. 
Immár évek óta hagyomány 
ez a fiataloknak szóló prog-
ram, ami a dél-pesti plébániák 
szervezésében zajlik.

Mi, soroksár-újtelepi fiatalok, 
nem olyan régen kapcsolódtunk be 
a dél-pesti plébániák közös szerve-
zőgárdájába. Ennek ellenére a ke-
resztútjárás gondolata a NABIT ke-
retében az egyik gimis hittanosunk 
fejéből pattant ki. Elsőre merésznek 
tűnt az ötlet, hogy egy Havanna la-
kótelep melletti dombról indulva, 
a lakótelepen át keresztutat járva 
jussunk a nagy házak között rejtőző 
kis templomba. Különböző aggá-
lyok merültek fel, például tudnak-e 

a tizenévesek kellőképpen figyelni 
az utcai környezetben, vagy pél-
dául, hogy hogyan kelünk majd át 
az olyan utakon, ahol sűrű a forga-
lom. De mindezeket a problémákat 
legyőzve az ötlet megvalósult - oly-
annyira sikeresen, hogy idén már 
harmadszorra fogunk keresztutat 
járni a NABIT keretében!

De mitől olyan különleges ez a 
keresztút? Számomra leginkább 
a környezet és a közösség adja a 
különlegességét. Hiszen ez tulaj-
donképpen egy misszió: az egész 
lakótelep előtt járunk keresztutat. 

Mindkét évben lehetett látni ar-
cokat a házak ablakaiban amerre 
elhaladtunk, sőt, voltak akik csatla-
koztak is hozzánk! Az is érde-
kes számomra, hogy mintha az 
emberek valahogy nem tud-
nának közömbösek maradni 
ezzel a programmal szemben. 
Akik látnak bennünket, azok 
vagy örömmel néznek min-
ket vagy csodálkozva, viszont 
vannak akik gúnyos szavakkal 
szólnak utánunk. A másik fon-
tos alkotóelem a közösség - hi-
szen egy ilyen alkalommal akár 
50-60 fiatal is összegyűlik - feleme-

lő érzés látni, hogy nem vagyunk 
egyedül a hitünkkel és ezt a hitet 
fel merjük együtt vállalni az embe-
rek előtt.

Hogy jobban átélhessük Jézus 
szenvedését a keresztúton, minden 
állomáshoz plébániák készülnek je-
lenettel – az egyik évben például 
a jelenet után még a sapkáinkat, 
kesztyűinket is összeszedték, hogy 
egy kicsit megtapasztalhassuk, 
milyen is lehetett Jézusnak mikor 
megfosztották ruháitól… Az átélést 
segíti a nagy kereszt is, amit ma-
gunkkal hordunk, szintén plébáni-
ánként állomásról állomásra. Kü-
lönösen szép szokott lenni, hogy a 
sötétségben fáklyákat is hordozunk 
a kereszt mellett és végül a világos 
templomba jutunk, ahol a találko-
zó szentmisével zárul.

Idén is szeretettel várjuk április 
7-én a fiatalokat erre a nagyböjti 
készületre, ami segíthet elérkezni 
a húsvéthoz, az egyházi év legna-
gyobb ünnepéhez.

Szeretettel:
egy keresztút-járó
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Remélhetőleg már so-
kan ismerik, és még 
többen kezdik megis-
merni a Mária Utat.
A Mária Út nem más, 
mint Közép-Európán 
–jórészt Magyarorszá-
gon- átívelő zarándok- 
és turistaút-hálózat, 
melynek kelet-nyugati 
tengelye Máriazelltől Csíksomlyóig vezet, közel 1400 
kilométeren. A, mondjuk így, magyar zarándokutat 
létrehozói az El Camino mintájára gondolták el, 
nem másnak elnevezve a Szent István által Máriának 
felajánlott országban, mint Mária Útnak.

A nagy kérdés, hogy a XXI. században hogyan za-
rándokoljunk és ki is tekinthető zarándoknak?
Feltehetően, de biztos mindenkinél más, egyéni az 
indíttatás, egy zarándok azért indul útnak, mert Is-
ten közelébe szeretne kerülni. A zarándok befelé is 
fordul, önmagában tisztázza ki- és mivoltát miköz-
ben Isten felé igyekszik. A zarándok úgy gondolja, 
hogy egy szent helyen Isten létét jobban meg lehet 
tapasztalni, és reméli, hogy Isten kegyelme majd a 
zarándoklás által megnyilvánul, megtapasztalhatóvá 
válik. A zarándoklásnál, bár a szent hely felkeresése 
fontos, a lényeg mégis az hogy ég és föld, az ember 
és az Isten közötti kapcsolat létrejöjjön, így Istent 
megtapasztalhatjuk utunk során akár az erdőben-
mezőben, az érintett falvakban, emberekben akikkel 
találkozunk, építészeti alkotásokban, kiszolgáltatott-
ságunkban, vagy éppen a pillanat röpke örömében 
is.
A zarándoklás hagyománya igen régre tekint vissza. 
A zsidó férfiakat kötelezte az ószövetségi törvény, 
hogy évente háromszor zarándokoljanak el Jeruzsá-
lembe. Egy ilyen zarándoklatba csöppenünk amikor 
Jézust elvesztik szülei: a tizenkét éves Jézus megta-
lálása a templomban az ő zarándoklatuk alatt zajlik. 
Mária, mint jó feleség elkíséri Józsefet a zarándoklat-
ra, együtt, de az akkori szokások szerint mégis kü-
lön, mert akkoriban a nők és a férfiak külön mentek. 
Mária és József  is azt hitte a másikukkal van Jézus, 
és egy későbbi találkozónál vették észre, hogy Jézust 
„elhagyták”. Példaértékű lehet számunkra, hogy a 
Szent család együtt zarándokolt, anya, apa, gyermek 
együtt indulnak a zarándoklatra.

Nekünk is, akik Buda-
pesten élünk, megada-
tik az, hogy a Mária 
Úton zarándokoljunk, 
akár kisgyermekkel, 
babakocsival, néhol 
kerékpárral is, fiatalok 
és idősebbek is kivá-
laszthatják a képessé-

geiknek, erőnlétüknek, 
időbeosztásuknak  megfelelő szakaszokat. Két nagy térkép-
kiadó, a Cartographia és a Szarvas már megjelentetett Mária 
Út-jelzéseket tartalmazó térképsorozatot.

Néhány példa a budapesti és környéki választható útirány-
okból a teljesség igénye nélkül:
Nagykovácsi-Telki-Újtelep – Budajenő
Budajenő - Tök határa – Zsámbék
Budapest-Máriaremete - Remeteszőlős – Nagykovácsi
Normafa, Szt. Anna kápolna – Makkosmáriai kegytemp-
lom
Makkosmáriai kegytemplom – Budaszentlőrinc, pálos ko-
lostor romjai (Szépjuhászné)
Budaszentlőrinc, pálos kolostor romjai – Hűvösvölgy, 
Nagy-rét
Hűvösvölgy, Nagy-rét – Máriaremetei Kisboldogasszony 
bazilika
Lánchíd – Mátyás-templom– Városmajor
Szt. István bazilika – Lánchíd (budai hídfő)
Hősök tere – Szt.István bazilika
Bosnyák tér – Városliget - Hősök tere
Zugló, Regnum Marianum – Bosnyák tér
 
Az alábbi felsorolásból is látható, hogy akár egy rövid séta 
alatt is zarándokolhatunk a városon belül is, sőt az útvona-
lak össze is vonhatók. A Mária Út részletes útvonala on-line 
megtekinthető illetve GPS-re letölthető az alábbi oldalak-
ról: www.openmaps.eu, www.turistautak.hu 
 
Aki útnak indul az alábbi jelzést keresse, kövesse:
Fehér alapon viola színű jelöléssel.
 
 

Zarándokolni mindig van miért. Mivel egész életünk egy 
útonlevés, mindenkinek kívánom, hogy szánja rá magát és 
induljon el ki-ki a saját egyéni, családos, vagy  csoportos 
zarándoklatára! 

Bernáth Mária
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Nagyböjt és szentek

Legalább úgy, mint a márciusi vértanú-pár, Szent 
Perpétua és Felicitas. Karthágóban éltek, jó körül-
mények között, fiatal családosként és anyaként. Mint 
katekumenek, várták a keresztség felvételének napját. 
Így kerültek üldözőik kezébe, akik keresztény társaikkal 
együtt börtönbe vetették őket, ahol halálos ítélet várt rá-
juk. Sem a vadállatokkal való fenyegetés, sem a halálos 
tőr nem tántorította el őket hitüktől. Mindez 203-ban, 
Septimius Severus császár uralkodása alatt történt. Maga 
a császár szintén karthágói származású volt, véres hadjá-
ratot indított a pártusok ellen, és nem mellékesen buzgó 
keresztényüldözőként diadalívet kapott a római banká-
roktól és pénzváltóktól. Így érthető csak igazán, hogy 
miért volt szükség Jézus „perében” a római helytartó 
ítéletére, hiszen az ítélet ismeretében az egész biroda-
lom területén bárhol elítélhetővé vált egy keresztény, ha 
nyíltan megvallotta, hogy Jézus Krisztus követője. Hitét 
megvalló pedig bőven volt. 
A két fiatal anyát sem véletlenül szemelték ki: Perpétua 
éppen a letartóztatása előtt szült, Felicitas pedig előreha-
ladott állapotban volt. A várható döntés az esetükben a 
hit megtagadása lett volna, a vádlók azonban nem értek 
célt. A két fiatal, társaikkal együtt, vállalta a mártíromsá-

got. Gyermekeiket a keresztény közösség nevelte föl, akik emléküket megőrizték, és ránk hagyományozták. A szen-
tekhez könyörgő imádságban még ma is név szerint említjük őket, pedig vértanúságuk óta 1800 évnél több eltelt! 
Így tehát gyerekeiknek még ma is gondját viseli az Egyház, az egész keresztény világ! Ezt is tudnunk kell, amikor azt 
kérdezi valaki tőlünk, hogy kiket tisztelhetünk e két szent asszonyban.

Március hónaphoz tartozik az „időjárást jósoló szentek” hármassága is. Itt a néphagyomány Sándort, Józsefet és Be-
nedeket nevesíti ilyen módon, mert köztudottan jön a meleg, jön a tavasz. Szent Sándor pápa a sorban hatodikként, 
108-116 között volt Róma püspöke, vértanúságot szenvedett.

A böjtöt ma már sokféle értelmezésben kínálják a méregtelenítő kúráktól kezdve az általánosan vett el-
hízás és túlsúly mérsékléséig bezárólag, de alig hallunk valamit arról, hogy mit jelent a böjt, mint az ön-
megtartóztatás erősítése. Még egyszerűbben: háttérbe szorítása mindannak, ami elvonja figyelmünket az 
egyedül fontostól, hitünk erősítésétől. 
Ha sikerül tudatosan távol tartani magunkat az ismert 8 főbűntől (7 + 1 = kevélység, fösvénység, bujaság, 
irigység, torkosság, harag, jóra való restség + hazugság), biztosak lehetünk benne, hogy nem csak a fölös-
leges kilóinktól fogunk megszabadulni. Az is megtörténhet velünk, hogy elmúlik a böjti időszak, és amit 
addig tartottunk, a későbbiekben is sikerül megtartanunk.
A nagyböjti időszak idén március 9-én kezdődik Hamvazószerdával, és április 24-én, Húsvétkor ér véget. 
A dátumokat nem érdemes megtanulni, mert nem naptár szerinti ünnepekről, hanem a holdjárást követő 
ünnepnapokról van szó, és bár a negyvennapos böjti időszakba befurakodik 6 böjtmentes vasárnap is, 
azért nem baj, ha következetesek maradunk.
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Szent József, Mária jegyese. Ő az, akinek a helyét folyamato-
san keressük Jézus mellett, több-kevesebb sikerrel. Elsősorban 
a különböző filmek szerzőire gondolok, akik egy pásztornép 
egyszerű fiából akarnak kőkemény arcéllel hajóácsot alakítani, 
aki szelíd bár, de harcban áll az egész világgal. Ő az „ács”, így 
aztán a filmbeli Jézus a következő jelenetben egy széklábbal a 
kezében lép elénk. Ami Józsefet a kereszténység szentjévé eme-
li, ezekben az alkotásokban ritkán kap főhangsúlyt: elfogadja az 
angyali üdvözlet után meghozott döntést, és tudomásul veszi, 
hogy innentől kezdve menekülés az élete, amíg Jézus fel nem 
nő. Szereti Máriát és a fiát, a róluk való gondoskodás ténykér-
dés, úgyis fogalmazhatunk, hogy az isteni gondoskodás betel-
jesítője József. Idegen környezetben is egyben kellett tartania 
a családot, védelmezni Máriát a gyalázkodóktól. A művelt és 
tudásával, világnézetével korának legképzettebb emberei fölé 
magasodó Jézus pedig nem akármilyen nevelésben részesült. 
Kortársai egy ilyen válasz esetén, hogy Atyám dolgaiban kell 
eljárnom, első hallásra vajon kire gondoltak? Micsoda rendkí-
vüli ács lehetett az az apa, akinek keze alatt felnőtt egy fiú, és tanítja a zsidókat az Írásról. A görög mondák istenei 
feldühödve bosszút álltak Prométheuszon, mert a tűzzel megszerzett valamit, ami addig csak az isteneké volt. Vajon 
nem ugyanez az indulat vezette a názáretieket, amikor azt tapasztalták, hogy a tudás fénye ott ragyogott fel, ahol 
nem várták? Józsefnek, az embernek a teljesítménye ilyenformán egyedülálló. Jézus, az ember fia mire eléri a felnőtt 
kort, testben és lélekben kész a küldetésre. A keresztény ember érti József  szerepét, együtt érez vele, a Szent Család 
pótolhatatlan tagját látja benne. Mindezért szeretet és tisztelet övezi, és különleges hely a szentek sorában.

Szent Benedek, a bencés rend alapítója, március 21-én halt meg, tiszteletének napja közel 1500 éven át ekkor volt. 
Egész élete jelképesen a nagyböjt lehetett. Az igazság keresése, törekedés a jóra, a megbékélés a világgal, a mértékle-
tesség mindenben, az önfeláldozó adakozás, az erkölcsös élet és a nagylelkűség egyaránt jellemezte őt, ezért bár sok 
szerzetes közösség élt az ő korában, mégis ő emelkedett ki valamennyi közül, és őt választotta példaképül valameny-
nyi közösség. Az, amit a Monte Cassinón alkotott társaival, méltán kapta az „Isten városa a hegyen” elnevezést.
Mindez már történelem, de a hagyomány nem engedi elmúlni. Sándor kikerült a szentek naptárjából, Benedek pedig 
átigazolt júliusba. Mi együtt ismertük meg őket, nálunk együtt is maradtak. A böjti időszak elmélkedései között igazi 
kincsnek számít felfedezni e nagyszerű elődök példáját.

D.CS. 2011. Nagyböjt

Református testvéreink meghívására plébániánk vendége volt Duray Miklós felvidéki magyar 
politikus, író, aki legújabban megjelent könyve kapcsán tartott előadást, melynek címe: A megva-
lósult elképzelhetetlen. A cím akár valami pozitív dologra is utalhatna, de az alcímét olvasva – A 
trianoni békediktátum 90. évfordulójára –, világossá válik, hogy annak az abszurd történésnek 
állít emléket, amelynek során a magyar nemzet egyharmada veszítette el egyik napról a másikra 
a hazáját. Ezeknek az embereknek nincs semmi okuk arra, hogy hazának hívják azt az államot, 
ahol a szülőföldjük van, ugyanis ezekben az államokban ők nem részei a politikai nemzetnek, a 
többségi társadalommal nem közös a nyelvük, nem közös az etniakai származásuk, és legfőképp 
hiányzik a közös jövő tervezése. Az ember hazájában pedig ez nem fordulhat elő. A magyar nem-
zet megmaradásához feltétlenül szükséges, hogy a határokon innen élő magyarok közös jövőt 
tervezzenek a határokon túliakkal, akik lélekszámuknál, és jogi helyzetüknél fogva nem tudnak 
maguknak lehetőséget teremteni a szülőföldjükön való boldogulásra. Ennek megfelelően kell a 
térség gazdaságát is megszervezni. Végül reményét fejezte ki – és ezzel együtt minden elszakított 
területen élő magyar reményét is –, hogy a szülőföldje egyszer majd újra a hazája lesz. 
Isten segítsen minket erre az útra! 
Horváth                                                                                                                              fotó: Magyar Hírlap 
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Világos, de nem szájba-
rágós. Költői. Lelkesítő, 
de nem túlzó. Várat-
lan, mégis természetes. 
Ilyesféle jelzők jártak 
az eszemben, amikor a 
most bemutatkozó tánc-
csoport 2009-es videó-
ját láttam. A felvétel plé-
bániánk Szüreti Bálján 
készült, és emlékszem 
azon gondolkodtam, mi-
lyen jó ötlet is ez: szavak 
nélkül mesélni el érzése-
ket, gondolatokat. Külö-
nösen egy olyan korban, 
amikor a misszió verbális 
formái nehézkesebbé válnak 
az emberek elszigeteltsége, 
egymás iránti bizalmatlansá-
ga, egyáltalán az egyház el-
utasítottsága miatt. Az akko-
ri csapat összetétele némileg 
átalakult, ám plébániánkról 
már hárman részt vesznek a 
tánccal járó örömökben, és 
áldozatokban is. Benke Dóri 
alapító tag, a továbbiakban 
ő, és a csoport vezetője Nagy 
Szilvia mutatják be a mun-
kájukat, és törekvéseiket. 

-A táncszínházunk vezetője, 
a koreográfusunk, Nagy Szil-
via, 21 éves -kezdi Dóri. A 
darabjaink történetétől kezd-
ve a koreográfiáig mindent 
ő talál ki. Ő vágja meg a ze-
néket is, szervezi a csapatot. 
A csapat egyre jobban for-
málódik, akik itt táncolnak, 
nagyon elhivatottak, hiszen 
minden szombatjukat erre 
áldozzák, teljesen önkéntes 

alapon. Ezt sokan nem is 
bírják, ezért sajnos egy-két 
alkalom után úgy döntenek, 
hogy nem vállalják be. Vi-
szont legutóbbi darabunk-
hoz a tagok már egyenként 
is megtalálták a szerepüket 
azon kívül, hogy a jelenete-
ket, táncokat megtanulják, 
szinte mindenki vállalt magá-
ra külön feladatot: díszletké-
szítést, jelmez-összeállítást, 
plakátok, jegyek tervezését és 
nyomtatását például. Ez sze-
rintem azért nagy szó, mert a 
fiatalok többsége 20 év alat-
ti, csak néhányan vagyunk 
afelett. Két fő kivételével még 
mindenki iskolába jár.
Értéknek tartom, hogy ha-
bár különböző vallásúak va-
gyunk, rivalizálás semmilyen 
szinten sincs. Mindenki ke-
resztény: többen az Autonóm 
gyülekezethez tartoznak, a 
Golgotához, Pünkösdi gyüle-
kezethez, Eszti, Bence és én 
pedig katolikusok vagyunk. 
Nincs ellentét emiatt egyálta-
lán, mindig imádkozunk pró-

bák és fellépések előtt, 
közösen, kötetlen imá-
val. Jézus szeretete tart 
minket össze, az elhiva-
tottság és a tánc iránti 
szeretet. 
-Mikor alakultatok, és 
hogyan, illetve kikből?
-A jelenlegi csapat 
2010. júniusában ala-
kult ki, amikor az ere-
deti Awakening Dance 
Corporation kettéoszlott 
-veszi át a szót Szilvia. 
Úgy éreztük, hogy két 
külön csapatban haté-

konyabban tudunk együtt 
dolgozni. A társulat tagjai 
különböző módon kerültek 
hozzánk. Vannak, akiket 
személyes ismeretség alap-
ján hívtunk meg, de akadnak 
olyanok is, akik egyszerűen 
hallottak rólunk és szerettek 
volna csatlakozni.
-Mik a csoport célkitűzései?
-Szeretnénk a darabjainkat 
minél több helyen előadni. 
Szeretnénk, ha minél több 
emberhez eljutna az üzenet, 
hogy van kiút a sötétségből, 
vezet út felfelé a kilátásta-
lanságból. Szeretnénk Jé-
zust hirdetni mindazoknak, 
akiket el tudunk érni. Ezek 
az evangelizációs célkitűzé-
sek. Mindezt gyakorlati alap-
ra helyezve, igyekszünk több 
városban, illetve Budapesten 
számos helyen összehozni 
egy-egy bemutatót. Hosszú 
távon reménykedünk abban 
is, hogy egyszer saját, vagy 
bérelt színházteremben tart-

Tánc - Krisztusért
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Karitász hírek
Kedves Testvérek!

Az elmúlt évben ruhagyűjtő akcióinkkal sokat tudtunk segíteni egymáson. A megunt, de jó állapotú 
ruhák hamar gazdára találtak a közösségen belül. A maradék ruhákat cigány kissebségeknek szállí-
tottuk el.
Továbbra is folytatjuk a gyűjtést: JÓ állapotú (nem szakadt, foltos) ruhákat, cipőket várunk további 
csere-berére. Segítsünk egymásnak, mert jót tenni jó ☺

Sport- és egész-ségnap 
május 21-én szombaton 9 órakor 

A programról:
A megszokott futó- és kerékpáros versenyen túl görkoris és gördeszkás ügyességi verseny várható.
Taekwon-do, kommandós, torna és jógabemutatót láthattok .
Egész délelőttön át különféle sportokban próbálhatsz szerencsét. Kóstolhatsz egészséges ételeket, 
lesz totó, halfogás, lóverseny,és sokféle kézműves és ügyességi játékokkal várunk.
Minden versenyző ajándékot kap!
Gyűjtünk játékokat, ajándéktárgyakat, felajánlásokat (segítséget a rendezvény lebonyolításához, és 
pénzt az érmek megvásárlására).

Érdeklődni lehet: Kornhoffer Tünde 06 20 264 84 49

hatjuk az előadásainkat. 
-Miről szólnak az előadásai-
tok?
-A darabjaink és a táncaink 
alapvetően nem a Bibliát, 
vagy a benne található tör-
téneteket, vagy tanulságo-
kat mesélik el. Arra törek-
szünk, hogy a közönségünk 
közel tudja magát érezni a 
darabokhoz, hogy meg tud-
juk szólítani az embereket 
és adhassunk nekik egy ki-
utat, egy választási lehetősé-
get. Fel akarjuk tárni előttük 
"Az Utat", Jézus Krisztust. 
Mindent megteszünk, hogy 
ezt a táncon keresztül - ami 
az az ajándék, ami nekünk 
adatott - vihessük véghez. A 
legutóbbi előadásunk példá-
ul, az Életet egy életért című 
színdarab drogos fiatalokról 

szólt, akik próbálják feldol-
gozni a szörnyű valóságot, 
ami az életükben van. Ez a 
darab szembeállítja a keresz-
tény fiatalságot és a világi 
fiatalságot, és megmutat-
ja azt is, hogy hova vezet a 
világ Krisztus nélkül. Mivel 
én írom a darabokat, ezért 
arról szól, ami engem foglal-
koztat, vagy ami felmerül az 
életemben, vagy éppen olyas-
mi, ami mélyen érintett, mint 
például a "Requiem egy álo-
mért" című film, ami alapján 
a színdarabot is írtam.
-Ennek a fajta missziónak 
vannak-e gyökerei, hagyo-
mányai?
-Keresztény körökben a tánc 
nagyon újkeletű dolog. So-
kaknak idegen, hogy tánc-
cal is lehet az Urat dicsérni, 

azért előfordul, hogy nehéz 
dolgunk van. Én úgy gondo-
lom, hogy ez igencsak úttö-
rő munka, amit mi végzünk 
-fejti ki Szilvia. 

Az emberek, a korok változ-
nak, de Krisztus örök. A nyel-
vek, a hangok változnak, de 
a hívás örök. A hivatások, a 
gyakorolt erények változnak, 
de az öröm örök. A Krisztus-
hívők számára a legnagyobb 
öröm, amikor megtalálják 
azt a formát, amiben legjob-
ban kifejezhetik szeretüket 
Istenük felé. Mert ezt is Is-
tentől kapták. A bennünk 
visszhangzó teremtést. És a 
teremtés örök. 
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AJÁNLÓK

Ajánlóként kérjük fogadják sze-
retettel Benke Gábor és Andrea 
testvéreink beszámolóját a tavalyi 
felnőtt lelkigyakorlatról, amelyre 
idén is Szigetmonostoron kerül sor 
április 15-17-én. 
„Régóta vonz bennünket az újtelepi 
Fatimai templom közössége. Lak-
hely szerint korábban ugyan a Hő-
sök téri Boldogasszony templomba 
jártunk misére és családos hittan-
ra, de egy idő után erősebben kez-
dett hatással lenni a közösség ránk 
Újtelepen.
Egy napon – nekünk újdonság-
ként, a többieknek már szinte ha-
gyományként - meghívást kaptunk: 
vegyünk részt a felnőtt hétvégi lel-
kigyakorlaton Szigetmonostoron! 
Mindig is nyitottak voltunk új hely-
zetek, új közösségek mélyebb meg-
ismerésére és egyúttal úgy éreztük, 
a résztvevők jó részét már elég jól 
is ismerjük, elhatároztuk, hogy mi 
is elmegyünk. Igazából mi voltunk 
inkább ismeretlenek a többieknek, 
addig még nem vettünk részt több 
napos, egész napi elfoglaltságot 
jelentő programokon, ahol termé-
szetesen mindig sokkal közelebb 
kerülnek az emberek egymáshoz. 

Virrasztás a „Getszemáni kertben”

A Nagyhét különleges idő a keresztény ember számára, amíg a 
böjtben a lemondást tapasztalhatjuk meg, addig a virrasztásban 
az az elhatározásunk valósul meg, hogy együtt legyünk Jézussal 
szenvedése órájában, ahogyan Ő is szüntelenül velünk van a meg-
próbáltatásokban. 
Nagycsütörtök este keresünk egy csendes helyet, ahol magunk 
maradhatunk Krisztussal, akit a gyertyák fénye jelképez. Hívunk 
mindenkit az idei nagycsütörtöki estére is április 21-én a virrasz-
tásra az Ócsai Parkerdőbe, hogy együtt imádkozhassunk.

Kíváncsian de őszinte reményekkel 
vártuk, hogy milyen se-
gítséget fog nyújtani az 
Istennel való együttlét, 
a közös imák megélésé-
ben.
Az igazi meglepetés az 
esti közös ima és étkezés 
volt. S bár böjtöt tartot-
tunk, az egyszerű de kö-
zösen elfogyasztott éte-
lek sokkal finomabbak 
voltak így, mint otthon. 
Felejthetetlen és na-
gyon mélyen megérintő 
hangulatban telt az esti imádság és 
a közösségben megtartott mise. Az 
asztalon égő gyertyasor, a gitáros 
énekek, az összekapaszkodott kezek 
- számunkra igazán leírhatatlan él-
ményt és környezetet nyújtott Isten-
hez való lelki felemelkedésünkhöz 
a bensőséges, családias hangulatú 
szertartás.
Szombaton a zsolozsmával ismer-
kedtünk, majd csoportos beszél-
getésekben érdekes és tanulságos 
élménycsere folyt: ki hogyan imád-
kozik és a közös imák szerepéről, 
fontosságáról.
Délután Jézus Keresztútjáról elmél-
kedtünk. Egyéni gondolatainkat, ér-
zéseinket oszthattuk meg egymással 

a krisztusi üzenet fényében. Ezek a 

beszélgetések nemcsak emberileg 
nyitottak meg bennünket egymás 
irányában, de nagyban hozzájárul-
tak saját magunk, fejlődési lehetősé-
geink megismeréséhez, hitünk, lelki 
életünk épüléséhez, erősödéséhez. 
A gyönyörű napsütéses időben még 
egy kellemes sétára is lehetőségünk 
volt egy kis fagyizással, kávézással 
fűszerezve. Az estig maradók pedig 
egy filmet néztek meg együtt, mely-
lyel kerekké vált ez a nagyon kelle-
mes, szép, lélekemelő hétvége.
Köszönjük mindenkinek, aki mun-
kájával, szeretetével és részvételé-
vel hozzájárult ehhez a nagyszerű 
hétvégi élményhez!” 
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Aranycsillag jógaklub foglalkozásai

Hétfő  18.30-20.00-ig Hatha jóga 

Kedd  8.00-9.30 Naliní Női Jóga 
 18.00-19.30 Hatha jóga 

Csütörtök  18.30-20.00-ig Hatha jóga 

Péntek  16.00-17.00 Flower jóga lányoknak  
17.30-19.00 Naliní női jóga   

Hatha jóga: tartásjavító, stresszoldó, általános erősítő, nyújtó és lazító hatású jóga.
Naliní női jóga: Női szervek, medence és záróizmok erősítése, általános kondicionáló és erőnlétfokozó jóga, hatha 
jóga elemekkel.
Flower jóga: 7-14 éves korú lányok erősítő, tartásjavító jógája, sok játékkal és nevetéssel. 

információ: Kornhoffer Tünde 06 20 264 84 49

Csütörtökön 9 órakor jön össze a nagyteremben a Csillagom 
Baba-Mama Kör. Az öröm kedvéért járunk ide, a zenélés, 
éneklés, mondókázás örömét adjuk kisgyerekeinknek, vala-
mint azt a tapasztalatot, hogy élvezhetik az édesanya osztatlan 
figyelmét. Az óvodába még nem járó kisgyermek már igényli 
más gyermekek társaságát is, és persze az édesanyák is szíve-
sen beszélgetnek hasonló „cipőben” járókkal.
9-től fél 10-ig van az érkezés, azért adunk rá magunknak vi-
szonylag hosszú időt, hogy ne kelljen az utolsó pillanatban beesnünk, ne csak 
fizikailag, hanem lelkileg is megérkezhessünk. 
Néptáncolással kezdünk, egyszerű, vidám mozgás, éneklés segíti a ráhan-
golódást. Utána körbeülünk, és rövid ima után következnek a többnyire is-
merős és mutogatható énekek, mondókák. A kisgyermeknek biztonságot ad 

az ismétlés, ezért mondunk el minden versikét kétszer-háromszor. No persze azért is, 
hogy megtanuljuk, és otthon gyakran elővehessük őket. Többünkkel előfordult, hogy 
a gyermek a klubon ki sem nyitotta a száját, egész idő alatt csak szaladgált – otthon 
meg egész héten át verselt. Ezért is hagyjuk a végére az egymással való beszélgetést, 
és az elején csak a gyermekünkre igyekszünk figyelni. A gyermek szaladgálása sem 
kell, hogy feszélyezzen minket. Végre egy hely, ahol biztosan nem zavar! Arra azért 
figyelünk, hogy játékszerrel még ne vonja el a többi baba figyelmét. A csörgőket is csak 
akkor vesszük elő, amikor a mondókát kísérjük vele.
A pici gyerekek hamar elfáradnak. Ilyenkor gyorsan megterítünk, és közös ima után 
együtt falatozunk (lehetőleg egészséges) finomságokból. Közben a játékoskosár is elő-
kerül, a kicsik persze még nem tudnak együtt játszani, a legjobb esetben békésen ját-
szanak egymás mellett. 
Kívánjuk, hogy betölthessék hivatásukat ezek az alkalmak, és az öröm növe-

kedjék általuk!
Szöveg: Ébényi Anna

Érdeklődni lehet Magyarkúti Juditnál (06-20-205-7616)
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Együtthangzó

2007-ben, a Kaszab családot bemu-
tató interjúban már találkozhattunk 
Tiborral. Éppen akkortájt tartottak 
templomunkban egy gospel zenét 
bemutató koncertet, amiben az egész 
család részt vett. Így aztán nem titok, 
hogy Tibor szívének milyen zene 
kedves. Ilyen stílusban zenél a Szent 
István Bálokon, és ezt a zenét játsza 
a szentmiséken is. Olyat, ami képes 
közelebb vinni bennünket Istenhez. 
Őt legalábbis közelebb vitte. Hogy 
hogyan? Tibor erről is mesélt. 

-Mikor kezdtél el zenélni, és milyen 
indíttatásra?

A középiskolás éveim elején kezd-
tem el zenélni. Vettem egy gitárt, és 
úgy éreztem nekem ez menni fog. 
Árgus szemekkel figyeltem a nagy-
bátyámat, amikor gitározott, aztán 
vettem kottákat, és azokra meredtem 
nagyra nyitott szemekkel. Annak el-
lenére, hogy a családban nagy zene-
hallgatás ment mindig, természetes 
volt, hogy mindenkinek van nótája, 

hogy dalban fejezze ki magát az em-
ber, de a hangszeres zenélés nem volt 
jelen. Úgyhogy teljesen magamtól 
tanultam meg zenélni. Aztán egyszer 
csak ráakadtam Johnny Cash-re, és 
az heurisztikus élmény volt! Azt gon-
doltam: ez az igazi, ez a közvetlen, 
a közönséggel szoros kapcsolatban 
létező beszélgetős stílus az, amilyen-
ben én is szeretnék megnyilvánulni. 
Ő és a kortársai az amerikai népzenei 
alapokon nyugvó zenét játszottak, 
amibe szinte mindent beleolvasztot-
tak: a néger spirituáléktól a beat-en 
keresztül a rock and roll-ig. Minden-
esetre olyan előadásmód volt, ami 
odaszegezett a magnó elé. Úgyhogy 
a saját zenémmel is addig próbálkoz-
tam, amíg valami ilyesmi nem sült ki 
belőle. 

-Akkor ezen keresztül találkoztál a 
gospellel is?

-Johnny Cash és kortársai egy- két-
száz év zenéjét szintetizálták, és ott 
volt közte ez a fekete zenébe oltott 

fehér vallásos zene is. Azt vettem 
észre, hogy az albumaikon mindig 
van egy-két gospel dal, sőt legtöbb-
ször ezekből összegyűlik egy-egy 
önálló albumnyi. Arra figyeltem föl, 
hogy a gospel-dalaik mennyivel erő-
sebb érzelmi töltetűek; mintha több 
örömmel készülnének… Elkezdtem 
utánanyomozni a gospelnek. Akko-
riban nem jártam templomba, és az 
angol nyelvet is éppen csak kezdtem 
tanulgatni, ám ott találtam magam 
egy olyan zenei környezetben, ami-
nek a kellős közepében egy Jézus 
nevű személy áll. Persze hogy kiváncsi 
lettem, hogy ki ez a Jézus, ki akartam 
deríteni, és mondhatjuk, hogy ez a 
folyamat a mai napig tart. 

-A szentmiséken miért kezdtél el ját-
szani?

-Azt hiszem, akkor éppen valami-
ért egy zenész sem ért rá, aki vállalni 
tudta volna a szentmisét. Felmerült, 
hogy zenélhetnék én, hiszen a gitáros 
énekkar tagjai korábban is bevontak 
a munkába, együtt zenéltünk már 
egy ideje. Én a gospelhez értek, de 
mit keres ez a zene egy magyar ka-
tolikus misén? Fontos volt, hogy a 
szentmisén kezdettől fogva legyenek 
olyan dalok is, amiket már mindenki 
ismer. És ezért sem lehet végig csak 
gospel dalokból a mise: szétfeszítené 
azokat a kereteket, amiket mélysége-
sen tisztelek. Csak bizonyos részeken 
szúrtam be az „én zenémet”, ott ahol 
felszínre kerülhet az a többlet, amit 
a gospel nyújthat, és amit én szere-
tek benne. Megadja a zenésznek azt 
a lehetőséget, hogy kilépjen a kö-
töttségekből, és megmutassa, hogy 
milyen hatással volt rá a szentmise. 
A gospelben a személyiség nagyon 
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fontos. Ilyenkor a szólista egy kicsit 
felemeli a hangját, tónust vált, és ez-
zel bekerül a levegőbe az, amit ő érez, 
amit benne Isten szava kiváltott. És 
ezért nem lehet rákészülni sem – per-
sze mindig elképzelek egy hangula-
tot, néhány tömör rímben egyfajta 
lüktetést –, de minden alakul még 
az utolsó pillanatban is. Éppen ez a 
spontaneitás fog meg a gospelben. 
Kétszer ugyanúgy nem tudnánk vé-
gigzenélni a misét, hiszen Isten üze-
netének először meg kell hozzám ér-
keznie, hogy kiváltsa a zenét. Hogy 
sikerült-e rásegítenem, rásegítenünk 
arra, hogy az üzenet megérkezzen 
az emberekhez azt csak a mise után 
látom: ha több a felfelé szegezett te-
kintet, ha több a szemlélődő – akár 
a külső, akár a belső valóságot nézik 
éppen –, akkor tudom, hogy mi nem 
csak zenéltünk, ők meg nem csak egy 
zenei előadást hallgattak. 

-Vannak-e távlati terveid ezzel a ze-
nével a szentmise keretein belül? 

-Ez az én templomi zenélésem a 
véletlenből pattant elő, és hirtelen al-
kalmakon formálódott ilyenné. Úgy-
hogy ezt most egy tanulási időszak-
nak tekintem. Nagyon sok tervem 
van persze, meg ötletem is, de ezek 
megvalósítására egyenlőre se lehető-
ségem, se időm nincs. Már annak is 
örülhetünk, hogy idáig eljutottunk, 
és ebben nagy szerepük volt a zenész-
társaimnak, akik ott voltak, és hoz-
ták a lelkesedésüket, hogy csináljuk. 
Úgyhogy köszönöm Lengyák Balázs-
nak, Szász Bernátnak, és fiamnak, 
Sebőnek, hogy együtt zenélhetek ve-
lük!  

szhe

PLÉBÁNIÁNK PROGRAMJAI 2011
Márc. 9.   HAMVAZÓSZERDA
Márc. 13-15  Felsős hétvége
Márc. 15.  Alsós kirándulás
Márc. 25-27  Közös ifjúsági hétvége
Ápr. 2.   Elsőszombat 17 óra
Ápr. 1-3.  Bérmálkozók hétvégéje
Ápr. 7.   NABIT Ifjúsági keresztút Havannán
Ápr. 8-10.  Alsós hétvége
Ápr. 15-17.  Felnőtt lelkigyakorlat Szigetmonostoron 
Ápr. 21.   Nagycsütörtök- virrasztás éjszaka
Ápr. 22.  Nagypéntek
Ápr. 23.   Nagyszombat
Ápr. 27.   Közös hittan (gimisek) főpléb.
Ápr. 29-1.  Márianosztrai zarándoklat
Máj. 7.  Kertészkedés és Székelykapu-állítás
Máj. 7.  Elsőszombat 17 óra
Máj. 14.  Rózsafüzér zarándoklat
Máj. 15.   Templombúcsú
Máj. 18.  Közös hittan (gimisek) Szemere
Máj. 21.  Sportnap
Máj. 27.  Bál 20+
Máj. 29.  Elsőáldozás
Jún. 3-5.  Családos hétvége
Jún. 4.   Elsőszombat 17 óra
Jún. 4.   Utcai tánc
Jún. 10.  Gimis bál
Jún. 12.  Pünkösd
Jún. 17-18  Kerékpártúra
Jún. 26.  ÚRNAPJA
Jún. 29- 5.  Közös Gimis tábor
Júl. 9-15  Alsós tábor
Júl. 9-15.  Felsős tábor
Júl. 25-31.   Erdély kerékpárral és a nélküle
                                 (Csík, Pottyand)
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Urnafülkék válthatók a 
Fatimai Szűzanya Templom

altemplomában.

Érdeklődni lehet a templom 
nyitvatartása idején a sekrestyében.

Tel.: 0630 266 3587

Szent  István Védnöke
Megjelenik havonta 2500 példányban Soroksár-Újtelepen a Fatima Csillaga alapít-

vány gondozásában
Felelős kiadó: Király A. plébános, 

Szerkesztő: Szabóné Horváth Edina, 
Kiadvány szerkesztő: Simoncsics Gy.,

Hirdetések: Tamási F. Tel.: 0620 9289 801
Cím: Szt. István plébánia 1237 Bp. Szt. László u. 149.

Mobil: 0630 266 3587, tel.: 630 2100 
Email: fatima.ujtelep@gmail.com, Honlap: www.fatimaiszuzanya.hu

A XXIII.kerület Vasfű u. 23 alatt épülő 
négylakásos társasházban még 3 db 50nm-
es lakás leköthető. Minden lakáshoz saját 
használatú kertrész és gépkocsibeálló tar-
tozik! Kiváló hőszigetelés, alacsony rezsi!
 Ár.15,5-16,5 M Ft. 
Tel.:06-20-9289-801, Web: www.vasfu.
rt.hu

Soroksár csendes, nyugodt részén 
a Csibuk és Sürgöny utca sar-

kán négylakásos sorházban még 
három kulcsrakész lakás eladó. 89 

nm,saját gépkocsibeálló, 19 nm 
terasz.

Ár:26,5 M Ft. Tel: 06-20-9289-801
WWW.CSIBUK.RT.HU

HIRDETÉSEK

Yvette virágüzlet
Virág, ajándék, alkalmi,
menyasszonyi csokrok,

kosarak, koszorúk
megrendelhetők

1237 Bp. Vörösmarty u. 221.
Tel.: 284 86 14

Kedves Olvasóink!
Az újság kiadója a Fatima Csillaga Alapítvány az elmúlt évben 

adományokból,
az 1 százalék személyi jövedelem adó felajánlásokból

(402.161 Ft), a
soroksári önkormányzat civil szervezetek számára kiírt pályázatán 

(100.000Ft)
és az NCA közép-magyarországi civil szervezeteknek lehetőséget 

biztosító pályázatán (250.000 Ft) elnyert pénzből 
biztosította az újság megjelenését.

Kérjük olvasóinkat, hogy rendelkezzenek idén is adójuk 
1 százalékáról a

Fatima Csillaga Alapítvány javára!
Nagyböjt és szentek Adószámunk: 18258789-1-43


