2020. Szent Mihály havának 27. napján

BékeHír

78. szám

Az Angyalföldi Szent László Plébánia lapja

ISTEN HOZOTT!
ÖRÜLÜNK, HOGY ELJÖTTÉL!
NEM

GYERE BE
ÉS IMÁDKOZZUNK
KÖZÖSEN AZOKÉRT,
AKIK NEM TUDNAK
ELJÖNNI!
LEHETŐLEG VEGYÉL
FEL MASZKOT,
AMELY TAKARJA
AZ ORRODAT
ÉS A SZÁDAT
TARTS
TÁVOLSÁGOT
A TÖBBIEKTŐL!
KÖSZÖNJÜK!

A tartalomból:

LÁZAS
VAGY?

IGEN

JOBBULÁST!
KÉRLEK VIGYÁZZ MAGADRA ÉS
A TÖBBIEKRE IS!
NE GYERE BE
A TEMPLOMBA!

NEM

NEM

ROSSZUL
ÉRZED
MAGAD?

GYENGÉNEK
ÉRZED
MAGAD?

IGEN

HA ROSSZUL VAGY,
FORDULJ
ORVOSHOZ!
VIGYÁZZ
A TÖMEGKÖZLEKEDÉSNÉL!

IGEN

ányügy i
sú lyosbodó járv
A napról napra
ri, hogy
az érsekség ké
helyzet miatt
lelősség
kért érzett fe
a felebarátain
és szájat
giákon or rot
miatt a litur
szt!
ban vegy ünk ré
eltakaró maszk

KERÜLD A
KONTAKTUST!
HA BAJ VAN KÉRJ
SEGÍTSÉGET!
/A PLÉBÁNIA SZÁMA: 3
200 766/
A MISÉT NÉZD A
BONUM TV-N VAGY
KÖVESS MINKET
FACEBOOKON!

Elmélkedés • Teológia • Mese • Vers •
Közös élményeink

BékeHír

78. szám

2020. szeptember 27.

Vezércikk
Ne

vegyünk levegőt!

Azt mondják, hogy a koronavírus levegővétellel terjed. Ha szeretnénk megakadályozni azt, hogy elkapjuk, egyszerű a megoldás:
nem kell levegőt venni. De levegő nélkül nem lehet élni...
Kell az oxigén. Meg mozogni is kell, ételre is szükségünk van,
arról nem is beszélve, hogy dolgozni is kellene, és tanulni… és ott van
az imádság is.
Apropó, imádság… Ima nélkül nehéz élni, sőt szerintem nem is
lehet. Ha valaki többé már nem imádkozik, akkor meghalt. De ez a
halál a lélek halálát jelenti, mivel egyes szentek arról beszélnek, hogy
majd ott, az örök életben is imádkozni fogunk, olyan imádsággal, ami
az ember szívét végtelen örömmel fogja betölteni.
És mi a helyzet a templommal? Ha el tudunk menni a piacra,
akkor a templomba is be tudunk menni. Természetesen oda kell figyelni arra, hogy kerüljük a kézfogást, az érintést, ügyelni kell arra
is, hogy ne álljunk nagyon közel a másikhoz és ami a legfontosabb, ha
betegnek érezzük magunkat, akkor ne menjünk a templomba, de még
vásárolni se, sőt lehetőleg hívjuk fel az orvosunkat telefonon és ne tömegközlekedéssel menjünk a vizsgálatra. A vásárlásban és az ügyintézésben kérjünk segítséget a szomszédoktól vagy a közösségünkből.
Ha minden beteg ember otthon maradna, akkor nagyon gyorsan véget
érne a járvány. De sajnos sokan vannak úgy, hogy csak kicsit betegek,
köhögnek, de biztos az allergia, aztán egy óvatlan mozdulattal, tüs�szentéssel, vagy érintéssel meg tudnak másokat is fertőzni.
A karantén alatt sokan beszámoltak arról, hogy annyit még
életükben nem imádkoztak, annyi misét még sohasem hallgattak az
interneten, és annyit még soha nem telefonáltak, mint a vírus alatt.
Megváltozott az életünk, és olyan jó lenne, ha nem térne vissza a hétköznapi kerékvágásba. Olyan jó lenne, ha továbbra is odafigyelnénk a
másikra, felhívnánk telefonon, segítenénk, amiben csak lehet, imádkoznánk egymásért, odafigyelnénk az idős, beteg szomszédainkra,
ismerőseinkre.
Ez az időszak széttörte a megszokott keresztény életünket is.
Voltak olyanok is, akik elfelejtkeztek Istenről. A félelem, és a rettegés
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bezárta őket az önzés világába. Mások pedig kezdték újra felfedezni a
hitüket, keresték a lehetőséget, hogy hogyan is lehetne ebben a nehéz
időben megélni a kereszténységüket.
A templomban elhangzott liturgiában talán még soha nem kapcsolódtak bele ilyen sokan. Volt olyan szentmise, amit 6000-en néztek
meg, sőt a hétköznapi miséknek rendszeresen 200-300 hallgatója volt.
Persze mondhatjuk, hogy ez azért nem teljesen olyan, de ez a szám azt
jelenti, hogy ha vasárnaponta 15 mise lenne, és minden misén teljesen
tele lenne a templom, akkor tudna ennyi hívő együtt imádkozni.
Úgy tűnik, hogy ez a járvány még nem ért véget. Vagyis van még
lehetőségünk arra, hogy új utakat találjunk, van lehetőségünk arra,
hogy segítsünk a másiknak. De miben lehet segíteni? És kihez forduljak, ha baj van, ha úgy érzem, hogy a magány összenyom, vagy nem
tudom megoldani a bevásárlást… És kinek segítsek, ha nem igazán
tudom, hogy hogyan kezdjem el?
Természetesen elsősorban a családtagjainkon segítsünk és azokon, akik mellettünk laknak. Azonban ha másoknak is szívesen segítenénk, akkor azt jelezzük a plébánián, akár levélben vagy telefonon.
De ha segítségre van szükségünk, akkor azt is jelezhetjük a plébánián.
Figyeljünk oda egymásra, és bátran vegyünk levegőt!
Antal atya
Emlékeztetőül a plébánia elérhetőségei:
1139 Budapest, Béke tér 1/a, Tel.: 320 07 66
angyalfoldiszentlaszloplebania@gmail.com

Víruscikk
Korlátok

között

Egy gyönyörű húsvéti szertartás – a Nagypénteki Szent Liturgia – felemelő pillanata, amikor énekelve hangzanak el az egyetemes
könyörgések. Évről évre az a megtiszteltetés ér, hogy az egyik imát én
énekelhetem az aszisztencia többi tagjával együtt. Az a fohász, amelyet én imádkozom, így szól: „Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek: az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy szándéka
szerint szolgálják mindenki szabadságát, és az áldott békét.” Hogy kapcsolódik mindez most ide? Elmondom.
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Mikor a szerkesztő-bizottsággal átnéztük a készülő lapszámot, jól
látható volt, hogy a koronavírus komoly szerepet kapott az újságban,
ami természetes, hiszen életünk mindennapjait is teljes mértékben
áthatja. Antal atya lelki, spirituális szinten közelítette meg a kérdést,
más cikkben a közösségi hatásairól esett szó, bennem viszont folyamatosan az a kérdés merült fel, hogy mennyire esendő az emberiség,
mennyire kiszolgáltatott mindannak, ami körülveszi élete során. Újra
és újra az a történelmi tapasztalat jutott az eszembe, hogy számtalan
lényeges dologban az emberiség semmit nem tanul és szinte mindent
elfelejt. Amióta ugyanis ember él a földön, folyamatosan újabb és újabb
betegségekkel, ismeretlen járványokkal nézett szembe, és a régi korokban mindaz, amiből most ízelítőt kapunk, a mindennapok rendszeres
része volt. Korábban ezek a szörnyű ragályok szinte akadály nélkül
pusztítottak és ez azért szörnyű számomra, mert utólag elemezve a
történteket - a konkrét járványokat - szinte mindig volt olyan ember,
tudós vagy orvos, aki megmondta, mit kellene tenni, de a népek akkori
vezetői, tudósai nem törődtek velük. Angliában például egy londoni
orvos, John Snow az 1854-es kolerajárvány idején az egyik szegénynegyedben részletes statisztikát készített a halálozások térbeli eloszlásáról és ennek segítségével sikerült lokalizálnia egy fertőzésforrást: egy
közkutat. Elméletét, miszerint a kolerát az ivóvízbe bekerült mikroszkopikus lények okozzák, nem fogadta el az orvostársadalom. Pedig
gyakorlati bizonyítékot is „mellékelt” a felfedező: miután lezáratta a kutat, a környéken napok alatt megszűnt a járvány. Ugyanebben az évben egy olasz orvos, Filippo Pacini azonosította is mikroszkópja alatt
a kórokozó baktériumokat, sőt publikálta is feltételezését, hogy ezek
okozzák a betegséget, ám őt sem vették komolyan. És Semmelweis Ignác, az „Anyák Megmentője”? Végül beleőrült abba, hogy korának vezetői nem voltak képesek felfogni, megérteni a nyilvánvaló tényeket és
nem álltak mellé.
Éppen ezért volt számomra lenyűgöző és felemelő érzés, hogy
úgy éreztem, a Jóisten meghallgatta imáinkat. Országunk, népünk
és szűkebb lakóhelyünk, Angyalföld vezetői, akikért folyamatosan
imádkozunk, számomra lenyűgöző szakértelemmel, határozottsággal
és felelősséggel álltak a küzdelem élére, a legjobb, legelismertebb szakemberekkel konzultáltak, és hoztak számtalan új törvényt és rendeletet, amelynek kivétel nélkül egy célja volt: Magyarország, és az itt
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élő emberek, családok védelme, megsegítése, támogatása és a járvány
hatásainak hatékony csökkentése. Jogászként még inkább felfoghatatlan volt számomra az a hatalmas – és kívülről az átlagember számára
láthatatlan – jogszabály-szerkesztési háttérmunka, amely lehetővé tette a könnyebb és egyszerűbb hatósági eljárásokat, a személyes ügyvitel
kiküszöbölését, mindezt szinkronban azzal, hogy a gazdaság működhessen, a munkahelyek lehetőség szerint megtarthatóak legyenek, a
hiteltörlesztő családok ne kerüljenek kilátástalan helyzetbe és folytathatnánk a sort. Ezek NEM maguktól értetődő dolgok! Egy hibás döntés, egy késlekedve hozott intézkedés emberéletek tízezreit követeli:
emlékezzünk az olaszországi képsorokra, a tömegsírba temetett halottakra, a holttesteket szállító katonai teherautók hosszú sorára. Kimagasló szakértelem, profi csapat és határozott, felelős irányítás kell a védekezéshez, és emellett is óriási felelősség egy-egy döntés elhatározása
és kivitelezése. Ide tartoztak például a kórházi látogatási tilalommal
kapcsolatos intézkedések, amelyek egyszerre jelentettek védelmet a
járvány terjedése ellen, ugyanakkor okoztak fájdalmas sebeket: a családunkban például egy kedves szeretett hozzátartozónk hunyt el úgy,
hogy nem lehettünk mellette végóráiban, nem búcsúzhattunk el tőle.
Számtalan emberi életet lehetett ugyanakkor megóvni azáltal, hogy a
kizárólag kórházban ellátható betegeket leszámítva mindenki hazakerülhetett, akiről hozzátartozói is gondoskodni tudtak, és így elkerülhették a kórházban sokkal inkább fenyegető fertőződést. Emellett
járványkórház épült, és az egészségügyi rendszer felkészülten áll az
ismeretlen ellenséggel szemben. Valódi büszkeség töltött el, mikor láttam és átgondoltam mindezeket.
Ma már komoly szigorral ellenőrzik a maszkviselést, ám korábban ez csak ajánlott volt, és ebben az időben az is felemelő érzéssel töltött el, hogy honfitársaim javarészt fegyelmezetten, egymás iránti felelősséggel használták a betegség terjedését akadályozó szájmaszkokat.
Itt külön is meg szeretném köszönni a plébániánkon szolgáló Fábián
főorvos úrnak, hogy mindenkinek, akivel kapcsolatba került, részletes
szakszerűséggel bizonyította be, támasztotta alá a maszkviselés fontos
megelőző szerepét, és cáfolta az annak értelmetlenségét bizonygató felelőtlen gondolatokat.
Lehet, hogy a járvány csendesedik. Lehet, hogy talán nem olyan
nagy a veszély, mint amilyennek első pillanatban látszott. Talán – és
5

BékeHír

78. szám

2020. szeptember 27.

adja ég, hogy így legyen – üresen maradnak az ágyak a járványkórházban és nem használunk ki minden lélegeztetőgépet. De ha nem így
lenne: jó érzés tudni és érezni, hogy azok, akiket a Gondviselés a világi
hatalom gyakorlására kiválasztott, ránk, kisemberekre is gondolnak,
és segítenek abban, hogy amit évtizedek alatt elértünk, úgy emberi,  
anyagi, közösségi értelemben, azt ne veszítsük el, és gyermekeink,
unokáink is egy élhető világot örököljenek.
Ezért megismétlem:
„Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek: az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy szándéka szerint szolgálják mindenki szabadságát, és az áldott békét.”
Ámen
dr. Szolnoki János
interjú

P éter

atya búcsúzó interjú

Áthelyezése után a Bosnyák térre költöző Péter atyát a Szolnoki házaspárnak sikerült „mikrofonvégre” kapnia:
»» Kedves Péter atya! Nemrég véget ért a szolgálatod a Béke téren,
és – hasonlóan ahhoz, amikor megérkeztél – szeretnénk megkérdezni Téged: hogy látod az eltelt évet, mik voltak a tapasztalataid, és van-e valami, amit szeretnél tanulságképpen megosztani
velünk, a plébánia híveivel?
Kicsit váratlanul ért a felkérésetek a beszélgetésre: magam sem
gondoltam, hogy a Béke-téri szolgálatom ilyen hamar véget ér, így
nem „készültem” a válaszadásra. Félek, hogy nem jut eszembe minden,
amit szeretnék elmondani, félek, hogy pont azt hagyom ki, ami a legszebb volt. Igyekszem majd úgy fogalmazni, hogy bármi, ami negatív
vagy pozitív, az ne személyekre vonatkozzon, hanem a közösségre, azt
próbálnám kiemelni, mi az, ami szép, jó volt, vagy éppen egy kicsit
hiányzott.
Most voltam az új plébánián egy háromnapos családos táborban,
ahol az volt a téma, hogy „Én jól érzem magam az egyházban”. Beszéltem
nekik egy kicsit a közösségről. Hogy miért ezzel kezdem? Mert én ennek a szónak, hogy közösség, itt tanultam és tapasztaltam meg a tar6
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talmát a Béke téren. Persze, máshol is van ilyen, de itt ez egy koncepció, itt egy nagyon jó közösséget, egy erős közösséget találtam. Azt is
megfigyeltem, hogy a Béke téren nagyon sok embernek van karizmája.
Az ebben a szép, hogy mindenki más. Ami karizma van egyvalakiben, az nincs a másikban… Csak meg kell találni a központot. A magot. Nem szabad elfelejteni, hogy mindig kell lenni egy középpontnak,
ennek pedig Jézusnak kell lennie, és utána mindegy, mit csinálunk.
Az is lényeges, hogy engedni kell másokat is dolgozni a közösségben.
Megosztani a feladatokat, építeni másokra is, mások felé is kinyitni,
befogadónak kell lenni. Most ez nem azt jelenti, hogy a Béke téren bármely kirekesztéssel találkoztam volna, de éreztem néha, hogy ez egy
picit van. Biztos, hogy vannak nagyon sokan a templomban, akik szintén szeretnének jobban bekapcsolódni a közösségekbe.
»» Te hallottad azt, hogy van, aki szeretne jönni valamelyik közösségbe, de nem tud?
Nem mondtak ilyet, de látszik. Pl. olyat mondanak, hogy Péter
atya nem tudok segíteni? Ha tudok valamit segíteni, szólj! Mondta egyszer egy fiú, hogy egy bizonyos dolgot ő nagyon szívesen megcsinálna.
De én tudtam, hogy a közösségben ez valaki másnak a feladata. Ezért
én diplomatikusan azt mondtam neki, hogy most ne, majd ha szükség
lesz rá, telefonálok neki. De én miért mondtam ezt? Mert féltem, hogy
az a valaki megsértődik, aki eddig csinálta, mert jön a plébániára egy
új, és elveszi az ő feladatát. Erre nagyon sokszor figyelnünk kell nekünk, papoknak is. Ez nem egy egyszerű feladat.
»» Érdekes amit mondasz, mert mi többen úgy látjuk, hogy las�szóval sem lehet embereket fogni, hívni a komoly, valódi szolgálatokra, feladatokra, közösségekbe vagy akár kirándulásokra,
szabadidős programokra. De most a Te meglátásaid a fontosak.
Olyan sok helyen jártál, sok mindent láttál, és a sok látnivaló
között a Béke téren, te tudtál tanulni valamit, mert ez számunkra
nagyon fontos dolog. Mi azt gondoltuk, ez a mi plébániánk egy
kicsi, jelentéktelen hely, ahol csak úgy próbálkozunk és toporgunk kicsinységünk tudatában. Tényleg tudtál meríteni ebből a
közösségből?
Igen, mert tudnotok kell, hogy Olaszországban olyan plébánián
voltam, ahol rengeteg volt a konfliktus, fogalmazhatok úgy is, hogy
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szinte utálták egymást a hívek. Ha dolgoztam valakivel, adtam valakinek egy feladatot a román közösségből, a következő percben már
biztos, hogy akadt, aki megsértődött: nem beszélt velem. Mert miért
pont „annak” adtam, miért nem neki!?! Szóval amit az itteni közösségről mondtam, azok nemcsak „gratis” szavak, nemcsak bókok, mert dicsérni kell, és valamit kell mondani, ezek nem üres szavak, tehát én
tényleg itt tanultam meg, hogy mit jelent a közösség.
Azt gondoljátok talán, hogy nem számít a Béke tér, mert olyan
pici? Ma este, amikor telefonáltatok, hogy jöjjek át beszélgetni, pontosan akkor érkeztem haza a Bosnyák térről, ahol vásároltam a piacon, és
annak a sarkában van egy kicsi vietnami étterem. Nagyon szeretem az
ázsiai ízeket, gondoltam, hú, itt biztos lesz valami… Mikor bementem,
hát… nem volt nagyon tiszta, nem volt nagyon elegáns a hely. Tenger
gyümölcseit rendeltem chilivel, egy egzotikus ételt. Az ételt ugyanaz
a fiú hozta ki - talán 20 éves lehetett -, aki főzte. Az ő öltözéke sem volt
valami tiszta, látszott az egész napi munka a ruháján. De az arca ragyogott, és miután egy nagy mosollyal tette elém a tányért, nem ment
vissza, várt mellettem. Ő volt a szakács, hiszen nem volt külön pincér
vagy felszolgáló. Várta, hogy megkóstoljam az első kanál ételt, s amikor látta az arcomon, hogy ízlik, merthogy nagyon finom, akkor láttam, hogy boldog mosollyal ment vissza a konyhába. Elkezdtem enni,
és kértem még egy sült ananászt, az is nagyon finom volt, és végül
utánamentem, és megköszöntem neki az ételt, és megdicsértem, hogy
nagyon finom volt, mert én olyan finom ázsiai ételt nem ettem még
sehol, komolyan..., mennyei volt. A Bosnyák piac valamelyik eldugott
sarkában egy kicsi, jelentéktelen gyorsétterem. Nem valami Michelin
csillagos trendi hely. Lehet érteni, miért meséltem?
»» Igen, a külső nem mindig mutatja, milyen a belső. Lehet kicsi,
gyönge, csúnyácska is, de mégis az a legjobb, legkedvesebb …
Igen, ezt tapasztaltam itt nálatok. Minden ember, mindenki, akivel beszéltem, megmarad a szívemben. De amit én a fiatalokkal tapasztaltam, az VALAMI!!! ….- nem tudom elmagyarázni. Volt nyáron egy 4-5
napos tábor a fiatalokkal, ahol együtt sírtunk, nevettünk. Mindennap
volt mise. Antal atya is misézett, és amikor elérkezett a prédikáció,
mindenkinek meg kellett mondani a másiknak, miért tartja őt fontosnak…Elmondhatatlan hatása volt. Mindennap beszéltünk a barátság8
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ról, arról, hogy mit jelent a kitartás, mit jelent a hitük? Fontos az is,
hogy nemcsak várni kell a közösségtől a szeretetet, hanem azt fontos
adni is. Visszajelzések kellenek az embereknek. A tábor ezen a nyáron
velük, és minden csütörtöki találkozás – most is, ha találkozom velük…- hihetetlen jó érzés, hogy nem csak „pap” vagyok nekik, hanem
„apa” és barát, de igazi barát. És tele vannak hittel, energiával, lelkesedéssel. Az egyik gyerek apukája kérdezte is: „Atya, ezt hogy csináltad?” Én mondtam, nem tudom, mit csináltam, csak adtam önmagam,
az embert, aki vagyok, és megpróbáltam – mint pap – lelkiatyjuk lenni.
Én átéltem és tapasztaltam velük tragédiákat és örömöket, amelyeket
mások nem tapasztalhattak meg velük, sok olyan szituáció van velük,
amit nem is gondolnátok.
Szóval nagyon rövid, de nagyon intenzív évem volt.
»» Érdekes, amit most mondtál, mert egy nagyon nagy drámát éltünk meg a Füzes Ádám atyával kapcsolatban, aki elhagyta a
papi hivatást, és ő azt mondta, hogy nem akar egyedül megöregedni. Ez engem azért ütött szíven, mert én azt gondoltam, hogy
egy papnak nagyobb családja van, mint nekem. Vagy ezt egy pap
nem így éli meg? Vagy egy papnak dolgoznia kell azon, hogy őt
szeressék a hívek, mint egy családapát, egy testvért, egy barátot?
Csak egy mondatot szeretnék erről mondani, nem szeretnék többet. Aki érti, érti, aki nem, nem. Remélem, értik azok, akik olvassák
az újságot! A saját család hiánya része a mi életünknek, katolikus papoknak, és ez egy édes és nehéz kereszt. Minden szó fontos: a cölibátus egy nehéz és édes kereszt. Édes, ha meg tudod élni, érezni, mi a
cölibátus az életedben. A cölibátus nem jelenti azt, hogy zárni kell az
ajtót, és nem lehet találkozni családokkal, nem. Nem jelent kirekesztést
a világból. Jó dolog, ha egy táborozáskor látsz egy nagy csoport fiatalt,
és nem fogod tudni, ki közöttük a pap. Nem kell kilépni a fiatalok közül. De a templomban már ne így legyen, és bizonyos szint felett kell
tartani egy távolságot, mert pap vagy. Nem lehet mindenben azt csinálni, úgy élni, mint a világiak. Ez nem helyes. Óvatosnak kell lenni,
nem szabad teret adni a támadásoknak, és például olyan helyen megjelenni, ahol egy papnak nem lenne szabad. Másrészt hiba lenne nagyon elvonulni, kivonulni az életből. Tudom, most a vírus idején ennek
érthető akadálya van, de amúgy hiszem és vallom, hogy nekem, mint
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papnak nem kell félni megölelni, megérinteni az embereket. És hogy
ez fontos, és van rá igény, ezt tapasztaltam a Béke téren. Nem kell félni
átölelni az embereket: ölelni szemmel, ölelni szívvel és ölelni karokkal
(fizikálisan). S hogy jót is mondjak korábbi helyemről, ezt igazán tőlük,
az olaszoktól tanultam. Az új helyemen is szeretek a templomban, a
sekrestyében lenni, beszélgetni, emberekkel ismerkedni.
»» Ha már a nemzetek szóba kerültek, megkérdezem, hogy a magyar
és román nép között van egy feszültség a történelmi múltunk miatt. Ez egy érzékeny téma. Ezt itt nálunk román nemzetiségűként
hogy tapasztaltad?
Itt nálatok semmi ilyet nem tapasztaltam. Semmit! Ez nagyon
érdekes, mert legutóbb Budán, a korábbi magyarországi helyemen
voltak rossz tapasztalataim, előfordult éles megjegyzés, „románozás”.
De itt nálatok Pesten, itt semmit sem éreztem ebből. Teljes befogadást,
szeretetet tapasztaltam. Hogy ez összefügg-e a Duna két partjával,
ezt nem tudom, de vállalom, ha valaki budai olvassa ezt az interjút…
hát… lehet, hogy kellemetlen, de ezt tudom mondani, ott ez volt.
»» És fordítva, román oldalról a román közösségből nem figyelmeztettek, hogy nem kéne a magyarokkal olyan jóban lenni?
Nem volt lehetőség erre, mert ebben az évben nem tudtam tartani a kapcsolatot a román közösséggel. Éreztem egyszer, de csak
egyszer, régebben, egy „nagy” román pappal találkoztam, és kérdezte
tőlem: „Hol szolgálsz mostanában?” Mondtam, Magyarországon, Budapesten. Nem mondott csúnya szavakat, csak annyit: „Na, hát az nem
éppen Róma…” Akkor kicsit úgy éreztem, mintha ő provokálni szeretett volna, ezért kértem, hogy kerüljük ezt a témát. Én boldog vagyok
itt, szívesen szolgálnék tovább papként Magyarországon, mert az én
hazámban, az én egyházmegyémben sok a papi hivatás, még a diaszpórában is 200 paptestvér szolgál! Itt érzem, hogy szükség van rám.
10 éve vagyok pap, és azt érzem, tanultam már annyit, hogy el tudnék
boldogulni ebben az országban, ebben az egyházmegyében a feladattal.
Én már 4 éve beszélem a magyar nyelvet, és az anyanyelvemet
is hasznosítani tudom. Sok román pap jön Budapestre látogatóba, s
ha egy pap, püspök erre járt, sokan meglátogattak a Béke téren, és felkerestek. Beugrottak egy kávéra, egy reggelire… például a Jászvásári
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(Iasi) szeminárium rektora, tanára… Erre jártak, és bejöttek, meglátogattak, és ez nagyon jólesett. Mondtam is a mostani plébánosomnak,
hogy lehet, hogy ez gyakran elő fog fordulni ott is.
»» Engedd meg, hogy visszatérjünk egy mondatodhoz. Említetted,
hogy tapasztaltál a közösségünk tagjai életében tragédiákat,
krízishelyzeteket, amelyeket Veled osztottak meg, szinte csak te
tudsz róluk, vagy talán egy szűk kör. Ilyen helyzetekben nem lenne jobb, ha a nehéz helyzetben lévő testvérünk merne számítani
a közösség segítségére? Nem lehet az, hogy nem vesszük észre,
hogy közöttünk valaki bajban, nehézségben van, és később nagyon bántani fog minket, hogy nem tudtunk segíteni?
Az a helyzet, hogy nem szabad tolakodónak lenni. Nagyon fontos a
tapintat. Mit tehet egy közösség? Ha van egy csoporttéma, és valaki elmond egy problémát, azt meg lehet beszélni. Azt viszont csak az a közösség tudja, másnak nem lehet kiadni. De, mindig ott van egy mise,
egy miseszándék, figyelni kell rá. És akkor imádkozzunk azért, hogy
a plébániánkon élő fiatalok, családok, idősek, betegek krízishelyzetei,
nehézségei megoldódjanak. Mindig gondoljunk egymásra a misén,
gondoljunk úgy a közösségünk tagjaira, hogy mindenki hordozhat
problémákat, súlyos nehézségeket, amiről talán nem is tudunk - imádkozzunk így is egymásért. Fontos, hogy mindig imádkozzunk egymásért, olyan problémákért, amik előfordulhatnak, mert lehet, hogy a
mi közösségünk is hordoz ilyen terheket, még ha nem is tudunk róla.
Ha egy testvérünk, egy család beszél róla, ha kéri a segítséget, akkor
a közösség tud segíteni. De ha valaki megbízik bennünk, ha bizalmasan mondja el a nehézségeit csak nekünk, akkor nem lehet a közösség
elé vinni. Máskülönben a közösség nem tud tenni semmit. Másrészt
pedig a közösség nem is felelős azért, aki nem kér segítséget. Ezért jók
ezek a zárt csoportok, a kisebb közösségek, mint pl. a Béta, mert ott
az emberek meg tudnak nyílni, őszintén mernek beszélni, és esetleg
el merik mondani a gondjaikat. Ezek a fórumok segíthetnek a nehéz
helyzetben lévő családoknak, embereknek. A közösségnek sokszor
az a feladata, hogy abban segítsen, hogy az egyén megszeresse saját
magát, mert ez az első lépés minden gyógyulási folyamatban. Mások
is bízni mernek egy olyan emberben, aki szereti saját magát és ettől
olyanná válik, mint egy mágnes, aki tudja vonzani a többi embert.
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Persze, ha van egy látható krízis, mint nektek a Milán, akkor
könnyebb a közösségnek a segítségnyújtás. És az a jó közösség, ahol
a családok tudnak és akarnak is egymásnak segíteni, és mernek is segítséget kérni egymástól. Nagyon fontos a bizalom, mert visszaélni
mások bizalmával, az erősen rombolja a közösséget, és nagyon nehezen gyógyuló sebeket lehet így szerezni. Nagyon kell tudni tisztelni
egymást egy közösségben, el kell fogadni egymás másságát. De mindenképpen az a fontos, hogy merjünk segítséget kérni. Még egyszer
mondom, ami nagyon fontos, az ima, ima, ima, ima. Imádkozni akár
úgy is, hogy nem tudjuk, hogy mi lehet a közösségben probléma.
És az is fontos, hogy merjen egy közösségbe belépni valaki, ne
„sértődjön” meg, lépjen oda bátran, és mondja el ha akar valamit. Ne
várjon felhúzott orral, karba tett kézzel, hogy őt nem „fedezi fel” senki.
Akkor a közösség nem tud neki segíteni, ha csak azt várja, hogy vegyék észre.
»» Akkor hogyan lehetne segíteni azoknak, akik szeretnének a plébániánkon bekapcsolódni valamelyik fórumba, de az a csoport
nem tudja, hogy kit hívjon, ki érdeklődik, mert az a plébániai
tag, nem mer szólni, nem mert belépni…
Van egy jó lehetőség, a hirdetés. Pl. ki lehet hirdetni, hogy holnap kezdődik a karácsonyi misztériumjáték előkészülete. Nyitottak
vagyunk, lehet jelentkezni annak, aki ebben a munkában részt szeretne venni, van ötlete, javaslata az idei programmal kapcsolatban. Akkor
is, ha nem biztos, hogy jelentkezik bárki, akkor is lehet a hirdetésben
ilyet felolvasni.
Nekem tetszett az a program, amikor erre a plébániára jöttem,
hogy voltak kérdőívek, és meg lett kérdezve a hívektől, hogy mi a véleményük, ki, mire szeretne jelentkezni, milyen feladatokat vállalna,
mikor legyen a mise… Ezzel a plébánia közössége azt érezhette, hogy
fontos, mindenki megérezhette, hogy számít a véleménye, és szükség
volna a feladatára.
A liturgiát is megemlíteném, mert nagyon szépek voltak az ünnepek. Jó volt együtt ünnepelni, ezért aztán nekem nagyon hiányzott a
húsvét, az, hogy nem tudtuk együtt ünnepelni, sajnos a karantén most
ezeken a szép alkalmakon sokat rontott. Szép emlékeim maradnak a
közös ünnepek. Köszönöm nektek!
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»» Mivel szeretnéd zárni a beszélgetésünket? Van valami kérésed?
Szerencsére továbbra is itt vagyok Budapesten, még akkor is, ha
a Bosnyák téren vagyok, itt vagyok. Mindenkinek azt tanácsolom, maradjon itt az Antal atya mellett. Itt kell építenetek a közösséget. Boldog vagyok, ha én tudtam nektek adni valamit ebben az évben, és ha
úgy adódik valakinek, hogy felém jár, meg lehet látogatni, szívesen
beszélgetek. De közösségileg mindenki ide tartozzon, itt szolgáljon és
itt vállaljon feladatot, a Béke téren. Van egy mottóm, amit elmondtam,
amikor idejöttem, de az akkor nem mondott sokat, mert nem ismertetek engem. De most, hogy már megismertetek, érteni fogjátok, hogy ez
miért az én mottóm. Szent Bernát mondása: „A szeretet azzal mérhető,
hogy valaki méricskélés nélkül szeret-e.” Én ezt követem, ezt az utat élem,
e szerint fordulok az emberek felé, ezt kaptam a Jóistentől, és azt gondolom, ez a mondat az, ami egy közösségnek is hasznos lehet.
»» Köszönjük a beszélgetést, és kérjük Rád a Jóisten áldását minden
Béke téri hívő nevében!
Szolnoki házaspár

Hirdetés
Új

tabló a templomban

Ahol gyerekek vannak, ott élet van. És persze
hangzavar, néha sírás, veszekedés, nevetés, fogócskázás… De ami a legfontosabb, hogy élet van. Jártam
vidéki templomban, ahol
nagyon szép szentmisén
vehettem részt. A kántor és
a hívek szépen énekeltek.
Csak amikor kimentem a
templomból, akkor fedeztem fel, hogy valami mégsem volt a helyén. Csend volt a templomban, egyetlen kisgyerek se volt
ott. A közösség élt, de haldokolt.
13

78. szám

BékeHír

2020. szeptember 27.

Nyáron a testvéremmel sokfelé bicikliztünk és útközben betértünk a templomokba kicsit imádkozni. Sok templomban láttam olyan
tablót, ami a megkeresztelt gyerekekről készült. A közösség büszke
rájuk, örülnek annak, hogy vannak új tagok.
Azóta én is minden keresztelés után engedélyt kérek a szülőktől, hogy egy fényképet készítsek az új keresztényről. Úgy gondolom,
hogy ez nem csak a közösségnek fontos, hanem a szülőknek, és talán a
kisgyereknek is, az arca ott van a templomban, a közösség imádkozik
érte, hogy Krisztus útján tudjon járni.
Ha megnézzük ezeket a képeket, akkor mi se felejtkezzünk el
imádkozni értük, Isten óvja, és segítse őket ezen a szép úton!
Antal atya

Közösségeink
Karitász
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a járvány
miatt nehéz helyzetbe került testvéreinken, bevásárlással, beszélgetéssel stb… Jelentkezni a plébánia telefonszámán lehet.!
Ministránsok
Várjuk a ministránscsapatba jelentkezőket. A foglalkozások
pénteken 1830-1930-ig tartanak. 5 éves kor feletti gyerekeket várunk
az összejövetelekre! Ezeken az alkalmakon átvesszük a ministránsok
feladatait, együtt imádkozunk, és játszunk. Fontos, hogy így szebbé
tudjuk tenni a vasárnapi szentmisét!
Cserkészet
Szeretnénk újraindítani a plébániai cserkészcsapatot. Szerencsére már elég sok jelentkező van, de még várunk új tagokat. Az összejövetelek egyelőre vasárnap lennének 11 órakor (addig lehet beszélgetni,
játszani a plébánián). Szeretnénk felkészülni az első fogadalomra, valamint az első táborra is. Külön örsöt indítunk a fiúknak, és a lányoknak.
Jó munkát!
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Zenei szolgálat
A szentmisék fontos része az éneklés. Szeretettel várjuk az új tagok
jelentkezését a gitáros énekkarba valamint a szkólába! Idén szeretnénk
indítani egy kántorátust is, vagyis ők vasárnapi miséken havonta egyszer énekelnének klasszikus kórusműveket. Jelentkezni Herboly Bendegúznál lehet a misék után.
Gitáros mise: Vida Zoltán vezetésével havonta egyszer gitárral kísérik
a szentmiséket.
Szkóla: Herboly Bendegúz és Rajkainé Kati vezetésével minden vasárnapi szentmisén éneklik a zsoltárt és az evangélium előtti verset.
Fontos ez a szolgálat, mert az egyház régi kincseit ismerhetjük meg.
Szeretnénk egy szkóla közösséget is létrehozni, vagyis nem csak az
énekléssel, hanem közös programokkal is közelebb kerülni egymáshoz.
Kántorátus
Ebbe az énekkarba felnőtteket várunk. Komolyabb zenei műveket tanulnak meg, hogy azokkal havonta egyszer szolgáljanak a szentmiséken. A vezető Herboly Bendegúz.

Mese, nem(csak) gyerekeknek ☺:
A

varázslatos szavak

Egy külföldi iskola kritikus állapotba sodródott. Az oktatást kezeletlen problémák sora lehetetlenítette el: csalás, zaklatás, diákok közötti erőszak, a tanári tekintély hiánya, általános nemtörődömség.
Végül a tantestület sikeresnek bizonyuló kísérletbe kezdett. A légkör
javulásnak indult, hónapról hónapra kevesebb lett a fegyelmi eljárás.
Hogy mi is hozta a változást?
Jórészt az, hogy a tanárok bizonyos szavakat, kifejezéseket gyakrabban kezdtek használni.
A legfontosabbakat össze is gyűjtötték:
tisztelet, igazságosság, békeszeretet, vidámság, együttérzés, bátorság, céltudatosság, barátságosság, engedelmesség, nagylelkűség, segítőkészség, rugalmasság, türelem és hasonlók.
A korábbi „ne rohangálj a folyosón” helyett így beszéltek: „körültekintően és udvariasan közlekedj”. „Kiküldlek, ha zavarod az órát” helyett: „a
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többiek iránt légy tisztelettel és tapintattal”. „Ne csalj” helyett: „becsületesen,
felelősen írd meg”.
Az órákon és szünetekben újra és újra elhangzó hívószavak nem
maradtak hatástalanok. A diákok lappangó értékei kezdtek felszínre
kerülni.
Amikor egy-egy erény – mert ezekről volt szó – megcsillant, akkor a tanárok konkrét, megerősítő visszajelzést adtak: „bátor és irgalmas
voltál”!
Az iskolának lassan felépült az ethosza, az emberi kapcsolatokat
és az elvégzett munkát is sajátos minőség kezdte jellemezni.
***
A bölcs rabbihoz beszélgetni ment egy ember. Ezt kérdezte tőle:
„Miért van az, hogy ha valakitől segítséget kérek, akkor általában a szegények
hallgatnak meg, ők próbálnak valami megoldást nyújtani, vagy legalábbis vigasztalni és reményt adni. Ha viszont a gazdagok felé fordulok, ők legtöbbször
oda se figyelnek, meg sem hallgatnak, nemhogy még segítenének!”
A rabbi odavezette az embert az ablakhoz, és megkérdezte tőle:
„Mit látsz, ha kinézel az ablakon?” „Látom az embereket, amint sétálnak, vagy épp rohannak valahová. Látom a fákat, a lehulló faleveleket.
Látom a szemben lévő kirakatokat, a hirdetőtáblákat, látok egy fiatal
anyukát, amint rámosolyog a babakocsiban alvó gyermekére.” - hangzott a válasz.
A rabbi most a tükör elé vezette vendégét, és megkérdezte tőle:
„És most mit látsz?”
„Ugyan mit látnék? Hiszen ez egy tükör! Természetesen magamat látom.” A rabbi elmosolyodott. „A tükör is ugyanúgy üvegből van, mint
az ablak. És lám, elég egy kis ezüstöt kenni rá, és az ember máris csak
saját magát látja benne.”
***
Ami az orvos bánata, az a nagyszülő öröme
Borzasztó, milyen szárazság van. Amikor esni fog, akkor viszont hideg
lesz és visszasírjuk a mostani jó időt. Akinek 2-3 kiskorú gyermeke van, ki
se látszik a teendők közül. Örülne egy kis nyugalomnak. Amikor viszont 70
éves lesz, jólesne, ha körülötte lennének a gyerekek. Sokszor úgy vagyunk
vele, hogy mindig mást szeretnénk, másra vágyunk, mint ami éppen van.
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Ezt tükrözi az alábbi történet is:
Egy orvos tizenhét éven keresztül dolgozott egy nagy kórház sebészeti osztályán. Amikor fiatal orvosként odakerült, hatalmas terhet
jelentett számára a rengeteg túlóra és ügyelet, miközben családfőként
is helyt kellett állnia. Ekkor mindhárom gyermeke még apróság volt.
A fárasztó kórházi munka után hazaérve indult számára a második
műszak: pelenkázás, altatás, éjszaka pedig a felsíró picik visszaaltatása. Felesége nem boldogult egyedül a rengeteg feladattal.
Paulra hatalmas nyomást gyakorolt a kettős szerep. Folyton
gondban volt a határidőkkel, stresszes volt az élete, és sohasem tudta
kialudni magát.
Egy alkalommal idős hölgy páciense jött hozzá kontrollra. A fiatal sebészorvos rohamtempóban végezte a vizsgálatot, miközben próbált udvarias lenni. Tudta, hogy a vele szemben ülő asszony nem sokkal azelőtt veszítette el a férjét, akivel ötven boldog évet töltött együtt.
Paul fejében kavarogtak a gondolatok, hiszen aznap még rengeteg dolga volt, ráadásul máris késett egy megbeszélésről.
Az öreg hölgy félve nyitotta szóra a száját: - Kérdezhetek valamit,
doktor úr?
A sebész megadóan ült le egy pillanatra. Egészségügyi kérdésre
számított, de más jött.
- Hogy van mostanában?
Paul szinte meggörbült a kérdés súlya alatt:
- Nagyon stresszes az életem - vallotta be. Rengeteg a munka
a kórházban, sosem jutok a feladataim végére, és éjszaka sincs megnyugvás, még csak aludni sem tudok, a kicsik mindig felsírnak. Ha
a gyerekeim közül legalább egy nem lenne pelenkás, talán könnyebb
lenne. De így... nagyon nehéz...
Persze ne csak rólam beszéljünk. Magácska, hogy van, kedves?
- Ó, doktor úr - mondta a hölgy csillogó szemekkel - tudja, én bármit megadnék azért, hogy fiatal szülő lehessek megint. Hogy a házam
tele legyen gyerekzsivajjal. Hogy pelenkázhassam az apróságaimat, és
éjszaka visszaaltathassam őket. Hogy érezzem, ahogy megnyugszanak. Hogy tudjam, szükség van rám... Hogy ne legyen ekkora üresség
az életemben.
Ekkor dr. Paul megértette: egyszer majd azok a napok fognak
neki a legjobban hiányozni, amelyeken most annyira szeretne túl len17
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ni. Csak a terhekre koncentrált, az örömöket észre sem vette.
Aznap alig várta, hogy hazaérjen és Apaként is tehesse a dolgát.
Szinte remélte, hogy valamelyik gyermeke felébred majd éjszaka.
Értékeljük azt, ami van és adjunk hálát mindenért, ami a mai nap
velünk történt! Éljük meg a jelen minden apró örömét és bánatát!

Hirdetés
A

világ bezárult, a szívünk kitárult

A világ bezárult, a szívünk kitárult” címmel különleges eseményre készülünk: az iec2020 YouTube-csatornáján online előtalálkozót rendezünk a
NEK jegyében. Az eseményről Mohos Gábor püspök, a NEK előkészítő titkárságának vezetője számolt be szeptember 10-én a budapesti D50 Kulturális Központban megtartott sajtótájékoztatón.
Több mint nyolcvan év után újra Magyarország rendezheti a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Az egészségügyi
válsághelyzetre és annak következményeire tekintettel Ferenc pápa a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény magyar szervezőivel egyeztetve tavas�szal úgy döntött: egy évvel elhalasztja az eredetileg 2020 szeptemberére tervezett eseményt.
A pápai döntés értelmében 2021. szeptember 5–12. között adhat
otthont Budapest a katolikus világeseménynek. Mivel a kongresszus
eredeti időpontjára, a 2020. szeptember 13–20. közötti hétre olyan régóta és olyan lelkesen készült a világ katolikus közössége, a szervezők
elhatározták, hogy amennyire az adott körülmények között lehetséges, emlékezetessé teszik ezt az időszakot is.
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek felkérésére a NEK néhány meghívott előadója, tanúságtevője ezen a héten videóüzenetekben osztja meg gondolatait az iec2020 YouTubecsatornáján. A magyar főpásztort egy új, egészen különleges szerepben
is láthatjuk: ő mutatja be az üzenet küldőit a nézőknek. Emellett Erdő
Péter bíboros megoszt velük kapcsolatban egy-egy érdekes történetet
is. Az öt kontinensről érkező videóüzenetek naponta kerülnek fel a
világhálóra.
Minden napnak lesz egy mottója, az üzenetek erre a gondolatra
épülnek.
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Az öröm napján Piero Marini érsek üzenetét hallhatjuk és láthatjuk, aki 1978-tól Szent II. János Pál haláláig volt a pápa szertartásmestere, majd két éven keresztül XVI. Benedek pápa mellett is szolgált ebben a pozícióban. 2007-től pedig a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusok Pápai Bizottságának elnöke.
A jóság napján Valerian Okeke, a nigériai Onitsha érseke beszél
majd. Nigéria lakossága különösen nehéz időszakot él át, hiszen a világjárvány mellett gyakoriak a fegyveres támadások is. Rendkívül kiszolgáltatott a keresztény közösség a szélsőséges katonai alakulatok
(Boko Haram) támadásainak. A magyarok adományaiból eddig háromszor osztott rizst a magyar Afréka Alapítvány az onitshai érsekséggel együttműködve.
A békesség napján Louis Raphaël Sako üzenetét láthatjuk. A
bagdadi érsek és babiloni káld katolikus pátriárka évek óta sürgeti a
párbeszédet Irakban a különböző társadalmi csoportok, a hatóságok
és a kormányzat között.
A türelem napján Timothy Dolan New York-i érsek beszél majd.
A remény napján két üzenetet is hallhatunk: Johannes Hartl, az
Imádság Háza és Moysés Azevedo, a Katolikus Shalom Közösség alapítója szól majd hozzánk.
A hit napján Agidius J. Zsifkovics, a Kismartoni Egyházmegye
püspöke és Mary Healy detroiti teológiaprofesszor üzenetét láthatjuk.
A hűség napján Gérald Lacroix bíboros, Québec érseke kerül
sorra. A kanadai főpásztor kilenc évig szolgált rendkívül nehéz körülmények között Kolumbiában.
A szeretet napján Jean-Luc Moens, a Ferenc pápa által alapított katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálatának
(CHARIS) moderátora üzen nekünk.

Krónikák
T ihanyi

családos tábor

Nem így képzeltük a családos tábort. Nagyon nem így.
Ültünk kettesben a kávézó teraszán, kortyolgattuk a tihanyi levendulás sörkülönlegességet, a Balaton felől friss szellő simogatta arcunkat.
Elénk tárult a mesés szépségű Tihanyi félsziget: a faluvégi lankás utcák nádfedeles, muskátlis ablakú házikókkal, alattuk a végtelen leven-
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dulamezők és a Belső-tavat körülölelő, bársonyosan zöldellő dombok.
Élveztük a csöndet, és a falu délelőtti halk zajait. Semmi gyereksírás.... („El kellene valahogy altatni, nagyon álmos..”) Sem nyafogás
(„Mondtam, hogy reggelizz! Most nem veszek semmit. Légyszíves bírjátok ki,
amíg egy pillantást vetek erre a régi templomra, ezért jöttünk ide... Jó, persze,
megyünk már a játszótérre! Gyere szépen a lábadon, nem bírok mindenkit az
ölemben vinni!...”- minden szülő számára ismerős mondatok ezek... )
Nem. Most meghallottuk a gondolatainkat, és meghallottuk egymás szavát. Hónapok - vagy talán évek? - óta nem történt velünk ilyesmi.
Megkondultak a harangok, és ráeszméltünk, indulni kéne. Nyeregbe
pattanva két keréken suhantunk visszafelé a gödrösi házba, ahol kisebb gyermekeink békésen játszottak a pótmamival. Mert igen, ebbe a
családos táborba még az is belefért, hogy valakik meghallják a vágyakozó sóhajtásunkat: „De rég bicikliztünk már gyerekek nélkül...!!” És mint
az igazi angyalok, segítettek, hogy teljesüljön a kívánságunk!
Hét család, Antal atya és Vica - aki a szervezés feladatait vállalta  
magára - összesen 34-en alkottuk azt a közösséget, amely igazi nagy
családdá formálódott az Úr Jézusban, e júliusi csodálatos hét alatt. A
karantén elszigetelt hónapjai után szomjaztuk már a közösségi létet, a
baráti beszélgetéseket, a közös játékot, a bensőséges hangulatú szentmiséket.
Voltak kalandos pillanatok,
mint a túrázás a kilátóhoz,
amikor a csapat férfitagjai igazi
hőstettet hajtottak végre, mikor egy sziklamászás közben
súlyosan megsérült hölgyet cipeltek le a hegy lábához, ahol
már várta őket a mentő.
Voltak felemelő pillanatok,
mint a gyertyafényes szentmise az apró középkori kápolnában, ahol a kiengesztelődés gesztusaként
személyesen is bocsánatot kérhettünk mindazoktól, akiket a tábor
napjai alatt megbántottunk. Nehéz volt odamenni a saját gyerekeimhez, mikor rádöbbentem, milyen undokul korholtam őket mindenféle jelentéktelen apróság miatt. Döbbenten ölelgettek, és ölelésükben a
Mennyei Atya várt haza engem.
20
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Voltak bandázós pillanatok, mikor mind a húsz gyerek (1-től 13
évesig) egy szívvel-lélekkel és csatakiáltással rohangált körbe-körbe a
kertben bújócska-fogócskát játszva. A szülők meg a másik bandába tömörülve egy szívvel-lélekkel kergették őket körbe-körbe „Lefekvééés!!”
- csatakiáltást harsogva, míg el nem nyelték az összes gyereket az esti
félhomályba burkolózó bokrok s egyéb zegzugok. („Ma is ők nyertek...”
legyintettek lemondóan a fáradt szülők, vigaszdíjként kibontva egy
jéghideg alkoholmentes citromos sört ☺
Voltak magaslati pillanatok, amikor vacsora után az egész csapat nekiindult a hegygerincnek, hogy onnan búcsúzhassunk el a piros ezer árnyalatával integető Naptól. Előtte elsétáltunk az ezeréves
remetebarlangokhoz („barátlakások”), ahol megborzongva képzeltük el
imádságos elődeink életét a zord körülmények között.
Voltak bajtársias pillanatok, amikor kiderült, hogy 35 fok melegben a hűs Balaton vizénél is lehet csábítóbb hely:  mégpedig a nádas,
ahol pici rákokat és egyéb tavi herkentyűket lehet fogni. Mert ha  egy
kiskatona a csata hevében leesik a fáról, véresre szántva az oldalát, ami
miatt vízbe nem mehet, akkor mindig lesz mellette egy-két bajtárs, aki
osztozik e fájdalomban, no meg a rákászás izgalmában. Sőt eljön a nap,
amikor a fürdőruha már csak megszokásból kerül rá az ember gyerekére, mert a fő kellék a strandra a műanyag palack, mindenféle méretben. A palackok hazafelé átalakulnak nagy becsben tartott mini akváriumokká, amelyekben rendkívüli fontos megfigyelések és kutatások
zajlanak. Egészen addig, amíg szülő észre nem veszi, hogy a beltartalom
bomlásnak indult, s akkor egy óvatlan pillanatban a palack tartalma
sajnos eltűnik, a szelektív hulladék pedig felszaporodik.
Voltak
megindító
pillanatok, mint amikor
az apukák és főleg a fiaik
egész nap izgatottan pusmogtak,
félrevonultak,
haditervet forraltak, cetlikre írogattak... A lányok
ijedeztek, titokban hallgatóztak, rosszat sejtettek, sikoltoztak és sugdolóztak...
És végül este, már pizsa21
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mában két csapatra osztódott a tábor: a hölgyek egy földszinti szobában a nyitott ablaknál, minden rosszra felkészülve, az urak pedig
az ablak alatt félkaréjban... De nem csatározás következett, hanem
egy szívmelengető és megható meglepetés: apák és fiaik énekes-zenés szerenádot adtak a megszeppent hölgyseregletnek, akik minden szám után egyre lelkesebben (főleg a leányok)   és büszkébben (főleg az anyukák) tapsoltak, hálájuk és elismerésük jeléül.
Az egész családunk nevében mondhatom, hogy az idei nyár talán legszebb pillanatai kötődnek ehhez a táborhoz, ahol öt gyermekünk és
mi felnőttek is feltöltődtünk nemcsak napfénnyel, lubickolással és kirándulással, de üdítő baráti és lelki beszélgetésekkel, játékkal, közös
énekléssel és rengeteg nevetéssel is.
Nagyon jó volt együtt
lenni! Külön köszönjük Antal atyának, hogy megajándékozott minket a jelenlétével
és
a
meghitt
szentmisékkel. Hálásan köszönjük Vicának a szervezést és a rengeteg háttérmunkát,
aminek
következtében például minden reggel kávéillat, terített asztal és szépen tálalt reggeli várt minket.
És hatalmas köszönet illeti azokat a kedves táborozókat is, akik rendszeresen pakoltak és mosogattak a folytonosan a kisgyermekeiket üldöző nagycsaládos szülők helyett! Jövőre reméljük újra együtt tölthetünk egy hetet!
Galambosné Timi

Napközis

BékeHír

78. szám

közepére felszabadultak lettek, és észre sem lehetett venni, hogy kik
az újabb tagok és kik a régiek. Minden évben Antal atya kiválasztja,
hogy ki legyen a „tábor szentje”, most Néri Szent Fülöpre esett a választás, akinek átvettük az életútját s megismertük tetteit. Az, aki jól
válaszolt egy kérdésre vagy jól cselekedett (például ministrált a reggeli
szentmisén vagy nyert métát), az kaphatott különböző színű gyöngyöket és felfűzhette a saját drótjára, így egy élményekkel teli karperecet
kaptak.
Hogy melyik volt a legjobb
élményem? Nos, nekem az
együtt töltött idő és a reggeli
szentmisék voltak a kedvenceim, annyian ministráltak, hogy
alig fértünk el az oltárnál. A
legkedvesebb pillanat talán az
volt, mikor hétfőn ebédnél odajött hozzám egy kisebb fiú, akitől megkérdeztem, hogy milyen
volt az étel? Azt válaszolta, hogy: „A kedvencem a kenyér volt, mert Jézus
is azt evett.” Ezután elmosolyodtam, s nem tudtam megszólalni, hogy
egy ilyen kisgyermek mennyire őszintén, önzetlenül szeretheti Istent,
ha ilyeneket mond.

tábor

A napközis gyerektábor szerintem mindenki számára felejthetetlen élmény volt.
Már 2 éve résztveszek ebben a táborban, idén sokkal többen voltak, mint az előző években, körülbelül 40-en. 4 csoportra osztottuk fel
a gyerekeket, 2 lány és 2 fiú csapat volt, az egyik lánycsapatnak én lehettem a vezetője. Tavalyhoz képest rengeteg új gyereket ismerhettünk
meg, az első nap még szégyenlősebbek, félénkebbek voltak, de a hét
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Összességében, jól összekovácsolódott a csapat, több ilyen tábor is lehetne, köszönjük Antal atyának a lehetőséget!
Zsani
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Bétábor
- Elmész egy építkezés mellet és azt hallod hogy:
„Egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított”. Mi az?
- Köt a beton!
Táborunk mottója e mondat volt: „Építsünk hidakat!” Betont ugyan
nem használtunk, de a táborban megvalósult lelki és kötetlen programokon keresztül épültek a barátságok közöttünk.
Minden nap változatos volt, egy-egy felelős csoport állította ös�sze kreatívan az aznapi témát, a feladatokat kiscsoportos beszélgetéshez, a játékokat, a napi menüt… A Balaton partján kaptunk egy éppen
ránk tervezett helyiséget, a gyönyörűen felújított szárszói plébánián:
csobbanásra, röplabdázásra, táncokra és benti társasokra is volt lehetőség. Gazdagító volt, hogy a lelki programoknak is volt helye – Péter
atya minden este szentmisét mutatott be, a nap csúcspontjaként. Antal
atya is velünk tudott lenni a tábor elején.
Néhány beszámoló a Bétásoktól:
„Nádas, vidám, szeles, vicces, napos, sötét, felhős,
édes. Szárnyra kelve szálltunk együtt, madár alak rejlett bennünk.” (Sanyi)
„Bétatábort nem tudom
máshogy leírni, mint Isten
karjai között nevető, önfeledten játszó, ugyanakkor
mély témákról is beszélgető, imádkozó, hálás csapatot. A közösen átélt élmények még jobban összeforrasztották a Béta tagjai közötti kötelékeket. Nagyon hálás vagyok minden Béta
tagért és Péter, valamint Antal atyáért, akik végigkísértek bennünket 20192020-ban!” (Eszter)
„Örülök, hogy részt vehettem a táborban, jó volt együtt lenni, játszani, nevetni, beszélgetni és gondoskodni egymásról, hogy mindannyian jól érezzük
magunkat.” (Z. Dávid)
Köszönjük az értünk mondott imákat!
Hála Istennek ajándékaiért és közösségünk épüléséért!
Bétások
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atya

A 80-as években a plébániákon  minden korosztálynak meghatározó alakja volt Kelényi Tibor atya. Ezt többen kinyilvánították régi
béke téri találkozókon olyanok, akik akkoriban ide jártak a templomba. Amire én emlékszem, hogy mindig mosolygott, mindig hihetetlenül felderült az arca, ha meglátott, mindenkinek olyan nagy szeretettel tudott örülni, hogy biztosak voltunk benne, hogy szívesen fogad
minket. Minden jót támogatott, ifjúsági programokra (kirándulások,
farsangok, szilveszterek) titokban mindig adott anyagi támogatást maga nem lehetett velünk, mert megfigyelték. Hihetetlen ügyesen ös�szehozta az embereket. Az optikust a rosszul látóval, a fényképészt az
elsőáldozók szüleivel, az orvost a beteggel, a fiút a lánnyal... ☺.
Akkoriban a fiatalok úgy szilvesztereztek, hogy éjfélkor megállt
a bulizás és a helyszínen házi misén vettünk részt. Odaérkezett mindig nagy szeretettel éjfélre - titokban - Tibor atya. Mise után megáldotta a közösséget, koccintottunk, majd folytatódott a buli, egy kicsit még
közöttünk maradt, majd tapintatosan távozott. Hagyta, hogy a képzettebb - történész, teológus, pedagógus, orvos hivatásra készülő - fiatalok tartsák a hittanokat. Egész vasárnap délelőtt ott lebzselt a fiatalság
a plébánián. Sosem zavarta, hogy ott vagyunk a lakása előtt és nevetgélünk, beszélgetünk, készülünk a gitáros misékre... Minden szentmise után a templom közepén a gyerekek, fiatalok sorba álltak, mint
áldozáskor szokás, és a mise kivonulási részénél, mindenki bevonult a
hittantermekbe, amik akkor még nem ilyen elegánsak és korszerűek
voltak, mint most, de az biztos, hogy tömve voltak a termek emberekkel. Amikor átmentünk a virágozón, minden gyerek kapott egy szem
cukorkát. Megszervezte, hogy a mise alatt legyen gyermekvigyázás.
Egy - mint megtudtuk - apáca vigyázott a kicsikre, játszott velük, ovis
hittant tartott nekik. Olyan sokan voltunk, hogy ha később értünk a
misére, támaszthattuk az oldalfalat, mert nem volt hely a padban. A
hittanos év elején - még nem volt komputer, címlistával, emailekkel...
- minden fiatal, gyermek, család postázva kapta meg az éves meghívóját a hittanos csoportjába. Mindenkinek megvolt nála a címe.
Olyan hihetetlen ügyességgel játszotta ki az államhatalmi előírásokat, hogy soha nem adott lehetőséget, hogy beleköthessenek, mindent a háttérből intézett, és hatalmas ifjúsági, közösségi életet tudott
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így létrehozni. Mindent a fiatalokkal csináltatott meg, őket „képezte ki”
feladatokra, ő maga pedig a rejtekben maradt. Kerényi Lajos atyát követően nemcsak megtartotta a közösséget, hanem tovább gyarapította
és munkálkodása mindenkire nagy hatással volt, pedig nem a nagy
szavak embere volt, nem a prédikációira emlékszünk vissza, hanem
a szervezésben, konspirációban, apostolkodásban, emberszeretetben
volt kiemelkedő tehetsége. Mi fiatalok csak utólag tudtuk meg róla,
hogy jezsuita, mert csak nagyon kevés embert fogadott ezügyben a
bizalmába. Később is meg-meglátogattuk a Mária utcában, akkor is
hatalmas örömmel és szinte zavarbaejtő örömmel és szerettel fogadott
minket.
Engem (Vica) még sekrestyésnek is felkért péntekenként a Jézus
Szíve templomba, amikor a második gyermekemet vártam. Ezzel is
segíteni kívánta a fiatal családos életünket, de sosem mondta, hogy
menjünk utána, sőt, arra kérte nagy szomorúan az akkori plébániai
közösséget, hogy maradjunk mindig hű hívei a Béke téri templomnak,
és építsük tovább ezt a közösséget. Nehéz volt neki engedelmeskedni, de tényleg nagyon kevesen mentek utána. Hisszük, hogy mostanra
együtt ünnepel az Úr asztalánál magával az Úrral örvendezve.
Vica és Jancsi
gondolatok (a humor rovat helyett)

„Az ember természetes jósága, képessége a
szeretetre a természet rendjében többé-kevésbé mindig önző marad - de átalakul, átszellemül, ha Isten szeretete ragyog föl benne.
***
Azok, akik szentnek látszanak, igen gyakran
nem is azok. Mások pedig, akik nem látszanak annak, valójában szentek. A legnagyobb
szentek néha a legrejtettebbek - mint a Miasszonyunk és Szent József.
***
Krisztus többek között azért alapította az
egyházát, hogy az emberek egymást vezethessék hozzá, s így megszenteljék magukat és egymást. Ebben a folyamatban
felebarátainkon keresztül maga Krisztus
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vonz magához minket.”
***
„Kikerülhetetlen felelősségünk van
a mellettünk élők életének minőségében.
Boldogok, akik átérzik ezt a felelősséget, akik
felismerik, hogy dolguk is, hogy hassanak a
környezetükben élőkre:
- példaadással őt is a jóra vonzzák,
- szeretetükkel segítsék őt jobbá lenni
- és a megbocsátással mindig új esélyt, reményt adjanak neki...
***
Két fogalom:
- Társfelelősség
- Bűnrészesség

BékeHír

2020. szeptember 27.

***

78. szám

***

Nincs olyan, hogy nem tudunk egymásnak Felelősek vagyunk egymás
segíteni, csak az van, hogy még nem tudjuk - boldogságáért, üdvösségéért is
hogyan tehetnénk ezt...
- de bűneiért is, hűtlenségeiért is.
Aki másokat boldogabbá, örömtelibbé tesz,
aki másokat jobbá szeret,
aki másokat igazságra tanít,
az valóban már elkezdett követője lenni Jézusnak,
aki vigasztalásunkra, megigazulásunkra, gyógyításunkra,
felkarolásunkra, üdvösségünkre jött el közénk
és van közöttünk - ma és mindennap a világ végéig...”
vers

Mindig

bízni akarok benned!

Uram!
Fogalmam sincs róla, merre tartok.
Nem látom az utat magam előtt.
Nem tudhatom bizonyosan, hol fog végződni.
Magamat sem ismerem igazán:
De úgy gondolom, a te akaratodat követem.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy valóban azt is teszem.
Szeretnék neked tetszeni
és hiszem, hogy ez a kívánság valóban tetszik neked.
Remélem, hogy mindenben, amit csak teszek,
ez a vágy vezet.
Bízom benne,
hogy sohasem fogok ettől a vágytól függetlenül bármit is tenni.
És tudom: ha így cselekszem, Te a helyes úton fogsz vezetni.
Még akkor is, ha talán semmit sem tudok róla.
Azért mindig bízni akarok benned,
mégha úgy is látszik, hogy eltévedtem
és a halál árnyékában járok.
Nem akarok félni, mert Te mindig velem vagy.
Sohasem fogod hagyni, hogy egyedül szálljak szembe
a rám leselkedő veszedelmekkel.
Amen
Thomas Merton imádsága
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