2021. Böjtmás havának 15. napján

BékeHír

80. szám

Az Angyalföldi Szent László Plébánia lapja

Róbert atya
1935. március 15.
2021. február 9.

„Ötven éve szolgállak, Uram.
Vajon elhinnék-e az emberek,
hogy azóta mindig boldog voltam Veled?”
A tartalomból:
Búcsúzunk • Elmélkedés • Mese • Vers •
Krónikák •Gyerekdélután
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„online”

internetes szentmise közvetítésbe

Ebben a különleges járványhelyzetben sokan kérdezik, hogy az interneten
közvetített misékkel kapcsolatban mi a véleményem. Bár mi is közvetítjük a liturgiát, mégis azt mondom: elsősorban ne ennek megtekintésével szenteljük meg az
Úr Napját. Legfontosabb tanácsom, hogy a vasárnap ne korlátozódjon pusztán arra,
hogy „letudjuk” a számítógép előtt töltött kis idővel. Valódi szentmisén – tudjuk
jól – csak személyesen lehet részt venni, és ha valaki beteg, karanténban van, vagy
nincsenek nyilvános szentmisék, mint most, akkor nem követünk el bűnt azzal,
hogy nem nézzük meg a számítógépen, vagy a tévében. De a vasárnapot akkor is
szenteljük meg! Ennek nagyon sok módja lehet. Lehet ezt úgy megtenni, hogy többet imádkozunk, olvassuk a Szentírást, lelki könyvet, „Adorémus”-t, vagy valami
jótettel köszönjük meg Isten ajándékát. El kellene kerülni a pénzkereső munkát,
nagytakarítást. Figyeljünk egymásra! A szokástól eltérően tehermentesítsük azt,
aki a legtöbbet szolgál a hét folyamán, mondjuk apuka és a gyerekek alkothatnak a
konyhában finom ebédet, és a család együtt ebédel. Számtalan ötlet megvalósítása
lehetséges.
Ha mégis úgy döntünk, hogy ezek mellett még a szentmise közvetítését is megtekintjük, akkor nagyon fontos, hogy ennek méltóságát és komolyságát tartsuk szem
előtt. Legyen ez egy találkozás a közösséggel, és Istennel!
Vegyünk részt „élőben”!
Nagy a kísértés, hogy a misét később, csak akkor nézzük, meg ha nekünk
alkalmas. Mondjuk éjfél előtt fél órával megkeressük a legrövidebbet, aztán kipipáljuk az ünnepet. Persze így is lehet, de ha így gondoljuk, akkor inkább be se kapcsoljuk a gépet. A szentmise ne legyen egy kényszer-feladat, amit kötelezően le kell
tudnunk időre. Akkor kapcsolódjunk bele, amikor a valóságban kezdődik. Persze
lehet kivétel: néha én is megnézem más templomok szentmiséit, néha ki is hagyok
egy-egy részt, de ezeket azért nézem meg, hogy halljam, lássam az ottani közösséget, az ottani atyát, és az ottani beszédet…
Öltözzünk fel, vegyük fel az ünnepi ruhát!
Sokan ilyenkor pizsamában ülnek le a monitor elé, gondolván: a közvetítés
egyoldalú, ez a templomból nem látszik, de jó ha tudjuk, hogy „...az Úr a rejtekben is
lát”! Azt szokták javasolni, ha valaki otthonról dolgozik, akkor is öltözzön fel úgy,
mintha bent lenne a munkahelyén. A vasárnap is legyen ilyen, vegyük fel a szebbik
ruhánkat.
Gyújtsunk gyertyát!
A gyertya jelzi azt, hogy Isten igéje beragyogja az életünket. Jelzi az áldozatot, jelzi, hogy most oda kell figyelni arra, ami valóságban történik.
„Érkezzünk meg” időben!
Otthonról időben el kell indulnunk. Jó lenne, ha a mise előtt már korábban
leülnénk a gép elé, és készülnénk, ráhangolódnánk az ünnepre.
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De hogyan, mivel lehet ennyi ideig készülni?
» Olvassuk el a szentírási szakaszokat
» Fogalmazzuk meg, hogy kiért, vagy miért szeretnénk imádkozni
» Keressünk valamit, amiért hálát tudunk adni
» Beszélgessünk kicsit a többiekkel (ha nem egyedül vagyunk), idézzünk fel egy
szép emléket, ami a templomhoz, a szentmiséhez kapcsolódik
» Végül csendesedjünk el. Annyi zaj vesz körül minket, jó ha kicsit csendben is
vagyunk
Tartsunk böjtöt!
Tudjuk, hogy ezúttal elmarad a szentáldozás, de éppen ezért: lássa az Úr,
hogy fizikailag is „helye van” nálunk. Azt – remélem – nem is kell kifejtenem, hogy
ne csipegessünk mise alatt pattogatott kukoricát, gumimacikat, és ne szürcsöljünk
kólát.
Csak egy alkalmazás fusson a gépen!
Kapcsoljuk ki az üzeneteket, a telefont, a vicces hirdetéseket stb… Most fontosabb dolgunk van, szeretnénk csak egy dologra odafigyelni. Ne küldjünk SMS-t a
Szentlecke és az Evangélium között.
Álljunk fel, üljünk le, térdeljünk le…!
Kövessük a liturgia mozdulatait. Ha tudjuk, hogy merre van a templom, akkor forduljunk a templom felé. Persze ez kicsit fura, de a testmozgásunkkal is ki
tudjuk fejezni, hogy szívvel, lélekkel, sőt testünkkel is részt akarunk venni a szentmisén. Református testvéreink például azért nem énekelnek himnuszt az online
alkalmakon, mert nem tudják ellenőrizni, hogy a hívek felállnak-e, vagy sem.
Énekeljünk!
(ülve vagy állva, nálunk mindegy) Jó együtt énekelni. Azt szokták mondani,
hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik. Szóval: ha lehet, akkor énekeljünk. Ha az
ének a szívből szól, akkor a szívünk meg fog telni örömmel. Érdemes kipróbálni.
Tavaly végigénekelhettem a Húsvéti öröméneket. Hatalmas élmény volt, bár fizikailag üres volt a templom. 15 perc éneklés, ami betölti az ember szívét…
Osszuk meg!
Adjuk tovább az örömhírt! Ha megosztjuk a saját idővonalunkon, és ha ezt
mindenki megteszi, több tízezer emberhez juthat el a szentmise! Ez már egy mis�szió! Hívjunk fel valakit, aki részt vett a szentmisén. A mise után lehet zsíros kenyeret enni, egy kis „napközis” teával . És jó valakivel elbeszélgetni, akivel a mise után
szoktam néhány szót váltani. Éljünk egy kis közösségi életet.
És végül...
Kapcsoljuk ki a gépet. Nagy a kísértés, hogy mise után vicces videókat, vagy
híreket nézzen az ember. Ne tegyük!! Legyen egy kis csend, fújjuk el a gyertyát,
és örüljünk annak, hogy ha nem is személyesen, de legalább így, gépen keresztül
lélekben részt tudtunk venni a legszentebb áldozatban.
Minden mise elején szoktam imádkozni azokért, akik nem vehetnek részt a szentmisén. Isten segítsen bennünket, hogy minél előbb újra találkozhassunk…
Imádsággal:
Antal atya
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Búcsú
Búcsú Róbert

atyától

Sokszor kérdezték tőlem a hívek, hogy hogy van Róbert atya. 2017
óta csak két alkalommal volt itt a Béke téren. Egyszer a gyémántmiséjén, egy másik alkalommal pedig a templom felszentelésének 90. évfordulóján. Sokunknak hiányzott. Időnként meglátogattam, de nehéz
volt hozzá bejutni, a telefonja nem mindig működött, vagy nem hallotta meg a csengőt. Mindig valamelyik családtagot kellett felhívnom,
hogy beengedjenek. Általában kijött a kapuhoz, és amikor elmentem,
szintén kikísért, de mindig megjegyezte, hogy az orvos megtiltotta,
hogy kimenjen az utcára.
Ha valami nagyon foglalkoztatta, akkor szinte lehetetlen volt vele
beszélni, akkor nem beszélt magáról. Ilyen volt a testvére gyémántmiséje. Magáról megfeledkezve, csak a testvére ünnepével foglalkozott. A Béke térrel kapcsolatban általában elmondta, hogy kicsit félve
jött ide, de megszerette. Ő volt a Városmajorban az idősebb káplán, és
arra gondolt, kéri, hogy plébános lehessen, amikor az ottani plébános
nyugdíjba ment. De a püspök úgy döntött, hogy nem a Városmajorba,
hanem a Béke térre helyezi. Így került ide. Nem számított rá.
Elmondta, hogy senkire sem haragszik. Még a Török Lacira sem.
Őt külön kiemelte. Azt hiszem, hogy a kapcsolatuk nem mindig volt
felhőtlen, bár a részletekről sosem beszélt. Visszagondolva, igazából
senkiről sem mondott kritikát a beszélgetéseink alatt.
Volt néhány kedvenc használati tárgya, ami problémát is okozott. Az egyik az óra volt, amit a polgármestertől kapott, amikor díszpolgárrá avatták. Mivel rádióvezérelt óra volt, nem lehetett beállítani.
Ilyenkor mindig a Lajos segítségét kérte. A másik nehézséget a lámpa
okozta, aminek a töltőjét nem találta, a harmadik pedig a borotva volt.
A pengék élezéséhez mindig Balázstól kért segítséget. Egyszer engem
is megkért, hogy segítsek a nyomtatóban festéket cserélni. Aztán egyre
ritkábban kapcsolta be a gépet, már nem volt rá szüksége.
Talán a legemlékezetesebb találkozás az volt, amikor egyszer húsvét előtt jártam nála, és el akartam végezni a gyónásomat. Arra kért,
hogy mondjam el a feloldozás szövegét, mert már nem igazán emlékszik
rá, így előre mondtam, ő megismételte, és közben feloldozott.
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Az utolsó alkalommal a család szólt, hogy nincs jól. Reggel csak
35 volt a pulzusa. Elmentem és feladtam neki a betegek kenetét, feloldoztam a bűneitől, és megáldoztattam. Siettem, nem vettem fel papi
civilt, oda akartam érni, mielőtt meghalna. Mikor odaértem, mondták,
hogy kicsit jobban van, de nagyon gyenge. Nem ismert fel, nem tudta a nevemet. Régebben Antalnak szólított, később Kálmánnak. Most
már nem tudta, hogy ki vagyok, de azt tudta, hogy pap vagyok. Gyónás után rám nézett és megkérdezte tőlem, hogy “most már tiszta vagyok?” Majd megkentem a betegek olajával, és megáldoztattam. Majd
azt mondta, hogy “induljunk”. Kérdeztem, hogy hova, próbáltam elmagyarázni, hogy ez az otthona, ez a szobája és az ágya, de utána újra
csak azt mondta, hogy “induljunk”. Megkérdeztem, hogy mit üzen a
Béke térieknek, azt mondta, hogy “köszönöm”.
Rá két nappal később az Irgalmasok kórházába került, sokan látogatták meg betegágyánál, de már nem lehetett vele beszélgetni. Ebből a kórházból indult el Haza.
Egyszer húsvét után voltam nála. Telefonnal felvettem néhány
mondatot. Elmondta, kicsit keserűen, hogy az időseket, főleg ha beteg,
félreteszik. Majd hozzátette, hogy nem baj. Indulunk a Mennyország
felé.

A képviselő -testület nevében
dr. S zolnoki János búcsúztatója
Kedves Róbert atya, Tisztelt bíboros atya, tisztelt meghívottak!
10 éve történt eseményt szeretnék feleleveníteni: Bíboros atya vizitációt tartott a plébániánkon. Emlékszem, mennyire izgult, készült,
igyekezett Róbert atya, hogy a Főpásztor mindent rendben találjon.
És most eljött számára a valódi, végső számadás ideje a leghatalmasabb Vizitátor előtt.
Úr Jézus! Tanúként állunk most előtted Róbert atya ügyében,
a Mennyei Ítélőszék előtt. Róbert atya nyomot hagyott sokunkban.
Nemcsak szavaival, hanem hiteles papi életével. Tanultunk tőle, hittünk szavainak, láttuk cselekedeteit és igaznak találtuk. Gyerekeink
szívébe és lelkébe is olyan magokat ültetett, amelyek már virágozni,
gyümölcsözni látszanak. Mint az énekkar legrégebbi tagja mondhatom róla túlzás nélkül: nem volt hamis hang az életében. Prédikációi
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sok esetben prófétikusak voltak, szinte személyesen minket, az éppen
aktuális élethelyzetünket szólították meg, néha még el is pirultunk,
titokban úgy érezve, hogy ki vagyunk prédikálva. Tanúsítjuk, hogy
amikor éheztük és szomjaztuk az igazságot, ő minden lelki jóval elhalmozva enni és inni adott nekünk. Betegségünkben vigasztalt, szívébe
befogadott, mezítelen lelkünket imái által felruházta, bűneink börtönéből a szentgyónás kegyelme által kiszabadított.
Úr Jézus! Tanúként állunk most mellette, kérvén, ismerd őt el
igaznak, állítsd jobbodra, hisz azt tanítottad: „amit e legkisebb testvéreim
közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” Tíz- és tízezren mondjuk most, ebben a pillanatban is egy szájjal, és egy szívvel: Drága mennyei Atyánk!
Fogadd el Róbert atyánk 86 éves beszámolóját. Bocsásd meg gyöngeségeit, és nagy irgalmaddal öleld őt magadhoz! Mennyei egyházadban
adj neki végleges dispozíciót egy gyönyörű égi plébánián!
De nem csak Róbert atya tartozik ma számadással a Mennyei
Atya előtt, hanem mi is. Számot kell adnunk arról, hogy abból, amit
ez a szentéletű pap nekünk adott, amit nekünk méltósággal és gyöngédséggel tanított, abból nekünk mennyit sikerült tettekre váltani? A
tanácsait mennyire tudtuk megfogadni? Milyen gondolatot, gesztust
vittünk haza vasárnaponként mindabból, amit nekünk szánt? Megtanultuk-e, elsajátítottuk-e a bölcsességet, alázatot, tiszteletet, hűséget, a
szent erősséget, amelyet eddigi élete során mindannyian megtapasztalhattunk? Életünknek akkor van értelme, ha kiengesztelődve egymással és a világgal olyan igaz, megtisztult lélekkel tudunk innen mi
is távozni, ahogy Róbert atya távozott közülünk.
Sírjánál megállva ígérem, mindent megteszek azért, hogy amikor
legközelebb személyesen találkozom vele, büszke legyen rám, és úgy
mutasson be a mennyei világ társaságában, hogy „Ő az én barátom”.
Végezetül, Róbert atya – abban a hitben, hogy jelen vagy köztünk
ünneplő ruhában - a képviselő-testület nevében szeretnénk kedveskedni Neked egy kis meglepetéssel, ajándékkal. Minden vasárnap, a
prédikáció végén elmondtál vagy felolvastattál egy verset, versrészletet, amelyben gondolataidat egy-egy nagy költő szavaival fejezted ki.
A versmondásra legtöbb alkalommal kedves ministránsodat, Balázst
kérted fel. Megkérem hát, hogy mondjon el egy utolsó verset, melyről
azt gondoljuk: akár Te is mondhatnád.
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Útra-készülés
/részlet/
Beteg vagyok. Talán meg is halok.
Künn csöndes téli éj van. A kályha morog.
Jégfátyol fehérlik az ablakomon.
Imádkozom:
Miatyánk Isten, Mindeneknek Atyja,
kihez hajlunk, mint a fű a Nap felé,
az én szívem kétség nem szorongatja,
midőn indulok végórám elé;
a halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen.
Gárdonyi Géza

Amen.
Isten veled, és viszontlátásra, Róbert atya!

A

gyászmise homíliája

amit Horváth Zoltán protonotárius kanonok, a budapest-terézvárosi
Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplom plébánosa mondott
Eminenciás Bíboros Úr!
Excellenciás Püspök, Nagyprépost Úr!
Főszékesegyházi Káptalan!
Kedves Kanonok Társak!
Paptestvérek!
Kedves Ministránsok!
Hajnal Család!
Mindannyian Kedves Testvéreim, akik eljöttünk azért, hogy megköszönjük a Mindenható Istennek Róbert atya életét!
Azt gondolom, hogy mindannyiunkban vannak emlékek, amelyeket fel tudnánk eleveníteni, amelyeket szívünkben őrzünk Vele
kapcsolatban. Egész biztos, hogy nem véletlen - mert hogy véletlenek
nincsenek - hogy a sírján ez a felirat olvasható: „Szerette övéit, mindvégig
szerette őket.”
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Olyan atyáról beszélünk, és olyan atyától búcsúzunk most
el, s engedjük át Őt teljesen az Istennek, aki szeretett bennünket, és
akit mi is szerettünk. Nem csupán azért, mert lelkipásztorunk volt,
lelkivezetőnk volt, ministránsvezetőnk volt, hanem azért, mert egy
szeretetreméltó ember volt. Egy olyan valaki, aki szerethető volt az ő
szelídségével, néha huncut, de mindenkori mosolyával, szerethető volt
alázatával, egyszerűségével. Megtapasztalni azt, hogy milyen módon
tudott gyermeki lélekkel rácsodálkozni egy-egy személyre, eseményre, történésre. Olyan tiszta ember volt. Olyan valaki, aki úgy jelenítette
meg közöttünk Krisztust, hogy ő testén, az ő életén, az ő szavain, a
felénk irányuló gesztusain keresztül ezt a szelídséget, ezt a krisztusi
szeretetet sugározta.
Amikor pappá szentelik, a Regnum Marianum közösségnek lesz
a tagja, és már így is, de nyilván belső indíttatásból is, szívesen foglalkozik fiatalokkal, ministránsokkal, gyerekekkel. Éppen ezért az akkori időkben ezt nem nézték jó szemmel az állami hatóságok, és így
9 év alatt 10 lelkipásztori helyen volt káplán, míg azután elkerült a
Városmajorba, ahol 13 éven keresztül lehetett káplán. Olyan szépen
mondja el: „Mindegyik helyemet szerettem, mindenhol szerettem az embereket, a fiatalokat.” Tanúsíthatom, hogy a Teréz templomban nyugdíjas kisegítőként sokszor emlegette, hogy most a város ilyen-olyan pontjáról
érkezett. Mert még most is régi betegeihez, szenvedőkhöz, idősekhez
elment, hogy számukra Krisztus vigasztalását, Krisztus szentségeit
elvigye. Számon tartotta őket, fontos volt számára az ember, s elsősorban az, aki szükséget szenved. A Városmajorban abban a korban
Csepregi Ignác kanonok úr volt a plébános, akiről ő úgy nyilatkozott,
hogy: „Mindig az állam felé tartotta a hátát helyettünk, mi pedig dolgozhattunk, és ő örült, hogy mi dolgozunk.” És amikor megkérdezte
tőle, hogy ugye nem viszed a fiatalokat kirándulni, Ő ezt válaszolta:
„Én nem viszem őket kirándulni, csak véletlenül találkozunk majd a
Norma fánál.” Mindig volt egy apró kis humor, amellyel ilyen nehéz
helyzeteken is túl tudott lendíteni bennünket, és amely segítette azt,
hogy még inkább közelebb kerülhessünk hozzá.
A városmajori időkben alakította ki a ministránsoknak a képzését, avatását, felkészülését, s kiválóan tudott együttműködni az ott
lévő világiakkal, munkatársakkal. S amikor azután plébánossá lehetett
itt, a Szent László templomban, akkor boldogan kezdett hozzá ugyan8
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ehhez a munkához. Ugyanilyen szeretettel foglalkozott fiatalokkal,
ministránsokkal, családokkal, öregekkel, az akkor itt épülő lakótelepi
emberekkel, akik mindenhonnan idekerültek. Ő minden módját megragadta, hogy a munkatársai segítségével felkeresse őket és meghívja
őket ide, az Isten házába. És ezt mindig szelíd hangon, mindig egyszerűen, de ahogy említettem, nagyon fontos, hogy mindig tisztán tette.
Úgy, ami azután vonzó volt az emberek számára.
Sokszor mondta, hogy én nem vagyok olyan sztárpap mint egyesek, de azt hiszem, hogy nem is nekem kell vonzani az embereket,
hanem Krisztusnak. Őt kell nyújtanom az emberek számára. Ezt élte
egész papi életében és ez az élet volt az, amelyik gyümölcsöt termett,
és amelyért - amikor az ő Jóistenhez költözésének híre megjelent az
interneten - számtalan visszaemlékezés, bejegyzés, vele kapcsolatos
történet volt olvasható. Amelyekben mind azt lehetett érezni, hogy
mindenki úgy gondolta, hogy ővele egy ilyen egészen közvetlen, személyes kapcsolata volt. Tehát mindenki a magáénak érezhette a papot,
a lelkipásztort, a lelkivezetőt, a gyóntatót.
Egy mély lelki emberről emlékezünk most meg, akinek gondolatai, szavai, cselekedetei összhangban voltak és mindez sugárzott belőle, mert szolgálni akart. Így mondta: „Én egy szolgáló pap vagyok, hiszen
erre lettem fölszentelve, ezért lettem pappá, hogy szolgálhassak.” S a példát
természetesen Krisztustól vette, aki - ahogyan hallottuk az Utolsó vacsora kezdetekor - körbement és megmosta tanítványainak a lábát. A
szolgáló szeretet. Majd elmagyarázza Jézus, hogy ugye nem értitek mit
tettem veletek? Ti is tegyétek ugyanezt! Aki az első akar lenni közületek, legyen mindenkinek a szolgája. Így élte elénk az ő papi életét:
imádságban, teológiai mély tudásban és irodalmi műveltségben.
Hiszen egy-egy prédikációja soha nem maradhatott és fejeződhetett be úgy, hogy abban ne lett volna egy irodalmi idézet vagy egy
vers. Szívesen szervezett irodalmi esteket vagy versmondó esteket.
Szintén ezekben a bejegyzésekben olvashattuk, hogy milyen sokan
vannak, akik rajta keresztül szerették meg a költészetet, rajta keresztül
ismerték meg azoknak a költőknek istenes verseit, melyet akkoriban
nem igazán tanultunk az iskolában. De Róbert atya gondot fordított rá,
hogy megismerjük és megtanuljuk. Amikor már testében elgyengült,
akkor a legfontosabb olvasmánya mindig a zsolozsma volt.
Isten áldja meg családját, testvérét Gyuri atyát, unokahúgát, uno9
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kaöccsét, akik olyan szeretettel vették őt körül a zuglói Hajnal házban
és gondoskodtak róla.
S amikor elérkezett az idő és Antal atya, a mostani Angyalföldi
Szent László templom plébánosa, Róbert atya utóda, elvitte számára
Krisztus szentségeit, miután megkapta a feloldozást, megkérdezte:
„Most már tiszta vagyok?” Egy tiszta ember azt kérdezi: Tisztává lettem?
Megkérdezte tőle Antal atya: Mit üzensz az angyalföldieknek? Hát
azt, hogy: „Köszönöm.” Egyszerűen és a legfontosabbat. Mindig nagyon
fontosak egy Istenhez készülő ember utolsó szavai.
Közelebbről én már csak nyugdíjasként, idősként ismerhettem
meg. Hiszen a Szent Teréz templomban hétköznaponként, vasárnap
pedig itt, a Szent László templomban kisegített. Egészen addig, 4 éven
keresztül, míg ezt egészségi állapota megengedte. De hogy hogyan
fogta fel az öregséget, az elgyengülést, nem lenne méltó, ha nem idéznék egy verset. Méghozzá Sík Sándortól egy olyat, amelyet ő maga is
szeretett, és amelyet megtaláltam egyik utolsó kis jegyzetében, amelyet az egyik szentmise alkalmával ott a Teréz templom sekrestyéjében
felejtett. Amelyben arról volt szó, hogy mi lesz majd a végítélet napján.
Attól félnünk kell? Vagy pedig az boldog nap lesz, mert az Úrral találkozhatunk. Erről szólt a prédikáció és ebben a versben, minthogyha
saját magáról beszélt volna.
A legnagyobb művészet
A legnagyobb művészet tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni…
Pihenni ott, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol.
Nem lenni bús, reményvesztett,
Csendben elviselni a keresztet!
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit.
Kezedet betenni öledbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd,
10
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Nem vagy olyan, mint azelőtt
S járni emellett vidáman,
Istentől rádszabott igában!
De ezt a békét honnan vesszük?
Onnan — ha azt erősen hisszük,
Hogy a teher, mit vinni kell,
Az égi honra készít el.
Ez csak a végső simítás
A régi szíven, semmi más!
Ez old fel minden köteléket,
Ha a világ még fogna téged
Az Úr nem szűnik meg tanítni,
Azért kell sok harcot vívni
Idősen is, míg csendesen
A szív az Úrban megpihen,
S kész vagy az Ő kezéből venni:
Hogy minden Ő, s te nem vagy semmi!

Sík Sándor

Interjú

Ha minden igaz, ez 2019-ben már megjelent. Ez volt az utolsó interjú Róbert atyával.
» Korábban a plébániai gyerekek kérésére adtál egy hosszabb riportot életutadról. Most a templomépítés 90. ünnepi évfordulója
alkalmából szeretnék feltenni néhány kérdést. Örülnék, ha megosztanád velünk a plébánosi múltaddal kapcsolatos emlékeidet.
Mettől meddig voltál a Béke téri plébánián?
Számokkal kapcsolatban sajnos már bizonytalan vagyok egy kissé, de 24 éven keresztül itt voltam egyedül plébános.
Tehát 1990-től 2014-ig? - Igen.
» Mi, vagy ki volt, ami megragadott a Béke téren? Mi tetszett Neked nagyon?
Előtte Budán a legnagyobb helyeken, például a Városmajorban
voltam, így hát kissé féltem, de nagy igény volt a feladatra. Eleinte azt
gondoltam, hogy nem tudok ebbe bekapcsolódni. Aztán nagyon-na11
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gyon megszerettem. Mondhatom, hogy azért szerettem itt lenni, mert
a hívek emberiek voltak. - Az fontos dolog.
» Mire emlékszel vissza szívesen a Béke térről?
Igazán szívesen emlékszem mindenre. Nem emlékszem semmi
olyan nehézségre, ami ezt megváltoztatná. Egyszóval, valami rosszra,
sőt semmi rosszra nem tudok visszaemlékezni.
Szívesen emlékszem az ifjúsági munkára. Hát mondjuk a ministránsok elsősorban, azután a hittanosok csoportja. A ministránsokra
különösen is. Tudod, amikor a torony tetejéről 50 ministránsruhába
öltözött gyereket odaültettek és egy 50-est írtak…. Megvan az a kép?
» Igen, megvan a kép.
Ott van az a plakát (a gyémántmise plakátja), azt ki kellene nyitni. Hova tudom én ezt tenni? Talán ide a falra.
» Segítek föltenni, ha kell. Legközelebb hozok valami ragasztót és
azzal föltesszük.
Köszönöm szépen. Itt a Béke téren iskolákban nem tanítottam,
de tartottam hittanórát a plébánián. Az óvodások kivételével, minden
csoportot tanítottam, amikor még nem is volt könyvünk. A legkedvesebbek azok a csoportok voltak, akikkel már jól lehetett kontaktot,
szellemi kapcsolatot találni. Lent, a földszinten volt a hittan. Fegyelmezéssel nem volt bajom. Úgy éreztem, hogy szerettek, én is szerettem őket. Ha meghívtak kirándulásra, mindig elmentem. Kirándulni,
zarándokolni mentünk: kicsik, nagyobbak, öregek. Sokakat látogattam
meg kórházban is, két kórház volt.
A prédikációkat szerettem. Nagyon sokat dolgoztam éjszaka.
Mindig kettőig világítottam az ablakban. A beszédeket betű szerint
kidolgoztam. Ez egyrészt nagyon jó volt, mert ott volt előttem a jó forrásokból készített szöveg, amit jól láttam és ugyanakkor pedig nem
ugráltam jobbra-balra a szövegekben. És ez megvan, három év teljes
gyűjteménye. Ez alatt három évnek a prédikációját értem. Neked nem
adtam ilyet?
» Nekem nincs, de megvan a plébánián. A gyűjteményt, azt láttam. A
Magyar Kurir-ban jelentek meg publikációk. Kire tudsz visszaemlékezni, melyik munkatársra vagy atyára, akire szívesen gondolsz vissza?
Ugróczkyval is jól megvoltunk. Ő „cserkészpap” volt, más felada12
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tot nem vállalt, esetleg temetést. Török Lászlóval nehezebb volt. Nem
voltunk rosszban és azóta se, csak azzal nem tudtunk úgy együttműködni. Ő rendezett nagyon sokszor ifjúsági és ministránstalálkozókat
is. Tényleg, az egész képviselőtestületre is szeretettel gondolok. Valóban jól éreztem magam, nagyon jóban voltunk mindenkivel. Most ki a
világi elnök?
» Czinege Attila.
Ja, tényleg, az Attila. Jó munkatárs volt. A villanytól a számítógépig,
mindenhez értett, vásárlásra is kértem. Hányadik gyerekük van már?
» Öt gyerekük van, a legkisebb a Gellért.
Hát akkor neki már 30 évesnek kéne lenni.
» Már 40 éves.
Vissza tudsz emlékezni valami vicces történetre a Béke téren?
Hát kéne gondolkodni, merthogy most már sok mindenre nem
emlékszem vissza, főleg a nevekre.
» Azzal én is bajban vagyok időnként; a nevekkel….
Üzensz valamit a Béke térieknek?
Nagyon nagy szeretettel gondolok mindenkire, akire vissza tudok emlékezni és semmi-semmi keserűséget nem hordozok a szívemben. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit és nagyon hiányzik.
Rosszban nem voltam senkivel, nem is tudok lenni.
» Köszönöm, hogy elmondtad, az újságban meg tudjuk írni ezeket.
De hát az újságban már meg is jelent egy külön szám. Az is megvan?
» De Te ott nem beszélsz, ott csak Rólad beszélnek.
Igen, az tényleg énrólam szól. Hát, hát…, azokban agyba-főbe dicsérnek, nem örültem neki. Hat évig voltam Dorogon. A plébánián ott
lakott még a Vajai kishúga és ő emlékezett rám még külön, hogy készítettem elő még iskoláskor előtti elsőáldozásra.
» Azért nem tetszett az újság, mert dicsérnek, vagy azért mert nem
mondanak igazat?
Túloznak.
» Túloznak???
Túloznak. Szóval énnekem kicsit olyan nimbuszom volt és ez
bántott azért, mert nem éreztem, hogy hozzá növök ahhoz a képhez,
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amit énrólam gondolnak. Írjad meg Te a Béke térnek a történetét.
» Dolgozom rajta. Most egy CD-t szeretnénk kiadni a templom orgonájáról. Megvolt a felvétel, az énekkar énekel rajta; meg az orgona szól. Bach D-moll toccata-ját, Widor toccata-ját és Liszttől
játszanak. Nagyon szép CD-t fognak kiadni. A Susán Lajos szokott orgonálni.
A Lajoshoz van egy nagy kérésem, ha találkozunk, megmondom,
hogy az az óra, (falióra) megint pontatlan. Egy órát késik, vagy siet. A
Lajos három perc alatt meg tudja csinálni és beállítja. Sokszor csinálta
és abszolút pontos volt. Kocsija van, elvitte magával. Két nap alatt be
tudja igazítani.
» Jövő héten lesz óraátállítás, majd szólok a Lajosnak. Lehet, hogy
elemet kell benne cserélni, mert már egy éve azzal megy. Szeretettel hívunk a templomunk felszentelésének 90. évfordulójára!
Nagyon örülök, hogy ennyi idő után felidézed (az évfordulót). Én
már elfelejtettem ezeket az eseményeket és olyan szép emlékek ezek.
A prímással lesz valami beszélgetés?
» Lesz valami fogadás, egy egyszerű vacsora és ha tudsz maradni,
akkor gyere, várunk. Ha nem, nem probléma.
Ha egy picikét jobban lennék, akkor olyan szívesen mennék, tényleg jóban voltunk egymással. Szóval, csupa jó emlékem van. És át fogom olvasni azokat az életrajzokat, amiket írtam. Két-három újságcikk
is megjelent rólam. A prédikációt, azt nagyon komolyan vettem, úgy
hogy még néha énnekem is tetszett a sajátom. Mondjuk, a világot nem
váltottam meg. De azt hiszem, hogy jó emléket hagytam emberileg is.
Mert még most is üzengetnek, írnak. Egy friss erő, az mindig érdekes.
Annak is örültem, amikor Te kerültél oda, bár mi még nem ismertük
egymást, de Édesapádat ismertem, mert ő a piaristáknál volt. És én azt
hiszem, hogy jót választottak. Most legalább mondjad meg igazából,
hogy szeretsz ott lenni? Mert lehet őket szeretni. Jószándékúak.
» Igen, igen.
És most hol tartotok a villanyszereléssel?
» Most már van árajánlatunk és most a bejövő vezetékeket cserélik ki.
Belülről? - Ami az utcáról bejön. Utána lenne a festés? - Igen.
Hát, nagyon sok kegyelmet kívánok Neked (Kálmán).
14
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Víruscikk
K arácsonyi

éneklés

Immár 7. éve vagyok itt a Béke téren, és december 24-én az a szokás, hogy a közeli Hungária körúti rehabilitációs kórházban énekelni
szoktunk fiatal családokkal karácsonyi énekeket. Kis próba után kéthárom csapatra válunk, és körbejárjuk a kórtermeket, ahol azokkal a
betegekkel találkozunk, akiket karácsonykor se visznek haza. Nagyon
magányos lehet ilyenkor az ünnep. Nem könnyű ez a misszió, mivel
aznap van pásztorjáték, és este ajándékozás, de mégis sokan eljönnek,
hogy együtt énekeljünk, és sok idős, beteg számára ez a karácsony.
Mosolyogva fogadják a gyerekeket, és sokan próbálnak kedveskedni
néhány szaloncukorral, vagy mandarinnal, amit karácsonyra kaptak
a családjuktól. Szép élmény, és jó így elvinni az örömhírt, de idén a
Covid-19 miatt erre nem volt lehetőség. Azért a templomban a pásztorjáték helyett volt egy közös zenélés, de a kórház elmaradt.
Karácsony másnapján sms-t kaptam a kórházlelkészségtől, segítséget szeretnének kérni egy Covidos beteggel kapcsolatban. Esti
mise előtt visszahívom a számot. Idős betegről van szó, a család nagyon szeretné, ha megkapná a szentségeket, de vegyes házasságban
élt, ezért nem gyakran ment templomba. Kicsit attól félnek, hogyha
magánál van, akkor el fog küldeni, vagy meg fog ijedni, hogy egy pap
megy hozzá. Megbeszéljük, hogy a mise után vissza fogom hívni őket,
addig szerezzenek engedélyt a kórháztól. Mise után felhívom a családot, megvan az engedély, de a beteg a Jahn Ferenc Dél-Pesti kórházban
van. Ez kb. fél óra, 15 km autóval. Szóval mise után indultam, közben
imádkoztam, hogy elfogadja a szentségeket. A kórház bejáratánál a
portás nem volt a helyén. Bent a főbejárat be volt zárva, de oldalt volt
egy betegkapu, amin keresztül bejutottam az egyik dolgozó segítségével. Egy plexivel védett portából egy nővér elmagyarázta, hogy hol
van a beteg. Most elég sok Covid osztály van a kórházban, ezért át kellett mennem egy hosszú folyosón a büfével szemben. Mondjuk a büfét
nem találtam meg, talán már évek óta bezárt, de volt egy elég hosszú
folyosó, ami az E épületbe vitt. Itt kicsit elbizonytalanodtam, de jött
egy betegszállító, aki útba igazított, pontosabban elmondta, hogy ez
az E épület. De nincs látogatás, a COVID osztályra meg egyébként sem
16
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lehet bemenni. Mielőtt teljesen lebeszélt volna, elmondtam, hogy pap
vagyok és az orvos tud róla. Aztán felvitt a 2. emeletre lifttel, ő is odament. Bement az osztályra és szólt a nővéreknek. Az ajtó mögött beöltöztem. Volt szkafander, XL-es méretű, kesztyű, lábzsák, hajháló és fertőtlenítő, még plexi is. Aztán irány a kórterem. Mondtam, hogy Klári
nénit keresem a 214-esben, de a többi beteg azonnal letagadta, hogy itt
ilyen nincs. Klári néni viszont jelentkezett, hogy ő az. Szóval magánál
van, ez nem biztos, hogy annyira egyszerű. Egy borítékot vittem magammal, amiben benne volt a betegek olaja és az Oltáriszentség, mivel
a COVID osztályról nem lehet semmit se kivinni. Bemutatkozom, kicsit beszélgetünk, Klári néni teljesen képben van, válaszol a kérdésekre, de néha, mintha kicsit bealudna a beszélgetésben. Keresztvetéssel
kezdjük. Infúzió van bekötve, de megpróbál velem együtt keresztet
vetni. Aztán jön a gyónás - amennyire csak lehet egy többágyas kórteremben -, betegek kenete és az áldozás. A Miatyánkot együtt imádkozza velem, bár a régi szöveggel. A végén adok egy áldást, és eszembe
jut az éneklés. Megkérdem, hogy van-e kedve elénekelni a Mennyből
az angyalt. Azt mondja, hogy van, és - bár orrszondán keresztül kapja
az oxigént -, de végig énekli velem az első két versszakot. Közben a két
betegtárs is beszáll az énekbe, és az ajtóban megáll egy nővér, majd
érkezik egy orvos is, aki mély bariton hangjával velünk énekel. Mondjuk ez az utolsó mondat nem igaz, de úgy éreztem, hogy az angyalok
is velünk énekeltek úgy, mint annak idején Betlehem városa mellett a
barlangnál.

Elmélkedés
Nagyböjti

jellemgyakorlat

felesleges beszéd elkerüléséhez, fegyelmezettségünk erősödéséhez:
NE SZÓLALJ MEG, AMIKOR…
Rengeteg olyan hasznos és fontos tanács szerepel a Bibliában, amelyet
nem is gondolnánk. Ki gondolná például, hogy milyen fontos tanácsok
vannak arra, hogy “hallgatni arany”?
Tehát ne szólalj meg lehetőség szerint, amikor
… dühös vagy.
“A hirtelen haragú bolondságot követ el, és az alattomos embert gyűlölik.”
(Példabeszédek 14:17)
17

80. szám

BékeHír

2021. március 15.

… nem áll rendelkezésedre minden információ.
“Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják.”
(Példabeszédek 18:13)
… a szavaid nehézséget okoznak valakinek.
“És így ismereteddel vesztét okozod erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt.”
(1 Korinthus 8:11)
… nem követnéd szavaiddal Jézus példáját.
“Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt,
álnokság sem hagyta el a száját.”
(Péter levele 2:21-22)
… később esetleg szégyellnéd, amiket mondtál.
“Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság.”
(Példabeszédek 8:8)
… szavaid később rossz benyomást keltenének.
“A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt
lelkű.”
(Példabeszédek 17:27)
… a probléma nem a te dolgod.
“A magad perét pereld ellenfeleddel, de a más titkát ne fedd föl.”
(Példabeszédek 25:9)
… arra érzel késztetést, hogy nem teljesen igaz dolgokat mondjál.
“Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot!”
(Példabeszédek 4:24)
… a szavaid káros hatással lennének valakire.
“A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő
tűz.”
(Példabeszédek 16:27)
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… szavaid romboló hatású mások barátságára.
“Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is.”
(Példabeszédek 16:28)
… később learatod saját szavaid termését.
“Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.”
(Példabeszédek 18:21)
… egy rosszat akaró embernek hízelegnél.
“Aki igaznak mondja a bűnöst, azt átkozzák a népek, és kárhoztatják
a nemzetek.”
(Példabeszédek 24:24)
… feltehetőleg cselekedned kéne már, nem pedig beszélni.
“Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája
jár, az ínségbe jut.”
(Példabeszédek 14:23)
“Aki vigyáz saját szájára és nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól.”
(Példabeszédek 21:23)

Vianney Szent János
gyakorlati tanácsai gyónóknak

A papok leendő védőszentje, aki sokszor napi 18 órán át gyóntatta az Ars-ba özönlő bűnbánókat, hat szempontot hangsúlyozott a
szentgyónással kapcsolatban.
Az ars-i plébános először is arra biztatta a bűnbánókat, hogy világosan, érthetően, töredelmesen gyónjanak. Megfelelő felkészüléssel
– mondta – az is percek alatt elvégezheti gyónását, aki évek óta nem
gyónt. A fecsegésre hajlamosaknak, akik szükségtelen részletekkel bővítették bűnvallomásukat, segített, hogy rövidebbre fogják és csak a
bűn elkövetésének közvetlen körülményeire korlátozzák mondandójukat. Ezt elsősorban nem azért tette, hogy megrövidítse a gyónás idejét, hanem mert az volt a tapasztalata, hogy minél több részletet mond
el a gyónó, annál kevésbé bánja a bűneit; ahelyett, hogy megfogalmazná bűnei indítóokát, különböző kiegészítésekkel próbálja megmagyarázni vagy kimagyarázni őket. „Kerüljétek a haszontalan vádaskodást!
Pazaroljátok vele a gyóntató idejét, fárasztjátok a többi gyónásra várakozót, és
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kioltjátok az áhítatot” – tanította.
Másodszor: igyekezett eloszlatni a gyónásra készülők félelmeit. Tudta, hogy sokan azért nem akarnak gyónni, mert félnek, hogy
mit gondol majd róluk a pap. Biztosította őket, hogy nem tudnak olyat
mondani, amin a pap megbotránkozna. „Megalázó, amikor a bűneitekkel
vádoljátok magatokat? A pap jól tudja, mire vagytok képesek.” Majd elmondta, mit él át a pap, amikor a gyónó alázatosan és Isten irgalmában bizakodva vádolja magát: „A pap könyörületet érez irántatok – mondta
–, veletek együtt zokog” (amit Vianney Szent János sokszor maga is
megtett).
Harmadszor: arra törekedett, hogy gyónói imádságos lelkülettel
fogadják a szentségi feloldozást és megértsék jelentőségét. „Amikor a
pap megadja a feloldozást, egyetlen dologra kell gondolnunk: hogy a Jóisten
vére ömlik át a lelkünkön, hogy megmossa, megtisztítsa és olyan ragyogóvá
tegye, mint a keresztség után volt.” A feloldozás, akárcsak a keresztség,
hatalmas csoda: a bűn miatt halott lélek feltámadásának csodája. Előfordul, főleg amikor sokan várakoznak szentgyónásra, hogy a gyónók
már a feloldozás szövege alatt mondani kezdik a bánatimát. Az ars-i
plébános nem kedvelte az efféle „többfunkciós üzemmódot”. Inkább
azt tanácsolta a gyónóknak, hogy lassítsanak, és elmélkedjenek azon,
mi is történik. Meg volt győződve róla, hogy így egyre jobban megszeretik a bűnbánat szentségét és egyre több gyümölcsét fogják élvezni.
Negyedszer: Vianney Szent János sokszor biztatta a híveket és
a gyónókat, hogy imádkozzanak gyóntatóikért. „A bűnbánóknak azért
kell imádkozniuk, hogy a Jóisten megadja gyóntatóiknak a szükséges megvilágosítást és kegyelmet” – mondogatta. Õ maga imádkozott és böjtölt a
gyónóiért, és tőlük is ugyanezt kérte saját magáért és paptestvéreiért. Talán nincs még egy pap az egyháztörténelemben, aki nála jobban tudta volna, mekkora szüksége van a gyóntatónak az imádságra,
hogy minden bűnbánó esetében hatékonyan cselekedhessen az Isteni
Orvos nevében. Isten kegyelmére van szüksége, hogy ne csak a bűnt,
hanem a bűnöst is megértse, hogy türelmes tudjon maradni azokkal,
akik próbára teszik a türelmét, kedves az érzékenyekkel, határozott
azokkal, akiknek egy egészséges lelki fenékberúgásra van szükségük;
hogy együtt zokogjon azokkal, akik nem éreznek bűnbánatot, hogy
reményt adjon az elkeseredetteknek, világos útmutatást az eltévedteknek; s hogy tudja, mit mondjon és mit ne, hogy a bűnös elforduljon a
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bűntől és hűséges legyen az Evangéliumhoz.
Ötödször: a papok védőszentje mindig emlékeztette gyónóit,
hogy ha Isten irgalmában szeretnének részesülni, nekik is irgalmasnak kell lenniük másokkal. „Ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket” – mondja Jézus az Evangéliumban (Mt
6,15). Sokszor a lelkükre kötötte, hogy a kapott feloldozás fejében hetvenszer hétszer kell megbocsátaniuk másoknak. „A Jóisten csak azoknak bocsát meg, akik megbocsátanak. Ez a törvény.”
Végül: Vianney Szent János nemcsak megbocsátásra buzdította
gyónóit, hanem arra is, hogy másokat is biztassanak Isten megbocsátásának elfogadására. A bűnbánat szentségének örömteli apostolaivá
próbálta tenni őket, akik családjukban és tágabb környezetükben hirdetik, mekkora örömet jelent, hogy bűneik megbocsáttattak. Egyetlen
boldog „ügyfél” tanúságtétele többet ér, mint száz szentbeszéd a bűnbánat szentségéről. Az, hogy robbanásszerűen nőtt a jelentéktelen kis
Ars-ba érkező gyónók száma, nemcsak Isten kegyelmének és a plébános imáinak köszönhető, hanem a sok bűnbánó tanúságtételének is,
akiknek örömteli beszámolói minden reklámnál többet jelentettek.
Nagy tanulság ez valamennyiünk számára azokkal kapcsolatban, akikről tudjuk: nagyon rászorulnak Isten irgalmára. Legtöbbször
nem azzal tudjuk visszatéríteni őket, hogy nekik szegezzük: menjenek
el gyónni – hanem azzal, hogy mi magunk szentgyónáshoz járulunk,
és utána elmondjuk nekik, milyen hatalmas örömet jelent, hogy kiengesztelődtünk az Atyával.

A LEGŐSZINTÉBB VALLOMÁS
amit egy paptól hallhatsz. Bill Peckman atya szívhez szóló üzenetet
írt hivatásáról, lelkipásztori munkájáról.
» Én a lelkipásztorod vagyok…
» Nem azért vagyok, hogy a haverod legyek, hanem hogy a pásztorod.
» Nem azért vagyok, hogy a melletted lévő bárszéken üljek, hanem
hogy a közted és a sátán között álljak.
» Nem azért vagyok, hogy kegyes közhelyekkel árasszalak el, hanem
hogy megnyugvást és igazságot kínáljak számodra.
» Nem azért vagyok, hogy hallgassak és minden fölött szemet hunyjak, hanem hogy szeretettel kijavítsalak és irányt mutassak.
21

80. szám

BékeHír

2021. március 15.

» Nem azért vagyok, hogy „hétköznapi ember” legyek, hanem vezető és
pásztor.
» Nem azért vagyok, hogy megmondjam, légy kedves, hanem azért,
hogy arra biztassalak, légy szent.
» Nem azért vagyok, hogy alacsonyra tegyem a lécet, hogy kedvelj engem, hanem azért, hogy magasra tegyem a lécet és segítsek neked
elérni a célt.
» Nem azért vagyok, hogy menő, laza, vagy divatos legyek, ahogy a
világ diktálja, hanem hogy állhatatos, felelősségteljes és erős legyek
a világgal szemben.
» Nem azért vagyok, hogy szórakoztassalak, hanem hogy az örökkévalóság felé mutassak.
» Nem én vagyok a Messiás… A Messiás felé vezetlek.
» Természetesen lehetek kedves, barátságos, jóságos és irgalmas. Lehetek merész, bátor és erős.
» Tudom, hogy azzal, hogy a munkámat végzem, nagyon megharagíthatlak. De nem félhetek annyira ettől, hogy romboló erők karmai
közt hagyjalak. Jobban kell szeretnem téged, mint saját magamat.
» A szentség felé kell, hogy vezesselek, nem a népszerűség felé.
» Szükséged van az őszinteségemre és a jószívűségemre.
» Bíznod kell abban, hogy a legjobbat és legszentebbet akarom neked.
» Mindez nem könnyű. A plébánián végzett munkám nagyon hasonlít
az apa szerepére a családban. Az a dolgom, hogy én legyek a kerítés a
nyáj és az arra leselkedő veszély között. Ott a helyem, ahová Krisztus
is helyezte magát.
» Imádkozom, hogy jól végezzem ezt a munkát… Hogy oda vezessem
a nyájat, ahová Krisztus szeretné.
» A mennybe akarok jutni. És azt akarom, hogy te is oda juss.
» Tudom, hogy az odavezető út keskeny és kanyargós.
» Imádkozom, hogy legyen elég erőm és kitartásom ahhoz, hogy mindig megtegyem a következő lépést.
Bill Peckman atya
fordította: Tamási Dorottya
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várakozni

A keresztény közösség az a hely, ahol életben tartjuk és komolyan vesszük a remény lángját, hogy növekedhessen és erősödhessen
bennünk. Így bátran élhetünk, bízva abban, hogy amikor együtt vagyunk, működik bennünk egy spirituális erő, amely olyan életet tesz
lehetővé számunkra, amelyben nem kell megadnunk magunkat az állandóan a reménytelenség felé csábító hatalmas erőknek. Ez az, amiért
akkor is merjük mondani, hogy Isten a szeretet Istene, ha körös-körül
gyűlöletet látunk. Ez az, amiért akkor is merjük mondani, hogy Isten
az élet Istene, ha körös-körül halált és pusztulást és szenvedést látunk.
Együtt mondjuk ezt, és megerősítjük egymásban.
Együtt várakozni, táplálni azt, ami már elkezdődött, várva a beteljesedését - ez a házasság, a barátság, a közösség és a keresztény élet
értelme.
Finding My Way Home 105-107

Hirdetés
K edves testvérek!
Családok, gyerekek, fiatalok!
Próbálunk nem reménytelenek lenni, és elkezdtük szervezni az
idei Csodás-Családos Tábort, ami idén úgy alakul, hogy a Csodatábor
és a plébániai családos tábor “összeköltözésével” valósul meg. Bizakodunk, hogy a nyárra már rendeződik a járványhelyzet, feloldják a
korlátozásokat, és tudunk együtt tölteni egy felejthetetlen hetet. Nagy
öröm lenne, ha minél többen bátorkodnának bekapcsolódni ebbe a lehetőségbe!
A tábor mottója: „Jó nekünk itt lenni! Építsünk három sátrat!”
Már most 40 fő jelentkezett a közösségünkből, és várjuk a további jelentkezőket. A helyszín Bodrogkeresztúron van, egy evangélikus szálláshelyen: Betlehem Evangélikus Pihenőház. (https://szallas.lutheran.hu/
eszak-magyarorszag/betlehem-evangelikus-pihenohaz/) Befogadóképessége
kb. 70 fő, de lehet sátrazni is - fiataloknak izgalmas lehetőség :-).
Látnivalók, programlehetőségek bőven akadnak a térségben. A
szállás, étkezés, programok költsége (utazás nélkül) 44.000 Ft-ot tesz ki
fejenként. Csodálatos hír, hogy sikerült támogatásokat szerezni, és így
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25.000 Ft-os áron tudunk nyaralni. Nagyon fontos kérés, hogy ettől a
csodálatos közösségi eseménytől pusztán anyagi okokból senki ne maradjon távol. Ezért - akinek ez az összeg is gondot okoz, az - KÉRJÜK
SZÉPEN! - jelezze, mert indokolt esetben megpróbálunk megoldást találni a problémára. Antal atyával lehet egyezkedni.
A tábor időpontja: augusztus 8-14-ig. 8-án, vasárnap 16 órától foglalhatjuk el a szálláshelyet és 14-én, szombaton délelőtt kell azt elhagynunk.
A táborozáshoz kapcsolódik az alábbi felhívásunk:
Kedves Testvérek! Ahhoz, hogy minél több gyermeket, családot
el tudjunk vinni táborozni, és ezáltal még összetartóbb közösséget
tudjunk összekovácsolni, hálásan fogadnánk anyagi támogatásokat, mellyel egy-egy családot tudnának segíteni abban, hogy megkönnyítsék azt a pénzügyi terhet, ami egy nagyobb családnak igen
komoly kiadás egy hétre. A családok a mi tágabb családunk tagjai,
a gyerekek a mi közösségi gyermekeink - büszkék lehetünk rájuk, és
így is lehet egymást segítenünk.
***
Plébániánk, kertünk szépítéséhez továbbra is hálásan köszönjük az anyagi, fizikai támogatásokat!
***
Újra erősödik a vírus. Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy
bátran jelezzék, ha bármiben tudunk segíteni: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyek intézése… Szeretnénk, ha senki nem betegedne
meg közülünk, és a veszélyeztetettek tudnák, hogy van kire számítani! Nem kell kimenni senkinek az utcára, boltba, ha fél vagy veszélyeztetett.
Szeretettel kérjük azoknak a testvéreknek is a jelentkezését, akik
szívesen jelentkeznének szolgálatra a segítő feladatokban.
Jelentkezni lehet:
30/434-60-78, 340-84-08
szolnokivica@gmail.com
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Minden kedves testvérnek kitartást és jó egészséget kívánunk!!!!!
A plébánián van lehetőség használt, de jó minőségű és tiszta ruha leadására. Szeretnénk jelezni, hogy ruhákat elvinni is lehet.

Krónikák

Minden vírus és vészhelyzet ellenére, úgy hogy nem lehet tartani
plébániai programokat, vannak csodálatos történeteink.
Egy évvel ezelőtt elkezdtük tervezni a plébánia kertjének a megújítását. Hogy minél igényesebb, szebb és komfortosabb lehessen a
kertünk, amit a közösség örömére szeretnénk átalakítani, egy csoport
elkezdett munkálkodni. (A szabadban lehet pár emberrel találkozni).
Önkéntesekkel felépült egy támfal, ami megtelt földdel, ingyen
lótrágyával gazdagítottuk a talaj termőerejét, vásároltunk növényeket.
A lelkesedés a kerítésen kívülre is eljutott. A templom előtti kis ovális
füves tisztást a kis fenyő körül felástuk, Szent Erzsébet és Szent László
rózsákkal ültettük be, de nem csak ezt a részt, hanem a park felöli kerítés külső részét is beültettük futórózsával és magnólia fákkal.
Az Országbíró utcai kis kertet is felástuk, árnyékkedvelő színes
és elegáns növényekkel díszítettük.
Ahhoz, hogy ezek a tervek megvalósuljanak a kedves hívek támogatását kértük és reméltük. Nem hiába. Hatalmas örömmel és hálával fogadta a kis kertész csapat (bárki bekapcsolódhat köreikbe!!) a
nagylelkű támogatásokat. Min. 200.000 Ft. érkezett a templom bejáratánál elhelyezett tábla hatására a kertépítésre. Idén tavasszal már be is
indult a következő felvonás. Megterveztük a szalonnasütőt, hamarosan elindul a kivitelezés. Padok kerülnek a magaságyás szélére, ahova
le lehet majd ülni. Az önkormányzattól is kaptunk rengeteg hagymás
virágot, melyek idén már meg is mutatkoztak, hamarosan (reméljük
Húsvétra!!) színessé teszik a környezetünket.
Egy másik szép közösségi összefogás és kézműves feladat volt
adventben a kültéri betlehem elkészítése és felépítése. Idén előrébb került a kompozíció és így még jobban láthatóvá vált az arra sétálók számára. Reméljük, sokaknak elnyerte a tetszését! Dicséretnek élte meg a
csapat, amikor az utcáról betérő kisgyermekes családok megálltak és
szeretettel nézték a Szent Családot, a báránykákat, és az idén készült
angyalokat. Már újabb tervek is készültek, hogy a jövő adventjeit és
karácsonyait milyen újabb szereplőkkel gazdagítsuk.
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Egy sikertelen tervet is meg szeretnénk osztani. Kedvelt közösségi program a farsangi bál. Szerettünk volna egy olyan összeállítást
közkinccsé tenni az internet segítségével a közösséggel, ahol hosszú
évek legjobb fotóiból, felvételeiből készítünk egy diavetítést. Sajnos
nem lettünk készen ezzel a kedves meglepetéssel a nagyböjt előtt. Talán még Húsvét után sikerül így is örömet szerezni a testvéreknek, ha
máskor nem, a jövő farsangi bálon levetítjük.
Nagy-nagy szeretettel búcsúztunk el Róbert atyától az első nagyböjti pénteken az Erdő Péter bíboros úr által celebrált gyászmisén.

K észüljünk
Gyermekdélután
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Süss báránykekszet:

húsvétra!
karantén módra

Készíts ajtódíszt:
Locsolóknak - romolhatatlan tojás :-)
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Egy jóravaló, hívő embernek szép családja volt. Negyedik gyermeke azonban súlyos fogyatékossággal született. Attól a naptól fogva
egyre csak nőtt benne az elkeseredett, fékezhetetlen düh. Egyszerűen
nem fért a fejébe, hogyan engedhette ezt az Isten.
Egy napon azt mondták neki, hogy Isten a közeli hatalmas, megmászhatatlannak tartott hegy tetején lakik. Elhatározta, hogy elmegy
és beszél vele. Elkezdett bátran felfelé kapaszkodni. Óriási erőfeszítéseket kellett tennie az ösvény nélküli, szinte járhatatlan sziklákon.
Ennivalója, vize gyorsan elfogyott. Füvekkel és bogyókkal táplálkozott, amennyire tudott. Egyre jobban elfáradt, de a keserű elszántság
hajtotta előre.
Minél közelebb került a hegytetőhöz, annál jobban vert a szíve:
egyfajta szent félelmet érzett. Amikor nagy nehézségek árán végre felért a csúcsra, egy kis kunyhót talált ott.
Amikor benyitott, rögtön látta, hogy nem Istennel van dolga:
csak egy angyal üldögélt odabent.
– „Isten nem itt lakik!” – mondta az angyal. – „Lent találod Őt a völgyben, egy asszony karjaiban.”
A férfi csalódottnak, becsapottnak érezte magát, de nem adta fel.
Mindenképp számon akarta kérni az Istent kisfia és családja szerencsétlensége miatt. Lassan, fáradtan, zaklatottan elindult lefelé. Szívét
egyre jobban nyomta a szomorúság. Hosszú napok múlva, a végsőkig
kimerülten leért a hegyről a völgybe, s elhomályosuló szemeivel megpillantott egy házat. Benyitott az ajtón, s íme, ott találta fogyatékos
kisfiát mosolygó felesége karjaiban. Ekkor megértette. Térdre borult, s
hosszasan, hálakönnyeket ontva imádkozott Istenhez, aki mindvégig
jelen volt az ő szenvedésében.
Az Istenben bízó, hívő ember élete nem abban más a nem hívőkhöz képest, hogy vele nem történik baj, őt nem éri szerencsétlenség vagy megpróbáltatás. Egyrészt senki nem képes tökéletesen bűntelen életre, márpedig
a bűn előbb-utóbb mindenképpen megtermi a maga keserű gyümölcseit a
mindennapjainkban.
Másrészt pedig a bűn által megrontott világ, emberi lét hatásai alól szintén nem tudjuk kivonni magunkat. A sorsközösségre meghívott emberiség
minden tagja szenved a mások hibáitól, az előttünk járó nemzedékek által
elrontott dolgok következményeitől. Ahogyan az utánunk jövők is kínlódni
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fognak a mi botlásaink utóhatásaitól.
Az a nem mindegy, hogy hogyan fogadjuk ezeket a csapásokat, fájdalmas
megpróbáltatásokat. A hívő embert az különbözteti meg, hogy ő igyekszik
megtalálni Istent a szenvedések közepette is, törekszik megőrizni Vele a kapcsolatot a bajban, nyomorúságban is.
Jézus sem volt mentes a kísértésektől, a sátáni befolyás próbálkozásaitól.
Ő azonban tudott az Atyára figyelni, az iránta való szeretetbe kapaszkodni
a legnagyobb megrázkódtatások közepette is.
Nagyböjt egyik legfontosabb célkitűzése, értékes gyakorlata az kell, hogy
legyen számunkra, hogy igyekszünk Istent megtalálni, Istenre figyelni az
óhatatlanul előforduló rossz dolgok, szenvedések közepette is! Aki nem veszíti el Istent élete fájdalmas élményei során, annak számára felragyog a
szivárvány a sötét felhők felett! Az vigasztalást nyer a szomorúságban, erőt
kap nehéz terhei cipelésére. Nem süllyed alá a hullámok minden csapdosása
ellenére sem, hanem érezni fogja, hogy valami nálánál sokkal nagyobb erő a
hátára veszi, s átsegíti minden bajon, nyomorúságon!

Vers
NE FÉLJ!
Ember, ne félj a rossztól! Arkangyal áll a poszton,
Van, aki hallja hangod: Szabadíts a gonosztól.
Ne félj a fájdalomtól: Nem kontár kése koncol,
Próbált sebész az Isten; Megifjodol, ha boncol.
A bűnt se féld: a pázsit gyomot is hajt, ha ázik.
Ravasz művész az Isten: A rossz is jót csírázik.
Még magadat se féljed: Isten kezén a mérleg.
Ha még oly semmi volnál: Majd megnagyít a Lélek.
Sík Sándor

29

Várjuk észrevételeiket és javaslataikat!
Kiadja: Angyalföldi Szent László Plébánia 1139 Bp. Béke tér 1/a. Tel.: 320 0766
Bankszámla: CIB bank 11100104-19818953-36000001
Nyomdai munkák: monobit nyomda Kft. web: www.monobit.hu
Kapcsolat: +36 30 231 4355 (dr. Szolnoki János), +36 31 781 7961 (Czinege Attila)
http://szentlaszlotemplom.hu
bekehir@gmail.com
facebook.com/beketer.szentlaszlo

