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tam neki segíteni. Először nem engedte, de mivel elakadt, végül aztán 
hagyta, hogy valahogy mégiscsak kivegyem a kezéből a ládát. Kicsit 
magamra ismertem, én is milyen nehezen fogadom el, vagy kérek se-
gítséget.
 A Kossuth téri mise után több mint két órát gyalogoltunk az 
Andrássy úton. A Legszentebb előtt mehettünk, énekelve. Ennyi. Iga-
zából többet erről nem tudok írni, mivel ezt át kell élni. Éneklés közben 
megáll az idő, és az ember szíve szárnyalni kezd, összeér a föld a meny-
nyel…
 És a pápai mise. Magyarországon összesen három alkalommal 
járt pápa. 1991-ben és 1996-ban II. János Pál. Mindkét alkalommal ott 
lehettem, és most 2021-ben Ferenc pápa. Még az előző héten is arról 
beszéltek, hogy a rossz egészségi állapota miatt le fogja mondani a 
látogatást, nem fog eljönni.
 Ferenc pápa a beszédében feltette a kérdést: Kinek tartják az em-
berek az emberfiát? És te kinek tartod őt?
 Ha elfogadod, hogy szükséged van rá, ha megnyitod szívedet, és 
meg akarsz térni, akkor: Isten hozott a közösségben!

Antal atya

Hirdetések

Pályázati felhívás!
 A templomunk előterében felállított Család(os)fa őszi pompába 
öltözött. Igyekeztünk aktuálissá tenni a kompozíciót, és ennek során 
sok apró részletet, képi üzenetet rejtettünk el benne.Remélem, észre-
veszitek magatokat is az „alkotáson”. Ha mise után, előtt kedvetek van 
egy kicsit szemlélődni rajta, és megmozdul a fantáziátok, nagy öröm-
mel várok olyan meséket, történeteket, amelyeket az őszi kép(zeletetek) 
ihlet. Azt is lehet, hogy csak megpróbáljátok kitalálni, mi miért van a 
fán, a fa alatt, a fa mellett… Az írások beadási határideje november 20. 
Email-ben is megküldhetitek a pályázatot: szolnokivica@gmail.com 
címre, vagy Antal atyának, Pista bácsinak is leadhatjátok. Előnyt jelent 
az elbírálásban, ha az egész család dolgozik a pályamű elkészítésén. 
(Mivel a fácskánk már nem fiatal, a kis fészkekben vannak keveredé-
sek a lakókat illetően, vagy talán vannak kis fiókák, akik valahogyan 
kirepültek ☺, nem találjuk őket, esetleg már egy boldog esemény mi-

Vezércikk

Kongresszus után

 Jézus azt mondja, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, 
hanem a betegeknek. Valaki mesélte, hogy a kongresszus után az 
egyik szomszédja, aki elég vallásos, és egyik gyermeke szerzetesnek 
készül, hosszan elemezte, hogy mi volt a baj ezzel az egésszel, mit kel-
lett volna másképpen tenni, milyen hibát követtek el a szervezők, és 
miért is nem vett részt rajta. Szóval ott sem volt…
 Valaki más azt mesélte, hogy az Örs vezér terén, ahol a színpa-
don egész délután szólt a dicsőítés, tanúságtétel, gyógyító imádságok, 
tömegek hallották meg Jézus szavát, és tértek meg…
 Én ott voltam, és csak azt sajnáltam, hogy nem tudok minden 
előadáson, tanúságtételen ott lenni, nehéz volt dönteni a sok lehetőség 
között. Ahogy C. S. Lewis írja: amikor belépünk a mennyországba, 
csak egy dolog miatt fogunk majd szánakozni, hogy miért is nem ju-
tottunk oda korábban. De igazából arra sem lesz idő, mert Isten be fog 
bennünket tölteni szeretetével.
 A kongresszusnak voltak nagyon szép pillanatai, és voltak mély-
ségei is; számomra az egész egy lelkigyakorlathoz hasonlított, ahol kö-
zelebb kerültem Jézushoz. Annyi élményt lehetne megosztani, olyan 
sok mindent kaptam, amit a Béke Hír hasábjai nem tudnának közölni. 
Néhány dolgot viszont szeretnék megosztani:
 Gyóntatás. Minden nap az ebédszünet után gyóntattam a kong-
resszuson, valamint a pápai mise előtt a ministráns szektorban is. Bár 
a mise előtti műsorról így lemaradtam, nekem ez nagyobb élményt 
jelentett, mivel a gyónásnál nem csak a megtérő lép közelebb Jézushoz, 
hanem a gyóntató is. Szerintem Vianney Szent János, vagy Pió atya 
életszentségét az is segítette, hogy nagyon sokan végezték el náluk a 
gyónásukat.
 Egy másik élmény egy találkozás volt a bejáratnál. Beléptetésnél 
át kellett menni a fémkeresőn. Egy idősebb úr sokáig feltartotta a sort, 
és én figyeltem, mi történik. Nála volt néhány aprópénz, gyűrű, egy 
láda szőlő, kulcs… Nehezen jutott át, kicsit úgy, mint a gazdag ember 
a tű fokán. Aztán jött a karszalag leolvasása. Mivel mindkét keze tele 
volt a zsebeiből elővett fém dolgokkal, és egy láda szőlővel, megpróbál-
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att hiányosak. Lehet kérni alapanyagot a madárkák/fészeklakók pót-
lásához. Ha bármelyik család szívesen rakna fészket a mi kis plébániai 
fánkra, szintén számíthat alapanyagokra a barkácsoláshoz. Jelezzétek, 
mire lenne szükségetek!)

Karitász

 Kedves Testvérek! Plébániánk területén található egy idősek ott-
hona, ahol nagy segítség és szükség van bármennyi mennyiségű lepe-
dőre, ágyneműre, törölközőre, hálóruhára, köntösre… (természetesen 
felnőtt méretben ☺. Ha valakinél van selejtezésre váró a felsoroltak 
közül, kérjük adja le plébániánk Karitász csoportjánál! Hálásan kö-
szönjük az idősek nevében is.

zarándoKlat

 Hamarosan együtt ünnepelhetünk Antal atyával tiszteletbeli ka-
nonoki beavatása alkalmával. Kérjük, hogy aki részt szeretne venni 
ezen az alkalmon az Esztergomi Bazilikában, az adja le jelentkezését 
email-ben a Szerkesztőség bármelyik címére vagy a sekrestyében mi-
hamarabb, hogy lássuk, milyen módon tudnánk együtt megközelíteni 
a célt.

krónikák
Mire lehetnek jók a közösséggel, közösségben eltöltött pillanatok?
„A pillangók nem látják a saját szárnyaikat, így nem tudják, hogy milyen cso-
dálatosan néznek ki; ez az emberekkel is így van. Ezért van szüksége min-
denkinek legalább egy igaz társra az életben: hogy megmutassa a másiknak, 
mennyire gyönyörű valójában.” (ismeretlen)
A táborainkban, közösségeinkben megéltem ilyen élményeket. Szív-
ből kívánom, hogy minél többünknek a plébánián legyen kedve átélni 
ezeket a pillanatokat! 

MINDEN PROGRAMUNKRA  
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRT!

Csodatábor

 Mint születésemtől kezdve minden nyáron, idén is nagy élmény 
volt nekem a Csodatábor. 10-en voltunk egy szobában lányok, és na-

gyon szuper volt a társaság. Esténként sokat beszélgettünk, és nagyon 
összeállt a közösség. Még a megérkezés napján voltunk színházban, 
ahol a János vitézt néztük meg (Imike még szerepelt is benne.) Másnap 
egy vármúzeumba mentünk, ami után volt egy kis fagyi is.  Mentünk 
evezni a Bodrogra, és félúton áttértünk a Tiszára. Nagyon szép helyen 
vezetett az út, sok különleges madarat és növényt láttunk. Az úticél egy 
szabadstrand volt, ahol a délutánt töltöttük. Voltunk még a Nyíregyházi 
Állatkertben, ami nagyon érdekes volt, illetve egy Krisztus szoborhoz 
is elmentünk, ami egy igen meredek dombon volt, de jó társaságban 
észre se vettük a vádligyilkos emelkedőt. Utolsó Bodrogkeresztúron 
töltött esténken, a felnőtteknek külön program volt, a gyerekek pedig 
tábortűznél sütöttek vacsorát, utána pedig én tartottam cserkész játé-
kokat, illetve Virág tanított táncot és népdalokat. Nagyon jó volt újra 
találkozni a régi barátokkal, különösen a kerekesszékesekkel, illetve 
új arcok is feltűntek. Sok jó beszélgetésben és élményben volt részem. 
Innen is köszönöm (köszönjük) Vicának, Jancsi bácsinak, Paulának és 
Csabinak a szervezést! Nagyon jól éreztem magam, és izgatottan vá-
rom a jövő évi tábort! 

Czinege Ani
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naPKözis tábor 2021

 Idén a plébániánk harmadik tábora augusztus végén, a szokásos nap-
közis tábor jelleggel zajlott.  
 Péntekre voltam meghívva egy könnyed feladatra: a négy csapat min-
den tagjának le kellett rajzolni a tábor legjobb emlékét, vagy Szent Ignác 
életéből egy jelenetet. Amíg a gyerekek rajzoltak, én faggattam őket, hogy 
hogyan érezték magukat a hét folyamán. A tábor létszáma 40 fő körül ala-
kult, 8-10 gyerek tartozott egy csapatba. Minden csapatnak volt neve és en-
nek a névnek megfelelően készítettek egy fapajzsra címert. A tábornak az 
Eucharisztikus Kongresszus miatt az Oltáriszentség volt a témája. 
 Nos, hogyan is érezték magukat a gyerekek? 
Noémi: Most komolyan! Itt jobb ételek voltak, mint a legutóbbi esküvőn, 
amin voltam ☺.
Zsófi: A csapatjátékok és a tánc tetszett nagyon.
M.Laura: Én már fél 6-kor kelek, hogy a táborba el tudjak jönni. De egyál-
talán nem baj, megéri.
Huni: Biztos is, hogy a mászófal volt a legjobb!!! 
Daniella: Nagyon jó volt, hogy mindig mentünk valahova.
Leila: Biztos, hogy jövök jövőre is táborba. A sportnap nagyon jó volt.
Dorina: MÁSZÓFAL!!!!!
Lili: Minden nagyon tetszett!
Istvánka: Jó volt, hogy elmentünk a Bazilikába!
Ádám: Nekem a kézműveskedés tetszett a legjobban. Nem járok ide temp-
lomba, de ebbe a táborba szeretek járni, mert a Csata u-i iskolában Antal 
atya volt a legjobb tanárom.
Marci: Idén vezető voltam a táborban, és az tetszett, hogy minden reggel 
misével kezdtünk és nagyon sokan ministráltunk.
Levente: A Bazilika nagyon tetszett.
Simi: A börzsönyi kirándulás volt a legjobb, mert legtöbbször én mentem 
elől és sok szedret ettünk.
Gergő: Van a toronyban egy fészek a harangok között, egy galambfészek. 
Volt is ott egy galamb, és láttam a tojásait. Láttuk, hogy kelteti őket az anyu-
ka. 
Berni: A Városligetben tetszett nagyon a sportnap.
Flóra: A kirándulás nagyon jó volt, csak elég megerőltető volt. Izomlázam 
is lett tőle...
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Petra: Az olimpiai nap nagyon jól sikerült
Bence: A méta messzeütés tök jó volt - én ütöttem a legmesszebb.
Beni: A kirándulás, a sportnap meg a színezés is tetszik. A méta is. 
Meg nagyjából minden... az éneklés is jó.
Ábi: A MÉTÁZÁS!!!!!
Álmos: A csocsózás nagyon jó volt.
Noémi: Nekem a mászófal tetszett, mert „imádok” (- kijavítottam na-
gyon szeretek-re ☺ mászni.
Laura: A játszótéren nagyon jó volt a hőlégballon, mert jó volt rá fel-
mászni.
Fülike: Nekem a kirándulás tetszett. Jó volt, hogy végre újra túrázhat-
tam.
Dotyka: Nekem az volt a legjobb, hogy új barátokat találtam. 
Pali: A Szent István Bazilika tetszett. Gyönyörű volt a kilátás, a temp-
lom, és láthattam a Szent Jobbot.
Dani: A palacsinta tetszett a táborban és a méta.
Gellike: A játszótéren csúszdáztunk - az volt a legjobb ☺!!!!
Lili: A Bazilika, a mi templomunk tornyában az a nagyon meredek 
lépcső, és a galamb a 2 tojásával, ami miatt üldözött minket - ezek tet-
szettek. A palacsinta és a méta is jó volt. Meg az IMA.
Józsika: Szent István király keze tetszett.
Szilvi: A legjobban a reggeli nutellás kenyér és a méta tetszett. Sze-
rettem volna nagyon orgonálni, de idén sem jutottam sorra. Remélem, 
jövőre sikerül!!!!
Orsi: A közösség volt a legjobb :-)!
Gréti: A méta és a Bazilika volt a legjobb. 
Julcsi: Szerda tetszett a legjobban... vagyis a csütörtök... (- a sportnap )
Dodó: MÉTA - mert alapdolog, hogy mindent én nyertem.
Bence atya: A sok gyerek tetszett. Jó ideje nem vagyok ehhez szokva, 
és most ez így nagyon tetszik. 
 Végigolvasva a beszámolókat, kirajzolódik a hét programja: Bazi-
likalátogatás, börzsönyi kirándulás, városligeti sportnap, méta, torony/
orgonaismertető, vetélkedő, tánc, csocsó, kézműveskedés, étkezések és 
sok gyermek.

Vajon melyik program lett a nyertes a beszámolók alapján:
 » Sportnap: 11 szavazat
 » Kaja: 4 szavazat
 » Tánc: 1 szavazat
 » Bazilika: 6 szavazat
 » Kirándulás: 4 szavazat
 » Torony: 3 szavazat
 » Méta: 8 szavazat
 » Kézműveskedés: 2 szavazat
 » Csocsó: 1 szavazat
 » Közösség - barátok - gyerekek: 3 szavazat

 S vajon az Oltáriszentséghez, Ignáchoz közelebb kerültek? A min-
dennapi misén való részvétel mindenkinek természetes volt, örömmel 
fogadták. Ignác életéből - a rajzok alapján - a leginkább az volt a leg-
izgalmasabb, hogy 6x törték el a lábát, de még így sem gyógyult meg, 
egész életében fájt neki és sántikált. A kórházban a gyógyulás ideje 
alatt unalmában olvasgatott. Kapott egy könyvet, ami nagy hatással 
volt rá - ez volt a Biblia (- valójában a Jézus élete c. könyv). 
 A második dolog, ami nyomot hagyott bennük, hogy katona volt 
- nem mindig jó -, de felment egy hegyre, ott imádkozott és megjavult. 
Sokan a törött lábú, kórházi ágyon fekvő Ignácot rajzolták le, kezében 
a KÖNYVvel, többen a hegyen álldogáló Ignácot, vagy a katonát. Sze-
rintem, nem fogják elfelejteni a nagy szentet ☺.

Vica

bétatáborunK balatonszárszón

 „Kövek a zsebben” - Ez volt a mottója a 2021-es “Béta” Közösségünk 
táborának, melyre augusztus második felében került sor. Immáron a 
második nyaralásunk volt közösen, Balatonszárszón.
 „Kövek a zsebben” - nem szóismétlés gyanánt írtam le még egy-
szer, hanem rájöttem, hogy nekem is többször kellett elmantráznom 
magamban ezt a csupán három szót, míg rájöttem a mögötte megbúvó, 
sokatmondó jelentésre. A tábor minden napja egy ‚követ’ foglalt magá-
ba, amelyet Max Lucado könyve alapján építettünk fel. Beszélgettünk 
a múltról, jövőről, az ima erejéről, ugyanakkor Istenről és a Vele való 
kapcsolatunkról is. Azonban a kövek nem csak, mint napi témák kí-
sérték végig  napjainkat. Azt gondolom, hogy mindannyian kövekkel 
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atyát. Az a nyitottság, amit nála tapasztaltam, nagyon megragadott. Jó 
értelemben értve, Bence atya minden lében kanál volt... Röplabdázott 
velünk, és bár nem hozott fürdőruhát, de térdig bejött velünk a vízbe, 
ahol még 21-ezni is beállt! Aki nem ismerné, ez a játék maga a hábo-
rú, utána mindenki tele lesz karmolásokkal és lila foltokkal. A lényeg, 
hogy a két csapat közül melyik tudja huszonegyszer egymásnak pasz-
szolni a gumilabdát úgy, hogy az ne essen a vízbe. Az utolsó napok-
ban tehát megismerhettük Bence atya laza, és játékos oldalát, ezért is 
szomorúan fogadtuk, mikor megtudtuk, hogy máris búcsúznunk kell 
Tőle. (A Lehel téri plébániára került)
 Táborunk gondosan fel volt építve. Minden napra volt egy kisebb 
csoport, aki az ebéd elkészítéséért (ha a kajákat nézzük, akár öt csilla-
gos szálloda lehettünk volna, még svédasztal is volt az utolsó napok-
ban, amikor már felhalmozódtak a maradékok :P ), avagy az aznapi 
témáért volt felelős, felkészült kérdésekkel, játékokkal. A kérdéseket 
több pici csoportban beszéltük meg, általában délelőtt.
 Volt egy úgynevezett “üzenőfalunk” is mindannyiunk nevével, 
akol cetliken üzenhettünk egymásnak, ezzel a kedves gesztussal kife-
jezve egymás felé figyelmességünket.
 A programjaink nagyon sokszínűek és izgalmasak voltak! A már 
fentebb említett bobozáson és kiránduláson kívül, egyik este belekós-
tolhattunk a balatoni borvidék adta borokba is. Én most voltam először 
komolyabb borkóstolón, nem is gondoltam, hogy azon felül, hogy BOR, 
na meg hogy száraz vagy édes, vörös vagy fehér, amit iszom, azt is 
meg lehet különböztetni, hogy milyen hordóban érlelt… Be kell azon-
ban ismernem: ahhoz, hogy ezeket biztosan meg tudjam állapítani, 
részt kell vennem még jó pár ilyen borkóstolón… Azonban nem csak 
gasztronómiai ismereteinket bővítettük, ellátogattunk a József Attila 
Emlékmúzeumba is, tudniillik Szárszón érte a halál híres költőnket. 
Azt pedig, hogy mennyire fontos az együttműködés és a csapatmun-
ka, a sárkányhajózáson keresztül tapasztaltuk meg, mégpedig a Ve-
lencei-tavon. Egy ritmusra evezett mindenki, különben összeütköztek 
volna az evezőink. Extrém programjainkon kívül napirendi pontnak 
számított a fürdés, röplabdával és sok-sok másféle játékkal megspékel-
ve. Úgy érzem, számos jelenlevő Béta-taggal szorosabb kapcsolatom 
alakult ki a tábor ideje alatt. A záró napunkon tábortüzet raktunk, sü-
tögettünk, és persze nem aludtunk sokat, mert ahogy István, a tábo-

a zsebünkben érkeztünk le Szárszóra, amelyeket az egymással való 
kötetlen beszélgetések, önfeledt nevetések, őszinte ölelések és szent-
misék alatt le tudtunk tenni Isten lábai elé, az esetleges bánatainkat, 
félelmeinket, kétségeinket átadva egymásnak. Először talán egy nagy 
kupacnak tűnt, amit „odahordtunk”, de azt hiszem, nem én vagyok 
egyedül, aki azt gondolja, hogy ezekből a kövekből egy erős erődít-
mény épült a tábor végére.
 Tavaly Mogda Petru atya kezdeményezésére kezdtük el szervez-
ni a tábort, ez a lelkesedés pedig idénre is megmaradt. Azt gondolom, 
hogy a pandémiás időszak a mi közösségünket is próbára tette, ezért 
(is) tartottuk fontosnak, hogy a Covid által felhúzott falainkat ledönt-
hessük.

 
A tábor első felében Antal atya gazdagított minket jelenlétével, és sok-
ban hozzájárult, hogy ne csak testileg - a Balcsiban pancsolva -, hanem 
lelkileg is feltöltődhessünk. Személyesen szólt hozzánk a szentmisék-
ben is. Örök emlék marad számomra, amikor arra hívta fel figyel-
münket, hogy egytől-egyig mindenkire hatalmas szükség van. Azt 
gondolom, hogy attól jó egy közösség, ha mindenkire számíthatunk, 
és mindannyian kivesszük belőle a részünket - erre mutatott rá An-
tal atya is. Pénteken, miután már túl voltunk két kör bobozáson, és 
a Gömb-kilátót is megmásztuk Bogláron, közénk érkezett - fülig érő 
mosollyal - az újdonsült káplánunk: Bence atya is, felváltva ezzel Antal 
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runk főszervezője, vagy Arnold mondaná: „Pihenni majd a sírban kell”.
 Család. Béke. Együtt. Bizalom. Őszinte mosoly. Isten közelsége. 
Csapat. Ezek a szavak, vagy szókapcsolatok, amelyek talán a legjobban 
leírják, hogy mit érzek, amikor az idei táborunkra tekintek vissza. Há-
lás vagyok mindenkiért, minden Béta-tagért, akik valamilyen oknál 
fogva sajnos nem tudtak velünk lenni, és azokért, akik megosztották 
velem a hetüket, örömüket, bánatukat és szeretetüket! Bízom abban, 
hogy az Úr is hosszú jövőt ad majd ennek a csapatnak!!!

Rajkai Eszter 

nemzetKözi euCharisztiKus Kongresszus 
(2020) 2021 

és mi

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.
 Madassery Sebastian verbita szerzetes atya idézte a NEK televí-
ziós műsorában Teréz anya tanítását. A szerzetes atya valamikor réges 
régen, még egészen fiatal szerzetesként lelkigyakorlatot tartott az ak-
kori fiatalságunknak (Maci, Ati, Zsani, Zolik, Áron, Pisti, Dia… - de jó 
is volt :-), még most is emlékszem, ahogy a lelkigyakorlatozók csönd-
ben állnak egy-egy fa,  teremtett szépség előtt, és szemlélődnek. Azóta 
már sokuk nagycsaládos szülő és szeretettel szolgálják családjukat.
 Téged mi szólított meg a NEK-en? Mi az a kép, gondolat, idézet, 
történet, látvány, mozdulat, testvér, cselekedet, zene, előadás… élmény, 
ami számodra a legmaradandóbb emléket, benyomást, gondolatot… 
adta? Szerkesztőségünk várja a tanúságtételeket, beszámolókat, hogy 
gazdagítani tudjuk egymást azokkal a kincsekkel, melyeket ezen alka-
lomból kaptunk.
 Beszámolók jönNEK

Résztvevőként a nek-en!
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra többezer hívő láto-
gatott el Budapestre. A hírnökök az ország számos pontjáról érkeztek 
az ünneplésre. Együtt ünnepeltünk nem csak egy kisebb csoporttal, 

hanem a világ valamennyi pontjáról érkezett hívekkel, ahol Jézus volt 
a középpontban.
Az, ami az egyház történetét végigkísérte, az élő ma is!
„Minden forrásom Belőled fakad!”
 A Hungexpon a szentmiséken lévő minőségi zenei szolgálat kü-
lönösképpen emelte a hangulatot. A világ különböző részéről érkező 
püspökök előadásai arról szóltak, hogy miként éljen egy keresztény a 
mai korszakban, hogyan evangelizáljunk, és hogyan merjünk megszó-
lítani másokat. Kiemelném Johannes Hartl szavait: “A keresztények ne 
elégedjenek meg azzal, hogy nekünk a gyengébb minőség is jó, hanem 
Istennek mindig a legjobbat adjuk.” Ennek kapcsán említette a zenét, a 
hang- és fénytechnikát, az épületeink külső-belső kinézetét, de még az 
ételeket is.
 A béke egy nagyra törő cél! Sokan azon fáradoztak, hogy meg-
valósulhasson a béke és a kiengesztelődés az emberiség szívében és 
elméjében. Mind, akik részt vettünk a programokon, nemcsak lelkileg 
töltekezhettünk, de még jelenlétünkkel is hirdettük az evangéliumot, 
és számtalan új ismeretséget is szerezhettünk.
 A hét folyamán a délutánok a misszióról szóltak. Az Örs vezér 
terén és a Széll Kálmán téren egy erre a célra épített színpadon evan-
gelizáltak, tanúságot tettek, dicsőítettek zenével, tánccal, színvonalas 
fény- és hangtechnikával. Ezeken az alkalmakon az Isten sok mindent 
tud az ember szívében elindítani, ami a Jóisten iránti hálát felindítja a 
szívekben.
 A NEK margitszigeti családi napjára meghívott tanúságtevők a 
Krisztussal való első találkozásukról beszéltek. Az egészen kis gyer-
mekeknek például KALÁKA koncertet szerveztek. Mentőautókat is 
kipróbálhattak, megnézhették belülről, érdekesnek ígérkezett a Lego 
sátor, ahol a Szentatya képét lehetett kirakni. Voltak ügyességi játékok, 
akadályversenyek és szabadulószoba is. Nyitott, értékes közösségek 
várták a családokat: Fokolár, Karizmatikus, Regnum Marianum, Mécs, 
Ferencesek stb. A rét közepén élőképet vettek fel a levegőből, melyen 
az Eucharisztia és az IHS felirat volt kiolvasható, végül hatalmas kö-
zönség, gyerekes családok dicsérték együtt az Jóistent a különböző 
dicsőítő koncertek felcsendülő dalaival. A nap a Kossuth térre zarán-
dokolva szentmisével folytatódott, melyet Erdő Péter bíboros celebrált. 
Ezután lassan elindult a gyertyás, énekes körmenet az Oltáriszentség-
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gel a Hősök terére. Itt záró áldással ért véget a kimerítő és igen hosszú, 
de tartalmas nap, ahol igazán együtt és egyek lehettünk Krisztusban.
 A hét záró eseménye a vasárnapi szentmise volt, melyet szemé-
lyesen Ferenc pápa, Szent Péter utóda celebrált Hazánkban! Bár ez ön-
magában is nagy értékkel bír, a szentbeszédben olyan magasságok és 
mélységek tárulkoztak fel, melyet csak a résztvevők száma múlhatott 
felül.

részvétel a Kongresszuson  
önKéntesKént

 A Kongresszusra évek óta készültünk előadásokkal, világméretű 
szentségimádásokkal. Elkezdődött a programok meghirdetése, majd 
elindult a regisztráció. Hallgattuk, néztük a hírnököket és a felkérést, 
hogy a lebonyolításhoz kb. 2.500 önkéntest is keresnek.
 Úgy gondoltuk, felemelő érzés lehet egy ilyen rendezvényen há-
zigazdaként részt venni, és a lebonyolításban feladatot vállalni, ezért 
jelentkeztünk és részt vettünk az első online képzésen. Ott láttuk, 
hallottuk, milyen hatalmas és sokrétű előkészítő munka folyik a hát-
térben. A következő hetekben elkészült az online Önkéntes Menedzs-
ment Rendszer (ÖMR), ahol már megjelentek a konkrét helyszínek és 
az ott elvégzendő feladatok. Itt mindenki kiválaszthatta az adottsága-
inak leginkább megfelelő munkát és időpontokat.
 A szervezők kérése az volt, hogy ha valahol önkéntesként va-
gyunk jelen, akkor arra koncentráljunk, hogy a többieket segítsük, tá-
jékoztassuk, illetve a ránk bízott munkát elvégezzük. Így külön kellett 
választanunk az önkéntes munkát és a látogatást. Mivel a nyitó- és 
záró szentmisén, és a szombat esti fáklyás körmeneten résztvevőként 
szerettünk volna részt venni, ezért önkéntesnek a Hungexpoba jelent-
keztünk a „látogatók irányítása és a catering” területre. Jelentkezés után 
megtörtént a csoportokba osztás, majd az ÖMR felületén megnéztük 
a szükséges oktatási anyagokat, valamint az Önkéntes Központban át-
vettük a formaruhát.
 Azoknak az önkénteseknek, akik cserkészek, lehetőségük volt a 
cserkészcsapattal együtt részt venni a rendezvényen. Ez a csapat kb. 
600 főt tett ki. Szép számmal érkeztek határon túli magyar cserkészek 
is. A csapat a BME egyik kollégiumában kapott szállást, és hétfőtől 

péntekig ugyancsak a Hungexpon segítették a zarándokokat.
 A programok a Hungexpon hétfőn kezdődtek, így a pavilonok 
berendezését és a székek pakolását már az előző héten más önkén-
tes csoportok megtették. A kapunyitás 7 órakor volt, a reggeli dicséret 
8.45-kor kezdődött. Ezt követte a katekézis, amelyet a világ különböző 
országaiból érkezett bíborosok tartottak. Majd tanúságtétel és szent-
mise volt. Ezt követte az ebéd, ebéd után pedig 4 helyszínen további 
előadások voltak. A „látogatók irányítása és catering” csoport tagjaként 
minden reggel 6 órakor találkoztunk a Hungexpo „A” pavilonjában. 
Az ide érkező sok ezer zarándokot úgy irányítottuk a 8000 fős pavi-
lonon belül, hogy a kialakított szektorokat folyamatosan töltsék fel. 
A nagylétszámú látogatók ebédeltetésére másfél óra volt tervezve. Az 
önkéntesek a cserkészekkel együtt sorfalat álltak, és így biztosították a 
legrövidebb várakozási idő alatt az ételpultokhoz való eljutást.
 Az önkéntes munka alatt sok új embert ismertünk meg, sok ta-
pasztalattal gazdagodtunk.  
 Összességében fantasztikus élmény és kegyelem forrása volt a 
kongresszus. Köszönet a szervezőknek, hogy minden program és elő-
adás újra meghallgatható és visszanézhető.

Mezei Éva

Résztvevőként a nek-en!
 Bevallom: nem vonzódunk a nagy tömeg-eseményekhez, inkább 
tartunk tőlük… Viszont az ünnepi hét után csak elragadtatással be-
szélhetünk a NEK-ről, mert minden várakozásunkat felülmúlta!
 Evangéliumi, kathartikus, giccsmentes, sodró volt, a „másokért 
élünk” üzenet valóságos megtapasztalása. Ferenc pápa radikális egy-
szerűsége, kedves mosolya… Elsőáldozó Bori unokánk így fogalmaz-
ta meg: „Ez volt eddigi életem legcsodálatosabb napja!” Szülei és a család 
fiatalsága az ünnep hatása alá került és minden kritikát mellőzött… 
Nekem pedig ez volt a legfantasztikusabb születésnapom, hiszen egy-
beesett a pápai misével.

Hálás szívvel: Schunk László



16 17

81. szám 2021. szeptember 26. 2021. szeptember 26. 81. számBékeHír BékeHír
öt naP isten jelenlétében  

a hungexPon!
 Mindennapi programok a következők voltak: Reggeli ima, Kate-
kézis, Tanúságtétel, Szentmise, Fakultációs programok.
 Délelőtt az egyes programokat csodás zenék kötötték össze, 
melyek segítettek elmélyülnöm és ráhangolódnom a programokra. 
A katekézisek, szentmisék, gyönyörű liturgiák, tanúságtételek során 
az Eucharisztia szeretetéről szóló beszédek mélyen megérintettek, és 
legyünk hálásak az Úrnak, hogy az Eucharisztiát értünk, az üdvös-
ségünkért létrehozta. Jézus mondta: „Veletek vagyok a Világ végezetéig”. 
Igyekezzünk Őt kiengesztelni, imádjuk ebben a nagy Szentségben. Az 
előadók tanítása szerint menjünk gyakran Oltáriszentség imádásra, 
mert ha kitartunk mellette, megláthatjuk Őt az Örök Életben. Minél 
gyakrabban megérezhessük, hogy az Oltáriszentségben valóságos je-
lenlétében látogat meg minket.
 Szeressük egymást, mint önmagunkat.
 Úgy éreztem, hogy a kongresszus ideje alatt megmutatkozott a 
Szentlélek Ereje.

Kormos János

örömömneK
 Két éve készültem az Eucharisztikus Kongresszusra. Elterveztem, 
hogy jelen leszek több szentmisén és programon. Regisztráltattam ma-
gam, de sajnos közben történt balesetem miatt csak a Katolikus Rádió és 
a TV közvetítések pótolták jelenlétemet, ami csak fokozta a vágyamat, 
hogy én is ott lehessek legalább egyszer.
 A Jó Isten kegyelmével megajándékozott névnapomon, hogy a 
Szentatya pápai záró szentmiséjén jelen lehettem. Sok jóakaratú ember 
vett körül, akiket szintén a meghatottság, a szeretet, a testi-lelki ottlét 
rabul ejtett.
 Csodálatos érzésben volt részem. Ezt a lelki örömöt, boldogságot 
nem lehet szavakba önteni, ezt át kell élni!
 A szentmisét a kivetítőn tökéletesen tudtam követni, ami számom-
ra megható és ünnepi volt. A kórus, az énekkar mind felemelő érzéssel 
töltött el. Erdő Péter bíboros úr is mosolyogva rejtette el örömét a Szent-
atya mögött, aki áldásával és örömteli intéssel köszöntötte a tömeget.

 A Szűzanyánknak és az égieknek köszönjük, akik imádkoztak 
velünk és értünk, hogy még a nap is ragyogott reánk. Bízom, hogy 
Jézus Krisztus szeretetével és békéjével biztos úton vezeti az emberisé-
get célunk felé Istenhez!

P. Mária

Résztvevőként a nek-en!
 Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus találkozóra több százezer 
hívő látogatott el Budapestre. Együtt ünnepeltünk a világ valamennyi 
pontjáról érkezett testvéreinkkel, Jézussal a középpontban. Az, ami az 
Egyház történetét végigkísérte, az élő ma is!
„Minden forrásom Belőled fakad!”
 A Hungexpo-n a szentmisék alatti minőségi zenei szolgálat kü-
lönösképpen emelte a hangulatot. A világ különböző részéről érkező 
püspökök előadásai arról szóltak, hogy miként éljen egy keresztény 
a mai korszakban, hogyan evangelizáljunk, és hogyan merjünk meg-
szólítani másokat. Kiemelném Johannes Hartl szavait: „A keresztények 
ne elégedjenek meg azzal, hogy nekünk a gyengébb minőség is jó, hanem Isten-
nek mindig a legjobbat adjuk.” Ennek kapcsán említette a zenét, hang- és 
fénytechnikát, az épületeink külső-belső kinézetét, de még az ételeket 
is. Azt is többen kihangsúlyozták, hogy a béke az ember számára fon-
tos cél! Sokan azon fáradoztak, hogy megvalósulhasson a béke és a 
kiengesztelődés minden ember szívében és elméjében.
 Mindannyian, akik részt vettünk a programokon, nemcsak lelki-
leg töltekezhettünk, hanem jelenlétünkkel hirdettük az evangéliumot, 
és számtalan új ismeretséget is szerezhettünk.
 A hét folyamán a délutánok a misszióról szóltak. Az Örs vezér 
terén és a Széll Kálmán téren egy erre a célra épített színpadon hir-
dették az evangéliumot, tanúságot tettek hitükről, dicsőítették az Urat 
zenével, tánccal, színvonalas fény- és hangtechnikával. Ezeken az al-
kalmakon az Isten sok mindent tud az ember szívében elindítani, ami 
a Jóisten iránti hálát felindítja a szívekben.
 A NEK Margitszigeti Családi Napjára meghívott tanúságtevők a 
Krisztussal való első találkozásukról beszéltek. Az egészen kis gyer-
mekeknek például KALÁKA koncertet szerveztek. Mentőautókat is 
kipróbálhattak, megnézhették belülről, érdekesnek ígérkezett a Lego 
sátor, ahol a Szentatya képét lehetett kirakni. Voltak ügyességi játékok, 
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Szeptember 6. hétfő - Misszió Afrikában
 Dr. Csókay András idegsebész és kolléganője, Dr. Fodor Réka 
missziós orvos előadását három nigériai vendégelőadó egészítette ki. 
András és Réka meséltek a nigériai élményeikről, hogyan hoztak létre 
kórházat és hogyan működtetik azt, a nehéz körülmények ellenére is.
A három vendég (Valerian Okeke, a nigériai Onitsha érseke, Dr Izunna 
Okonkwo atya, az onitshai Borromeo Szent Károly kórház igazgatója 
és Basil Ekwunife, az onitshai érsekség alkancellárja) nagyon kedves 
volt, s a nyelvi korlátok ellenére, fontos üzeneteket adtak át.
 Egy gondolat nagyon megérintett: „Valaki úgy segít, hogy odamegy a 
bajban lévőkhöz, mint pl. András és Réka teszik, aktív segítséget nyújtanak. Míg 
mások úgy segítenek, hogy támogatják azokat, akik odamennek.” Megköszönték 
a magyaroknak azt a sok adományt, amivel segítették a közösségüket.
 András személyes története is nagyon elgondolkodtatott. El-
mondta, hogy egy családi tragédia után kapott egy jelet a Medugorje 
zarándoklaton, hogy útra keljen és ezt a küldetést végezze. Nagyon 
érdekes volt, hogy számos kórházat meglátogatott, de nem volt CT gép 
sehol sem, márpedig így nem lehet sebészetet alapítani. Az utolsó pil-
lanatban találkozott az úton szembejövő egyik atyával, aki megkérte, 
hogy jöjjön el még egy kórházat megnézni. Végül ott talált megfelelő 
gépet. A Jóisten mindig megadja az eszközt, hogy el tudjuk látni azt a 
küldetést, amelyet ránk bízott.
Szeptember 8. szerda - Örsvezér terén missziós színpad
 Lelki wellness napnak is hívhatnám, olyan sokféle szinten töltött 
fel az ott tapasztalt élmény.
 Eredetileg Böjte Csaba előadása volt a kiszemelt program. Elő-
ző napi tanúságtétele a Hungexpo-n futótűzként terjedt az interneten. 
Megnéztem, valóban nagyon jól beszélt, kíváncsian vártam, mi lesz az 
üzenete az egybegyűltek számára. Korán kiértem az Örs vezér térre - a 
helyszín meglehetősen furcsa választásnak tűnt - annyira zajos, any-
nyira tele van munkából rohanó, IKEA-ba igyekvő emberekkel, hogy 
nem is nagyon számítottam arra, hogy pár tudatos érdeklődőn kívül, 
megáll majd az utca embere… Ennek ellenére egész sokan voltak a Su-
gár bevásárló központ előtt felállított mini színpadnál, amelyen Zám-
bori Soma és a fiatalokból álló Megavers produkciója zajlott. A fiatalok 
verseket mondtak - József Attila, Pilinszky János… de a járókelők csak 
átszelték a csoportosulást, szaladtak a metróhoz, villamoshoz. Ezután 

akadályversenyek és szabadulószoba is. Nyitott, értékes közösségek 
várták a családokat, Fokolár, Karizmatikus, Regnum Marianum, Mécs, 
Ferencesek, stb. A rét közepén élőképet vettek fel a levegőből, melyen 
az Eucharisztia és az IHS felirat volt kiolvasható. Végül hatalmas kö-
zönség, gyerekes családok dicsérték együtt az Jóistent a különböző di-
csőítő koncertek felcsendülő dalaival. A nap a Kossuth térre zarándo-
kolva, szentmisével folytatódott, melyet Erdő Péter bíboros celebrált. 
Ezután lassan elindult a gyertyás, énekes körmenet az Oltáriszentség-
gel a Hősök terére. Itt záró áldással ért véget a kimerítő és igen hosszú, 
de tartalmas nap, ahol igazán együtt és egyek lehettünk Krisztusban.
A hét záró eseménye a vasárnapi szentmise volt, melyet személyesen 
Ferenc pápa, Szent Péter utóda celebrált! Hazánkban! Bár ez önmagá-
ban is nagy értékkel bír, a szentbeszédben olyan magasságok és mély-
ségek tárulkoztak fel, melyet csak a résztvevők száma múlhatott felül.

Kati

tőlem neked

élménybeszámoló a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról
 A jó dolgokra várni kell. Emlékszem, ahogy 2019-ben még pró-
báltam memorizálni az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
imádságát a szentmisék végén, és a Szent István Bazilika lépcsőinél 
felállított visszaszámlálón egyre fogytak a napok.
 Akkor még nem fogtam fel igazán, milyen jelentőségű eseményt 
várunk - 1938 után újra Budapest fogadja a híveket. 2020 aztán nem 
várt körülményeket hozott és el kellett halasztani a nagyszabású ren-
dezvényt. Minden elismerésem a szervezőké, akik kitartásukkal és 
elhivatott munkájukkal teljesítették a küldetést és egy igazán méltó 
ünnepi héttel ajándékoztak meg bennünket.
 A bőséges programkínálatból nehéz volt választani, végül az 
alábbi eseményeken vettem részt:
Szeptember 5. vasárnap - Nyitó szentmise
 Izgatottan és lelkesen látogattam el az Andrássy úti zónámba, 
hogy az útpadkán kuporodjak le és kövessem az ünnepélyes megnyi-
tót. Végre itt vagyunk, végre elkezdődött! A Hősök tere ünnepi dísz-
ben, a hatalmas lelátón éneklő kórus, a néptáncosok színes kavalkád-
ja… fantasztikus látvány fogadott bennünket rögtön az első napon. Mi 
lesz itt a záró misén, ha megérkezik Ferenc pápa is!
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következett egy zenés produkció, Andelic Jonathan, X-Faktoros, A Dal-
ban szereplő popénekes adott elő vallási témájú dalokat. A modern 
zenei köntösbe csomagolt tanúságtétel megállított jópár járókelőt. Én 
is egyre jobban ráhangolódtam az eseményre. A tömegben közben ön-
kéntesek hada tevékenykedett. Ugyanis a két városi missziós helyszín-
nek pont ez volt a célja, hogy az utca emberét elérje, aki talán nem is 
tud arról, milyen esemény zajlik a héten, nemhogy betévedjen magától 
egy templomba. Az önkéntesek eme kis csoportja, úgynevezett „cirkáló 
evangelizálók” kis tájékoztató prospektusokat osztogattak, a NEK prog-
ramfüzetét, de a legmenőbb szuperképességük az áldásosztás volt. 
Szentképet 3-szor akartak adni nekem, egy idős bácsi önkénteskedett 
buzgón. Majd mellettem termett egy alacsony, köpcös, kopasz roma 
férfi, kezembe nyomott egy NEK prospektust, és mondott pár szót, mi-
ről szól a program. Mondtam, hogy kedves tőle, de hát én pont képben 
vagyok, azért is jöttem ide ki. Vigyorgott, majd megkérdezte, adhat-e 
akkor áldást. Kicsit zavarba jöttem, de elfogadtam, hisz az áldás ugye-
bár mindig jól jön. Egyik kezét rátette a vállamra - éreztem, ahogy 
energia áramlott át - és egy olyan hosszú, szép áldást mondott, hogy a 
szavam is elállt és gombócot éreztem a torkomban. Pár perccel később 
egy másik hölgyön is láttam, hogy nagyon meghatotta, amit neki mon-
dott… Megáldva, teljes lelki fókuszban vártam, hogy megérkezzen a 
színpadra Böjte Csaba, aki, mint egy profi, még alig ért fel a színpad-
ra, máris nyomta a székely műsorát. Úgy repült el fél óra, hogy észre 
se vettük. Rá jellemző stílusával sokszor megnevettette a közönséget, 
ugyanakkor értékes lelki útravalót is adott. Ne féljünk, bátran legyünk 
aktívak. Nem kell keseregni, világvégét várni, hanem mindig megten-
ni azt a keveset, ami ránk van bízva. Nagyon örültem, hogy hallhat-
tam élőben beszélni, majd sikerült dedikáltatni vele a Füveskönyvét 
is. Hosszú sorban várakoztak az emberek, hogy a közelébe kerülhes-
senek. Ez már a harmadik program volt a héten, amelyen részt vett, 
biztos nagyon fáradt lehetett, de olyan elánnal írta alá mindenki köny-
vét és fotózkodott a gyerekekkel, hogy öröm volt nézni. Mindeközben 
a színpadon egy amerikai nő, Barbara Heil egy tolmáccsal felszerel-
kezve buzdította a népet. Őszintén, én nem gondoltam, hogy ebből 
lesz valami, de fél óra elteltével a magyarok beindultak, és visszafogott 
nemzetünkre nem jellemző módon, belementek Barbara kéréseinek 
teljesítésébe. Volt ott minden: közös éneklés, kezeket az égbe... aztán 

lement áldást osztani a tömegbe, illetve felhívására extra imát lehetett 
kérni és már mentek is az önkéntesek, aranyeső meg égi áldás hullt ott 
minden emberre! A nap zárásaként a szegedi SZABAD-ON zenekar 
húzta a talpalávalót este 9-ig. Úgy mentem haza, mint akit feltöltöttek 
220 voltos árammal.
Szeptember 9. csütörtök - Közösségek szentségimádása
 Még évekkel ezelőtt részt vettem Taizé-találkozókon, így nagyon 
vártam ezt a programot, újra át szerettem volna élni azok hangulatát, 
a lelki elmélyedést. Sikerült. Csodálatos énekek zengték be a Bazilikát, 
a fiatal énekkar nagyon sokat adott a jelenlévőknek. Rengetegen vol-
tunk, egy tűt nem lehetett leejteni, még a márványpadlón is ültek. Itt 
a közös ima erejét lehetett megérezni, mégpedig legerősebben a pár 
perces csendben.
Szeptember 11. szombat - Szentmise, eucharisztikus, gyertyás kör-
menet
 A Kossuth tér zsúfolásig megtelt emberekkel, de minden annyira 
fegyelmezetten zajlott. Nem volt türelmetlenkedés áldoztatáskor sem, 
és mindenki szépen megtalálta a helyét a körmenetben is. Nagyon 
vidám pillanat volt, amikor Erdő Péter bíboros átadta a Kongresszus 
Keresztjének másolatát a következő rendező országnak, Ecuadornak – 
a téren zászlót lengető kis csoportjuk igazi latin-amerikai lelkesedést 
mutatott. A gyertyás körmenet nagyon szép emlék marad, megannyi 
pici láng világította be az Andrássy utat.
Szeptember 12. vasárnap - Záró szentmise
 Vitathatatlanul a legjobban várt program, találkozás Ferenc pá-
pával. Különleges lehetőség, nagy megtiszteltetés, hogy elfogadta 
a meghívást. Végtelenül szimpatikus ember, aki a nagy melegben is 
türelmesen, kedvesen integetett a híveknek. Beszédében értékes üze-
net volt számomra, amit az isteni és emberi gondolkodás közötti kü-
lönbségről mondott. Nem az erő, sikeresség, hatalom számít, sokkal 
inkább, hogy mennyire vagyunk segítőkészek, elfogadók, a gyengék 
és elesettek védelmezői. A szeretet a legnagyobb erő.
A záró énekek olyan erővel szóltak a kórus és a tömeg együttes ének-
lése által, hogy nehéz volt nem meghatódni. (Győzelemről énekeljen, 
Boldogasszony anyánk)
 Így váltottuk valóra mi magyarok, amit az imában megfogad-
tunk: „Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! 



22 23

81. szám 2021. szeptember 26. 2021. szeptember 26. 81. számBékeHír BékeHír

 
Köszönöm mindenki imádságát, felajánlását, amit a NEK-ért tett! Adja 
az Úr, hogy a Kongresszus vége egyben kezdet is legyen: új kezdet 
az Ő dicséretére életünkkel, hogy minden ember megismerhesse az Ő 
szeretetét!

Rajkai Zsófi

Kedves Testvérek!
Jelen számunkban eddig visszatekintettünk az elmúlt időszakra, felelevení-
tettük a szűkebb és tágabb közösségi élményeinket. Mindenkinek hálásan 
köszönjük az élménybeszámolóját! 

elmélkedés

“egy Kenyér, egy test,  
egy léleK vagyunK, benned,  
ó áldott szentháromság.”

 Sokan megéltük az élményt a NEK programjai által, hogy kis bú-
zaszemekként Isten kovászával egy éltető, életadó egésszé válunk. De 
itt nincs vége a történetünknek… Ne legyen vége!!!!
  A karantén alatt megtanultam kovászos kenyeret készíteni. Nem 
a szokásos kelt tészta módján - gyorsan összedolgozva - készül ez a faj-
ta kenyér. Sok elmélkedésre ad lehetőséget a kenyerek készítése, mivel 
nagyon időigényes folyamat. Minél többet „kínoztam” a lisztet (előtte 
az élelmiszeripar a búzaszemet ☺, annál jobb lett a végeredmény. Mi 

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész 
hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására 
szolgáljon!”

Hári Zsófia

kongResszusi összekötőként

 Nagyon hálás vagyok Istennek a NEK-ért. Nehéz szavakba önte-
ni mindazt az ajándékot, amit a Kongresszus hetében kaptam Tőle.
 A Hungexpo-n való ottlét nagyon feltöltött - olyan jó volt ennyi 
Istent-szerető és jó ember között lenni, barátokkal összefutni, örülni 
egymásnak!. A választható előadásoknak is örültem – mindegyikből 
vittem magammal valamit… Megérintett a cigány testvérek hitvallá-
sa és dicsőítése, a Cenacolo közösség előadása (akik olyan fiatalokból 
állnak, akik szenvedélybetegek voltak és életük értelmét, örömét Jé-
zusban találták meg), a korábban protestáns lelkésznőként szolgáló 
Barbara Heil tanúságtétele, aki a katolikus Egyházban otthonra lelt.
A szerdai napon, a portugál miséről hazafelé, szívemben nagy öröm 
volt, és őszintén azt kívántam: bárcsak mindez örökké tartana!! Hite-
met nagyon erősítette az egész hét. Az utolsó Hungexpos napon mond-
ta az egyik előadó, hogy ahogyan a tűznek fára van szüksége hogy 
égjen, a hitünket táplálnunk kell. Ez a hét kegyelmekben gazdag hét 
volt, ahol én is közelebb kerülhettem Istenhez. Édesapám beszámolójá-
ból hallhattam Istenünk ma is gyógyító erejéről, mely Isten dicséretére 
sarkallt. Hála és dicsőség mindezért Istennek!
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 Azt látom, hogy a világgazdaság mindent megtesz azért, hogy 
mi ne szoruljunk egymásra. Hogy mindent meg tudjunk egyedül ol-
dani. Így egyre távolabb kerülünk egymástól… s talán egyre boldog-
talanabbak és “élettelenebbek” leszünk.
 Találjunk rá azokra a közösségekre, amelyek segítik az “egy ke-
nyér, egy test, egy lélek” élményünket!
 Plébániánkon van lehetőség bekapcsolódni sok fórumba, megél-
ni a közös gondolkodás, cselekvés örömét. És igen, közben fájdalmas 
dolgok is történnek velünk, miközben alakulunk, átlényegülünk, de 
csak így lehetünk kovász és kenyér - és így fejlődhetünk, alakulha-
tunk, értékesedhetünk -, egymásért vagyunk, egymásért éljünk!

Plébániai rendszeres, közösségi programok. 
Szeretettel hívunk ezekre minden érdeklődő Testvért! 

Klasszikus kórus - minden pénteken 1830-2100-ig. Férfiakra is nagy 
szükség van egy kórusban ahhoz, hogy szépen csendüljenek fel a mű-
vek. Bátorság! Énekelni mindenki tud, csak gyakorolni kell.
Nyugdíjas klub - minden hónap második szerdája 14 órától
Férfi klub - minden hónap második keddjén. A férfiak szerepe a csa-
ládban, egyházban, társadalomban. Mi lehetett Isten álma, amikor az 
embert férfinak teremtette? Hogyan éljük meg a férfiasságunkat? Mi 
foglalkoztatja a férfiakat családi, társadalmi, egyházi szinten? 
Apa-fia klub - minden hónap második szombatján. Hogy mit takar ez 
a fórum? Az idei családos táborban a szülők eljutottak Bedő Imre „Fér-
fivá válás, hogy neveljünk férfiakat?” c. előadására, mely után nagy lelke-
sedéssel alakult meg az Apa-fia klub. A csapat terveiben van együtt 
dolgozás: kertészkedés, fúrás, faragás, alkotás, jócselekedet… 
Gyermekdélután - az éves programban megjelölt időpontokon. A 
program lényege, hogy a gyermekekkel igényes foglalkozások kereté-
ben játszunk, alkotunk, táncolunk, énekelünk, készülünk az ünnepek-
re, uzsizunk, ezalatt a szülőknek szabadidőt adva arra biztatjuk őket, 
hogy minőségi időt töltsenek egymással: séta, beszélgetés, cukrászda, 
mozi… Olykor-olykor előadásokat szerveznénk a szülők részére gyer-
meknevelésről, családi életről, házasságról, így mindkét korosztály kö-
zösséggé alakulásának lehetősége is adva van.
Kántorátus: a kántor számára a szentmise szolgálata során énekes se-
gítséget nyújtó kiskórus - mindenkit szeretettel várnak. Jelentkezni le-

kis búzaszemek bizony sok folyamaton megyünk át, mire kovásszá, 
„kenyérré” válunk. Surlódunk, őrlődünk, „megfojtódunk”, érlelődünk, 
préselődünk, égünk… - Csak együtt lehetünk kenyér és kovász - újabb 
kenyér is csak így születhet, csak közösségi egyesülés által. Mivel telje-
sen eggyé válunk, mindannyian „kovász-és-kenyér” vagyunk. A tésztá-
ból kiemelt kis darabból lesz a következő kenyér, amely teljesen eggyé 
válik a korábban érlelt kovásszal. Sok észrevétel van még a készítés 
során: Az anyakovász… az új kovász a környezetünk baktériumából 
születik… a fiatal kovász nem elég erős… ha vigyázunk a kovászra 
örökké él… 
 Nem baj tehát, ha fájdalmasnak tűnő dolgok is érnek minket, mi-
közben eggyé válunk, egyedülálló magként nem tudjuk beteljesíteni  a 
célunkat. 
 Társas lényeknek vagyunk teremtve. Szükségünk van a közös-
ségre. Nem csak azért, hogy életben maradjunk, hanem azért is, hogy 
éltetni tudjuk egymást. Testvéri, hitbéli közösségre azért van szüksé-
günk, hogy kovászként működhessünk. Erősíteni így tudjuk egymást, 
hogy az egész tészta meg tudjon kelni, és értékessé váljon. 
Egy másik nézőpont a kenyér-ség továbbgondolásához:
„Jézus vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és odaadta.
 Úgy lehetek Jézus igazi tanítványa, ha utánzom őt.
 Melyik az a mai napi kenyerem– talán az időm, a mosolyom, a 
baráti gesztusom, a bátorságom   – amiben Jézus arra hív, hogy ve-
gyem,  azaz megérezzem a kezeim között.
  Tudomásul veszem, hogy amim van, azt azért kaptam, hogy 
megáldjam: hálát adjak érte, és Isten áldását kérjem rá.
 Amim van, azt azért kaptam, hogy megtörjem: nem csupán az 
enyém, hanem arra kaptam,  hogy megsokasítsam,  megosszam, akkor 
is, ha néha nehéz elengedni.
 Amim van, azt azért kaptam, hogy odaadjam:  felajánljam,  en-
gedjem, hogy kikerüljön a kezemből,  ne tartsam kontroll alatt.
 Akkor fogok valóban jóllakni, a mikor megtört és odaadott ke-
nyérré válok.
„Jöjj Szentlélek Úristen, és mutasd meg nekem, melyik a mai napi kenyerem!
Jöjj, adj nekem erőt, hogy el tudjam fogadni ezt a kenyeret, megáldjam, megtör-
jem, és odanyújtsam azoknak,  akiknek a leginkább szükségük van rá!” (Nyolc 
Boldogság Közösség)
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het a vasárnapi mise után.
Szkóla - gyermekhangokra építő kiskórus, akik a liturgiákon a zsol-
társzövegeket gregorián dallamokkal szólaltatják meg - jelentkezni le-
het a vasárnapi misék után.
Nőklub - havonta egyszeri alkalom nőknek, anyukáknak, lányok-
nak, asszonyoknak. Mi volt Isten álma, amikor a nőt a férfi mellé 
teremtette? Tevékeny klub: kertészkedés, környezetünk díszítése, 
szépítése, kézműveskedés, receptek, praktikák megosztása, ruharen-
dezés, plébániai segítő feladatok végzése, laza beszélgetések anya-
ságról, feleség szerepről, női értékekről… Jelentkezni lehet emailben: 
szolnokivica@gmail.com (időpontok erről az email-ről várhatók).
Alpha kurzus - hitüket megerősíteni vágyók, kereszténység iránt ér-
deklődők számára lehetőség vacsorával, gondolatébresztő kisfilm utá-
ni beszélgetésekkel. Alphára lehet hívni olyan ismerősöket, barátokat, 
családtagokat, akik szeretnék megismerni Jézust, az egyházat, a hitün-
ket. Érdeklődni, jelentkezni lehet: bokor.istván10@gmail.com
Dicsőítés - énekkel, zenével dicsőítés.

Karaténból Kert  
a teremtett világ védelmében 

 Kinek mit hozott a karantén?…Sokat beszélünk róla, a sok baj és 
betegség mellett erősített is minket ez az eddig ismeretlen élethelyzet: 
csapatmunkában, együtt-gondolkodásban, együttműködésben.
 Tavaly tavasszal, mielőtt elérkeztek az első, nagy lezárások, felis-
mertük, hogy rettenetesen néz ki a szemetekkel tűzdelt, itt-ott gyomfá-
val tarkított, gyöngyvirágos mezőnek álcázott északi kert. Nekiláttunk 
azon növények összegyűjtésének, hogy azon az árnyékos helyen ki is 
az, aki megél és jól érzi magát. Ekkor jött szembe egy felhívás, hogy a 
Kertészeti Egyetem tangazdaságában, tavaszi akció keretében vásárt 
rendeznek évelőkből, dísznövényekből. Hát Kertész Csapatunk (mert 
többen vagyunk) megragadta az alkalmat és autóval kimentünk a so-
roksári kertészetbe. Alaposan bevásároltunk árnyéktűrő növényekből, 
mert minden csak 500 vagy 1000 forintba került. Persze ragaszkodtunk 
a már kigondolt listánkhoz, és a gondosan kiszámított mennyiséghez.
 Ott volt a templomkertben a rengeteg cserepes, konténeres nö-
vény, és jött a következő lépés, a terület előkészítése, gyöngyvirág- és 

gyommentesítése. Lelkes, szorgos csapat gyűlt össze néhány beszél-
getést követően, akikkel maszkban és kesztyűben, de annál nagyobb 
lelkesedéssel, nekifogtunk a „piszkos” munkának. Munka közben 
sok mindent megvitattunk, hiszen a lezárások és a korlátozások mi-
att máskor nem tudtunk egymással találkozni, beszélgetni… ez 
mindannyiunknak egy alapvetően nehéz időszak volt. „Áldott a sok 
kéz” – mondta ezt sokszor a gyerekek dédnagymamája – és milyen 
igaz. A területet előkészítettük, jöhetett az ültetés. A látvány minden-
kit lelkesített, hogy ez csak a kezdet!

 A folytatás pedig ősszel következett, pontosan egy évvel ezelőtt 
kezdtünk bele a nagy kertfelújítós projektbe. Összeállt, hogy a temp-
lomot körülvevő, de látványos területeken, valamint a belső udvaron 
folytathatnánk a „virágosítást” / „zöldítést” a szebb időket is megélt sza-
lonnasütő, és annak komposztálóra kicsit jobban hasonlító környé-
kének rendbetételével. Megszülettek a tervek, abból a plakátok. Több 
növény nevével is kapcsolódik keresztény közösségünkhöz: ültettünk 
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„Szent Erzsébet” és „Szent László” magyar nemesítésű rózsákat, Jézus 
szíve évelőt és Golgota virágot. A sok lelkes támogatónak hálásak va-
gyunk – az anyagi támogatás mellett voltak szép számmal jelentkezők 
magára a munkára is.
 Ez idő alatt az Isteni Gondviselést többször megtapasztaltuk. 
Kis csapatunk épp a legnagyobb munkára készült, és jelentkezett egy 
nagy csapat fiatal, tettre kész egyetemista, akik rendszerességgel részt 
vesznek önkéntes munkában és aznapra épp „munkanélküliek” marad-
tak. Mi azon izgultunk, hogy fogunk annyi szerszámot összegyűjteni, 
hogy lendületesen haladjon az eltervezett feladat. SIKERÜLT. A két 
napra kigondolt munka egy délután alatt kész lett. Nagyon jó érzés 
volt, hogy amikor a tervek megvalósultak, és a beérkezett adomány-
nak a végére értünk, érkezett egy újabb felajánlás. Ebből is éreztük azt, 
hogy amin dolgozunk, az jó, közösségünk tagjai értékelik a munkán-
kat.

 A kert, így a közös munkánk nyárra sem maradt magára. Min-

denki nyaralt, de időben kicsit máskor. Hála a lelkes segítőknek, az ön-
tözés, a gyomlálás ekkor sem maradt el. Többször érkezett „égi áldás” 
is, és mondtuk is Antal atyának, hogy olykor hangosra sikeredett a 
„természetes locsolás”.
 Az elkészült, új szalonnasütő már több közösségi eseményen is 
sikerrel vizsgázott, mindenki örömére. Egy kert hosszú idő alatt – több 
esztendőn át, kitartó munkával alakítható ki. Bár egy, már meglévő 
kertet gondozunk, fejlesztünk, mindig érkeznek új ötletek, gondolatok, 
építő kritikák.

 A következő nagy álmunk, hogy a templomot megnyitjuk a kert 
felé. Ehhez a kerti pavilonnak pár méterrel arrébb kell helyet kialakí-
tani, járólapot költöztetni és rámpát építeni az új bejárathoz. Ez a mun-
ka szaktudást is igényel, hálásak lennénk, ha volna közösségünkben 
olyan személy, aki felelősséggel elvállalja a munkát, vagy tud ajánlani 
szakembert rá. A terület kialakításához pedig továbbra is számítunk a 
lelkes, dolgos csapatunkra, valamint azokra a jelentkezőkre, akit ked-
vet kaptak egy jó hangulatú munkára egy vidám közösséggel. A rám-
pa elkészültével a templom melletti jelenleg hatalmas törmelékdom-
bok eltűnnek, és a helyén kertészkedhetünk – ültethetünk ismét.
 Távlati terv a templomunk melletti kereszt felújítása, rendbetéte-
le, lehetőségekhez mérten zöldfelület kialakítása.
 A kert teremtett világunk védelmében alakul. A sok virágzó nö-
vény méheknek, más hasznos, városban kevés élelmet találó rovarnak, 
madárnak ad eleséget és otthont. Az ültetett fákkal, bokrokkal, füvesí-
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Őszi kreatív ötletek:

őszi ajtódísz: 

Izgalmas technika: Levélcsontváz készítése
Hozzávalók:
- Viaszos falevelek
- Nagyobb főzőedény (1-1,5 liter vízzel)
- Mosószóda (kb. 150 g)
- Fehérítő (fél bögre)
Elkészítés: Forrald fel a vizet a mosószódával, majd vedd vissza a hőt, 
és 2-3 órán keresztül főzd a leveleket. A víz elszíneződik, zavaros lesz. 
Egy szűrővel vedd ki a leveleket és mosd le hideg vízzel, majd a ki-
mosott edénybe tölts újra annyi vizet, ami ellepi a leveleket, és tedd 
hozzá a fehérítőt (pl. Clorox, Domestos), forrald fel és főzd újra 20-30 
percig, amíg a levelek ki nem fehérednek. Emeld ki a leveleket, óvato-
san ismét öblítsd le vagy gyengéden egy fogkefével távolítsd el a levél 
„bőrét”. Van, aki a konyhai csap permetező funkcióját használja erre. A 
folyamatot nagyon óvatosan addig végezd, amíg a fehér „csontvázat” 
megkapod. Szárítsd meg a levelet! (Forrás: Pinterest)

téssel elértük, hogy az egyre forrósodó nyári napokon ezek a területek 
bizonyítottan néhány fokkal hűvösebbek. Legyen közös hivatásunk, 
hogy tegyünk együtt ezért a csodálatos világért!
 Assisi Szent Ferenc – II. János Pál pápa Assisi Szent Ferencet 1979-
ben az ökológia művelőinek és a környezetvédelem védőszentjévé nyil-
vánította. Ferenc pápa követi ezt az utat, elkötelezetten munkálkodik a 
teremtett világ védelmében.

Lászlóné Pécsi Paula
„Uram! Legyünk társak az alkotásban
Dolgozzunk tovább műved nyomán,
hogy bolygónk a bőség, a boldogság
és az összhang erős otthona legyen.”

Szent-Györgyi Albert

Humor ☺
Ferenc pápa Budapestre érkezésekor viccel indított:
„Miért fogunk magyarul beszélni a Mennyben? 
Mert egy örökkévalóságig tart megtanulni!”
Osztotta meg Habsburg Eduárd vatikáni magyar nagykövet a 
Twitteren.

Vers

jelenlét

Nézz föl az égre: ott van
felhők és csillagok közt.
Pillants körül a földön:

ott van fűben, virágban,
állatok ámuló szemében,

emberek arcán.
Áss le a föld alá:

csontokból és kövületekből
szándékainak lábnyoma

dereng feléd.
Mindenütt láthatatlan.

Mindenben látható.
Rónay György
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