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Együtt a Föltámadottal

A

mindenható Isten azt ígérte, hogy megoldást hoz
az életünkre, gyökereiben rendezi majd a dolgokat.
Ott is megoldást kínál majd, ahol eddig nem is reméltük.
Azonban látnunk kell, hogy a kereszt nem a vég, mert
a kereszt önmagában nem old meg semmit. A kereszt az
a végpont, ameddig kísérni tudtuk Krisztust, ameddig
vele tudtunk haladni mint szemlélők, mint együttérzők.
A kereszten túl, a föltámadásban jelenik meg ennek
a kibontakozása, vagyis az, amit nem is reméltünk. A titok abban rejlik, hogy Krisztus nem állhatott meg félúton,
valamelyik keresztúti állomásnál, hanem el kellett menni
a végsőkig. A megoldás azonban a végsőkön túl van. Erre
hív minket ez az ünnep. Mert mit is jelent a föltámadás?
Csak ennyit: fölkelni, fölállni.
Isten szeretete túl van mindazon, amit képesek vagyunk belátni, amennyit képesek vagyunk befogadni az
értelmünk által. Az életünk megoldása abban a szeretetben lakozik, ami számunkra elérhetetlen, ami megszerezhetetlen, ami csak ajándékként lehet a miénk. Jézus Krisztus, aki fölkelt, aki fölállt, aki föltámadott, Ő lép hozzánk,
és azt köti a lelkünkre, a szívünkre: nem állhatunk meg
sehol, ott sem, ahol úgy érezzük, már nincs erőnk továbblépni. Ha igazán a szeretet misztériumában akarunk élni,
akkor engednünk kell, hogy Ő állítson föl, hogy már ne
a saját erőnkből, hanem az Ő erejéből járjunk, éljünk.
Gondoljunk arra, hogy van, akit nem tudunk igazán
szeretni. A saját erőnkből már mindent megpróbáltunk,
hogy szeressük, hogy elfogadjuk. A próbálkozásunk újra
és újra kudarcba fullad. Nos, ez az ember a vég, számunkra ő a kereszt. Az igazi élet azonban ezen túl van. Krisztus
ereje föl tud segíteni, és újra tudunk lépéseket tenni felé.
Nem arról van szó, hogy mi nem nyugszunk bele, mert
nem tudunk szeretet nélkül élni, hanem hogy a szívünkben Krisztus az, aki nem engedi, hogy félmegoldásként
valahol megálljunk. Ő az, aki újra és újra arra késztet,
hogy támadjunk föl. Engedjük, hogy a szeretet tovább segítsen minket azon az úton, ami az igazi és új életet jelenti
számunkra. A Föltámadottal való együtt járástól változik meg az életünk. Egy idő után majd azt érezzük, amit
Krisztus: nem mondhatunk le senkiről, mert mindenkiért felelősök lettünk.
Túl kell lépni önmagunkon, mindenkiért felelősséget
kell vállalnunk. Ez azt jelenti, hogy a szívünkben – mint
Krisztus, aki mindenkiért meghalt – mindenkiért tudunk
imádkozni. A föltámadásnak az örömünnepe jelenti ezt az
egyetemességet, amelyben az ember túllép önmaga végességén, gyengeségein, erőtlenségén, és odakínálja magát,
a szívét, egész valóját Krisztusnak: itt vagyok, Uram,
állíts föl engem. Tedd teljesebbé, tökéletesebbé az élete-

met, hogy úgy tudjak szeretni, ahogy Te szerettél! Mert ez
az élet, erre vagyok meghíva.
Ez Húsvét öröme. Ez kell, hogy átjárja a szívünket, ennek kell kiragyogni a szemünkből, a szavainkból, a cselekedeteinkből.
Görbe József

Húsvéti hit
Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad.
– Az Úr feltámadt – vallja millió szív,
s nem roskad össze semmi súly alatt.
Én sem hajlok a hitető beszédre,
nagyképű bölcseknek nem hódolok,
de, – tördelvén a titkok néma zárát, –
csak azt hiszem, mit megtapasztalok,
De mit nem érzek vak, süket kezemmel,
s hová nem ér el káprázó szemem,
Lelkemmel látom azt, melynek ha szárnyal,
nem ér nyomába gyarló értelem.
Én hallom, mit súg virág a virágnak,
bár hangjának fülemben nincs nyoma,
értem a tavasz illatos beszédét,
s érzem Istent, bár nem láttam soha.
S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről
lelket mosva hullt alá a vér,
mégis hiszem a Krisztus diadalmát,
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!
Ő áll mellettem könnyben és mosolyban,
amíg az élet rögeit töröm,
s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy vár majd
egy új élet, s benn mennyei öröm.
E hit vigasztal minden megtiportat,
özvegyet, árvát, sír felé menőt,
gyermeket vesztett zokogó anyákat,
s aki beteg is, ebből nyer erőt.
– Az Úr feltámadt! – vallja millió szív
s nem roskad össze semmi súly alatt…
– Bármit beszéltek, hitetlen Tamások,
a húsvéti hit győzelmes marad!

						

Bódás János
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„Összegyűltünk oltárodnál,
kél szívünkben új remény.”

Együtt egy életen át

A

természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, „…eltűnt a hó és élni jó, a csúnya tél már mes�sze jár…” éneklik a kórusok Schubert kánonját, a „vita
nuova” győz, erről énekel Dante is; ez a tavasz ígérete
a természetben és a lélekben, s a liturgiában is tavasz van.
A húsvét előtti idő minden keresztény ember számára az
élet megújításának az ideje, s a „dicsőségesen győzedelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bűn sírjából”. E cél
elérésének egyik eszköze az alamizsna.
Már Szent Kelemen pápa írja.: „Jó az alamizsna, mint
a bűnök levezeklése. Jobb a böjt a puszta imádságnál, de
az alamizsna mindkettőnél jobb: a szeretet /ha az alamizsnálkodó és tevékeny /befödi a bűnök sokaságát.”/IPét4,8/
Az Újszövetségben Krisztus is azt tanítja, hogy egy pohár
víz, és egy falat kenyér, a legkisebb alamizsna az Úr választottjai közé emel.
Az alamizsna görög eredetű szó: eleémoszüné – irgalom, könyörület, szánakozás, jóság jelentéssel. Több vallásban – a keresztény vallásokban is – érdemnek, illetve
kötelezettségnek számító cselekedet az alamizsnálkodás,
ami ebben az évben a mi egyházunkban kiemelt szerepet
kapott.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevélben szólította
fel a testvéreket, hogy „a nélkülözőket segítve atyai jóságot kövessünk”, s meghirdette immáron nem először
a tartósélelmiszer-gyűjtést a plébániákon. Ezzel régi egyházi hagyomány elevenedik meg, hiszen a kereszténység
első századaiban a hívek a szentmisére hozták magukkal
a szegényeknek szánt adományt, amit a böjtöléssel takarítottak meg. A nagyböjt e harmadik prefációjának fontosságát Ferenc pápa üzenete is hangsúlyozza, nagyböjti
körlevelében így ír: „Az alamizsnálkodás gyakorlása által
megszabadulunk a kapzsiságtól, és felfedezhetjük, hogy
a másik ember a testvérünk: amim van, soha nem teljesen
az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás valódi
életstílussá válna mindenkiben. (...) Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását, amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés
ügyében: „…mert javatokra válik.”/2Kor8,10/
A Csömöri Szent Rita Karitász Közösség immáron öt éve
folytat mindennapos-folyamatos tevékenységet, amiként
az Ferenc pápa fent idézett levelében is megfogalmazódik
…mert javunkra válik.
Tegnap is. Ma is. Holnap is.

Gubekné Ludas Mária

M

ár több évtizede ünnepeljük a Valentin –napi szerelmes-ajándékozós, „csak erre az egy napra figyelek
rád” napot. Az év többi napján már magunkkal vagyunk
elfoglalva: figyelmünket, erőnket, időnket már csak önmagunkra fordítjuk. Leginkább magunkat szeretjük, magunkkal törődünk, magunkat sajnáljuk: megvalósítjuk önmagunkat. Pedig ha valakit szívünkbe zárva szeretünk, akkor
őt nemcsak egy-két napig tüntetjük ki figyelemmel: virággal, csokival, egy napközbeni öleléssel, egy hangulatos vacsorával. Kitartóan, nagylelkűen, folyamatosan szemünkszívünk fókuszában kell tartanunk nap mint nap.
Én a házasságot mindig is fontosnak tartottam. Életünket előreviszi, feljavítja, egy új dimenzióba emeli. S ennek
betetőzése, hogy új élettel ajándékoz meg, a gyermekkel.
Életem során mindig hiányoltam, hogy egyházunk nem
domborítja ki ennek fontosságát.
Európában már 1996 óta létező, s hazánkban 2008 óta
hivatalosan is megünnepelt Házasság Hete immár végre ráirányítja a figyelmet a házasságra.
A keresztény egyházak a civil szervezetekkel együtt mozgalommá szélesítették
a házasság megünneplését. Hasznos,
hogy a Valentin-nap köré építették ezt az
időpontot. Célja, hogy megismertesse az
emberekkel azokat a lehetőségeket, melyek örömtelivé, elmélyültté és sikeressé
tehetik a hitvesi kapcsolatot. Ennek érdekében egy-egy ismert házaspár valós életét állítja elénk. Szeretne segítséget
nyújtani a házasságra készülőknek és a párkapcsolati gondokkal szembesülőknek is.
A házasság Isten csodálatos ajándéka az ember számára,
amelyben megtapasztalhatjuk a feltétel nélküli szeretetet,
a hűséget, az őszinte megbocsátást. Tudatában vagyunk,
hogy ezeket az Istentől kapott örök értékeket egy olyan házastárstól kapjuk, aki egyáltalán nem tökéletes, akinek sok
hibája van, aki számtalanszor megbánt, elutasít, letorkoll.
Mégis, egy férfi és egy nő saját, szerelmes elhatározásából
eldönti, hogy egymás bátorítására, segítésére, védelmére legyen egy élten át.
Az idén is megtartottuk a házaspáros napot, immár hetedik alkalommal. Az influenzajárvány miatt csak 12 pár
jöhetett el. Vannak hűséges párjaink, akik minden évben
jelen vannak, s fontosnak tartják házasságuk ápolását.
Külön öröm számunkra, hogy újabb párok is csatlakoztak közösségünkhöz. Pusztai Gyöngyi és János előadását
hallgattuk meg délelőtt. Témájuk: a „Szeretet döntés” volt.
Saját életükből vett példáikkal ráébresztettek minket döntésünk felelősségére. Bizony nem hagytak szunyókálni a jó
meleg plébánián, sok-sok kis kérdéssel bombáztak minket, melyet hitvesünkkel kellett megbeszélnünk. Olyan
témákban, mint egymásra fordított idő, szívességek gyakorlása egymás iránt, testi érintés és elismerő szavak.
A csoportos beszélgetéseknél érdeklődve figyeltük egy-
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más őszinte megnyílását, sokat tanulhattunk belőle. Öröm
volt látni a mosolygós arcokat, a párok ragyogó szemeit. A
szünetben és a finom ebéd közben ismerkedtünk, beszélgettünk. A Beliér család c. francia film a szülő és gyermek
egymásra utaltságáról, ragaszkodásáról, fogyatékosságáról

és tehetségéről szólt. Széles skálán mozogtak az érzelmek
a filmben. A csalódottság, a vállalkozó szellem, az elragadtatottság, a boldogtalanság, s a végén a szeretet mennyekbe
emelő felszabadultsága majd mindannyiunk szemébe kön�nyeket csalt.
A háttérben szorgoskodó segítőknek köszönjük, hogy
lehetővé tették ezt a gondtalan napot: a finom ebédet és az
egész napi szolgálatot.
A nap hangulata örömteli, sírós-mosolygós, elmélyült
volt. Ezek a megnyílások még közelebb hoztak bennünket
egymáshoz. A Házasság Hete idei mottójával: „Éltető sodrásban” éljük tovább párkapcsolatunkat!
Tiszai Jutka és Árpád

Nagyböjtben a Szentföldön

M

ég a számban érzem a frissen csavart gránátalmalé
ízét. Érzem a Galileai-tó balatoni hangulatát. Ha becsukom a szemem, látom a februári meleg napsütésben
zöldellő pálmákat. Qumranra gondolva felidézem bőrömön a Holt-tenger olajos, csúszós iszapját. Emlékszem
a csicseriborsókrém (humusz), a pita, a falafel, az édesburgonya, a szezámpaszta (tahini) és a sós-fűszeres joghurt ízére. És közben visszavágyom oda, ahol lelkem egy darabja
ott ragadt.
Názáretben az Angyali Üdvözlet-bazilika mellett volt
a szállásunk. Innen mentünk felfedezni Galileát. A mozaikként ismert részletek itt kezdtek összeállni bennem egységes
képpé. A Genezáreti-tó (Tiberiás tava, Galileai-tó, Galileai-tenger) sima víztükrén hajóztunk. Innen jól látható volt
Kafarnaum, Tabgha, Ginosar, Magdala, a Nyolc Boldogság
dombja, a Tiberiás és Jordán vidéke, amerre Jézus járt, tanított és csodákat tett. A közelben van Kána és a Tábor-hegy is.
Innen csak 20 kilométer a Kármel-hegy és Illés próféta oltárnak a helye. Kicsit arrébb a tengerparton Akko, az
a kikötő, ahová a keresztesek tudtak kikötni 1104-től.
Fizikailag nem tudunk közelebb kerülni a jézusi eseményekhez annál jobban, mint amikor Jeruzsálemben

a zsivajos bazársoron, szűk labirintusos utcákon a keresztutat járjuk. A Via Dolorosa a Fájdalmak útja. Újra és
újra átélem, miként térdeltünk a simára koptatott köveken a stációknál. Miközben arab árusok alkudoztak, hordárok siettek a napi, frissen illatozó pékáruval, törökös
kávé erős illata szállt a levegőben. Mellettünk izraeli katonák gépkarabéllyal és gránátokkal terhelten támasztották
a falat, körülöttünk iskolából hazasiető muszlim fiúgyermekek labdát rugdostak, fejkendős lányok hangosan kiabáltak
egymásnak. Mi énekeltünk és imádkoztunk (Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged, mert …), az állomásoknál
le-letérdeltünk, de nem foglalkoztak velünk. Ahogy Jézust
is, minket is közönnyel néztek vagy észre sem vettek.
Jeruzsálem különleges hely. Itt van a kereszt metszéspontja.
Itt találkozik a kereszt vertikális, isteni szára a horizontális,
emberi szárral. Itt lépett be Isten emberként a történelembe. És még ezt a vízszintes, emberi kereszt-rudat is az Isten
cipelte a helyére, a Golgotára. Mára már a Golgota és a közelben lévő Szent Sír is az új városfalakon belül van. Erre
a helyre épült rá a Szent Sír-bazilika. Az épületen belül található az 5 utolsó stáció. Ezt a helyet több felekezet felügyeli, külön területekre felosztva, görögök, római latin katolikusok, örmények, szírek és koptok. A Golgota felső része
kimagaslik a bazilika talajából. Oltár áll rajta, ami alatt egy
lyukon át meg lehet érinteni azt a sziklát, amelyben Jézus
keresztje állt. A ferencesek kápolnájában (ahol az asszonyok
találkoztak a kertésznek vélt Úrral) tartják azt a kőtömböt,
amihez Jézust kötözték a korbácsoláskor.
A Szent Sírba bejutni és odatérdelni ,ahol az Úr teste
feküdt, elmondhatatlan lelki élmény. Ma is hatása alatt vagyok, és sosem fogom elfelejteni. Ugyanígy azt az imaidőt,
amit az Utolsó vacsora termében töltöttünk. Azóta minden
szentmisében az áldozat bemutatásakor ide, ebbe a terembe
térek vissza lélekben.
Jeruzsálemtől pár kilométerre lévő Betlehemben a Születés Templomában, a Születés Barlangjában olyan érzés fogott el, mintha egy anya méhébe mennék be.
20 éves vágyunk teljesült ezzel az úttal. A 8 nap alatt 7
szentmisén vettünk részt fontos szent helyeken, Názáretben, Jeruzsálemben, Betlehemben. Imádkoztunk a Nyugati falnál (Siratófal) és elcsendesedtünk az Olajfák-hegyén.
Örültem, hogy ott lehetek, de minden misében és minden
szent helyen ugyanaz az érzés, gondolat zárta imáimat:
„Fontos hely ez itt, de a legtöbb, amit ember elérhet, az
a szentmise, és a misében az Eucharisztia befogadása bárhol a világon.” A szentáldozásban Istennel egyesülünk,
Vele találkozunk, és ez ugyanaz itt a Szentföldön és Csömörön egyaránt. Krisztus halálával (később a templom
pusztulásával) lezárult Jeruzsálem egyedülisége. Jézus feltámadásával és a Szentlélek kiáradásával minden ember
szíve templommá lett. Minden ember szívében ott van
a jeruzsálemi templom szentélye, amely egyetlen liturgiát
ismer, a szentmisét, amiben Isten és ember egyesül!
Ján 2,19 „Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt
a templomot, és három nap alatt felépítem.”
Kővári Katalin és Huszár Attila
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A Mária Légió
„A Mária Légió azoknak a katolikusoknak a közössége,
akik az egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz hatalmas vezetése alatt harci csoportba (légióba – a szerk.) tömörültek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az egyház minden időkben folytat
e világ gonosz erőivel szemben.(...)A légiós belemerülve
Mária lelkének mélységeibe, osztozik vele hitében, alázatában, Szeplőtelen Szívében és következésképpen imájának hatalmában. Rövid időn belül Krisztushoz alakul –
ez minden élet értelme.” (forrás: A Mária Légió kézikönyve)

H

árom év múlva, 2021-ben lesz száz éve, hogy Írországban megalakult a Mária Légió első közössége, s ennek
szellemisége azóta az egész világon elterjedt.
A mi, csömöri közösségünk hetente tartott összejöveteleinek középpontjában a Szűzanya szándékára elimádkozott öt tized rózsafüzér, az apostolkodásunk (két, fiatalokkal foglalkozó közösséget is vezetünk), s egyházközségünk
segítésére végzett munkák (imaórák, igény szerint a temetés előtti, a halott lelki üdvéért való imádkozás, a szentmisén való aktív részvétel, irodai szolgálat) megbeszélése áll.
Egy megalakult közösségnek kötelessége a közeli település egyházközségeivel is megismertetni a Mária Légiót,
munkáját, céljait. Így alakult meg az elmúlt években a csömöri közösség terjesztő munkája következtében Kistarcsán
kettő, és Kerepesen is egy csoport. A három település légiós
csoportjai, praesidiumai alkotnak egy nagyobb közösséget,
a Curiát. Minden közösségnek van egy négy főből álló vezetősége, tagjai havonta találkoznak, megismerik egymás
munkáját, tanulnak egymástól a Curia ülésein. Bár egyre
több az idős testvérünk, de nem lankadunk, mert Jézus azt
mondta, hogy bátran és sokat kérhetünk Tőle. Az imádkozáshoz pedig nem testi erőre, hanem eltökélt szándékra van
szükség. Reményik Sándor Valaki értem imádkozott című
verse is a szemünk előtt lebeg: „Mikor a bűntől meggyötörten / A lelkem terheket hordozott / Egyszer csak könnyebb lett
a lelkem / Valaki értem imádkozott.”
Imádkozunk papjainkért, hazánkért, a tisztítótűzben
szenvedőkért, ifjúságunkért... Vannak a Mária Légiónak az
aktív tagokon kívül segítő imádkozói is, így bátrabban állunk ki hitünk mellett, eredményesebbek lesznek apostolkodásaink. Szent Brigitta: A boldogság titka c. kis füzetimáinak felvállalása közösségünkben már egy csodát is
eredményezett. Ezt egy következő alkalommal ismertetném.
Napjainkban nagyon nagy szükség van az abortusz elleni küzdelemre, melynek egyik módja a lelki adoptálás.
A megfogant élet lelki adoptálása egy imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében, kilenc hónapon át, napi kötött
imával (egy rövid ima és egy tized rózsafüzér: pl. Akit Te
Szent Szűz a Szentlélektől fogantál), és tetszés szerint valami egyéb felajánlással (de ez nem kötelező). A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten
által ismert – gyermek lelki szüleivé tesz minket. (A fogada-
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lomból eredő kötelezettségek elhanyagolása, az ígéret meg
nem tartása bűnnek számít, ezért mindenki kellő előkészület és átgondolás után tegye ezt meg!)
A fogadalom szövege: Szentséges Szűz, Istenanya, Mária,
összes Angyalok és Szentek, a meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve elhatározom és fogadom, hogy …-tól kezdődően (ez lehet egy Mária-ünnep)
lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri, hogy 9 hónapon át, mindennap imádkozom élete
megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes
és tisztességes életet élhessen. Imáim e szándékra a következők lesznek: napi ima, egy tized rózsafüzér, ha van, akkor az
egyéni felajánlás.
A napi ima: Uram Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed
után gondoskodott Rólad – kérlek Téged annak a meg nem
született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és
akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet
és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te
magad rendeltél számára. Ámen.
Közösségünkből már többen bekapcsolódtak, ki egyszer, de van, aki már évek óta folyamatosan, a 9 hónap letelte után újabb megfogant gyermekért kezd imádkozni. (Sok
lelki élményben is részesülhetünk ezáltal.)

Fogadalommegújító ünnepségünk, az ACIES

M

inden Curia köteles a területén működő valamennyi
légióst összehívni, hogy megismerhessék egymást,
átérezzék összetartozásukat. Ezt hagyományosan mindig
márc. 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe közelében
tartjuk meg országszerte. A mi Curiánk úgy döntött, hogy
minden évben másik település légiósai fogadják a vendégeket, ahová a segítő imádkozóinkat is meghívjuk.
Szentmise keretében mondunk köszönetet a Szűzanyának, hogy segíti munkánkat, és a következőképpen ajánljuk
fel magunkat, vagyis újítjuk meg fogadalmunkat: „Királynőnk, Anyánk, egészen a Tied vagyok, s mindenem, amim
van, a Tiéd.” Ebben az évben március 24-én Csömörön tartottuk az ünnepséget.
Földi Tihamérné, a Curia elnöke

2020-ban állítsunk közösen
Szent István-szobrot!
Közeleg 2020, mely a Gondviselés jóvoltából nemzetünk gyásznapjának 100. évfordulóján a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus örömével nyújt reményteli
vigaszt. Ez is arra int, hogy ne gyásszal, sebsajdító demonstráció nyomasztó bújával, hanem hittel, reménységgel, elszakított nemzettársainknak való kéznyújtással
éljük meg ezt az évet Krisztusunkkal teljes egységben.
Példaértékű egybeesés az is, hogy a legutóbbi, Budapesten rendezett eucharisztikus kongresszus István király
halálának 900. évfordulóján, 1938-ban volt.

2018. március

5

S

zent István király hazánk jó sorsra fordításának emblematikus személyisége, az ezeréves keresztény Magyarország minden nemzetisége, és az azóta jétrejött minden
felekezete számára egyaránt közös kiindulópont.
Csömör színes közössége számára is egységesítő személyiség, akinek szobra előtt minden csömöri polgár a legnagyobb tisztelettel, jó érzéssel hajthat fejet. Méltó, hogy
településünk első bronz köztéri szobra neki emeltessék.
(Egyetlen köztéri szobrunkat 250 éve, 1771-ben állíttatta
Nepomuki Szent János tiszteletére Grassalkovich Antal.)
Szent István 997–1038 között teremtette meg keresztény államiságunkat Isten segítségével. Fiának, Imre hercegnek írt Intelmei múlhatatlan értékűek, még sok száz
éven át megőrizendők: „Akik ugyanis hamisat hisznek,
vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem
ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem
uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy
koronában nem lesz részük. (...) Mert a szeretet gyakorlása
vezet el a legfőbb boldogsághoz.”
Diplomáciai és politikai érzéke korának, sőt az egész
magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. A
magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra – a török-mohamedán keleten, a görög-szláv a Balkánon, a latinnémet nyugaton és a pogány-szláv északon – feszültséggel
teli területén kellett küzdelmet folytatnia. Az István által alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben
a keresztény Nyugat előretolt bástyája lett. Uralkodásának
dereka 1018–1020-ra, éppen 1000 évvel ezelőttre tehető.
István király erős, 10 püspökség alá (valószínűsíthetően) 45
vármegyébe szervezett Magyarországot ajánlott fel a Szent
Korona által a Szűzanya oltalmába halála napján, 1038. augusztus 15-én. Égi királynőnk azóta Regina Hungarian.
Több mint ezeréves Kárpát-medencei államiságunk
Mátyás király halálával veszített szuverenitásából. Közel
száz éve testében is súlyos csapást szenvedett. A nemzet
és a velünk együtt élő nemzetek erkölcsi silányosodása
vezetett Trianon békediktátumához, de az általános, Istentől elfordulás azóta is folyamatosan tart.

A szobor tervéről

A

szoborállításnak alkalmas a templomunk szentélye és
a Polgármesteri Hivatal közötti, egyházunk tulajdonában levő terület, ahol jelenleg elöregedett bokrok zsúfolódnak. A Hivatal előtti tér ezáltal jelképesen és valóságosan is szakrálissá válna. Az itt álló kopjafákkal fizikai és
szellemi vonatkozásban is szép egységet alkothat a föléjük
magasodó Szent István-szobor. Az emlékmű terve egy
1,5 m magas mészkő alapzaton álló, egész alakos, 5/4 arányú bronzszobor, melynek megalkotására a településünkön élő Meszlényi János szobrászművészt bíznánk meg.
Becsült költsége magas, 12–14,5 millió Ft, sajnos a kőszobor sem olcsóbb. Fölszentelni 2020. június 4-én szeretnénk. A talapzaton megjelenhet az alábbi felirat: „Mert
a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.”
– A katolikus közösség kezdeményezésére közadakozásból
és saját forrásból állította Csömör Nagyközség Önkor-

mányzata 2020-ban. Ezen felirat feltétele, hogy a végleges ár
több mint fele két év alatt közadakozásból összegyűljön. 		
A szobor állítását tavaly decemberben kezdeményezte
egy házaspár fél millió Forint felajánlásával. Jó lenne, ha
minél több csömöri lakos érezné magáénak első, bronzból
készülő köztéri szobrunkat, hogy egykor unokáink büszkén
emlékezhessenek az azt állító nagyszülőkre.

Az áldozatvállalás befektetés a jövőbe

V

an-e napjainkban adakozó kedv és erő első királyunk
nemzeteket kereszténységben egyesítő szellemiségének testet öltő megidézésére?
Nem kellene ezt a sok pénzt inkább nélkülöző testvéreinknek, a határon túli iskoláknak juttatni? Igen, egyszerre
sokfelé kell adnunk, térben és időben egyaránt, a ránk mért
„talentummal”, jól sáfárkodva. „Nem csak kenyérrel él az
ember...”, jutnak eszünkbe Jézus szavai. (Mt4) A szellemi,
lelki javak nélkül elveszítjük magunkat.
Megkérdezzük a testvérek véleményét a lap aljának sarkában levágható kis kérdőíven. Kell egy jó munkacsapat,
ahol kitaláljuk, átgondoltjuk a gyűjtés módjait, csatornáit,
célunk ismertetési formáit. Egyszerre több szálon és jól időzítve tervezzük a gyűjtést: támogatói jegyek utalás e célra
nyitandó bankszámlára, jótékonysági előadások, egyházi
adakozó hetek, szoborrészvény stb. Felekezeti testvéreink
és munkatársaink segítségével a csömöri lakosság széles
körét vonnánk be. Az adományozókat pontos elszámolás
mellett folyamatosan tájékoztatnunk szükséges a munka
menetéről. Természetesen amennyiben nyílik lehetőség,
pályázunk is.
A közös cselekvés a legerősebb közösségépítő. Közösen
sikerülni fog, ha sokan akarjuk.

SZENT ISTVÁN-SZOBOR
Szeretné-e, hogy legyen Szent István-szobor Csömörön?
		

igen			nem

Áldozna-e ennek megvalósítására?
		
igen			nem
Részt vállana-e a Szent István-csoport közös munkájában?
		
igen			nem
Ha igen, kérjük szépen, adja meg nevét és elérhetőségét (telefon, mail-cím), vágja le a szelvényt és dobja be a templomban
a gyűjtődobozba április 15-ig!

Megjegyzést, javaslatot is szívesen veszünk írásban, névvel,
elérhetőséggel ellátva, valamint az a-mariart@t-online.hu
címen. Szeretettel várjuk a munkacsoportba:
Hermányos Mária és Marosi Éva, szervezők
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téves lett karitász közösségünk februárban. Öt év
nem hosszú idő. Számba véve az eseményeket mégis elgondolkodtató, mennyi minden fér bele egy havonta
ülésező, aktívan dolgozó közösség életébe. A viszatekintés
tanulságos mindannyiónk számára, fogadják szeretettel!

Alakulásunk
2013 februárjában Görbe József atya hívó
szavára huszonheten jöttünk össze alakuló
ülésünkre, segítő szándékkal, de bizonytalansággal telve. Így nagyon örültünk a születésünknél szívesen bábáskodó kistarcsai
karitász csoport vezetőjének. Alakuló közösségünk vezetésére Eölyüsné Kákonyi Anett
vállalkozott, aki rátermetten vonta be közösségünket
a Váci Egyházmegye kebelébe. Választott helyettese, Varga
Éva pillanatok alatt összeállította az alapszabály-tervezetet, és az ötletek nyomán már születtek is a testre szabott
feladatok mindenki számára. – Úgy éreztük, a Szentlélek
áldása kísért, olyan gördülékenyen folyt minden. Mint
humanitárius szervezet, korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül kerestük meg a rossz körülmények között élőket. Jelmondatunk: Csömöriek a csömöriekért!
Közeledett húsvét. Négy hét alatt kellett föltárni a támogatottak körét, a semmiből indulva élelmiszer adománycsomagokat összeállítani és eljuttatni hozzájuk. Már
ekkor megtapasztalhattuk, milyen segítőkészek a helybéliek. Sorra jöttek a támogatások, így 41 élelmiszercsomagot oszthattunk szét, 2 háztartás pedig tűzifát is kaphatott.
A karácsonyi támogatáshoz már kérdőíves igényfelmérést folytattunk. Tevékenységünk fő irányai is kialakultak:
nyáron kézműves tábort szerveztünk a gyermekeknek, és
játszótereinken játékokat helyeztünk el, szeptemberben iskolakezdési támogatásokat juttattunk el gyermekes családjainkhoz, használt ruhák és cipők bolhapiaci adományaiból gyűjtögettük össze a rendkívüli élelmiszer-segélyekre
valót, és ősszel megszerveztük első karitászbálunkat, mely
minden várakozásunkat felülmúlva csodálatosan sikerült.

Tevékenységünk további évei
2014-ben bővült tevékenységünk köre: Rita-napi bográcsozást szerveztünk támogatott családjainkkal közösen,
nyári táborozást biztosítottunk rászoruló gyermekeknek,
és testvéreink lelkes munkájával létrehoztuk KaritászPONT adományhelyünket a régi kántorlakban. A helyiség
felújítását önerőből és az egyházmegyei karitász segítségével végeztük. Sok szorgos önkéntes kéz takarított, pakolt,
hajtogatott, rendezgetett. Hamar népszerűvé váló helyiségünkben hetente cserélhettek gazdát a ruha-, cipő-, játékés könyvadományok. – A népszerűség nem volt hosszú
életű, egy-két év múlva már kevés helyi igény jelentkezett a használt holmira, az adomány tömege viszont egyre
nőtt, így új célhelyet kerestünk az adományoknak.

VI. évfolyam 1. szám
Ajándékozással egybekötött Mikulástúrát szerveztünk,
web- és facebook oldalt hoztunk létre az információk
gyors áramoltatásáért, valamint minden hónapban beszámolunk eseményeinkről a Csömöri Hírmondó hasábjain.
Minden alkalmat megragadtunk, hogy minél szélesebb
körben megismerjen a lakosság. Részt vett kis csapatunk
a Hájastészta- és fánksütő versenyen, valamint a Csömöri
falunapok rendezvényén saját sátorral, zsákbamacskás játékcsomagokkal, süteménnyel.
2015-ben igyekeztünk minden bevezetett
programunkat megtartani. Munkánkat egyre
olajozottabban végeztük, amire szükség is volt
a támogatottak bővülő köre miatt. Pályázni
kezdtünk az Élelmiszerbank készleteire is.
Csömör az átlagnál jobb anyagi sorban levő
település ugyan, de a társadalom polarizációja
is erősen megmutatkozik.
2016-ban erő-idő-hatékonyság szempontjából szűrni
kezdtük vállalásainkat. Gyermeknapi program váltotta fel
a nyáron nehézkesen szervezhető Rita-napi bográcsozást,
a Mikulás-túrát pedig Bence Mikulás templomunk előtti, illetve házhoz látogató kedves szolgálata tette sokkal
eredményesebbé. A húsvéti és karácsonyi nagy adományozásokon túl megtartottuk az Élelmiszerbank pályázatait, a gyermeknapi programot, a nyári Belső kincs tábort,
a táboroztatásokat, az iskolakezdési- és rendkívüli támogatást, a tűzifaosztást, részvételt a települési rendezvényeken és a karitász bált. Szent Erzsébet ünnepén pedig tészta-testbe csomagolva köszöntük meg az éves segítséget
egyházközségi testvéreinknek.
A Szociális Alapszolgáltató Központtal karöltve nyertünk az Élelmiszerbank karácsonyra kiírt pályázatán. Országosan másodikok lettünk a tartósélelmiszer-gyűjtők
között. Több tagunk családostól, gyerekek beavatásával
állt ki a vásárlók elé, a szociális érzékenységet átörökítve
utódainknak. Az a tervünk is sikerült, hogy megvalósítjuk
a legjobban rászoruló gyermekek karácsonyi ajándékálmát. Így négy kisgyermeket örvendeztettünk meg.
KaritászPONTUNK-on egyre halmozódtak az adományok, melynek kiváló helyet találtunk Kárpátalján.
Egyházközségünk Aknaszlatina Szent István-templomának római katolikus közösségével novemberben létesített
testvéri kapcsolatot a Munkácsi Püspökség javaslatára.
A belső-kárpátaljai települést előző évi, határközeli, kevésbé sikeres próbálkozásunk után kerestük meg. Mintegy
30 zsáknyi használtruha-, édesség- és könyvadománnyal
indultunk el hozzájuk jól megpakolt önkormányzati kisbusszal és plébánosunk áldásával.
2017-ben szembesültünk a KaritászPONT működtetésének szükséges változásával: gyűjtőhely marad, de a csömöriek felhasználási körén már túl kell lépnünk. Télen
elindítottuk a szabadfogas-mozgalmat, mely jól működőnek bizonyult.
Rekordot értünk el a SZAK-kal közös élelmiszergyűjtésben az Élelmiszerbank pályázata általi segítséggel. 400
kg-mal több élelmiszert gyűjtött közös önkéntes csapatunk egy hétvégén, mint 2016-ban, összesen 5600 kg-ot.
Ezzel ismét országos 2. helyezést értünk el.
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Tavaly egy, idén már két tagunk is felajánlotta saját
rendezvényének bevételét a karitász javára. Több forrású
bevételeink stabil alapot teremtettek munkánkhoz.

Munkánk számokban
1520 kg élelmiszert és 300 mázsa tűzifát osztottunk szét;
gyereknap 24 gyermeket és családját vittük el a medveparkba és vendégelhettünk meg; 9 gyermeket és 1 családot táboroztattunk; 32 gyereknek nyújtottunk 5-5000 Ft
értékű iskolakezdési támogatást; 14 gyermek karácsonyi
álmát váltottuk valóra nagyobb értékű ajándékkal; 40 zsák
ruhát és játékot válogattunk kárpátaljai testvérközösségünk számára.

először átadhattuk Karitászújságunk első számát is támogatottjainknak, melyben informálódhatnak munkánkról.
Újdonság, hogy tehetséggondozó pályázatot dolgoztunk ki gyermekek számára Szent Rita motivációs program 2018 – pályázat hátrányos helyzetű tehetséges, fejlődni
akaró diákoknak címmel. Már átvehetők a pályázati űrlapok plébániánkon hivatali órákban (Erzsébet u. 29.) és
a SZAK-nál (Kossuth u. 71.).
Szívmelengető érzés megtapasztalni a csömöriek segítőkészségét, a közös adakozás hatalmas örömét. A nevek
említése nélkül hálás köszönettel tartozunk minden segítségért mindenkinek. Egymás nélkül semmit nem tehetnénk. A Jóisten fizesse meg mindenkinek!
H.M.

Hála és köszönet
2018 nagy örömmel indult. Egy szentmisét karitász közösségünk munkájáért ajánlott fel Görbe József atya. Ekkor
szentelte meg a Szent Rita-szobrot, melyet Szekeres Anikó
készített és ajándékozott nekünk nagy örömünkre.

Testvéreink köszönete
Kárpátaljai testvérközösségünktől kaptuk a levelet:

A

z Aknaszlatinai Római Katolikus Egyházközség, az Aknaszlatinai Szent Család Karitász és minden támogatott nevében szeretnék hálás köszönetet mondani minden
Csömöri lakosnak, testvérnek és barátnak, akik hozzájárultak az aknaszlatinai ingyenkonyha felújításához.
Az adományból két páraelszívót és két gáztűzhelyet
vásároltumk. A maradék összegből 1 hónapig tudtuk fenntartani a konyhát.
Hálásak vagyunk nektek.
Imádkozunk, hogy barátságunk erős és hosszú távú legyen. Áldjon meg benneteket az Úr minden égi és földi jóval!
Ruszányuk Zsuzsanna. a Szent Család Karitász vezetője

A fotón sajnos nincs rajta minden tagunk. Közösségünkben mindenki egyformán fontos, testhez álló szerepet vállal. Évente újraválasztjuk alig változó vezetőségünket: Eöyüsné Kákonyi Anett vezető, helyettesek: Varga
Éva és Gombásné Szücsi Zsuzsa, pénztárosok: Sölch Saci és
Endrédy Anci. Kommunikációs: Hermányos Mária, gondnok: Endrédy Miklós, fotós: Marton Ági. Az öt év alatt a
36 főből 21 tagunk vált kiemelkedően aktívvá. Összeszokott, jól működő közösség alakult ki, ezt dicsekvés nélkül,
tényként állíthatjuk. Büszkék vagyunk rá, hogy ketten az
evangélikus felekezet „gyermekeiként” dolgoznak velünk.
Az idei Hájastészta -és fánksütő versenyen is kíválóan,
valódi közösségként szerepelt csapatunk. Kettő második
Mondj valamit
és egy harmadik helyezést ért el a finom süteményekért
kapott szép bevétel mellett.
A húsvéti ajándékcsomagokhoz, gyűjtöttünk tartós
élelmiszer- és pénzadományokat, hétvégén a Coop áruházban is. Ennek, és testvéreink adományainak köszönhetően 160 támogatottunk kapott 4,25 kg/fő mennyiségű
tartós élelmiszer csomagot. Ez 57 család 62 gyermekének
biztosít bőségesebb húsvéti asztalt. Emellett az Élelmiszerbank is adományozott konzervet, szalámit és édességet, melyből 4200 Ft értékű áru jutott fejenként. Idén

Az adományunkból két páraelszívót
és két gáztűzhelyet vásároltak.
A maradék összegből 1 hónapig
tudták fenntartani a konyhát.
Segítsünk továbbra is!

A plébánián irodai órákban e célra
bármikor adományozhat.
Felelős: Bándiné Tóth Klára
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FOGLALKOZTATÓ JátÉKOK
Színezhetsz tetszés szerint:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömet hirdetek,
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kereszténynek
Örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat,
És hozzá frissítem szép leánykájukat.
Mert, hogy amit akarok, már azt is megmondom
Öntözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom.
Frissítő balzsamos víz is van kezembe,
Ez hozta húsvétot emlékezetembe,
Engemet öntöző Apollónak hívnak,
Vizemtől a lánykák, mint virágok nyílnak.
Kérem hát alássan e háznak az urát,
Engedje megönteni kedves leánykáját.

Lapunk melyik írásához tartozhatnak az alábbi képek?
Mit gondoltok, hogyan kapcsolódnak Húsvéthoz?

Színezd ki a képet a színek kezdőbetűje szerint!
Mikor játszódik a bibliai jelenetet, és kik a szereplői?

Rózsafának tövéből rózsavizet hoztam,
Az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam,
Drága kislány, gyöngyvirágom, ma van húsvét napja,
Meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa.
Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 150 példányban. Felelős kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: katolikus közösségeink tagjai.
Dr. Bándiné Tóth Klára, Gubekné Ludas Mária, Hermányos Mária, Nagy Éva, Tiszai Árpádné.

