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A temető

A

templomban végbemenő áldozat kihozza belőlünk
a legnagyobb jót: az önzetlen, áldozatos szeretetet.
De mit jelent a legnagyobb jó irányába elmozdulni?
A halál felé fordulva élni. Mert az önzetlen szeretet: önfeláldozó. A legnagyobb jó tehát kibontja belőlünk a halált.
És megjeleníti előttünk a temetőt.
Noha a „temető ugyanúgy az emberi világhoz tartozik,
mint az otthon, a munkahely és a templom”, mégis mindent, az egész életet kérdőre vonja.
A temető csak útjelző? Vagy a temető éppen az a hely,
ahol „nyoma vész az embernek?” Ha a temető ilyen hely,
akkor minek sírhelyeket készíteni? Ahol lehetetlen kapcsolatot teremteni, mert a másik nyomtalanul eltűnik, ott
mi értelme úgy tenni, mintha mégiscsak megmaradna
valami kötelék? Ha mindezek ellenére határozottan érezzük, hogy valami folytán az embert megilleti a sírhely és
a temető, akkor ez nyilvánvalóan fölfed valami lényegest,
valamit, ami az emberségünkhöz tartozik. Hogy mi lesz
itt világossá? Az, hogy az ember „öröklésre képes lény”.
Az öröklés pedig a „kölcsönösség egyik formája.”
A temetőben tehát valami titkos kincset mégiscsak
megöröklünk. Olyan kincsről van itt szó, amely az emberi
közösségek – család, község, nemzet – fönnmaradásának
záloga. Ez a fölbecsülhetetlen érték pedig nem más, mint
az, ami a temető csendjét megtörheti: a sírás és az imádság.
A sírás és az imádság a kölcsönösség legmélyebb rétegeiből törnek föl.
– A sírás a szív fájdalmából: az emberek közötti szeretetből.
– Az ima pedig: az Isten felé forduló ember hitéből.
Ezek valódi „örökségek”, melyeket csak úgy lehet átvenni,
ha a szívünkből sírunk, és egész lényünkből (lelkünkből)
imádkozunk.
Az Emberfia, amikor újra eljön, vajon talál-e hitet a földön? Talál-e boldog otthont, amely lakóinak lelke kiüresedve Isten felé fordul?
Talál-e templomokat, amelyekben az emberek, kibontva lelküket, Istennek és az embereknek kínálják önmagukat?
Talál-e temetőket, ahol az emberek sírva és imádkozva átadják és átveszik legnagyobb örökségüket: a Föltámadottba és az örök életbe vetett hitüket?

Ady Endre:
Halottak napján
Halottja van mindannyiunknak,
hisz percről-percre temetünk,
vesztett remény mindenik percünk
és gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
a megváltó, a gyilkos ón!…
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
hogy vigasztaljuk önmagunk – Dobjuk el a tettető álcát:
ma ünnep van, ma sírhatunk!…
1899

2014. november 21-én pénteken
19.00-tól a római katolikus,
20.15-tôl az evangélikus templomban

Görbe József plébános
Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 150 példányban. Felelős kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: katolikus közösségeink tagjai.
Dr. Bándiné Tóth Klára, Fodor László, Gubek Istvánné, Hermányos Mária, Nagy Éva, Tiszai Árpádné.
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Máriapócsi buszos zarándoklat
„Téged jöttünk köszönteni, méltóztassál meghallgatni,
Óh, pócsi templom csillaga, üdvözlégy szép Szűz Mária…”

A

ugusztus 9-én reggel napsütéses időben indultunk
Csömörről, majd csatlakoztak hozzánk a kistarcsai
hívek. Két busszal mentünk 71-en. József atya nem tudott
velünk jönni.
A buszon énekeltünk és rózsafüzért imádkoztunk.
Nyíregyháza volt az első megállóhelyünk. Szinte az egész
belváros körüljárható az egymásba kapcsolódó tereken
sétálva. A városháza árkádos reneszánsz épülete, az eklektikus takarékpalota és a Korona Szálló, a római katolikus templom kéttornyú téglaépülete, a sok-sok szobor,
szökőkút, park mindenkinek tetszett. Megérte, hogy megismerkedhettünk „kelet kapujával”.
Három óra tájban érkeztünk Máriapócsra. A görög
katolikus atyák szeretettel fogadtak bennünket. Elhelyezkedtünk a zarándokházban, a többség a tetőtérben (külön fiúk, külön lányok), igényesen kialakított szálláson,
néhányan kétágyas szobában.

A zsúfolásig megtelt kis fatemplomban szentmisén vettünk részt. Két óra múlva fáradtan szállingóztunk ki a szertartásról. Kiderült, hogy nem ismertük fel a szentmise
végét, már rég a vecsernyét énekelték. Kísérőnk már várt
bennünket. Bemutatta a kolostor gazdag kiállítási anyagát.
Másnap meglátogattuk azt a helyet, ahol Szent II. János
Pál pápa 1991-ben misézett.
Lelkileg gazdagodva indultunk útnak. Hajdúdorogon
megálltunk. Ez a város görög katolikus püspöki székhely.
A templom két legértékesebb része a 200 éves, 54 képből
álló ikonosztáz, valamint a bronzkapu a bibliai jelenetekkel. A kaput XI. Pius pápától 1912-ben kapott székesegyházi rang 100. évfordulójára készíttették.
Ezután plébánosunk ajándéka következett: a fagyizás.
A technika azért belebeszélt a hazafelé útba – a kisebbik
busz elromlott. Sok jó ember kis helyen is elfér – egy buszba zsúfolódva utaztunk Hajdúdorogtól hazáig.
Köszönjük a pócsi atyák szolgáló szeretetét, a lelki
töltekezést, a finom ételeket és a pálinkát.
Tiszai Jutka

Egy fiatal parókus atya bemutatta a kegyhelyet. Ezután
meghatottan imádkoztunk a kegykép előtt, majd keresztutat jártunk.
„Máriapócsi templom, kegyelmek helye,
Itt tündöklik, itt ragyog az egek gyöngye.”

A

nemzeti kegyhely kialakulásában alapvető szerepe
volt a könnyezés csodájának, amely miatt az egykori
fatemplom helyén megépítették a kettős toronnyal ellátott barokk stílusú görög katolikus templomot. Az eredeti
képet az első könnyezés hírére Bécsbe vitette Eleonóra
császárné. A későbbi másolat is könnyezett, de csak itt,
Pócson. Mankók veszik körül a kegyképet, a gyógyulások
beszédes bizonyítékai: egy-egy megmentett élet, visszakapott egészség, megújult ember hálája és köszönete.
A szószék melletti falon egy pár bilincs is látható. Aki
megírja nekünk a történetét, és leírja azt is, hogy a templom külső falán milyen állatok élnek, azt megjutalmazzuk. Az első három helyes megfejtő ajándékot kap:
tiszai.arpad@freemail.hu

M

Búcsú Gyöngyösön

inden év szeptember harmadik hétvégéjén tartják
Gyöngyösön a Ferences rendi templomban a Fájdalmas Szűzanya búcsú ünnepét, amely egyben a Máriás-lányok találkozója is. Az ünnep szombaton kezdődik és
vasárnap fejeződik be, amikor az ország minden részéből
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ötven-hatvan településről hozzák el a szebbnél szebben
feldíszített gyönyörű Mária-szobrokat. Vannak, akik a
település népviseletébe öltözve, de mindenképpen ünneplőben viszik a szobrot a szentmisét követő körmeneten.
Csömörről mi is elvittük a szobrot a Máriás lányokkal
és kísérőkkel. Idén már negyvenen vettünk részt az ünnepen – a létszám minden évben emelkedik. Gyöngyösön
nem csak a látnivaló és természetesen a szentmise csodálatos, hanem az egész együttlét lelkileg felemelő, feltöltődést
ad. Jó látni, hogy ezernél is több ember lett részese a találkozónak.
Szekeres Jánosné Éva

Bérmálkozás

K

ét évvel ezelőtt kezdődött bérmálkozási előkészítőnk,
amit először néhányunk nyűgnek érzett, ugyanis
a tizenéves fiatalok a péntek estéjüket általában nem imádkozással és bérmálási felkészüléssel szokták tölteni. Azonban néhány alkalom után mindenki rájött, hogy ez nem
teher, hanem jó alkalom az ismerkedésre, mind Istennel,
mind társainkkal.
Először Görbe József atya vezette a felkészülést, melyet
mindig imával kezdtünk és zártunk, majd Gosia nővér
vette át a péntek esti alkalmak irányítását. A nővérrel nagyon sokat nevettünk, hiszen lengyel származása miatt,
olykor nem a megfelelő szavakat használta mondataiban.
Természetesen ez nem okozott semmilyen nehézséget
a megértésben, ha néha el is rontott egy-egy szót, segítettünk neki, ő pedig nevetve folytatta az éppen félbehagyott történetet.
Felkészülésünk csúcspontja a háromnapos lengyelországi lelkigyakorlat volt, melyre sajnos József atya nem
tudott velünk tartani, helyette Szaniszló atya és Gosia
nővér kísért el minket. Az atyától fantasztikus énekeket
tanulhattunk lengyelül, szlovákul, németül és még valamelyik afrikai nyelven is. Szállásunk a festői szépségű Kalwaria Zebrydowska nevű településen volt, mely Lengyelország egyik legfontosabb zarándokhelye.
A három napon csodálatos programban volt részünk.
Bejártuk egész Krakkót, voltunk II. János Pál pápánk
szülővárosában, Wadowicében is, ahol gyönyörűen felújított szülőházában kalauzoltak minket végig. Szentmisén
vehettünk részt mindennap, melyet Szaniszló atya celebrált, mi pedig gitárral és énekkel szolgáltunk Isten előtt.
A két év alatt nagyon jó közösséggé kovácsolódtunk
össze, remélem, ez a későbbiekben is megmarad. Ha nem
is minden pénteken, de a vasárnapi szentmiséken úgyis találkozunk, vagy a havonta minden harmadik szombaton
lévő gitáros miséken, melyeken természetesen besegítünk
az éneklésbe is. Közelebb kerültünk Istenhez, ráébredtünk,
mennyire fontos, hogy részt vegyünk a szentmiséken.
Izgalommal és hitünkben megerősödve várjuk a bérmálás szentségét. Felnőtté váltunk az Egyházban is.
Agócs Alexandra

G

Gondolatok
születésnapra

örbe József atya november 6-án 55 éves. Köztes
évforduló, hiszen az ötvenet is és a hatvanat is
szokás kiemelten ünnepelni, az 55 év viszont ezek
közé szorult. Mégis alkalmas arra, hogy megálljunk
a nagy rohanásban, és fejet hajtsunk, köszönetet mondjunk, kifejezzük szeretetünket. József atya velünk és
értünk él, szívvel-lélekkel. Két olyan alkalmas idézetre
is leltem, ami gondolkodásra késztet. Egy ilyen ’köztes’
születésnapon érdemes ezeket felemlegetni, mert jól
rátapintanak a múló évek értékére és az évszámok
viszonylagosságára.
Az egyik idézet jobban illik egy egyházi emberhez,
a másik világi forrásból származik, mégis mindkét
idézet valójában ugyanazon gondolat körül forog,
az emberi élet haszna, a másoknak, a világnak, vagy
az örökkévalóságnak élés jelenti a központi elemet.
Az ebben az évben szentté avatott XXIII. János pápa
mondta: „Az ember olyan, mint a bor: némely ecetté
válik, ám a legjobbja az évekkel együtt érik.” A másik
idézet voltaképpen ennek megfelelője, egy hívő politikustól származik, Abraham Lincoln mondta: „A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”
Az 55 év a felnőttkor közepe, a fiatalkor elmúlt,
az öregkor pedig akkor következik be, ha engedjük. Az
ember ebben a korban sokat és sok jót is tud tenni, lehet
belőle jó bor, és már eddig is sok életet élt vagy adott. Ezt
tette József atya is eddigi élete során, kiváló borrá vált,
és sok ember életébe vitt fényt és örömet. Köszönjük
Neki mindezt, és kívánjuk, hogy sokáig éljen közöttünk ilyen tartalmas életet, bora vidámítsa éltünk
napjait sokáig!
Bándi Gyula
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A Csömöri Szent Rita Karitász Közösség hírei

ót tenni, miközben közös, örömteli élmény részesei
lehetünk a karitászbálon, a legjobb. Az eredetileg
október 25-ére tervezett bál a hosszú hétvége okozta
technikai nehézségek és a bérmálás miatt tolódott el
az advent előtti elcsöndesedés utolsó napjaira. Itt még
mulathatunk egy nagyot! Szeretettel várjuk bálunkon!
Jegyeket Varga Évától lehet vásárolni. Tel.: 06 30 667
8407. Tombolafelajánlásokat továbbra is köszönettel
várunk november 12-ig a KaritászPONTban, és misék
után a plébánián. 500 Ft-os támogatójegyek vásárlásával
is segíthetik céljainkat. A karitászbál bevételévéből karácsonyi adományaink fedezetét szeretnénk biztosítani.
ISKOLAKEZDÉS
Hat gyermeknek sikerült iskolakezdési támogatást
szétosztanunk a Váci Egyházmegye segítségével, gyermekenként 5.000 Ft értékben.
ÚJABB RÁSZORULÓ CSALÁDOK
Két újabb rászoruló családot vettünk fel a támogatottak közé. Minden család támogatói listára vétele előtt
jelentkezési lapot töltetünk ki, és környezettanulmányt
készítünk, melyet folyamatosan, évente frissítünk. Célunk, hogy munkához való juttatással is segíteni tudjunk
a családok élethelyzetén.

SEGÉLYCSOMAGOK KÁRPÁTALJÁRA
KaritászPONT helyiségünkben az összegyűlt adományokból ruhacsomagokat állítunk össze kárpátaljai
rászoruló testvéreink megsegítésére.
Legközelebbi találkozónk november 10-én hétfőn 19 órakor lesz a plébánián.

A Boldogasszony Népfőiskola elé
Megdöbbentő adatra bukkantam a születési statisztikákat böngészve.
Vannak kórházaink, ahol a császármetszések aránya 50 % fölötti. (!)
A művi beavatkozások gyakoriak, valóban zavartalan természetes szülés
a kockázati tényezőkre hivatkozással alig van. A beavatkozások pedig bizonyítottan ártanak a baba egészségének. Az áldott állapot végén az áldott
szülés lelki védelmet is igénylő folyamat, az újszülöttet áldással kellene fogadni, hasonlóan több száz éves hagyományainkhoz. Igen, a régiségben
a keresztény hit és az asszonykör volt a lelki támasz, ma az orvosba vetett hit nem ad lelki támaszt. Az élet első órája az „aranyóra”, melyben
a bent védettsége után a baba ösztönösen a kint biztonságát keresi. Ha
megkapja édesanyja testközelségét, „boldogasszony-cseppjét”, nagyon mély
kötődés alakul ki, bevésődik az ősbizalom. Ha nem kapja meg, elszakadva a megszokott szívritmustól, hangtól, érzéstől, pánikszerű félelem és
megfélemlíthetőség lehet úrrá rajta. A kórházi szakdolgozóknak nem dolguk a lelki támogatás, idő sincs rá. Több baba-mama barát helytől eltekintve 3 nemzedék óta még mindig elválasztanak anyáinktól. Mit tehetünk?
Ez évben a Sinka István Szabadegyetem előadásai és a 2-3 hetenkénti
beszélgetések célja, hogy minél több fiatal pár legyen egészen felkészült
a gyermekáldás fogadására. Az édesanya zavartalan körülmények között szülhessen ott, ahol az számára a legbiztonságosabb. A női teljesség
megélése nélkül a férfi, a család, a nemzet egészsége sem lehet teljes.
BOLDOG SZÜLETÉS KÖR beszélgetés 2014. 11. 17. 16.30–18.00 könyvtár, olvasó terem.
Hermányos Mária

