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eol mání mÉÖíééázoíí vándorI 
vándorboíod baíóud mÉllé lÉíÉszÉd s 
lÉülsz a dombíÉíőn s ÉlmélázolK 
eol íávolban naé és éÖ összÉérI oíí 
lÉlkÉd mÉÖéáÜÉnná íérK 
bÖószÉr csak azon kaéod maÖadI 
jbdÉohbwTÉiK” EásmÉrÉílÉn szÉrzőF 

Amákor bÉállíunk a bíboros úr Élé a 
sorbaI szÉráníÉm mándÉÖóákünk Ézí 
érÉzíÉ: a Üosszú vándorúí uíán véÖrÉ 
mÉÖérkÉzíünk odaI aÜová mándáÖ 
váÖóíunkK dóÉrmÉká ázÖalommal váríukI 
mákor  kÉrül  ránk  a  sorK  A  bérmálás  
szÉníséÖébÉn részÉsülvÉ érÉzíükI aÜoÖó 
a pzÉnílélÉk káárad ránkK TudíukI Éííől a 
naéíól foÖva ÉÖó új élÉí kÉzdődákK gézus 
ÉlÜívoíí mánkÉíI ÜoÖó lÉÖóünk a 
íÉsívérÉáI és Ézí az örömöí osszuk mÉÖ a 
íöbbá ÉmbÉrrÉl ásK EiKÁKjF 

 
Tervezett táborok ádőéontjaá 

Alsós mánáíábor ENJ4K oszíálóF OMN4K 
május NSJNUKI pzokolóa 

kóárá Üáííanos naÖóíáborI dÉrÉcsÉ: 
· fÉlsősöknÉk éoríóával OMN4K júláus 

OU J auÖuszíus SK 
· alsósoknak állóíábor OMN4K júláus 

PN J auÖuszíus SK 

hÉrülÉíá közös áfjúsáÖá íábor OMN4K 
júnáus PM J júláus RKI hÉmÉncÉ 

TÉmélomunk scolája EláíurÖákus 
szolÖálaíoí véÖző kórusaF csüíöríökönJ
kéní ÉsíÉ UJíól íaríja éróbááíK jándÉn 

énÉkÉlná szÉrÉíő íÉsívérünkÉí  
szÉrÉíÉííÉl várjuk! 

Önkéntes hozzájárulás  
hérjük a íÉsívérÉkÉí az évÉnkéníá önJ
kéníÉs Üozzájárulás bÉfázÉíésérÉK bz fÉJ
dÉzá ééülÉíÉánk és közösséÖünk káadásaáíK 
A éüséöká kar ajánlása szÉrání Éz a 
jövÉdÉlÉm N BJaK A Üozzájárulásí készJ
éénzbÉfázÉíésá EsárÖaF csÉkkÉn ás bÉ lÉÜÉí 
fázÉíná ÉÖóÜázközséÖünk részérÉK 
CsÉkkÉk a íÉmélomban és az árodában 
vannak káíévÉK TÉrmészÉíÉsÉn szÉmélóÉJ
sÉn ás lÉÜÉí rÉndÉzná a Üozzájárulásí az 
árodában vaÖó szÉnímásék uíán a 
sÉkrÉsíóébÉnK hérünk bÉnnÉíÉkÉíI ÜoÖó 
anóaÖá Üozzájárulásoíokkal íámoÖassáíok 
ÉÖóÜázközséÖünkÉí! 

mlébánáánk bankszámlaszáma: 
mÉsíszÉníámrÉá oómaá haíolákus mlébánáa 

NMNMP88NJ4ROP8NMMJMNMMMMM4 
 

pZbkTjfpÉh obkagb 

sasárnaé és főünnÉéÉkÉn: 
aÉK U és NM órakor és ÉsíÉ S órakorK 
eéíköznaé: eéífőnI kÉddÉnI szÉrdánI 
csüíöríökön és szombaíon rÉÖÖÉl T óraJ
korI ééníÉkÉn ÉsíÉ S órakorK  
méníÉkÉn az Ésíá szÉnímásÉ uíán fél órás 
csÉndÉs szÉníséÖámádásra van lÉÜÉíőJ
séÖ ENV órááÖFK  
blső vasárnaéon az Ésíá szÉnímásÉ Élőíí 
ÉÖó órával szÉníséÖámádásK 
A élébánáahávaíal félfoÖadásá ádÉjÉ: 
eéífő és szÉrda: dÉK VJNN óra 
hÉdd és ééníÉk: duK NSJNU óra 
bsküvőí P Üónaééal ÉlőrÉ kérjük bÉjÉlÉnJ
íÉnáK hÉrÉszíÉlésáI bérmálkozásá kérÉlmÉí 
a élébánossal kÉll mÉÖbÉszélnáK 

fméresszum 
háadja: mÉsíszÉníámrÉá oómaá haíolákus mlébánáa ENNUU BudaéÉsíI kÉmÉs uK NTJNVKI 

éÉsíszÉníámrÉKélÉbanáa@ÖmaálKcomFK cÉlÉlős káadó: iak dábor élébánosI cÉlÉlős 
szÉrkÉszíő: Bönöczk méíÉr; eonlaé: wwwKéÉsíszÉníámrÉKélÉbanáaKÜu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eúsvéí 
 

A naéokban ünnÉéÉljük Üáíünk 
közéoníá íáíkáí: gézus hrászíus 
szÉnvÉdéséíI kÉJ
rÉszíÜaláláí és 
fÉlíámadásáíK A 
hősökI akák naÖó 
küzdÉlmÉkÉíI sok 
áldozaíoí vállalnak 
ÉÖó nÉmÉs céléríI 
eazáéríI sokszor az 
élÉíükÉí ás odaadják 
mándazéríI amáí 
foníosnak íaríanak: 
íászíÉlÉíÉí érdÉmÉlJ
nÉkI ÉmlékükÉí mÉÖőrázzük és 
fÉlbáíorodunk íÉííÉákÉnK 

Aká éríÉmI bűnÉáméríI élÉíÉméríI 
boldoÖsáÖomérí áldozía fÉl önmaÖáíI 
Aká akkor szÉrÉíÉííI amákor én 

ÖóűlölíÉmI mÉÖvÉíÉííÉm vaÖó nÉm 
íörődíÉm sÉlÉI Aká nÉm fárad bÉlÉI 

ÜoÖó újra és újra ÉlfoÖadjonI 
fÉlÉmÉljÉn és mÉÖbocsásJ
sonI Aká nÉkÉm akarja 
ajándékozná önmaÖáíI kÉká 
lÉÖóÉn dácsérÉíI áldás és 
ámádaíK 

 ÉríÉd? ÉríÉd és éríÉm 
vállalía a szÉnvÉdésíI a 
Üalálí és a fÉlíámadásíK 
bÖóüíí borulunk ÉlőííÉ 
íérdrÉI ÉÖóüíí vaÖóunk 
Üálásak kÉkáI ÉÖóüíí dácsőJ

ííjük és ámádjuk Öóalázaíában és fájdalJ
mábanI szÉnvÉdésébÉn és ÜalálábanI 
fÉlíámadásában és mÉÖjÉlÉnésébÉnK  

dábor aíóa 

ÖÖrröömm 

eeíírr  

iiÉÉvvééll 

mestszentimrei 

 

A mestszentámreá oómaá hatolákus Egóházközség laéja 
ufK évfolóam PK szám E92K) - 2014K eúsvét  
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celsős mánátábor 

dábor aíóával Éluíazíunk márcáus 
közÉéén ÉÖó ÜéívéÖérÉ aömösrÉI 
mánáíáborbaK  

kÉkÉm naÖóon íÉíszÉíí a íáborI mÉrí 
mándÉnká jól kájöíí a másákkalI mándÉnká 
kÉdvÉs volí ÉÖómássalK A vÉzÉíők 
ÜaíározoííakI és naÖóon kÉdvÉsÉk volíakK 
oÉnÖÉíÉÖ naÖószÉrű jáíék volíI dÉ 
mándÉnká kávÉííÉ a részéí a munkából ásI 
amákÉí má jó szórakozáskéní élíünk mÉÖ: 
ééldául a éalacsáníasüíésI a faváÖásI J
ÜordásI dÉ méÖ a íakarííás ásK 

jándÉn éíÉl naÖóon fánom volí: a 
szÉndvácsÉkI és a mÉlÉÖ éíÉlÉk ásI dÉ 
méÖ a íÉa ás!  jándÉn ÉsíÉ szÉnímásérÉ 
mÉníünkI a vasárnaéá másérÉ az oíí lakók 
ás ÉljöííÉkK kaÖóon örülökI ÜoÖó Él 
íudíam mÉnná a íáborba! J EpzK cülöéF 

 
járcáus N4Jén déluíán NUJan 

ándulíunk Él az ádÉá íavaszá fÉlsős mánáJ
íáborbaK ríunk aömösrÉ vÉzÉíÉííI aÜol 
az oííaná élébánáa szállásolí Él mánkÉí O 
éjszakáraK mroÖramjaánk sokszínűÉk és 
érdÉkÉsÉk volíakK pzombaíon a naé naÖó 
részén kárándulíunk az Úr ÖondosJ
kodásábanK A íúrán kÉrÉszíuíaí ás járíunk 
a márcáus NRJÉá ünnÉénÉk mÉÖfÉlÉlőÉnI 
mÉÖÉmlékÉzíünk a szabadsáÖÜarc 
áldozaíaárólI és ámádkozíunk jaÖóarJ
orszáÖ békéjééríK A ÖondvásÉlés sÉÖííÉíí 

mánkÉí ÉÖész úíonI ÜászÉn éoní akkor 
kÉzdődöíí a váÜarI mákor lÉülíünk 
ÉbédÉlnáI íÖó már a mÉlÉÖbÉn és 
nóuÖalomban íudíuk áívészÉlná azíK 
bzÉnkívül néÜánó íáborozó készülí 
jáíékokkalI sÉÖíívÉ a munkánkaíI állÉívÉ 
a ÖóÉrÉkÉk sÉÖííséÖévÉl méÖ éalacsáníáí 
ás készííÉííünkI amá csak másnaé rÉÖÖÉl 
foÖóoíí ÉlK EmaulaF 
 

eátoktatók a vázátácáón 

Áérálás NMJénI csüíöríökön püllÉá 
iászló érsÉká ÜÉlónök úr élébánáánkra 
érkÉzÉíí vázáíácáóraK dábor aíóa ¾ 4JrÉ 
kérí bÉnnünkÉíI Üáíokíaíókaí a élébáJ
nááraI ÜoÖó íalálkozzunk a ÜÉlónök úrralK 
BÉvallomI kácsáí ázÖulíamI nÉm íudíamI 
márÉ számíísakK A íalálkozás kÉdvÉsI 
vádámI nóáíoíí bÉszélÖÉíés volíK iászló 
aíóa mándÉn Üáíokíaíóíól mÉÖkérdÉzíÉI 
ÜoÖó Üol íanííI mák a íaéaszíalaíaáI 
örömÉáI bánaíaáK salódá érdÉklődéssÉl 
ÜallÖaíía bÉszámolónkaíI láíszoíí rajíaI 
ÜoÖó íénólÉÖ érdÉklá a élébánáán 
dolÖozók mándÉnnaéá munkájaK ÚÖó 
tűníI száméaíákus nÉká lÉlkÉs kás 
csaéaíunkK A íalálkozó véÖén ámaJ
könóvÉí kaéíunk íőlÉ ajándékbaK bz a 
íalálkozó mÉÖÉrősííÉíí bÉnnünkÉíI ÜoÖó 
méÖ naÖóobb örömmÉl és lÉlkÉsÉdéssÉl 
véÖÉzzük Üáíokíaíóá munkánkaíK EpzK 
sákáF 

 
blsőáldozás 

Áérálás SJánI az orszáÖÖóűlésá 
válaszíás naéján kÉrülí sor U fÉlnőíí 
ÉlsőáldozásáraK Az Élsőáldozásra 
készülés fáradsáÖosI ám örömíÉlá volíK 
jÉÖásmÉrÜÉííük a éÉsíszÉníámrÉá közösJ
séÖ összÉíaríó ÉrÉjéíI a szolÖálaíok 
lÉlkáséÖéí és a jézusá szÉrÉíÉíbÉn való 
élÉíÉíK A éroÖramok EíáborokI káránJ
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ímÉI aká ÉlvÉszá a válág bűnÉáíK BoldogokI 
akákÉí mÉghív aszíalához gézusI az fsíÉn 
BáránóaK” A ÜívÉk fÉlÉlák: „rramI nÉm 
vagóok mélíóI hogó hajlékomba jöjjI 
hanÉm csak Égó szóval monddI és 
mÉggóógóul az én lÉlkÉmK” bzí kövÉíá a 
szÉníáldozásK blőször a éaé áldozákI 
majd a ÜívÉkK maé mondja: hrászíus 
íÉsíÉK cÉlÉlÉí: AmÉnK ÜÖóÉljünk ráI ÜoÖó 
kÉrÉszíÉí nÉm vÉíünk áldozás uíánI csak 
ÉlőííÉK A kÉrÉszívÉíés hrászíusnak való 
önáíadásunkaí fÉjÉzá káI áldozás uíán 
vászoní nÉ forduljunk kÉrÉszívÉíéssÉl és 
íérdÉí sÉ Üajísunk a szÉníéló vaÖó a 
kÉrÉszí fÉléI mÉrí hrászíusí már 
maÖunkÜoz vÉííükI bÉnnünk vanK 
coÖlaljuk Él ÜÉlóünkÉí és csÉndÉsÉdjünk 
ÉlI mÉrüljünk Él gézus szÉrÉíÉíébÉnK 
flóÉnkor a ÜÉlóünkön íérdÉlÜÉíünk vaÖó 
ülÜÉíünk ásK Az áldozás EcommunáoFI 
állÉívÉ a bÉlső áma alaíí szólÜaí áldozásá 
énÉkI áldozás uíán szÉní csÉnd íaríÜaíóK 
A ÜívÉk áldozása uíán a éaé éuráfákálI 
vaÖóás a láíurÖákus ÉszközökÉí káíászíííjaI 
mÉrí nÉm maradÜaí sÉmmán sÉm „szÉní 
maradék”K  A szÉní csÉnd uíán kövÉíJ
kÉzák az áldozás uíáná könóörÖésI Éz ÉÖó 
Üálaadó könóörÖésI mÉló ÉÖóbÉn a másÉ 
záró könóörÖésÉ ásK séÖül kövÉíkÉzák a 
bÉfÉjÉző szÉríaríásI záró áldás: maé: Az 
Úr lÉgóÉn vÉlÉíÉkK eívÉk: És  a  íÉ  
lÉlkÉddÉlK maé: Áldjon mÉg bÉnnÉíÉkÉí a 
mándÉnhaíó fsíÉnI az AíóaI a cáú és a 
pzÉnílélÉkK eívÉk: AmÉnK maé: A 
szÉnímásÉ végÉí éríI mÉnjÉíÉk békévÉlK 
eívÉk: fsíÉnnÉk lÉgóÉn hálaK jáÉlőíí a 
iÉkáélÉírÉ ÜanÖolva rovaí É sorozaíáí 
lÉzárnánkI mándÉnkéé szólnunk kÉll a 
naéá kéíszÉrá áldozás lÉÜÉíőséÖérőlK 
AdódÜaí úÖóI ÜoÖó ÉÖó naé íöbbször 
vÉszünk részí szÉnímásénK Az ÉÖóÜáz 
kéíszÉrá áldozásí ÉnÖÉdélóÉzI fÉlíéíÉl 
azonbanI ÜoÖó az állÉíő a másodák 
szÉnímásÉ íÉljÉs ÉÖészén lÉÖóÉn jÉlÉnK 

bmlííÉná kÉll azí ásI ÜoÖó a kéí szÉnímásÉ 
közöíí íöbb óra különbséÖ lÉÖóÉnK 
hövÉíkÉző számunkban új íémáí 
ándííunkK E jarcsáF 

Bérmálkoztunk 
 
pzÉní mál aéosíol dalaíákÜoz írí 

másodák lÉvÉlÉ Üuszadák vÉrs: 
”hrászíussal Égóüíí kÉrÉszírÉ vagóok 
fÉszíívÉ: íöbbé íÉháí nÉm én élÉkI hanÉm 
hrászíus él bÉnnÉm; azí az élÉíÉí éÉdágI 
amáí mosí íÉsíbÉn élÉkI az fsíÉn cáában 
való háíbÉn élÉmI aká szÉrÉíÉíí ÉngÉmI és 
önmagáí adía éríÉmK” 

A bérmálkozásra a poroksár –ÚjíÉlÉéá 
caíáma pzűzanóa TÉmélomban kÉrülí 
sorK A szÉnímáséí és bérmálkozásí ás 
brdő méíÉr bíboros érímás érsÉk 
cÉlÉbrálíaK ÖsszÉsÉn PRJÉn bérmálJ
kozíunkI Ébből mÉsíszÉníámréről NMJÉn: 
CsÉíÉ jáklósI jolnár AnnaI kémÉíÜ 
TáborI TóíÜ bíÉlkaI BÉrká BÉííánaI 
Bolvárá cÉrÉncI moíoczkó hrászíánaI 
pzám maulaI iánka dáborI iánkáné Ács 
jÉlándaK  

„ríad soránI mákor már lÉíÉííÉd 
baíóuád ÉÖó jÉlÉníős részéíI ÉÖószÉr csak  
azí vÉszÉd észrÉI ÜoÖó mÉÖérkÉzÉl 
valaÜovaI amáí nÉm íudsz éoníosan  
sÉm lÉírnáI sÉm mÉÖfoÖalmaznáI mÉrí 
náncs rá ÉmbÉrá káfÉjÉzés s szóK 
jÉÖérkÉzná odaI aÜol csak Tb vaÖóI s 
méÖás mándÉn s mándÉnká vÉlÉd sAkK  
jÉÖérkÉzná odaI aÜova íáíkon váÖóíál s 
íudodI ÜoÖó mándÉn ádÉ váÖóák s ÉfÉlé 
íaríK  
bÖó közös éoníI ÉÖó forrásI gézus ölÉlő 
karjaK  
eol mÉÖláíod a véÖíÉlÉní s íudodI 
mÉÖérkÉzíélK 
eol már nÉm számíí sÉmmá sÉmI csak 
Tb és a véÖíÉlÉnK 
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kaíolákus íÉsívérÉákrőlI málóÉn íájékoJ
zódásá lÉhÉíőségÉkÉí javasol?  

A váláÖÜálón számíalan Üonlaé sÉÖííá 
a íájékozódásíK bzÉk közül mÉÖÉmlííÉm 
a wwwKÖoroÖkaíolákusKÜuI a 
wwwKéanaÖáaKÜu és a 
wwwKkáséÉsíáÖoroÖKÜu ÜonlaéokaíK  

höszönöm az áníÉrjúí! fsíÉn íÉgóÉ 
góümölcsözővé a munkájáíI és ÉrősíísÉ 
közöííünk a íÉsívérá köíÉlékÉí! EBmF 

 
ielkáéletre hanÖolva NP. 

 
hÉdvÉs TÉsívérÉk! blérkÉzíünk a 

láíurÖáa azon éállanaíáÜozI mÉló a 
lÉÖmélóÉbb íalálkozásí nóújíja a 
számunkra gézussalI és Éz éÉdáÖ nÉm 
másI mání az áldozás szÉríaríásaK jáuíán 
ÉlÜanÖzák a záró dácsőííés EaoxolóÖáa 
fánalásI az „Ő álíalaI  Ő vÉlÉ  és  
ŐbÉnnÉ…”F kövÉíkÉzák az Úr ámádsáÖaI 
a jáaíóánkK bz az ámádsáÖ az áldozaíá 
láíurÖáa aszíalá áldásának ás mondÜaíóK 
eárom fő momÉníum jÉlÉnák mÉÖ bÉnnÉ 
ÉrősÉn: fsíÉn akaraía érvénóÉsüljön a 

földönI az uíán a mándÉnnaéá kÉnóérI 
mÉló az bukarászíáára ás uíalI mÉlóbÉn 
naéonía részÉsÉdÜÉíünkK bmÉllÉíí jÉlÉníá 
azí  ásI  ÜoÖó  fsíÉn  íudjaI  mák  azok  a  
dolÖokI amÉlóÉkrÉ szükséÖünk vanI 
íÉÜáíI áÖazá szükséÖlÉíánkÉí ás maÖában 
foÖlaljaK earmadák momÉníum a 
káÉnÖÉszíÉlődésI mÉrí Éz íÉsz mánkÉí 
szÉrÉíÉíközösséÖÖéI uÖóanás a szÉnímásÉ 
a közösséÖ ünnÉélésÉK A káÉnÖÉszíÉlődés 
mÉÖÉrősííésérÉ szolÖál méÖ a békÉJrííus 
Eráíus éacásFI „rrunk gézus hrászíusI íÉ 
azí mondoííad aéosíolaádnak: 
„BékÉsségÉí hagóok ráíokI az én 
békémÉí adom nÉkíÉkK” kÉ véíkÉánkÉí 
nézzÉdI hanÉm bgóházad háíéíI őrázd 
mÉg szándékod szÉrání békébÉnI és add 
mÉg íÉljÉs ÉgóségéíK Aká élsz és 
uralkodol mándörökkönJörökkéK Az 
ÉÖóÜázá évÜÉz áÖazodva Éz a szövÉÖrész 
ás íöbb válíozaíoí foÖlal maÖábaK A 
ÜívÉk fÉlÉlÉíÉ: AmÉnK jajd íÖó 
folóíaíódák: Az Úr békéjÉ lÉgóÉn vÉlÉíÉk 
mándÉnkorK J És  a  íÉ  lÉlkÉddÉlK  J  
höszöníséíÉk Égómásí a békÉ jÉlévÉlK J 
iÉgóÉn békÉsség közíünk mándÉnkorK 
bkkor kézfoÖással adjuk áí ÉÖómásnak a 
békéíI káÉnÖÉszíÉlődünkK A békÉ rííusáí 
kövÉíá az AÖnus aÉá EfsíÉn BáránóaFI 
mÉlóÉí a néé énÉkÉl: fsíÉn  BáránóaI  íÉ  
ÉlvÉszÉd a válág bűnÉáí: árgalmazz 
nÉkünkK fsíÉn BáránóaI íÉ ÉlvÉszÉd a 
válág bűnÉáí: árgalmazz nÉkünkK fsíÉn 
BáránóaI íÉ ÉlvÉszÉd a válág bűnÉáí: adj 
nÉkünk békéíK bz ádő alaíí íöríénák 
hrászíus íÉsíénÉk és vérénÉk ÉÖóÉsííésÉ: 
a éaé lÉcsíé ÉÖó daraboí a szÉníosíóából 
és a kÉÜÉlóbÉ ÉjíáK gÉlÉníőséÖÉ a kÉlÉíá 
szÉríaríásra vÉzÉíÜÉíő vásszaI mászÉrání a 
éaé hrászíus íÉsíéí bÉlÉíÉszá a kÉÜÉlóbÉI 
áldozásnál a ÜívÉkÉí a kÉÜÉlóbőlI 
kanállal áldozíaíja mÉÖK Az AÖnus aÉá 
uíán kövÉíkÉzák az áldozás Élőííá áma: A 
éaé íÖó szól: „ÍmÉI az fsíÉn BáránóaI 
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dulásokI lÉlká naéokF alkalmával nÉm 
csak a ÜáíÉí ásmÉríük mÉÖI ÜanÉm áÖazI 
éríékÉs baráísáÖokaí ás káalakííoííunkK 
sárakozásaánkaí fÉlülmúlía az áldozás 
szÉníséÖÉI a jósáÖ valósáÖos mÉÖíaJ
éaszíalásaK pok ÉmbÉrnÉk köszönjük 
ÉnnÉk léírÉjöííéí! EmaulaF 

 

fnterjú a karátász munkacsoéort 
vezetőjével 

hovács fsívánnalI a haráíász 
munkacsoéoríunk vÉzÉíőjévÉl a 
közÉlmúlíban áníÉrjú jÉlÉní mÉÖ a 
sároskéé cK laébanK pajnálaíos módon 
azonban J íÉrjÉdÉlmá korláíok máaíí – 
sok foníos és érdÉkÉs ánformácáó 
kámaradí a mÉÖjÉlÉní cákkbőlK Az 
alábbáakban íÉljÉs íÉrjÉdÉlmébÉn 
íÉsszük közzé az ÉrÉdÉíá áníÉrjúíK  

blőször ás árulja ÉlI máérí kéráI hogó 
úgó íáíulálják öníI mání a karáíász 
mÉgbízoíí vÉzÉíőjéíI máközbÉn a 
hávaíalos síáíusa vÉzÉíő? 

bÖóÉílÉn oka van ÉnnÉkK kÉm 
szÉrÉínék én sÉm főnökI sÉm áránóííó 
lÉnnáI sokkal ánkább csak ÉÖó a sok 
közül annak a kaíolákus közösséÖnÉkI 
amÉló Ézí a fÉlÉmÉlő ÉlásmÉrésí mosí 
mÉÖkaéíaK 

Bázonóára valamÉnnóáÉn boldogan 
vÉííék áí a káíüníÉíésí az önkormánózaí 
vÉzÉíőáíőlK 

BoldoÖsáÖ volíI és azí ÜászÉmI 
valamÉnnóáünkÉí olóan jólÉsőI 
mÉÖnóuÖíaíó és bÉlülről fűtő érzés vÉííÉ 
ÜaíalmábaI amÉlónÉk ÉÖóÉílÉn véÖszava 
lÉÜÉíÉíí csuéánK AzI ÜoÖó mÉÖéríÉ! AzI 
ÜoÖó úÖó íÉííünk jóí sokJsok rászoruJ
lóvalI ÜoÖó Ézí mások ás észrÉvÉííékK 
mÉdáÖ ÖondolÜaíjaI ÜoÖó nÉm Ézérí 
csánálíukK  

eogóan kÉzdődöíí a karáíász 
íÉvékÉnóségük? 

rÖóan a sÉÖííő szándékom már 
korábban ás mÉÖvolíI mánd a rászorulókI 
a Üajlékíalanok és az ÉlÉsÉííÉbbÉk fÉlé ásI 
da valójában OMMUJban kÉzdődöíí Él az a 
fajía jó szolÖálaí részÉmrőlI mákor ás 
bÉkÉrülíÉm a mÉsíszÉníámrÉá haíolákus 
mlébánáa TÉsíülÉíébÉI és íöbb munkaJ
csoéorííal ÉÖóüíí mÉÖalakulí a haráíász 
munkacsoéorí ásI mÉlónÉk vÉzÉíésévÉl 
ÉnÖÉm bízíak mÉÖK ÖrömmÉl ÉlfoÖadíam 
a mÉÖbízásíI s éÉrszÉ ÉzzÉl ÉÖóüíí volí 
ÉÖó éácá félsz ás bÉnnÉmI ÜoÖó ÜoÖóan és 
mÉrrÉfÉlé vÉÖóük az áránóíK kaÖóon 
naÖó sÉÖííséÖÉmrÉ volí az Élándulásban 
Boda ÉvákÉI aká az Élőző íÉsíülÉí karáíász 
vÉzÉíőjÉ volíI dÉ nÉm lÉÜÉí múlí ádőbÉn 
bÉszélná  rólaI  mÉrí  a  maá  naéáÖI  ÉÖóüíí  
vásszük és áníézzük a karáíász 
munkacsoéorí vÉzÉíéséíI áránóííásáíK  

pzóvalI íöbb szolÖálaííal ás éróbálJ
kozíunkK TöbbÉk közöíí a közösséÖ álíal 
összÉÖóűjíöíí íaríós élÉlmászÉrÉkÉí 
rÉndszÉrÉzíükI majd dobozba csomaJ
ÖolíukI és a naÖóobb ünnÉéÉkÉn a 
naÖócsaládosaánknakI ádős nóuÖdíjaJ
saánknakI ÉÖóÉdülálló rászorulóánknakI 
vaÖó  éééÉn  az  akkor  már  ásmÉrí  
Üajlékíalanoknak szÉmélóÉsÉn káoszJ
íoííukK  
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pokJsok ruÜáíI jáíékoí kaéíunk a 
közösséÖíőlI azokaí szoríírozíukI majd 
váloÖaívaI kánÉk márÉ volí szükséÖÉI 
száníén káoszíoííukK Azíán íöbb olóan 
ádősI nóuÖdíjas bÉíÉÖ íÉsívérünk ás volíI 
akák a rÉcÉéíjÉákÉí nÉm íudíák káválíanáI 
azoknak Öóűjíésí szÉrvÉzíünkI és sok 
ÉsÉíbÉn sákÉrülí ás a ÖóóÖószÉrÉákÜÉz 
juííaíná őkÉíK 

solí jó néÜánó ádősÉbb íÉsívérünkI 
akánÉk sákÉrülí ÉláníéznáI ÜoÖó ádősÉk 
oííÜonába kÉrüljönK Azíán OMNMJbÉn az 
ÉdÉlénóá árvízkárosulíaknak csak a má 
Öóűjíésünk álíal mÉÖíölíöííünk ÉÖó 
íÉÜÉrauíóí ruÜávalI búíorokkalI és É 
mÉllé méÖ összÉadíak a ÜívÉk NNMMMM 
foráníoíI mÉlóÉí áíuíalíunk az ÉdÉlénóá 
kaíolákus élébánáa számlájáraK 

solí sokJsok jócsÉlÉkÉdÉíI amávÉl 
szolÖálíuk az ÉlÉsÉííÉkÉíI dÉ Üáánózoíí 
valamá áÖazán nÉmÉsI másokaí fÉlÉmÉlő 
szolÖálaíI amá úÖó az ÉÖészÉí íÉljÉsÉbbé 
íÉííÉ volnaK  

 
És akkor jöíí az Ébédoszíás 

gondolaía?  
fÖÉnK bÖó álom válí valóraK rÖóanás 

sok ÉsÉíbÉn áráÖókÉdvÉ nézíÉm a BlaÜán 
a hrásnásokaíI az lrczó úíonI a efTJ
ÉsÉkÉíI aÜoÖóan ÉbédÉí oszíoííak a 
sorban álló rászorulóknakI ÜajlékJ
íalanoknakK p Ékkor mándáÖ volí valamá 
ÜáánóérzÉíÉm maÖammal szÉmbÉnI mÉrí 

amá szolÖálaíokaí ÉmlííÉííÉmI Üa nÉm ás 
szó szÉráníI dÉ ÉlíöréülnÉk ÉzÉn 
csÉlÉkÉdÉíÉk mÉllÉííK jíÖnÉm OMNN 
őszén az bléídáa családközösséÖ 
összÉjövÉíÉlén éoní a „szÉÖénó iázár” 
íöríénÉíéí ÉlÉmÉzíükI és a véÖÉ fÉlé csak 
úÖó Üalkan mÉÖjÉÖóÉzíÉmI ÜoÖó kánÉk 
volna kÉdvÉ és lÉlkülÉíÉ aÜÜozI ÜoÖó a 
má családközösséÖünk ÉÖó mÉlÉÖ ÉbédrÉ 
vÉndéÖül lássa a Üajlékíalanokaí? A 
válasz mándÉnká részéről azonnalá áÖÉn 
volí!! blkÉzdíük szÉrvÉzná az 
ÉbédoszíásíK fdőéoní ÉÖóÉzíÉíésI ÜÉlószín 
mÉÖválaszíás… Több ÜÉlószín ás 
fÉlmÉrülíI dÉ maradíunk a mÉsíszÉníámrÉá 
kaíolákus íÉmélom kÉríjénélK bszközök 
bÉszÉrzésÉI ÉnÖÉdélóÉzíÉíés járíon 
aíóával és a ÜaíósáÖokkalKKK ÖsszÉjöíí!  

jákor volí az Élső”vÉndégláíás”? 
OMNOKMNKMTJén ÉÖó szombaíá naéban 

ÉÖóÉzíünk mÉÖK A kÉrülÉíbÉn íöbb 
Üajlékíalanokaí Élláíó alaéíívánó ás vanI 
őkÉí kÉrÉsíÉm mÉÖI ÜoÖó ÜárdÉssék az 
ádőéoníoíI mÉrí szívÉsÉn vÉndéÖül láíjuk 
ÉÖó mÉlÉÖ ÉbédrÉ őkÉíK  

blmÉníünk a kÉrülÉíá mÉlÉÖÉdőkbÉI 
oíí ás szólíunk és élakáíolíunk ásI ÜoÖó 
méÖ íöbb ÉmbÉrnÉk adÜassunk ÉÖó íál 
éíÉlíK jéÖ a körnóÉző ÉrdőkbÉ ás 
bÉmÉníünk szólná az oíí „lakóknak”I 
ÜoÖó szívÉsÉn láíjuk őkÉíI jöjjÉnÉk 
ÜozzánkK   

kaÖó rÉménnóÉl és éÖő lÉlkülÉííÉl 
váÖíunk bÉlÉ az Élső „vÉndéÖláíásba”! 
fzÖulíunkI ÜoÖó Üánóan ás jönnÉk majd 
ÉlI lÉszJÉ aírocáíásI szóválíásI síbK 
Bázonóíalanok volíunk mándÉnbÉn J dÉ 
nÉm volí! jondÜaíná már az Élső 
alkalommal ká íudíunk alakííaná ÉÖó 
bÉnsőséÖÉsI a jó fsíÉn lÉlkülÉíévÉl áíszőíí 
ÉÖóüííléíÉíK rÖóan nÉm jöííÉk sokan ÉlI 
kbKTMJÉn volíakI dÉ mondÜaíom mákor 
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különös íÉkáníÉííÉl a éÉsíszÉníámrÉá 
vonaíkozásokra? 

A éÉsíszÉníámrÉá rómaá kaíolákus 
íÉmélomban mándÉn Üónaé Élső és 
másodák vasárnaéján délbÉn van 
ÖöröÖkaíolákus pzÉní iáíurÖáaK A 
ÖöröÖkaíolákus ÉÖóÜáz Élsősorban az 
orszáÖ kÉlÉíá íÉrülÉíén működöíí az Élőző 
évszázadokbanK A ÜívÉk közül sokan 
fokozaíosan kölíözíÉk fÉl a fővárosba 
ÉÖó jobb élÉí rÉménóébÉnK háséÉsíÉn az 
NV4MJÉs évÉk véÖéíől van jÉlÉn a 
döröÖkaíolákus bÖóÜázK A BudaéÉsíJ
háséÉsíá döröÖkaíolákus bÖóÜázközséÖ 
íÉrülÉíÉ rómaá kaíolákus méríékkÉl nézvÉ 
naÖónak mondÜaíóI mávÉl a NVK kÉrülÉí 
mÉllÉíí fÉlölÉlá a NUK kÉrülÉíÉí ásK pőí 
sÉcsésÉn ás van ÖöröÖkaíolákus láíurÖáa a 
pzÉní brzsébÉí káéolnábanK hÉzdÉíbÉn a 
bazáláía szÉrzÉíÉsÉk íÉvékÉnókÉdíÉk áííI 
majd az államosííás uíán a eajdúdoroÖá 
bÖóÜázmÉÖóÉ éaéjaá vÉííék áí a szolJ
ÖálaíoíK mÉsíszÉníámrén kás léíszámúI dÉ 
akíív ÖöröÖkaíolákus közösséÖ vanK pajáí 
íÉmélomunk náncsI Ézérí ás vaÖóunk 
ÜálásakI ÜoÖó a rómaá kaíolákus 
íÉmélomban másézÜÉíünkK 

jondana éár szóí önmagáról? 
arK gaczkó pándor káséÉsíá éarókus 

vaÖóokK OMMOK auÖuszíus SJán szÉníÉlíÉk 
éaééá járáaéócsonK cÉlÉséÖÉm 
gaczkóné kaÖó sÉronáka Éva éroÖramJ
íÉrvÉző maíÉmaíákusI Üárom áskolás korú 
ÖóÉrmÉkÉm vanI pándor dÉlléríI jáíóás 
sálmos és TÉodóra ÉvaK kéÖó éváÖ a 
ÜajdúdoroÖá székÉsÉÖóÜáz káélánja 
volíamI majd OMMS és OMNN közöíí 
kóírlövőn volíam éarókusK háséÉsírÉ 
OMNNJbÉn kÉrülíÉmK  

horábban ÉlőkÉrülíI hogó háíkérJ
désÉkbÉn náncs különbség a rómaá 
kaíolákusok és görög kaíolákusok közöííK 

jábÉn láíja a főbb különbségÉkÉí a kéí 
Égóház közöíí? 

ea lÉÜÉíI éoníosííanám a kérdésíK A 
PORKévá kákÉaá wsánaí óía a Üáívallás a 
kövÉíkÉzőkéééÉn foÖalmaz: „eászÉk az 
ÉÖóI szÉníI kaíolákus és aéosíolá 
AnóaszÉníÉÖóÜázbanK” A ÜáílÉíéíÉménó 
íÉÜáí közösI dÉ más és más láíurÖákus 
ÜaÖóománóban és ÉÖóÜázfÉÖóÉlmá ÉlőJ
írásokkal élá mÉÖ a nóuÖaíá és a kÉlÉíá 
ÉÖóÜázK A ÖöröÖkaíolákus ÉÖóÜáz az ősá 
szokásokaí és ÜaÖóománóokaí őrázíÉ 
mÉÖ ÜűséÖÉsÉnK ÍÖó íöbbÉk közöíí 
mÉÖmaradí a nős éaésáÖ áníézménóÉ ásI 
mání Ézí az Élőző válaszból sÉjíÉná 
lÉÜÉíÉííK hásÉbb mérÉíÉ máaíí ÉlÉvÉ 
szÉmélóÉs ÜanÖvéíÉlű másszáonálásí 
véÖÉzK rÖóanakkor a szÉríaríások 
arcÜaákusakI íalán kÉvésbé íűnnÉk 
racáonálásnakI sokkal ánkább mászíákus 
jÉllÉÖűÉkK A iáíurÖáa közös ámádsáÖI 
amáí véÖáÖ énÉkÉs formában véÖÉznÉkK 
TÉÜáí ádő és Élmélóülés szükséÖÉs a 
bÉkaécsolódásÜozK 

coníosnak íaríjaJÉI hogó a rómaá 
kaíolákus és görög kaíolákus hívÉk íöbbÉí 
íudjanak Égómásról? ea ágÉnI málóÉn 
lÉhÉíőségÉkÉí láí ÉnnÉk ÉlérésérÉ?  

TÉrmészÉíÉsÉnI mávÉl a másák rííus 
mÉÖásmÉrésÉ naÖóméríékbÉn ÖazdaÖííJ
Üaíja sajáí rííusunk íudaíos mÉÖéléséí ásK 
eabár váláÖunk ÉÖórÉ váríuálásabbá 
válákI méÖás javasolomI ÜoÖó az érdÉkJ
lődők szÉmélóÉsÉn kaécsolódjanak bÉ 
bármÉlóák ÖöröÖkaíolákus szÉríaríásbaK 
ÍÖó nÉm csak a ÖöröÖkaíolákus szÉríarJ
íásokaí ásmÉrÜÉíák mÉÖI ÜanÉm sajáí 
láíurÖákus ÜaÖóománóukaí ás jobban mÉÖ 
foÖják éríÉnáK 

Azon rómaá kaíolákusok számáraI akák 
íöbbÉí szÉrÉínénÉk mÉgíudná görög 
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ÜoÖó mÉÖÖóónÜassakI akkor kéríÉm őíI 
ÜoÖó szÉrÉínék Éljuíná ÉrrÉ a íÉráéáára! 
Azí mondíaI ÜoÖó járíon aíóa áníézá Ézí 
a dolÖoíI dÉ ő ás mándÉnbÉn sÉÖííÉná foÖI 
és  íámoÖaí  ÉnÖÉm!  bz  íÖó  ás  íöríéní!  
bkkor ülíünk lÉ járíon aíóávalI 
bÉszélíük mÉÖ a íÉÉndőkÉí és íríuk mÉÖ a 
jÉlÉníkÉzésí ádÉ a eázba! haéíunk ÉÖó 
ádőéoníoí és arra ás Élváíí járíon aíóaK 
héézÉljéíÉkI már a másák ÜéíÉn Üéífőn 
bÉ ás kÉllÉíí kölíöznöm a eázba! EOMNPK 
novÉmbÉr 4JénFK AzíI ÜoÖó ÉlándulJ
Üaííam ÉzÉn az úíonI Ézí járíon aíóának 
és dábor aíóának köszönÜÉíÉm! eálás 
vaÖóok nÉkák éríÉ! Azí íudnoíok kÉllI 
ÜoÖó járíon aíóa naÖóon sokaí 
bÉszélÖÉíÉíí és íörődöíí vÉlÉmI és a 
szívén vásÉlíÉ sorsomaí!  Ő Üívía fÉl a 
fáÖóÉlmÉmÉí nÉm ás ÉÖószÉrI ÜoÖó 
málóÉn mÉnnóá vÉszélónÉk ás vaÖóok 
káíévÉ! Bár bÉvallomI sokszor nÉm 
ÜallÖaííam ráI sokszor okozíam nÉká 
csalódásí és fájdalmaí! bzérí szÉrÉínék 
bocsánaíoí kérná íőlÉ!  

josí vászoní folóíaíom ÉÖó jó ÜírrÉl! 
jár közÉl R ÜónaéjaI ÜoÖó Élándulíam 
ÉzÉn az úíon! pzÉrÉínék maradná Ézuíán 
ásI és új ÉmbÉrkéní vásszaíérná közéíÉkK 
TudomI sokan csalódíaíok bÉnnÉmI dÉ 
íÖérÉmI ÉzÉníúl máskééé lÉsz! Amáí áíí 
íanulíam és ÜalloííamI és amárÉ 
rádöbbÉníÉm és amáí mÉÖéríÉííÉmI azí 
szÉrÉíném íovábbvánná az élÉíÉmbÉ! 

 harácsonókor kéí mÉÖlÉéÉíés ás érí! 
blőször dábor aíóa és pzÉkulÉsz gudáí 
láíoÖaííak mÉÖK ríána karácsonó 
másnaéján ÉÖó család láíoÖaíoíí mÉÖ 
mánd a Üaí ÖóÉrÉkkÉl ÉÖóüíí! bÖó kás 
élÉíÉí Üozíak ádÉ a eázba! pzámomra Éz 
volí a lÉÖszÉbb karácsonóá ajándékI amáí 
kaéÜaííam!  fíí ÉnÖÉdjéíÉk mÉÖI ÜoÖó 
köszönÉíÉí mondjak az ÉÖész 
ÉÖóÜázközséÖnÉk az ámááíokérí és 

szÉrÉíÉíÉkéríI és a családomnakI akák 
véÖáÖ mÉllÉííÉm volíak és szÉrÉínÉkI bár 
sok csalódásí és Öalábáí okozíam nÉkák!  

kaÖóon naÖó Érő volí számomra az 
áma és a rÉnÖÉíÉÖ bázíaíásI és azI ÜoÖó 
álóÉn sokan váríaíok és váríok vássza az 
ÉÖóÜázközséÖbÉ! kaÖó köszönÉí nÉkíÉk 
éríÉ!  

fíí méÖ ÉnÖÉdjéíÉk mÉÖI ÜoÖó külön ás 
káÉmÉljÉk valakáíI ÉÖó kás baráíomaíI 
CsÉrnóus Ároní! Aká nÉkÉm a baráísáÖáí 
és a szÉrÉíÉíéí ajándékozíaI és ÉzzÉl 
vásszaadía az élÉíkÉdvÉmÉí! jár réÖÉn 
rájöííÉmI ÜoÖó a baráísáÖunkaí az 
fsíÉnnÉk köszönÜÉíÉm! héézÉljéíÉkI 
mándÉn ÜéívéÖén íríunk ÉÖómásnak 
ÉmaálÉnI íÖó íaríoííuk a kaécsolaíoí 
ÉÖómással! eálás köszönÉí fsíÉnnÉkI 
ÜoÖó mÉllém adía őíI mání ÉÖó 
őranÖóalí!  

jándÉnkánÉk kívánok áldoíí széé 
naÖóböjíá készülÉíÉí és áldoíí Üúsvéíá 
ünnÉéÉkÉí és a fÉlíámadí hrászíus 
szÉrÉíÉíéí!  

Áldd mÉÖ rrunk mándazokaíI akák 
ámádkoznak éríÉmI és a szívükbÉn 
Öondolnak rám! ÁmÉn 

TÉsívérá szÉrÉíÉííÉl: eánÖóá dábor 
 

mestszentámreá ÖöröÖkatolákusok – 
ánterjú a éarókussal 

Bár a rómaá kaíolákus és görög 
kaíolákus Égóház nagóon közÉl áll 
Égómáshoz Ea háíünk íaíalma ééldául 
íÉljÉsÉn azonosFI mégás nagóon kÉvÉsÉí 
íudunk ÉgómásrólK A éÉsíszÉníámrÉá 
rómaá kaíolákus íÉsívérÉánk közül azí ás 
csak kÉvÉsÉn íudjákI hogó íÉméloJ
munkban havonía íöbbször görög 
kaíolákus rííusú szÉnímáséí ás íaríanakK 
BÉmuíaíná rövádÉn az ÉgóházközségükÉíI 
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már az uíolsó rászoruló ás úÖó mÉní ÉlI 
ÜoÖó lÉszJÉ folóíaíás és mákor?KKK  

eáí íöbbÉn összÉnézíünkI a szÉmÉánk 
ÉÖó kácsáí bÉéárásodíak és nÉm lÉÜÉíÉíí 
más a válaszunkI csak azI ÜoÖó ágÉn! 
jéÖ OMNOJbÉnI a íélá Üónaéokban 
néÖószÉr volí mÉlÉÖ Ébéd oszíásI mÉlóÉí 
íovábbra ás az bléídáa családközösséÖ 
szÉrvÉzÉííI bonóolííoíí és fánanszírozoííI 
dÉ száníÉ mándÉn alkalommal már 
bÉsÉÖííÉííÉk a közösséÖünkből jó 
néÜánóanK höszönÉí éríÉ mándÉn ÉÖóÉs 
szolÖálaíban részívÉvőknÉkK 

A folóíaíás?  
Azíán OMNPJra a élébánáa íÉsíülÉíÉ 

mÉÖszavazíaI ÜoÖó az Ébédoszíás íÉljÉs 
kölíséÖÉáí áívállalja és fánanszírozzaK 

kÉm volí mÉníséÖI áíí lÉállná már nÉm 
lÉÜÉíÉííI éÉrszÉ örömmÉl ándulíunk ásméí 
nÉká a folóíaíásnakK      

bkkor már a íÉljÉs szÉrvÉzés a 
haráíász munkacsoéorí kÉzébÉn volíK 
kaÖóon sok szorÖosI az ÉlÉsÉííÉkÉn 
sÉÖííÉná akaró ÉmbÉrí vonzoííunk 
maÖunk mÉlléI akák a maá naéáÖ 
mÉllÉííünk vannak és lÉlkÉsÉn véÖzák Ézí 
az alázaíos munkáíK 

 
mÉrszÉ Éz nÉm ÉÖó zárí csoéoríI ádÉ 

bárká csaílakozÜaíI fÉlÉkÉzÉííől füÖÖÉíJ
lÉnülI akár olóanok ásI akák nÉm ÜívőkI 
Éz nálunk nÉm fÉlíéíÉlI csak valamá 
rÉndszÉrÉsséÖÖÉl íudnának részí vÉnnáI 
akár a szabadádÉjükÉí ás fÉláldozva 

ÉbbÉn a naÖóon széé szolÖálaíbanK 
blÖondolkodíunk azon ásI ÜoÖó 
ÉsÉílÉÖÉsÉn nÉm csak íÉsíá íáélálékkalI 
ÜanÉm lÉlká íáélálékkal ás szolÖálJ
ÜaínánkK rÖóanás mÉÖÉsÉíí Éz ÉÖóák 
Ébédoszíás alkalmávalI ÜoÖó már ííz óra 
körül ÉlkÉzdíÉk ÖóülÉkÉznáI és míÖ 
mÉlÉÖ íÉával és a éékséÖÉkből kaéoíí 
süíÉménóÉkkÉl kínálíuk őkÉíI az ÉÖóák 
csoéorí Ézí mondía szó szÉráníK „ fsívánI 
az rÉndbÉn vanI ÜoÖó álóÉn fánom ízÉs 
íÉával és süíÉménóÉkkÉl kínálnak 
mánkÉíI dÉ ÉsÉílÉÖÉsÉn valamá lÉlká 
íáélálékoí kaéÜaíunkJÉ valakáíől”? 
Abban a éállanaíban földbÉ ÖóökÉrÉzÉíí a 
lábamI ÜíríÉlÉn mÉÖ sÉm íudíam szólalnáK 
jajd ÜáríÉlÉn azí mÉrészÉlíÉm mondanáI 
ÜoÖó Üa van „áÖénó” a lÉlká íáélálékra ásI 
akkor mÉÖéróbálunk ÉzzÉl ás szolÖálnáK 
josí ÉzÉn ÖondolkodunkI öílÉíÉlünk:  Üa 
nÉm ás ÉÖó íÉljÉs másévÉl szolÖálnáI dÉ 
ÉÖóJkéí rövád ÉvanÖéláumá rész 
fÉlolvasásávalI annak rövád maÖóaJ
rázaíávalI ÉÖóJkéí dácsőííéssÉl és énÉkkÉl 
szÉbbé íÉnná a szombaí délÉlőííjükÉíK 
kosI ÉrrÉ ás várunk jÉlÉníkÉzőkÉíI akák 
ánkább álóÉn szolÖálaíban íudnának 
szívÉsÉbbÉn részí vállalnáK 

pzóval mÉÖóünk íovább a jézusá úíonI 
mÉrí nÉkünk nÉm lÉÜÉí más a 
szloÖÉnünkI mání az: „éhÉs volíamI és 
ÉnnÉm adíaíokI szomjas volíam és ánnom 
adíaíokI ádÉgÉn volíam és bÉfogadíaíokI 
nÉm volí ruhámI és fÉlruházíaíok”K 

jondíaI hogó a kÉrülÉíbÉn észrÉvÉííék 
íÉííÉákÉíI kák sÉgííÉííÉk és íámogaííak az 
Ébédoszíásí? 

A jó Üír Üamar ÉlíÉrjÉdí a kÉrülÉíbÉn 
és naÖóJnaÖó köszönÉí mándazoknak a 
jóíÉvőánknÉk ásI akák csak ÉÖó 
íÉlÉfonÜívásraI vaÖó ÉÖó szóbÉlá kérésrÉ 
azonnal sÉÖííÉííÉkK TöbbÉk közöíí 
mándÉn alkalommal sÉÖííséÖünkrÉ volí a 
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éÉsíszÉníámrÉá  kaÖóJmékséÖI akák PMJ4M 
kÖ kÉnóÉrÉí ánÖóÉn bázíosííoííak száJ
munkraK 

Azíán köszönÉí a éÉsíszÉníámrÉá Balá 
AfrámJéékséÖnÉk EkÉmÉsJhásfaludá 
sarokFI akák száníén mándÉn alkalommal 
ánÖóÉn bázíosííoííák számunkra az édÉs 
és sós ééksüíÉménóÉkÉíK aÉ volíI ÜoÖó a 
vÉcsésá háréáíáJsavanóúsáÖ adoíí ánÖóÉn 
4MkÖ káéoszíáíI nÉkák ás Üálás köszönÉíK 
p éÉrszÉ köszönÉí az önkormánózaínak 
ásI ÜoÖó íöbbször ás ánÖóÉn juííaííak 
mánkÉí burÖonóáÜozK Továbbá Üálás 
köszönÉí azon naÖóon kÉdvÉs 
ÜázaséárnakI akák íöbbször ás mÉÖláJ
íoÖaííak mánkÉí az Ébédoszíások alaííK 
pajnos méÖ a nÉvükÉí sÉm íudomI íalán 
névíÉlÉnÉk akaríak maradná J mání 
ahogóan gézus mondja „íÉ éÉdág amákor 
adománóí adszI nÉ íudja a bal kÉzÉdI máí 
íÉsz a jobbI hogó adakozásod íáíokban 
íöríénjék…K JI mÉrí odajöííÉk ÜozzámI 
mÉÖköszöníék munkánkaí és áíadíak ÉÖó 
borííékoí és csak annóáí mondíak: „já 
ÉzzÉl szÉrÉínénk sÉÖííÉná a szolÖáJ
laíukaí”K  

És véÖülI dÉ nÉm uíolsósorban 
azoknak a közösséÖbÉlá ÜívÉknÉk ás 
Üálás köszönÉíI akák járíonJI állíÉívÉ 
dábor aíóának adíák áí szÉmélóÉsÉn 
adománóaákaíI vaÖó a íÉmélomban 
ÉlÜÉlóÉzÉíí karáíász éÉrsÉlóbÉ dobíák 
bÉlÉ Üozzájárulásukaí az ÉbédoszíásÜozK  

A jó fsíÉn áldásáí kérjük mándJ
annóáukraK 

solíJÉ valakáI akánÉk sorsa 
szÉmélóÉsÉn ás mÉgrÉndííÉíí? 

pzáníÉ bármÉlóák rászorulóval 
bÉszélÖÉíÉkI mándÉÖóákőjüknÉk különJ
külön ás mÉÖdöbbÉníő és ÉÖóbÉn 
mÉÖrÉndííő a íöríénÉíÉK Azérí kéí ÉsÉíÉí 
mÉÖÉmlííÉkK san ÉÖó anóukaI már nÉm 
ás íudom öíI vaÖó Üaí ÖóÉrmÉkkÉlI akákÉí 

ÉÖóÉdül nÉvÉlK Azí ÜászÉmI ÚjéÉsíről jár 
ÜozzánkK jávÉl anóaszállón van a 
ÖóÉrmÉkÉávÉlI oíí Élláíásí sajnos nÉm 
kaénakI íÖó naééalonkéní kénóíÉlÉn 
járná a városíI és kÉrÉsá azokaí a 
ÜÉlóÉkÉíI aÜol éééÉn éíÉlíI vaÖó 
élÉlmászÉrí oszíanakK sanI ÜoÖó a íÉljÉs 
naéja íÖó íÉlákI s Üa szÉrÉncséjÉ vanI 
összÉÖóűlák annóá élÉlÉmI ÜoÖó 
másnaéra íud Énná adná a ÖóÉrmÉkÉánÉkK 
pzörnóű! 

A másák ÉsÉí: van ÉÖó ádős Üázaséár a 
közösséÖünkbőlI akáknÉk a fáa jÉlzáloÖoí 
vÉíí fÉl a ÜázukraI svájcá frankosíI azíán 
sÉ szóI sÉ bÉszéd külföldrÉ íávozoííI 
azóía náncs Üírük a fáukrólK A ÜáíÉl 
közbÉn a Üáromszorosára nőííI s éÉrszÉ 
nÉm íudják fázÉíná a kás nóuÖdíjukból a 
Üavá íörlÉszíésíK jávÉl a Öází már lÉkaéJ
csolíákI szÉrÉííünk volna nÉkák vánná 
íélárÉ íűzáfáíK Csak annóáí mondíakI ÜoÖó 
már fölöslÉÖÉsI mÉrí a bank íörlÉszíés 
Öóanání ÉlváííÉ a csÉréékálóÜáí 
EborzaszíóF!!! sállanóuk ás csak annóá 
van a lakásbanI amÉnnóáí ÉlőrÉ káríóán 
fÉlíölíÉnÉkK Áérálásban véÖÉ a 
kálakolíaíásá moraíóráumnakI nÉm 
íudjákI má lÉsz vÉlükK jándkÉííÉn ÜÉívÉn 
évÉn íúl vannakK jándÉn jó szándékú 
íanács számukraI már csak okoskoJ
dásnak íűnákK pokaí nÉm lÉÜÉí ÉzÉkÜÉz a 
íöríénÉíÉkÜÉz ÜozzáfűznáK ea anóaÖálaÖ 
nÉm íud az ÉmbÉr sÉÖííÉnáI álóÉnkor már 
jobb csÉndbÉn maradnáK   

kABfT – kaÖóböjtá ffjúsáÖá 
Találkozó O0N4 

 
A aélJmÉsíá ffjúsáÖá córum álíal 

mándÉn évbÉn mÉÖszÉrvÉzÉíí kABfT a 
szÉmÉrÉíÉlÉéáI éÉsíÉrzsébÉíáI ámrÉáI 
soroksárá és a lőráncá főélébánáára járó 
ElélÉkbÉn mándÉnkéééÉnF fáaíalok 
íalálkozójaK Az ÉÖó Ésíés lÉlká éroÖram 

mesíszeníimrei Örömeírievél   O014. eúsvéí 

 

T 

mándÉn naÖóböjíbÉn más ÜÉlószínÉn 
kÉrül mÉÖrÉndÉzésrÉI és az áfáÜáííanosok 
naÖóböjíá készülÉíéí Üávaíoíí ÖazdaÖííanáK 
fdén mÉsíÉrzsébÉí volí a ÜÉlószínI és 
körülbÉlül öívÉnÉn vonulíunk véÖáÖ a 
íÉrvÉzÉíí úívonalonK Témája az 
bvanÖéláum örömÉ  – fsíÉn áráníunk való 
szÉrÉíÉíénÉk mÉÖnóálaíkozása a 
kÉrÉszíúíbanK  

oövád ÖóülÉkÉzés uíán fél T körül a 
kÉrÉszíúí az ÉrzsébÉíá ÖöröÖkaíolákus 
íÉmélomban kÉzdődöííK maéé jáklós 
aíóaI a íÉmélom ÖöröÖkaíolákus éaéja 
rövádI dÉ íaríalmas bÉvÉzÉíővÉl ándííoíí 
mánkÉíK BÉszédébÉn szólí a kÉrÉszívÉíés 
jÉlÉníéséről és foníossáÖárólI a 
kÉrÉszívÉíés és a kÉrÉszíúí éárÜuJ
zamáról: mándkÉííő ÉÖó mÉÖÉmlékÉzésá 
formaI mÉlóbÉn hrászíus szÉnvÉdésérÉ 
ÉmlékÉzvÉ má ás maÖunkra ölíjük sajáí 
kÉrÉszíünkÉíK A hrászíussal véÖáÖjárí 
kÉrÉszíúí mÉÖíaníí mánkÉí arraI ÜoÖóan 
lÉÜÉí szÉnvÉdésÉánkÉí fsíÉn Élé ÜÉlóÉznáK  

A kássé alíÉrnaíív kÉrÉszíuíunknak S 
állomása az ÍíélÉíI hÉrÉszíÜordozásI 
pámonI sÉronákaI blÉsés és hÉrÉszírÉJ
fÉszííés volíK Az úívonal a ÖöröÖJ
kaíolákus íÉmélomíólI az ÉvanÖélákus 
íÉmélomnál mÉÖállvaI a kaíolákus 
íÉmélomáÖ íaríoííI mÉsíÉrzsébÉí ÉÖó 
éanÉlíÉlÉéén áíK A fáklóás mÉnÉí 
énÉkÉlvÉ ÜaladíI ádőnkéní mÉÖJmÉÖállva 
ÉÖó állomás íöríénésÉáről mÉÖÉmJ
lékÉzvÉK Az állomások sokréíűÉk volíakI 
ÜászÉn mándÉÖóákrÉ másJmás élébánáa 
fáaíaljaá készülíÉk fÉl íanúsáÖíéíÉllÉlI ÉÖó 
rövád színjáíékkal vaÖó bábláaá 
részlÉíÉkkÉlK kÉkÉm káÉmÉlíÉn íÉíszÉíí 
az ÉvanÖélákus íászíÉlÉíÉs és kás 
csaéaíának ajándékaI uÖóanás ÉÖó 
állomás ÉrÉjéáÖ bÉkaécsolódva 
ÉlmélkÉdéssÉl és ÉÖó kÉdvÉs dallal 
készülíÉkI íökélÉíÉsÉn Élíalálva a 

kÉrÉszíúí maÖánóos komolósáÖa mÉllé 
járó ÉvanÖéláumá öröm ÜanÖulaíáí ásK  

A kaíolákus íÉmélomÜoz érvÉ az 
uíolsó állomásI a kÉrÉszírÉ fÉszííés a 
szÉnímásébÉnI azon bÉlül ás az 
bucÜarászíáa íáíkában manáfÉszíálódoííI 
ÉzzÉl mélíó zárásí adoíí a lÉlká 
éroÖramnakK Áldozáskor a kÉrÉszíÉí 
mÉÖéránívÉ kÉrülÜÉííünk közÉlÉbb a 
szÉníséÖ lénóÉÖéÜÉz: “bz az én íÉsíÉmI 
amá ÉríÉíÉk adaíák”K 

A lÉlká éroÖramoí lÉzárva a élébánáán 
szÉndvácsÉk és íÉa mÉllÉíí volí 
lÉÜÉíőséÖÉ a részívÉvőknÉk köíÉílÉn 
bÉszélÖÉíésrÉK Az ÉsíénÉk V uíán lÉíí 
véÖÉI dÉ a Üáííanosok állííása szÉrání 
mÉÖéríÉ éár órára oííÜon ÜaÖóná a lÉckéíK 
J  EsÉraF 

 
 

eála és köszönet az elmúlt öt 
hónaéért! 

 
jání azí íöbbÉn ás íudjáíokI a íavalóá 

évbÉn sajnos ÉÖó méló szakadék fÉlé 
ándulíam ÉlI aÜonnan már azí ÜáííÉmI 
náncs vásszaúí! Tavaló kéíszÉr ás volíam 
kórÜázban: ÉÖószÉr májusbanI uíána nÉm 
sokkal később szÉéíÉmbÉrbÉn! Azí nÉm 
szÉrÉíném részlÉíÉznáI ÜoÖó máérí! Az 
uíolsó korÜázba kÉrülésÉm uíán maÖam 
ás rájöííÉmI ÜoÖó Éz íÖó nÉm mÉÜÉí 
íovább! Amákor dábor aíóa az uíolsó 
kórÜázba kÉrülésÉmkor bÉní volí nálamI 


