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Kedves Testvérek 

 

November első két napja összetartozik. 1-én a szenteket kérjük, hogy 

járjanak közben értünk; 2-án a szenvedő lelkek kérik a mi közbenjárásunkat. 

 

Szent Ágoston írja: Csodálkozol azon, hogy az embernek örök élete 

van? Nekünk két élet adatott. Az egyik idelent, a küzdelemre, a másik 

odafent, a küzdelem jutalmára. Amint ezt az életet elhagyod, úgy jelensz 

majd meg a másikban. Csodálkozol azon, hogy az embernek örök élete van? 

Csodálkozol, hogy az ember eljut az örök életre? Csodálkozz inkább azon, 

hogy Isten eljött a halálra érted. Mit csodálkozol az ígéreten, hiszen ily nagy 

zálogát kaptad!  

 

Anselm Grün pedig ezt írja: Élete alkonyán az ember szükségszerűen 

a halál mezsgyéjére ér. Az emberi bölcsesség jele, ha elfogadja ezt a határt. 

A halál léte felszólít bennünket, hogy mondjunk igent emberi korlátainkra és 

az Istentől ajándékba kapott határtalanságainkra is. A halál léte felszólítás, 

hogy itt és most teljes életet éljünk, és megsejtsük az élet ízét. Nem kell 

mindent belepréselnem ebbe a korlátozott időbe. Ha elfogadom határaimat, 

akkor hálás vagyok a pillanatért. Teljes egészében átélek minden percet. 

Abban a rövid időben, amelyben teljesen jelen vagyok, mindenből 

részesülök. A korlátozott időben megtapasztalom, az örökkévalóság 

határtalanságát.  

 

Ha már a mennyben vagytok, segítsetek minket, hogy mi is 

elérhessük célunkat, ha még a tisztulás állapotában vagytok, akkor mi 

imádkozunk értetek. 
Károly atya 
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Isten szeret engem 

 

Az idén is nagy lendülettel indult útjára az óvodás hittan a plébániánkon. 

Hétről-hétre egyre több gyermek csatlakozik a közösséghez. Minden egyes 

találkozó alkalmával játékokon, énekeken, kézműves foglalkozásokon 

keresztül ismerkedünk a mi Urunk tanításaival, Istenünk végtelen 

szeretetével, amit egymás között is gyakorolhatunk.  

A gyerekek az első, igazi keresztény szikrát a családjuk körében kaphatják 

meg, de mindemellett fontos a közösséghez való tartozás megélése is, hogy 

korosztályuknak megfelelő közegben, megszeressék az imádkozást, 

ismerkedjenek a templommal, a Szentségimádás titkaival, és mindezekkel 

együtt mi is készülünk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra  

Már hagyománynak tekinthető, hogy a gyerekekkel a Karitász karácsonyon 

közösen előadunk egy rövid Bibliai történetet, vagy egy Szent életét 

mutatjuk be, hogy a korábban szülött testvéreket megajándékozzuk.  

Sok szeretettel várjuk a gyermekeket óvodás kortól egészen (3 éves kortól) 

-1. osztályos korig, minden pénteken 16 órától a plébánián, hogy együtt 

haladjunk az úton.  

 

Bíróné Gera Nikolett és Lukács Judit 

 

Csatlakozzunk együtt a világméretű Szentségimádáshoz 

 

Krisztus Király ünnepe előtt egy nappal, november 24-én, 17 órától 

világméretű szentségimádás lesz, melyhez templomunk is csatlakozik. 

Ahogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága ezen 

alkalmakkor egyre nagyobb célokat tűz ki, úgy mi is - egyházközségi szinten 

- szeretnénk kitűzni egy a korábbinál picit nagyobb célt. Ezért buzdítunk 

mindenkit, hogy részvételével járuljon hozzá ahhoz, hogy emlékezve a 72 

tanítványra, legalább 72 testvérrel közösen imádjuk a légméltóságosabb 

Oltáriszentségben jelen levő Krisztus Urunkat. Az egy órás szentségimádás 

első 10 percében gyermek szentségimádás lesz, melyre minden óvodás, 

iskolás gyermeket, és természetesen a felnőtteket is várja Jézus.  

Lukács Judit és Lukács András M.K. 
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Mit is csinál egy kispap? 
 

Kicsit több mint egy éve kezdtem meg a papi képzést az Esztergomi 

szemináriumban és bátran állíthatom, hogy mára otthonommá vált. Jó 

érzéssel lépek be a kapuin és mélyülök el a mindennapi teendőkben és a 

készületben. Igen ám, de azok számára, akik nem laknak bent, sokszor 

misztikusnak tűnik, mivel ez egy igen zárt környezet és keveset mutat meg 

a világnak. Visszagondolva, számomra is titokzatos volt, de szerettem volna 

minél többet megtudni erről a helyről: Hogyan néz ki egy kispap átlagos 

napja? Pontosan mit csinálnak a papnevelde falai között? Mit tanulnak? 

Miért kell ehhez hat hosszú év? Ezekre a kérdésekre igyekszem választ adni, 

illetve egy kis ízelítőt adni egy kispap életéből. 

 

A szemináriumot leginkább egy kollégiumhoz tudnám hasonlítani, de 

természetesen ez sokkal több, mint egy szállás. Az első évfolyamot 

leszámítva – akik az épület legfelső szintjén vannak – mindenki külön 

szobában lakik. Ők kettesével, hármasával laknak együtt, hogy minél 

hamarabb kialakuljon az évfolyamban egy összetartó közösség. 

Napjainkat lelki programok és imádságok foglalják keretbe, hiszen már 

reggel hatkor szól a ház csengője, ami imádságra hív bennünket a kápolnába. 

Ugyanígy lefekvés előtt is megszólal a kis harang, hogy Istentől elbúcsúzva 

térjünk nyugovóra szobáinkba. A mindennapi misék mellett imádkozzuk a 

papi zsolozsmát, szentségimádást és különböző ájtatosságokat végzünk, és 

persze elmélkedünk. 

 

Második otthonunk a szeminárium után az Esztergomi Hittudományi 

Főiskola, ahol igyekszünk elsajátítani minden olyan tudást, ami későbbi papi 

életünkben szükséges lesz. Ezek közé tartozik a filozófia, a teológia és a 

praktikus tantárgyak, mint például a pedagógia vagy az éneklés. 

 

Valljuk ugye, hogy a test a lélek temploma, ezért elengedhetetlen, hogy 

rengeteget sportoljunk a sok imádság és tanulás mellett. Lehetőségünk van 

focizni, kosarazni, úszni illetve akár a szeminárium edzőtermét is igénybe 

vehetjük. 
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Persze nem csak a házban vagyunk egész évben. Évi két alkalommal 

úgynevezett házkirándulásra megyünk, melynek során megtekintünk egy 

egyházmegyét. Legutóbb most ősszel a szombathelyi egyházmegye területén 

jártunk, ahol lehetőségünk volt végigmenni Boldog Brenner János utolsó 

útján. A legszebb része az volt, amikor a kezemben tarthattam az ereklyéjét 

és úgy mehettem az erdei úton. A kirándulások mellett különböző 

találkozókra járunk, mint az ifjúsági, szerzetesi vagy a kispap találkozó. 

Továbbá évente egyszer húsvét negyedik vasárnapján a rektor úr döntése 

alapján kimegyünk egy plébániára, ahol tanúságot teszünk a hitünkről. 

 

Esztergom egy igazán csendes város, de természetesen sem az életformánk 

sem maga a hely nem kívánja meg, hogy eddigi életünket teljes mértékben 

elfelejtsük és hátat fordítsunk neki. Hiszen bármikor lehetőségünk van a 

városon belül találkozni ismerőseinkkel és barátainkkal, amire nem egyszer 

sikerült is sort kerítenem. A kapcsolattartásra mindig van lehetőség, akár 

telefonon, interneten, de még levélben is természetesen. 

 

Maga a szeminárium egy varázslatos hely, amit érdemes minden férfinak 

legalább egyszer megtekintenie. Ha Te is kíváncsi vagy és még nem 

kötelezted el magad, bátran ajánlom neked az egyházmegyében található 

szemináriumok nyílt napjait. Ezzel még nem hozol döntést, mindössze 

bepillanthatsz és saját szemeddel is láthatod, hogy a kispapok a legjobb 

arcok a világon! :) 

 

 

Hodászi Gábor Mihály 
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Szentségimádási iskola Rákosfalván 2018. tavaszán 

A SZENTSÉGIMÁDÁSsal, mint „vallásgyakorlási műfajjal”, még felnőtt 

fejjel sem tudtam mit kezdeni. Éreztem és tudtam, hogy szükségem lenne rá, 

de nem ment, és fogalmam sem volt róla, hogyan kell csinálni. 

Aztán egyszer csak hallottam, hogy a Városmajori templomban indult egy 

előadássorozat, melyet az általam kedvelt és nagyra tartott Fábry Kornél atya 

tart. Nagyon vágyódtam oda, de nem tudtam beilleszteni a programot az 

életembe, mert nem volt számomra alkalmas az időpont. 

Igen megörültem hát, amikor egy vasárnapi templomi hirdetésben 

meghallottam, hogy a mi egyházközségünkben is elindul a Fábry Kornél féle 

Adorációs iskola. Az eredeti Városmajori előadássorozaton ugyanis 

videofelvétel készült, melyet megkaphattak azok a Plébániák, akik 

vállalkoztak arra, hogy ezt az anyagot levetítik híveiknek. 

Az esemény megszervezését, lebonyolítását, vezetését Vizy Sanyi vállalta, 

akit én addig csak látásból ismertem, sose beszélgettem vele. Nagy 

meglepetés volt számomra aktivitása, mély hite, nyitottsága, közvetlensége, 

a „hallgatók, tanulók” irányába mutatott szerető, gondoskodó figyelme. Az 

iskola április 12. – június 14. között 12 héten keresztül, csütörtök este 8-1/2 

10 között került megrendezésre.  

Sanyi minden alkalomra pontosan és felkészülten érkezett. Az együttlét 

elején összefoglalta az elmúlt „óra anyagát”, a vetítés után pedig kiemelte az 

új anyagrész legfontosabb gondolatait. Beszerezte számunkra a tanuláshoz 

szükséges munkafüzetet és oktató könyvet, és gondoskodott arról is, hogy 

legyen kottája mindenkinek, merthogy minden héten egy - egy új taizéi 

szentségimádási dalt tanultunk. Az ének tanulásában – tanításában nagy 

segítséget nyújtott Paál Réka és Tomi, akik kitartó, szorgalmas résztvevői 

voltak az együttléteknek, miközben  a tanfolyam 3 hónapja alatt született 5. 

gyermekük. 

A résztvevők létszáma 10-15 között mozgott, ami valójában nem túl sok, de 

a szentségimádási iskola hónapjai alatt jó kis közösséggé formálódtunk. 

Nagy hálával Vizy Sanyi iránt és örömmel a szívemben gondolok vissza az 

iskolára, ahol megtanulhattuk, hogyan tudjuk a szentségimádás idejét 

Jézussal szoros baráti együttlétben tölteni, miközben letesszük terheinket, 

gondjainkat, félelmeinket, és feltöltődünk az ő végtelen, mindent átható 

szeretetével.                                                                                              P.Zs. 
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Új őrsöt indítunk 

 

Plébániánk cserkészcsapata, a 305. 

sz. Szent István cserkészcsapat 

új kiscserkész fiú őrsöt szeretne 

indítani a tanév második 

félévétől. Ehhez igényfelmérést 

végzünk, várjuk a kalandvágyó, 

természet iránt érdeklődő alsó 

tagozatos fiúk jelentkezését a 

305.cscs@gmail.com e-mail címen, 

vagy személyesen a 

cserkészvezetőknél. 

Ali Ádám 

roVERseny 

 

Szokás szerint idén is megrendezésre került a roVERseny, a cserkészvezetők 

akadályversenye (rover= felnőtt, 16 feletti cserkész), melyen Plébániánk 

cserkészcsapata három vezetővel képviselte magát. 

A szabályok a szokásosak voltak, négy fős csapatok indultak azzal a céllal, 

hogy a 10 állomásból minél többet megtaláljanak, és ott a feladatot a lehető 

legjobban teljesítsék. Ehhez rendelkezésre állt 10 óra, egy trükkös térkép 

(mely sokszor inkább hátráltatta, mint segítette a tájékozódást) és 

csapatonként egy bicikli (amit a legnehezebb terepen is hurcolnunk kellett). 

A helyszín idén Tihanyban volt, a festői félszigetet többször is alaposan be 

kellett járnia annak, aki az összes állomást teljesíteni akarta. A keretmesét a 

Bud Spencer – Terence Hill filmek adták, így a szokásos feladatok (mint az 

illatfelismeréssel kombinált dámajáték, a biciklireklám-forgatás, a dallam 

dúdoló verseny, a sörismereti kvíz vagy a biciklin egyensúlyozás közbeni 

céllövészet) mellett volt sör-virsli verseny, Bud Spencer - Terence Hill 

filmes teszt, és filmidézet-felismerés is. 
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Bár a versenyt végül nem sikerült megnyerni, mind nagyon jól éreztük 

magunkat, és már most kíváncsian várjuk, milyen kalandokkal készülnek a 

szervezők a következő évben. 

Érdekel a cserkészet, de valamiért kimaradt fiatalabb korodban? Ne búsulj, 

a cserkészmozgalom rengeteg élményt és izgalmat tartogat a középiskolás- 

és egyetemista korosztály számára is. Jelentkezz a 305.cscs@gmail.com e-

mail címen, vagy személyesen az egyik vezetőnél. 

Ali Ádám 

 

Cserkészportya Esztergomban 

Október első hétvégéjén a cserkészcsapat Esztergomba ment portyázni. Az 

időjárás nagyon szép volt, ideális a kiránduláshoz. A szombati túra után egy 

kicsit elfáradva, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva érkeztünk meg 

ebbe a történelmi városba. A Százszorszép őrs jelen lévő tagjai a 

naplementében a Szent Tamás kápolna előtt, egy helyi cserkésztiszt 

közreműködésével tették le a kiscserkész ígéretet. 

Vasárnap a mise után Hodászi Gáborral találkoztunk, s közösen fedeztük fel 

a várost. A bazilikában meglátogattuk Szepesdi Ervin, templomunk korábbi 

plébánosának a sírját, és még a kupolába is felmentünk. Vasárnap délután 

puszedlit majszolva a vonat ablakaiból intettük búcsút Esztergomnak. 

Ali Janka 
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