„Jó annak, aki gyakorolja az irgalmat, aki szívesen ad kölcsön, és tetteit
az igazsághoz szabja!”
(Zsolt 112,5)
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„Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék…”
Templomunk Kapisztrán Kórusa és a
solymári Corvinus Vegyeskar Egyesített
Énekkara Kárpátalján töltötte 2016 júliusának első napjait. Hosszú utazásunk
első napján a Vereckei hágóig utaztunk.
A káprázatos táj, sétánk az emlékműhöz
még szemerkélő esőben is fölemelte
szívünket.
Nagyszőlősre érkezve elfoglaltuk
szállásunkat az egykori ferences kolostorban, amely ma Lelkigyakorlatos Házként fogad vendégeket. Első pillanattól
kezdve otthon éreztük magunkat Nagyszőlősön. Jó érzés volt napról napra
megpihennünk a kárpátaljai magyar
ferencesesek felújított, rendezett és gondozott központjában.
Szombaton Husztra utaztunk. Kiadós
erdei séta vezetett föl a romvárhoz, ahol
páratlan panoráma tárult elénk. Plébánosunk, Jónás atya kalauzolt bennünket
mindvégig. Anekdotái és rögtönzött
történelemórái utazásunk minden mozzanatát tartalommal töltötték meg. Be-

mutatta a várost és számos érdekességet
mesélt. Így került szóba, hogy a fűszerpaprika Kárpátalján nem nagyon terem
meg, azonban mégis használják, hiszen
az egykori faúsztatók és ácsok valaha
egészen Szegedig dolgoztak, a fűszert
pedig fizetség gyanánt hozták magukkal
a Tisza felső vidékére.
Huszt másik kiemelkedő nevezetessége a vár mellet, a református templom,
Kárpátalja egyik legrégebbi temploma,
melyet a XIV. század végén eredetileg
Szent Erzsébet tiszteletére katolikusnak
szentelték. Józan Lajos református lelkész hosszasan mesélt a templom történetéről és felújításáról.
Kárpátaljai tartózkodásunk aranymetszése a szombat esti szentmise és
koncert volt Nagyszőlősön. A Kapisztrán Kórus tagjainak külön élmény volt
az este, hisz a kolostortemplom védőszentje is Kapisztrán Szent János, kinek
csontjai egyes föltételezések szerint épp
a nagyszőlősi várban rejtőzhetnek.

Aznap épp Sarlós Boldogasszonyt
ünnepeltük, amely Szűz Mária és Erzsébet találkozását jelenti: idén ezen a napon találkozhatott Buda, Solymár és
Nagyszőlős. Külön kedves hangulatot
adott az estének, hogy Magyar Gergely
atya nagyszőlősi házfőnök solymári
születésű, korábban pedig Budán szolgált tartományfőnökként. A hangverseny
után még hosszasan társalgott kórus és
közönség, bőven volt idő és kedv a közös lecsengésre, régi barátságok elevenedtek fel, újak köttettek.
Vasárnap izgalommal léptünk a beregszászi Szent Kereszt templom karzatára. Házigazdánk a helyi kántor, Irénke
néni volt, aki igazi népművelőként fog
össze gyerekkart, templomi kórust, egyházi közösséget. Öröm volt vele találkozni és beszélgetni. Az ünnepélyes
szentmisén Majnek Antal püspök atya a
bérmálás szentségének kiszolgáltatása
mellett az újonnan megalakult Egyházközségi Képviselőtestületért is imádkozott. A szertartáson énekkarunk Gounod
C-dúr miséjét énekelte, a helyi testvérekkel pedig együtt zengtük szép magyar
népénekeinket, közülük elsőként a
Szentlelket hívva: -„Szállj szívünkbe
nagy Isten, lélekadó Lélek!”. A szertartást követően rögtönzött hangversennyel
kedveskedtünk az ünnepelteknek, akik
ezt tapssal, jó szóval jutalmazták. Fölemelő volt látni, hogy végső állapotába
került Beregszászon a magyar kollégium
építése, ami vélhetően az akkreditált magyar tannyelvű főiskolát hivatott segíteni.
A szentmise után Munkács felé vettük az irányt, ahol első sorban a várban
időztünk, de fölkerestük Kendereskét is,
ahol Feszty Árpád „A magyarok bejövetele” című körképének vázlatai készültek. A kiadós nap végén Benén a Varga

pincészetben kaptunk jóízű borvacsorát.
Izgalmas volt betekintést nyerni egy
fiatal családi gazdaság életébe.
Mi, akik a Főváros zajos forgatagában napról napra csak loholunk, talán
épp azon bosszankodunk legtöbbször,
hogy nem működik tökéletesen az internet, vagy nem jön pontosan a troli. Nekik fő gondjuk, hogy a család megélhetését biztosító harminc éves munkagép
vajon meddig bírja. Mindeközben pedig
együtt élnek szeretetben. „Édesapám!
Bevezetné-e a vendégeket?” –szólt fiatal
háziasszonyunk a nagypapához…. Vendégszeretetüket jókora közös énekléssel
háláltuk meg.
Hétfőn hazafelé rövid kitérőt tettünk
Nemzeti Kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton. A néhány órás vendégség újabb látogatásra ösztönzött mindenkit. Egész kirándulásunkat átitatta a
ferences lelkiség a „Pax et Bonum” tisztasága a „béke és jóság”.
Kárpátaljai utunkon elkápráztatott
bennünket az egykoron és ma épített
értékek sokasága, az emberek közvetlensége, a sajátos keserédes életérzés, ami
mögül mégis oly sokszor mosoly születik. Az igazán mély nyomot azonban az
a nem téglából épített érték hagyta bennünk, amire a Szentírás azt mondja: -„
olyan kincsek, amit moly meg nem rághat, rozsda el nem emészthet és tolvaj el
nem lophat”. Ezt a kincset hoztuk magunkkal: hitet, összetartozást, együttélést, lelki erőt, kultúrát, s mindezek
által magunk is gazdagabbak lettünk.
Kárpátaljáról hazatérve Kölcsey versének utolsó sora immáron személyes
tapasztalatból is a lelkünkben cseng és
megerősít a kóruslétben: -„Hass, alkoss,
gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
Lógó Tibor karnagy

A 4-es számú BIK cserkészcsapat szeretettel vár lelkes lányokat és fiúkat
másodiktól tízedik osztályig. A heti őrsgyűléseket a szabadban, vagy a Fekete Sas
utcai helyiségben tartjuk.
Bővebb információk elérhetőségeinken:
Telefon:

Török Márton: +36 20 220 1307
Hamrák Anna: +36 20 488 6600

E-mail:

bikcsapat@gmail.com

Honlap:

facebook.com/bikcscs

Várjuk az 5-7 éves korosztály jelentkezését is
heti játékos foglalkozásainkra, a cserkészek
vezetésével.
Telefon:

Török Márton: +36 20 220-1307
Stark Eszter: +36 30 571-2851

Fiúk, lányok, minden ovis!
Vár mindenkit, így Téged is
a Majmócák csapata!
Állj készen, cserkészen
egy csudajó kalandra!

Az egyházi év ünnepei:
Szeptember 21., szerda, Szent Máté apostol és evangélista ünnepe.
Szeptember 23., péntek, Pietrelcinai Szent Pio áldozópap ünnepe.
Szeptember 24., szombat, Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe.
Szeptember 26., hétfő, Szent Kozma és Damján vértanúk ünnepe.
Szeptember 27., kedd, Páli Szent Vince áldozópap ünnepe.
Szeptember 28., szerda, Szent Vencel vértanú ünnepe.
Szeptember 29., csütörtök, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok
ünnepe.
Szeptember 30., péntek, Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító ünnepe.
Október 1., szombat, a Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz szűz és
egyháztanító ünnepe.
Október 4., kedd, Assisi Szent Ferenc ünnepe.

Humor:
Híveit korholja a plébános:
- Nem szeretitek igazán a templomokat, mert nem adakoztok! De Istent se szeretitek,
mert gyónni se jártok! Ne csodálkozzatok hát, ha az Isten sem szeret titeket. Ez abból is látszik, hogy már vagy egy éve egy lelket se szólított közületek magához!

Templomunk programjai (2016. szeptember 18. – 2014. október 2.):
Szeptember 25., Szentírás vasárnapja, a 18 órakor kezdődő szentmisén Bárdos
Harmadik miséjét énekli a Kapisztrán Kórus.
Október 1-jén, szombaton a 18 órakor kezdődő szentmisén a Kapisztrán Kórus
énekel. A szentmise után kóruskoncert lesz hazai és külföldi énekkarok közreműködésével. Részletek a plakátokon, mindenkit szeretettel várunk!
Október 2-án, vasárnap, a 11 órai szentmise keretében lesz templomunkban az elsőáldozás. Kérjük, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében, aki teheti, válasszon
másik szentmisét ezen a napon
Október 1-2-3, szombaton, vasárnap és hétfőn a 18.00 órakor kezdődő szentmiséken
Szent Ferenc atyánk tranzitusára készülünk, Zsombor atya vezetésével. A
tranzitust október 3-án, hétfőn 18.00 órakor ünnepeljük. Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Szeptember 13-ától újra indulnak a Kilátó mentálhigiénés szolgálat
segítőbeszélgetései a megszokott időkben. Ősztől a Kilátó keretében új csoportok is
indulnak. Továbbra is ajánljuk a testvérek figyelmébe. Részletek a plakátokon,
szórólapokon.
Azoknak a felnőtteknek, akik még nem részesültek a beavató szentségekben – azaz a
keresztségben, az oltáriszentségben és a bérmálásban - alapvető hitoktatást indítunk szeptembertől. Az irodában lehet jelentkezni. Kérjük a testvéreket, hogy ismerőseik között is ajánlják ezt a lehetőséget!
A plébánia jogi szolgálata várja a jogi ügyekben segítségre szorulókat. Az igényeket az irodában személyesen vagy telefonon lehet jelezni.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben
45.400.- Forint gyűlt össze, melyet a rászoruló családok, idősek megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
Templomunk tanévi működési rendje:
Miserend: H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;
Vas.: 630, 830, 1000, 1100 1230; 1800 és 1930.
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
Gyóntatás: H-Szo: 720-800, és 1800-1915; Elsőpénteken 720-815, 930-1030, 1730-2000;
Vas.: 800-1300 és 1730-2000.
Iroda:
H: 830-1100 és 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva.

