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Szent István Király Plébánia, Pomáz
Hírek, közlemények, sajtófigyelő,
közösségeink élete, felhívások, lelki írások.
idegen. Itt áll Péter apostolnak,
a kősziklának a levele. Tele
buzgósággal, lelkesedéssel, ujjongó örömmel, mikor e sorokat papírra veti. Igen lelkesítenek, és örömmel töltenek el
szavai, és merem érzelmekkel
is magamévá tenni, beleélve
magam Péter lelkületébe.
De, a tartalma azért mégis férfias komolyságot mutat. Meg-

Hitünk szolgálatra való
2Pét 1,2-7 (június 4. olvasmánya)
- Kegyelem és békesség töltsön el
benneteket Isten és a mi Urunk
Jézus ismeretében! Mindazokat a
javakat, amelyek az élethez és az
istenfélelemhez szükségesek, az
isteni hatalom ajándékozta nekünk
azáltal, aki minket saját dicsőségével és erejével meghívott. Általa
nekünk ajándékozta a rendkívül
nagy és értékes ígéreteket, hogy
ezek által részeseivé legyetek az
isteni természetnek, és megmeneküljetek a világban uralkodó vágyak romlottságától. Fordítsátok
tehát ti is minden gondotokat arra,
hogy hitetekkel szolgáljátok az
erényt, az erénnyel a tudományt, a
tudománnyal a mértékletességet, a
mértékletességgel a béketűrést, a
béketűréssel az istenfélelmet, az
istenfélelemmel a testvéri szeretetet, a testvéri szeretettel pedig a
felebaráti szeretetet.

hívásunk, mely az Atyától van,
Jézus Krisztus által, nem szól
kevesebbre, mint, hogy részeseivé lehetünk az isteni természetnek. Mit is jelenthet ez?
Nem mindegy, hogy az ember
felöl, vagy az Isten felöl, nézek
rá erre a meghívásra. Mert ha
az emberiségből – a világból
tekintek fel, akkor azt látom,
hogy vannak olyanok, akik ebből nem részesülhetnek, vagyis
kirekesztetté válnak. Ez nagyon emberi és pontosan ezért

Senki ne mondja nekem azt,
hogy hitvallásunk, Krisztusba
vetett hitünk, reményünk, és a
szeretet, mi által megerősödhet
hitünk, emberi érzelmektől
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nagyon elidegenítőnek, megalázónak látszó megkülönböztetése az emberiségnek. Ugyanakkor, ha Isten oldaláról nézek rá
erre a kérdésre, akkor úgy kell
néznem erre a problémára,
hogy, Isten minden embert
egyenlőnek teremtett, egy azon
szeretettel egyenlő esélyt adott
mindenki számára, ugyanakkor azt az esélyt, valahol, valaki, vagy valakik eljátszották,
elkótyavetyélték, vagy ellenkezőleg, megduplázták. Igen, szabad akaratunkkal felelősségünk van. „A jó és rossz közötti
választás lehetősége Istenhez
tette hasonlóvá az embert, de
egyúttal lehetővé tette a legnagyobb rosszat is, hogy elutasítsa a Teremtő szeretetét. Aki
élni tud szabad akaratával,
nemcsak saját sorsáért, hanem
embertársaiért is felelős. Ez a
különleges ajándék törékeny
kincs az ember birtokában.” –
mondja Gável Henrik atya a
2002. februári Új Ember hasábjain. „Az apa bűnéért vezekel a gyermek”, de még sincs
veszve minden. Ebben pontosan Jézus az a szolga, aki lenullázza mindegyikünk óráját.
Letehetem elé minden terhemet, és tiszta lappal kezdhetek,
van lehetőség! Csak meg kell
fogadnunk
Péter
tanítását.
Ahogy feladat volt ez korának
hívő embere számára, úgy feladat az most is: „Fordítsátok

tehát ti is minden gondotokat
arra, hogy hitetekkel szolgáljátok …”. És itt a minden gondon
van a hangsúly. Nem elég a
vallásosság, hívővé kell lennem, meg kell térnem. Számomra minden, de minden
dolognál, e világi vágynál, érdeknél fontosabb legyen az üdvösségem!
Péter apostol gyönyörűen felépíti, egyértelmű csillogó láncot
alakít ki arról, hogy mi mitől
függ, mi minek a következménye.
„(… szolgáljátok) az
erényt, az erénnyel a tudományt, a tudománnyal
a
mértékletességet, a mértékletességgel a béketűrést, a béketűréssel
az
istenfélelmet,
az istenfélelemmel a testvéri
szeretetet, a testvéri szeretettel
pedig a felebaráti szeretetet.”
Mi mire szolgál, miért van, mire használjuk, hogy üdvösségre
juthassunk, és egymást üdvösségre segíthessük. Az élet tiszteletének tanítása ez. Hogy az
Emberiség isteni természetűvé,
és Isten népévé váljon! Legyen,
minden tudatosságunk, felelősségünk arra törekvő Uram,
hogy végül megdicsőíthetünk
téged azzal, hogy hitünkkel
megszolgáljuk, hogy szeretsz!
Ámen
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A Hit éve 2013. november 24én, Krisztus Király ünnepén
fejeződik majd be. A pápa
szándéka szerint a Hit éve az új
evangelizációt, a keresztény hit
továbbadását
kell,
hogy
szolgálja.
Szent Ignác egy gondolata jut
eszembe: „Ha Őszentsége a
pápa
meghagyná,
hogy
Ostiában horgonyzó bármelyik
kéznél levő csónakba vagy
hajóba szálljak, még ha sem
kormányrúdja, sem árboca, sem
vitorlája,
evezője
s
egyéb
felszerelése sem volna, és hogy
rajta eleség nélkül szeljem át a
tengert,
nemcsak
nyugodt
lélekkel, hanem kész örömmel is
felszállnék rá.”
A pápa, egy későbbi nyilatkozatában kifejti: „A keresztény közösségeknek szükségük van
arra, hogy újból meghallják
Krisztus szavát, aki a megtérésre és az új evangelizációra
hívja őket. Ehhez pedig olyan
hithirdetőkre van szükség, akik
személyes és mindennapi kapcsolatban vannak Krisztussal,
ismerik, és mély szeretettel
vannak iránta.” (XVI. Benedek
pápa – 2012.05.11.)
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa XVI. Benedek pápa
szándéka szerint meghirdette a
Nagyvárosok Missziója nevet
viselő evangelizációs programot, amelyben 12 európai város vesz részt (Barcelona,

A Hit kapujában
II.
János
Pál
pápa,
a
Redemptoris missio kezdetű
enciklikájának 33. fejezetében,
már 1990 decemberében ír az
Új evangelizáció szükségességéről: „… az ősi keresztény országokban, olykor még a fiatalabb egyházakban is, ahol a
megkereszteltek egész csoportja elvesztette az eleven hit erejét, vagy már nem is vallja magát az Egyház tagjának, mert
életükben eltávolodtak Krisztustól és az Evangéliumtól.
Ebben az esetben "új evangelizációra" vagy "ismételt evangelizációra" van szükség.”
XVI. Benedek
pápa
szintén, folytatva elődjének munkáját, fontosnak és időszerűnek érzi az új
evangelizációt, ezért állította fel
az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát 2010 szeptemberében.
A tanács, 2011 márciusában
bemutatja az "Új evangelizáció
a keresztény hit átadására"
című püspöki szinódus vázlatát, amit a pápa 2012 októberére hirdet meg. A szinódus
kezdete (október 11.) egybe
esik a Hit évének kezdetével, és
a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójával.
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Lisszabon, Párizs, Brüsszel,
Frankfurt, Bécs, Varsó, Torino,
Zágráb, Liverpool, Dublin, Budapest).
A nagyvárosi missziós programban Bíboros atya felkérte
egyházmegyénk
plébániáit,
hogy vegyenek részt a Hit kapuja keretében.
Május 28-án, Plébániánk kitelepült a többi egyházmegyés
plébániával együtt a Karizmák
ünnepén
Máriaremetére.
A
Pomázi Plébánia sátrában a
Szeretetláng, a Hit és Fény közösség, a Karitász csoport, a
Biblia közösség, a Hitoktatói
munka, és a Játszóház mellett
bemutatkozott az Új Evangelizáció missziós előkészülete is,
már a Hit évére kaput nyitva.
Ez a kezdeményezés nem a
mienk, Szentatyától indul ki az
ötlet, és mert felismerjük, hogy
a mai zajos világban, ahol a
figyelmünket oly sok felesleges
dologgal igyekeznek elvonni, mi
megkíséreljük a lényegre irányítani: személyes kapcsolatomat Istennel nekem kell kialakítanom, hiszen, engem, személyesen váltott meg Jézus, és
személyes megtérésre hív, hogy
személyesen én üdvözüljek.
Erre szeretnénk mindenki figyelmét felhívni. Mert hiába
van egyház, pap, közösség,
ahogy Isten sem tud tenni értem semmit - úgy ők sem, ha
én nem vagyok cselekvő! De ez

a személyes Isten-kapcsolatom,
tudjuk, nem magányos csörtetés, átgázolás másokon, hanem
közösségi program, amennyiben a szeretet sem valósulhat
meg magányosságban. XVI.
Benedek pápa, a Hit Évére szóló apostoli levelében, a Porta
fideiben – A Hit kapujában írja:
„A hit megvallása egészen személyes és egyben közösségi
aktus is.”
Ebben az összefüggésben kerestük a találkozást a többi
plébánia missziós munkatársaival, hogy majd a tapasztalatok, és a felkészülés alapján itt
a városunkban is elmélyítsük
Krisztus megváltó hírét, Isten
feltétlen szeretetét.
Gondolatok, szellemiség, és
fogalmak tisztázásán keresztül
a magam Isten-kapcsolatát
élénkíteni, felfrissíteni, élőn
tartani, megújítani kell, ha mások számára is megmutatni
bátorságot veszek magamra.
Alázattal, szelídséggel megtenni
a magunk dolgát legelőbb, hogy
legyen mihez társuljon Isten
kegyelme.
Erről és ilyen dolgokról kezdeményeztünk, hívtunk beszélgetésre a sátrunkba felnőtteket,
míg gyermekeik közben eljátszottak. Felzárkózni a Szentatya hívása mögé nem illetlenség, sőt, talán bátorság; szeretetből, és szolgálatból akarjuk
tenni, Isten dicsőségére.
NJ
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800 mm. (Természetesen bírnia
kell a toronynak az elemi erők
okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a
felső szintig max. 0,25 mm lehet. Ebbe bele kell szerelni a
víz, gáz, csatorna, felvonó és
minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékei. A torony
belsejében nem lehet semmi.
Kívül-belül teljesen simára,
egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás
nem lehet rajta. Ennek ellenére
a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő,
emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a
mérnök szabhatja meg, bármilyen magas öszszegben.”
Elvette a papírt a titkárnőjétől,
és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne
a bizonyíték.
- Nem értjük, hogy mi akar ez
lenni.
- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és
folytatjuk a sajtóértekezletet.
A nagy érdeklődést kiváltó
eseményre jó néhány neves

A Teremtő létezése
Egy multimilliomos vállalkozó
sajtótájékoztatót tartott, ahol
az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?
- Nézzék, nekem számtalan
üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban darálót, és
sok egyebet gyártunk. Egy autó
140-150 ezer alkatrészből áll,
de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a
gyártás. No de vegyük csak a
darálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal
lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak
több napon át kell gyakorolnia
ennek módját. Ha nekem ezek
után azt állítja valaki, hogy a
több milliárdszor bonyolultabb
világegyetem megalkotásához
nem kellett a Teremtő, az nem
normális.
- Rendben van, de mivel tudná
Ön kézzelfoghatóan bizonyítani
a Teremtő létezését?
A gyáros észrevette a gúnyos
felhangot, és diktálni kezdett a
titkárnőjének: „Pályázat. Építészmérnököt
keresek,
aki
megtervez, majd kivitelez egy
toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 mm. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz
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építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szól
ironikusan a házigazda. Kérem
az első jelentkezőt, tegye meg
ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást,
kivitelezhető terveket fogadok
el.
Néhány percnyi vita után a
szakma legismertebb építésze
dühösen megjegyezte:
- Rendben van, én már kiestem
a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!
A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkező? Ha
nincs, akkor kérem, figyeljenek
jól, bemutatom az eredetit!
A titkárnő átnyújtott neki egy
hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle
egy ép búzaszálat, szép, tömör
aranykalásszal.
Azután
így
szólt a jelenlevőkhöz:
- Igazuk van Uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk
mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is,
nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek.
Figyeljenek kérem, kör alakú a
szára, átmérője pontosan 4
mm. A magassága ennek éppen
200-szorosa, azaz 800 mm. A
fal vastagsága mindenütt 0,25

mm. Kívül sima, belül üres, az
összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a
vékony
falban
fut, no és ez a
csodálatos miniatűr
vegyi
üzem, a kalász
itt a tetején önállóan működik.
És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is
Isten teremtette. Értik az öszszefüggéseket? Ez a kis vegyi
labor 8-9-féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ez alatt
szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható
remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő
létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan
képességeit. Köszönöm, hogy
eljöttek ide megszemlélni Isten
teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek,
mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket
alkot, akkor létezik!
„Ami ugyanis megtudható az
Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne
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láthatatlan: örök ereje és isteni
mivolta, arra a világ teremtése
óta műveiből következtethetünk.
Nincs hát mentségük …” [Róm
1,19-20] (netes történet)

megfogalmazni, akkor is, ha
nehéz
megvalósítani.
Azt
mondhatnánk: mindaz, ami
megvéd a bűntől, ennélfogva
megóv a láthatatlan ellenségtől
is.
A kegyelem a döntő védekezés.
Íme, hogyan csökken mostanság a szentségekhez, különösen
a bűnbánat szentségéhez valójárulás. Ez nagy veszély, mert
nem lesz elégséges kegyelem
a
birtokunkban, hogy ellenállhassunk a
minket ostromló
hódítónak.
Ami az ártatlanságot illeti, az ártatlanságnak nagy ereje van. Egy gyermek erősebb az ördöggel szemben, mert ártatlan. Mindenki
emlékszik rá, hogy az apostoli
pedagógia hogyan szemléltette
szimbolikusan egy katona harci eszközeiben azokat az erényeket, amelyek sérthetetlenné
tehetik a keresztényt.
Szent Pál leírja az egész római
harci felszerelést: a keresztény
visel sisakot, pajzsot, kardot,
stb. Mert a védekezés, hogy
erősek legyünk, sokféle. A kereszténynek néha azért, hogy
éber, erős és harcias legyen, és
hogy bizonyos ördögi támadásokat elháríthasson, különleges önmegtagadásokhoz kell
folyamodnia. Ezt is Jézus

VI. Pál beszéde a
Sátánról (részlet)
1972. november 15-én, a szentatya szükségesnek látta, hogy
egy általános pápai kihallgatáson beszéljen e témáról. Olyan
világossággal és teljességgel
tette ezt, hogy emlékezetbe idézi az erre vonatkozó teljes bibliai és teológiai tanítást. A felvételről átírva közöljük a beszédet:
„Mi tudjuk, írja János apostol,
hogy Istentől születtünk, igen;
de az egész világ "totus in
maligno positus est - a rossz
hatalma alá van vetve [teljesen
a gonoszságban fetreng - Békés-Dalos ford.]", a gonosz hatalma alá: a gonosz egy személy. És ez az, amit az első
kérdésre válaszolhatunk, arra,
hogy hogyan ismerhető fel az
ördög.
"Vigilate et orate ut non intretis
in tentationem." ("Virrasszatok
és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.") A másik
kérdés: Hogyan védekezzünk,
mit tudok tenni azért, hogy
lelkemet, integritásomat az ördög cselekedeteivel szemben
megvédjem? A választ könnyű
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tanítja, aki azt mondja az apostoloknak, akik nem tudtak kiűzni egy ördögöt: "Eh, ezt az
ördögöt imádsággal és böjttel
kell kiűzni."
Íme az eszközök, amelyekkel
sok győzelmet érhetünk el, legyőzhetünk a gonosz által ostromlott bizonyos helyzeteket.
Az apostol megadja a fő irányvonalat: "Ne hagyjátok, hogy
legyőzzön titeket a rossz!", válj
annyival jobbá, hogy "Győzd le
a rosszat jóval!".
Tehát, a jelenlegi viszontagságok tudatában, amelyekben a
lelkek, az Egyház, a világ található, próbálunk értelmet és
hatóerőt adni legfőbb imádságunk szokásos kérésének: "Mi
Atyánk, szabadíts meg minket
a gonosztól!" Így érvényesüljön
apostoli áldásunk.”

Zarándokút
gába

vette az irányt, de az ott lévő személyzet látva a helyzetet, egy határozott „fiatalember” felszólítással
rendet teremtett!
Átérve Szlovákiába, többen is friss
jó levegőért epekedtek, azt később
hidegnek találván, a levegőt befúvó elzárásáért könyörögtek!
Kicsit késve megérkeztünk Prága
városába, ahová annak idején
Szilágyi Erzsébet levele, örömhírt
vitt a szomorú fogságba! A sikeres
szobafoglalások után, indultunk
városnézésre, az apostolok lován!
Majd metróval folytattuk az utunkat, és a Vencel tér tetejére tettük
ki magunkat! Ott Tamás nevű
idegenvezetőnk tartott részletes
ismertetőt, a tér végére érve elhagytuk a szép virágokkal díszített
mezőt!
Közben elmondta, hogy a Csehekkel nézeteltérésbe ne kerüljünk,
mert a vita lezárásának megoldásaképpen, ablakon át az utcára
kerülhetünk!
Meglátogattuk
a
Havas Boldogasszony szép templomát, énekelve-imádkozva. Kértünk az utunkra egy kis felülről
jövő támogatást!

Prá-

(2012. április 26-tól 28ig.)
Április havának 26. napján indult
a zarándokok csoportja, a Prágába
vezető zarándokok útján!
Útközben az egyik házaspárt a
katapultülésből kilőtték, Ők utána
órákig az ülőhelyüket keresték! A
buszunkra valahogy egy ásványiz
palacknak álcázott bomba is felkerült, de szerencsére nem robbant,
csak repült, Így közvetlen életveszélybe senki sem került!
Az első technikai szünet helyszínén egyik ifjú titán, a női mosdóba

A nap befejezéseképpen vacsorázni mentünk, de, hogy a vacsoránk
ne higgye, hogy valamilyen kutya
ette meg, utána egy kis prágai sört
is lenyeltünk! A sikeres bőséges
vacsora, és a prágai sör hosszan
elnyúló hatására, nem mindenki
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akart korán elnyújtózni az ágyában! Egyes virgonc sörözők, mint
a lovak úgy nyerítettek, másnap
este büntetésből magukba sört
nem tölthettek!
Egyik utastársunkat otthon hagyott párja már nagyon hiányolta.
Küldött neki egy sms-t, de ő már
Prágában SVEJK a derék katonára
szemet vetett; reméli, hogy ezután
a kis botlásért még haza mehet!
Pénteken reggel újrakezdtük a
napi programunkat, busszal a vár
közelébe vitettük magunkat! A
várban az idegenvezetőnk tartott
mindenre kiterjedő részletes ismertetőt, egésznap őt hallgatva
ismeretekre szomjasan követtük
őt!

figyelmét! Az elterelő hadművelet
jól sikerült, így minden sétahajózásra vágyó, indulás előtt a hajóra
felkerült! A hajóállomás felé vezető
úton sok ötlet előkerült, volt olyan
is ha nem érnénk el a hajót, a
hídról fejest ugorva, a hajóra vagy
a vízbe mindenki valahogy odakerül! A nagyon szép látvány mindenkit kárpótolt, így az esti sétahajózás mindent feledtető szép
látvány volt!
Tiszteletünkre a sétahajó még a kék
Duna keringőt is
próbálta
eljárni,
hogy a szolgáltatás
minőségére ne tudjon senki reklamálni! Kiderült az
is, hogy a hajón rendelt sör nagyon keserű is lehet, mikor elénk
teszik az áráról kiállított cekket!
Az ifjú „Titán” barátunk azt hitte,
a sör árában a pincér lány is benne volt, megkérdezni nem merte,
mert vele élete párja is ott volt!
Az egész napos gyalogtúra hoszszan elhúzódó hatására, sokunknak, mint a rezgőnyárfa úgy remegett a lába! Nagyon vártuk már,
hogy valahogy bekerüljünk az
ágyba!
Szombat reggeli után kirámoltuk a
Billát, hazaviszünk mindent, amit
a szemünk jónak lát! Egyik zarándok társunk, hogy a délelőtt tízkor
induló buszt le ne késse, beállította a mobiltelefonját reggel hat órára, mert tőle úgy kérte.
Sikerült is, a mobilja nulla óra hat
perckor megszólalt, azonnal rájött,
hogy olyan korán felkelni nem
óhajt! Gyorsan vissza is rendezte

Láthattuk Mátyás királyunk ifjúkori lakhelyét, onnan ő csak egy
ajándék hölggyel hagyhatta el kijelölt lakhelyét! A prágai Jézuskánál
Ferenc atya tartott egy lélekemelő
Szentmisét, utána mindenki elfogyaszthatta a turista ebédjét!
Vacsoránkat kicsit előbbi időpontra kértük, hogy az este kilenckor
induló sétahajót még elérjük. Valahogy a gyorsítás túl lassúra sikerült, mert a vacsoránk kiosztása, és az italunk kifizetése túl sok
időbe került! Hogy mégis elérjük a
sétahajó késleltetett indulási idejét, küldtünk ajándékba három
lányt, hogy eltereljék a kapitány
9

magát az álmok mezejére, így reggelig igaz részletre, két éjszakát
aludt egybe!
Tíz óra előtt Prágától elbúcsúzva,
indultunk Telc városába, az oda
utazókat
SVEJK már a
vendéglőben
várta!
Nagyon
szép
látvány
volt a világörökség része, mindenki a maga aznapi szép élményét begyűjtötte! Az
egyik házaspár a kútból kifolyó
vizet tesztelte, nagyon hidegnek
találta, melynek hatására a térre
bevonuló motorosokról azt hitte,
hogy az az ő rémálma!
Ilyen sok szép maradandó élmény
begyűjtése után, indultunk a hazavezető zarándokok útján! Útközben azért még egyszer megálltunk, és minden barnának látszó
sört felvásároltunk, majd otthon
derül ki, hogy milyen vásárt csináltunk!
Végül ne feledkezzünk meg az ifjú
Lőrinc barátunkról. És az őt követni próbáló mamáról! Mert a
Lőrincet lemeríteni nem lehetett,
néha a mamája ahol lehetett, pihent egy keveset!
A szép időt privát meteorológusunknak köszönjük meg, a Bécsi
nagy esős kirándulás után, most a
hétágra sütő nap, kicsit bőrünket
színezte meg!
A szépre sikerült utunkat mindenkinek, aki szervezésben lebonyolításban részt vett, kérve rájuk
Isten áldását, köszönjük meg! És
várjuk, hogy még több ehhez hasonló utat szerveznek meg! Sofőrünknek pedig azt, hogy mindig

akkor kanyarodott, mikor az út is
kanyarodott!
Útközben Prága és Pomáz között
2012. április 28-án. Egy gyakorló
nyugdíjas zarándok, aki mindent
lát, hall és elbeszél!

Két üzenet a Batyus bálról
Tegnap este/ma hajnalban
szemlátomást egyáltalán nem
mi voltunk Timivel az egyetlenek, akik csodálatosan jól éreztük magunkat. Ezúton mondatik tehát köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában gondolattal, szóval, cselekedettel - hozzájárult a bál létrejöttéhez, ahhoz, hogy ilyen jó
hangulatban lehettünk együtt
egy estét, ennyit táncolhattunk, nevethettünk, beszélgethettünk,
ismerkedhettünk.
Azt hiszem, nagyon szép példája
a batyus bál annak, hogyan kell
egy
láthatatlan
igényre rátapintani. Timivel
úgy voltunk, hogy "hát, jó kezdeményezés, a kastély nincs
messze, miért ne menjünk el" ehhez a viszonylag langyos
hozzáálláshoz képest remek
élményekkel
tértünk
haza,
jócskán éjfél után.
Nem biztos, hogy tudatos volt,
de nagyon jól lett "belőve" a
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létszám és a helyszín aránya.
Ha sokkal többen lettünk volna, az már zavaró lett volna, ha
meg sokkal kevesebben, akkor
nem tudjuk "belakni" a zeneiskola koncerttermét.
Szintén nagyon jó érzés volt
látni, hogy "generációkon átívelő" kezdeményezést sikerült
megvalósítani. A húszas éveikben járóktól a nyugdíjasokig
minden nemzedék képviseltette
magát. (Ha egy kis nemzetközi
színt akarunk adni neki, akkor
különösen aktuális ez 2012ben, az "aktív idősödés és a
nemzedékek közötti szolidaritás
európai
évében":
http://europa.eu/ey2012/ey2
012.jsp?langId=hu)
Nagyon jól kiegyensúlyozott
volt a program is: változatos, és
szemlátomást mindenki megtalálta benne a magának valót.
Talán nem járunk messze az
igazságtól, ha ezt némely szervezők markáns regnumi múltjának tudjuk be.
A vetélkedő műszaki és tartalmi oldala egyaránt kiváló
volt:
jómagam
ugyan a "balparti"
"őspomáziak" közé
tartozom, de még így is akadt
néhány kérdés, ami újdonságot
jelentett. (Külön vidám volt figyelni, sokan mennyire beleélték magukat a játékba, ahogy

elharapózott a "harctéri láz".)
Köszönettel Gábor
Kedves
Mindannyian,
akik
szervezők, lebonyolítók és segítők voltatok!
Megmondom őszintén nem nagyon lelkesedtem a bál ötletéért, mert Lacival nem nagyon
vagyunk a táncparkett ördögei,
egy csomó program volt előtte,
olyan nyögve nyelősen indult
… szóval szombat este szívesen
maradtam volna otthon, papucsban, pokrócba tekeredve.
Nem igazán hittem az est sikerében, és abban, hogy minden
a helyén lesz a maga idejében.
Meg kell, hogy kövesselek benneteket! Nagyon jó volt a szervezés, jó volt a program táncos
és nem táncos elosztása. A teremben jól elfértünk, nem volt
gond a beléptetéssel sem. Szerintem a vetélkedő színvonalas
és ötletes volt, a kérdések tényleg próbára tettek bennünket.
Tetszett a tánctanítás is, és ha
nem fájt volna a lábam be is
álltam volna egy kicsit veletek
ropni.
Kedves Fiatalok! Nagyon ügyesek voltatok a segítésben, igazán mindenre odafigyeltetek.
Remélem ti is jól éreztétek magatokat és nem csak a robot
jutott nektek! Még egyszer
mindenkinek
köszönöm
a
munkáját és fáradozásait! Szeretettel
Ági
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Hirdetések
A hónap ünnepei: Június 1. Szent Jusztinusz / Június 3.
Szentháromság vasárnapja / Június 5. Szt. Bonifác / Június
10. Úrnapja / Június 11. Szt. Barnabás apostol / Június 13.
Páduai Szt. Antal / Június 15. Jézus Szent Szíve, Árpádházi
Boldog Jolán / Június 16. Szűz Mária Szent Szíve / Június 22.
Mórus Szent Tamás / Június 24. Keresztelő Szt. János születése / Június 26. Alexandriai Szt. Cirill, Szt. János és Pál / Június 27. Szt. László király / Június 28. Szt. Iréneusz / Június 29.
Szt. Péter és Pál apostolok / Június 30. A római egyház első
szent vértanúi
A hónap közösségi eseményei:
Június 1-2. - Zarándoklat Nagyfaluba / Június 8. 19 óra – Szívközelben / Június 9. – Bográcsozás a papkertben / Június 10. Úrnapi körmenet / Június 22-24. - Családos tábor
Keresse minden hónap elején Plébániánk hírlevelét a templomi újságoknál!
Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon:
http://www.pomaziplebania.hu/

Miserend
Pomáz:
Templom: Hétfő, Csütörtök
Kedd, Péntek Szombat
Vasárnap
Szent Miklós Kápolnában - vasárnap
Csobánka: Szombat
Vasárnap:

reggel 07 órakor
este 18 órakor
de. 9,30 órakor
este 18 órakor
reggel 8 órakor
este 16,30 órakor
de. 11 órakor

Honlapunk címe megváltozott! Még jelenleg rámutat a régi honlapunkra. Az új honlap fejlesztés alatt. Megértésüket köszönjük!
„HÍRLEVÉL”, a Szent István Király Plébánia értesítője
Megjelenik minden hónap elején, ingyenes kiadvány
Pomáz, 2013 Templom tér 8.
Tel./Fax: 06-26-325006
mail: pomaziplebania@gmail.com
Web:http://www.pomaziplebania.hu
Bankszámla szám: 11742087-20000569
12
12

Kiadásért felelős:
Erdődi Ferenc
Plébániai kormányzó
Szerkeszti:
Naszádos József
06-70-2232226
pomaziplebania@gmail.com

