
MÉGIS 
A becsületesség s ıszinteség sebezhetıvé tesz, 

MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT! 
 ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) 

Élni, de hogyan? 

Csak jól és szépen szabad és érdemes. Lehet? Csak Isten 
kegyelmével. 

Sövényt ültettem a kerítésen belül. Kicsit megszőri majd az utca 
szennyezett levegıjét. A régi parókiámról hozattam gyökeres 
vesszıket. Elültettem és néztem, mi lesz a csupasz vesszıkkel. A 
visszametszett vesszın láthatók voltak rostok, amibıl a vesszık 
formálódtak. És jó erıs kérgük is volt. Hát hogyan lesz ebbıl levél, 
virág, lomb? Egyszer csak megjelentek a vesszıkön zöldszínő
pontfélék. Aztán látom, hogy ezek puha levélszirmok, jött egyik a 
másik után. Hogyan csináltak levelet ezek a vesszırostok magukból? 
Hogyan tudta a puha levelecske áttörni a kérget? Hogyan bokrosodik, 
hogyan virágzik? Senki se oktatta, tanfolyamokat se végzett, nem is 
látszott, hogy sebbel-lobbal szorgoskodik. Csak egyszerre itt van, és 
hamarosan zöld sövény védi a házamat. 

Hát így kell élni. Belénk oltotta az Isten a képességet, hogy egy 
csodálatos világot alakítsunk ki magunkból. Személyi méltóságunkból 
fakadóan nekünk is együtt kell mőködnünk Istennel. Megismerni 
önmagunkat és a világot. Az elsıség mindig Istené.Az İ gondolatait, 
az İ törvényeit, az İ akaratát kell megismernünk.Ez az ismeret, vagy 
inkább az állandó „ismerkedés” a legnagyobb mővészet. Úgy is 
mondhatnám, hogy meg kell tanulnunk imádkozni. És ez az, amire 
csak a Szentlélek tud elvezetni. Persze itt is megvannak az emberi 
lépések, amellyel veszıdnünk kell. De nem szabad elfelednünk, hogy 
a Szentlélek nélkül gyöngék vagyunk – ahogy az Úr Jézus mondta – 
az Isten világába való behatolásra. A földi ismeretek elsajátítása 
mellett és annál jobban tanuljunk meg Istenre, a Szentlélekistenre 
figyelni. A legfıbb felkészülés a bérmálásra és a bérmálási kegyelmek 
felújítására ennek a figyelemnek az ápolása, ennek az Istenre érzı
lelkületnek érlelése. 

Béla atya 
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Szentmisék rendje:
Vasárnap 900

Kedd, Csütörtök, Péntek 1800

Szombatonként este az elkövetkezendı hetekben nem lesz 
szentmise. 

Máltai kápolna:
Vasárnap 1130

Gyóntatás a misék elıtt, vagy külön egyeztetett idıpontban 
lehetséges. 

Hivatalos ügyek intézése
Plébániai irodai fogadás bármilyen ügyben kedden és 
csütörtökön 1000-1300 ,  pénteken 1600-1700. 

Temetést, keresztelést és esketést legelıször a plébánossal 
kell egyeztetni. Telefon: 343-717 

A HÉTFİI ÉS SZERDAI NAPOKON NINCSEN 
SZENTMISE ÉS PLÉBÁNIAI FOGADÓ ÓRA SEM. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen látnák 
vendégül Béla atyát egy vasárnapi ebédre. Bıvebben: 344-
231, Schumicky 

Zarándoklat
Ez év június 9-12. között zarándoklatot szervezünk 
Csíksomlyóra a pünkösdi búcsúra. Várhatóan az utazás 
autóbusszal, az elszállásolás Szentegyházán családoknál lesz. 
A költségekrıl a jelentkezıktıl függıen tudunk tájékoztatást 
adni. 
Jelentkezés és bıvebb felvilágosítás Tankó Ernınél, telefon: 
344-671 

HIREK, INFORMÁCIÓK
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LOURDES-I ZARÁNDOKLAT (2000. május 25- június 1.) 
A Makrovilág  Utazási Iroda  szervezésében  kerül sor a 
Jubileumi Év májusában tartandó országos lourdesi 
zarándoklatra, amelyet Takács Nándor püspök úr vezet. 
Odaútban a zarándokok Einsiedel Mária kegyhelyét keresik 
fel, visszafelé pedig Torinót. 
A program irányára: 84.95o.-Ft. 
Félpanziós ellátás: 21.ooo.-Ft. 

RÓMAI ZARÁNDOKLAT (2000. október 5-12.) 
A Jubileumi Szentévben az  Örök Városba zarándoklókat 
szintén a Makrovilág Utazási Iroda hìvja. 
A program irányára római szállással: 97.98o.-Ft 
                 Róma környéki szállással: 84.98o.-Ft. 
                                 Félpanziós felár: 22.7oo.-Ft. 
                                 Zarándok kártya: 16.2oo.-Ft. 

Templomépítés
A templom építésére szánt telek megvásárlása a püspökség 
segítségével látszik megoldódni – ugyanis a 6.000.000 
forintos vételárat az egyházközségünk tulajdonában lévı
telkek eladásáig számunkra megelılegezi. A segítséget ezúton 
is köszönjük. 

Az új templomunk ünnepélyes alapkıletétele 2000. június   
17-én 1700 órakor lesz. 

Temetı
Temetıi ügyekben és a temetıbe gépkocsival való behajtás 
ügyében Bereczk József temetıgondnokot keressék (tel.:343-
333)! A temetı zárása azért vált szükségessé, mert több sírkı
eltőnt és sírrongálások is történtek. 

Ladocsi Gáspár tábori püspök az elmúlt évben újraszentelte a 
budakeszi felé vezetı úton a Fazekas Mihály utca torkolatánál 
található keresztet. Szeretnénk, hogy az útmenti kereszt szép 
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és rendezett környezetével is falunk büszkesége legyen. A 
gondozáshoz és karbantartáshoz segítséget kérünk és várunk. 
Jelentkezés: Havas Vincénél (tel.:343-488) 

NAPTÁR 

május 21. Húsvét 5. vasárnapja
ApCsel 9,26-31;Zs 21,26-32;1Jn 3,18-24;Jn 15,1-8 

május 28. Húsvét 6. vasárnapja
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48;Zs 97;1Jn 4,7-10;Jn 15,9-17 

június  4.  Urunk mennybemenetele
ApCsel 1,1-11;Zs 46;Ef 1,17-23;Mk 16,15-20 

június 11. Pünkösdvasárnap
ApCsel 2,1-11;Zs 103;1Kor 12,3b-7.12-13;Jn 20,19-23

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TAVASZ 

napsugár 
itt van már 

süti az ablakot 

tiszta szél 
illatos 

messzi élet 
titkos 

üzenetét hozza. 

Zs.B. 

A szerkesztéshez és kiadványunk tartalmassá tételéhez minden segítséget és 
ötletet szívesen fogadunk: a Schönstatti Családmozgalom pátyi családjai 
közül a Karvázy, Reményi és Schumicky család. 
A szerkesztıség kijelölt táborhelye: 
Karvázy, Széchenyi u. 6., 343-912
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