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A Mogyor Szenfek Tempf omtinok hovi tcijdkoztotilopjo. ZOt3. szeptember
Kiadja a Magyar Szentek Pl6bdni6ja. Megielenik minden h6nap els6 vasarnapjhn. Ingyenes kiadvdny.

rleni Sancte SPirftr;qr

?
f:

,

I

Lassan,
a h6tk
mikor
sz6p I

A tan6v
tizenete
egy sz
magun

Hiszen
besz
emberek
h6tkoznapok

ijj, Szentl5lek, jojj k6zdnk, j6jj et F6nyess6gunk!

ijj fuzes L6lek, lobbantsd lSngra szivunk!"

szentniis6vel indul. Ennek nagyon sz6p jelent6se,
a Szentlelket. Nem csak akkor van velunk, amikor

agy a orgona hangversenyt hallgatunk 6s 6tadiuk
s, amikor rdnk szakad a munka keresztje!

a kovetkezd oldalon, a Szentatya
f6lelem n6lkiil, szolgdlnit Az
ktink kell bevildgi rirke

vagy
tok...

k,6sa

kell, hogy
koveti-e a

;Togy az6rt, mert szeretn6m,

Ez
an

Ez6rt k6rg.m Urunkat, hogy ktildje el er6t ad6 Szentlelk6t, amellyel a szurke hqtkoznapokban is
sugdrozni'tudom az evang6liumi oromot!

,,Oromteli Ldlek, Egyhdz or6me,

Fakaszd fel szivtinkben a Bdr1ny Uzenet1t!',



Tisztelend6 Piisprik. 6s Paptestv6rek, kedves Fiatalok!

"Menjetek 6s tegyetek tanitv6nny6 minden n6pet!" J6zus most e szavakkal fordul hozz6tok,
egyenk6nt, s ezt mondja: "J6 vcilt r6szt venni az lfjirsAgi Vil6gtal6lkoz6n, j6 volt egyritt meg6lni a hitet
a vil6g n6gy sarkirb6l 6rkezett fiatalokkal, de most m6r ideje, hogy elinduljatok, 6s biadjbtokeztaz
6lm6nyt m6soknak," J6zus arra hiv t6ged, hogy krilde!6st teljesit6 tanitvdny legy6ll Ma, lsten most
meghallgatott lg6j6nek f6ny6n6l mit mond nekrlnk az ur? H6rom dolgot: Menletek, f1lelem
n6lkiil, szolg1lni.

1. Menietek. Ezekben a napokban itt, Ri6ban nagyszerfi 6lm6nyben volt r6szetek, hisz tal6lkoztatok J6zussal, 6s egyritt tal6lkoztatok vele,
meg6lhett6tek a hit orom6t. De ennek a tal6lkoz6snak az 6lm6nye nem maradhat bez6rva az 6letetekbe, vagy a prcOaniai csoportotok,
mozgalmatok vagy kozoss6getek 6let6be, Az olyan lenne, mintha el;6rn6nk az oxig6nt egy 696 l5ngt6l. A hiiblyan, mint egy ling, ami
0gy lesz egyre 6l6nkebb, ha megosztj6k, ha tov6bbadj6k, hogy mindenki megismerhesse, szeretheise 6s megvallhassa J6ius Krisztust,
akiaz 6let 6s a tort6nelem Ura (vo.:Rm 10,9).

De vigy6zat! J6zus nem azt mondta: ha akarj6tok, ha futja id6tdkb6l, hanem azt: "Menjetek 6s tegyetek tanitv6nny6 minden

16plu" A hit 6lm6ny6t megosztani, a hitr6ltanirs6got tenni, az Evang6liumot hirdetni parancs, amit az Ur ad az eg6sz
Egyh6znak, neked is. Parancs ez, de m6gsem az uralkod6si vagy hatalomv6gyb6l sztjletik, hanem a szeretet erej6b6l, annak t6ny6b6l,
hogy J6zus els6kent jott elhozzhnk,6s nem csak valamit adott nekrink Mag6b6l, hanem eg6szen odaadta Mag6t, 6let6t adta, hogy
megmentsen benntinket 6s megmutassa lsten szeretet6t 6s irgalmass6g6t. J6zus nem szolgak6nt kezel bennrinket, hanem szabad
emberek6nt, bar6tk6nt, testv6rk6nt. Es nemcsak elktild benntinket, hanem el is kis6r, mindi[ melletttink van ebben a szeretet-misszi6ban,

Hova k0ld bennrinket J6zus? Nincsenek hat6rok, nincsenek korl6tok: mindenkihez krild benntinket. Az Evang6lium mindenkinek sz6l, nem
csak n6h6nyaknak. Nem csak azoknak sz6l, akiktal6n kozelebb vannak, vagyfog6konyabbnak, befogad6bbnak, Mindenkinek. Ne
f6ljetek elmenni 6s elvinni Krisztust mindenhovd, eg6szen az emberi l6t perif6ri6jiig, ahhoz is,lki t6volibbnak, kdz6mbdsebbnek
tfinik. Az Ur mindenkit keres, azt szeretn6, ha mindenki 6rezhetn6 irgalma 6s szeretete hev6t.

Ktilon szeretn6m, ha Krisztusnak ez a "Menjetek" parancsa bennetek, a latin-amerikai Egyh6z fiataljaiban is visszhangozna, akik a
ptispokeitek irltal indltott, eg6sz foldr6szt mag6ba foglal6 misszi6ban foglalatoskodtok. Brazili6nak, Latin-Amerik€rnak, az eg6sz vil6rgnak
sztiks6ge van Krisztusra! Szent P6rl mondja: "Jaj nekem, ha nem hirdetem az Evang6liumot!" (1Kor 9,16). Ez a kontinens m6r befog-adta
az Evang6lium hirdet6s6t, ami v6gigkis6rte 0tj6t, 6s sok gyrimolcsot nozott. A tov6bbi hirdet6s m6r rbtok van bizva, hogy 6jult er6vel
hangozzon fel. Az Egyh6znak szriks6ge van r6tok, sztiks6ge,van arra a lelkesed6sre, kreativitAsra, oromre, ami benneteket jellemez.
Brazlli6nak van egy nagyszerfi apostola, boldog Anchietai Jdzsef, aki mindossze tizenkilenc 6ves volt, amikor misszi6ba inOutt. wert
tudj6tok-e, mi a fiatalok evangeliz€rl€rsirnak legjobb eszkoze? Egy m6sik fiatal, Ez az tt, eztkovess6tekl

2. F1lelem n1lkill. Lehel, hogy van, aki azt gondolja: "Nincs semmilyr;n krilonleges k6pzetts6gem, hogyan kezdhetn6m 6n hirdetni az
Evang6liumot?" Kedves bar6tom, a te f6lelmed nem sokban kiilonbdzik Jeremiirs6t6l, aki 6pp olyan fiatal volt, mint ti, amikor lsten elhivta
a pr6f6tas6gra. Epp az im6nt hallgattuk szavait: "Jaj, Uram lsten! N6zd, nem tudok 6n besz6lni, hiszen m6g ifjir vagyok." lsten nektek is
azt mondja, amit akkor Jeremi6snak: "Ne f6lj [...],, mert veled vagyok, 6s megoltalmazlak." (Jer 1,7.q.6 veltink van!

"Ne f6ljetekl" Amikor Krisztust megytink hirdetni, 6 maga jdr ekittiink 6s vezet benniinket. Amikor tanitvinyait elkiildte,
megig6rte: "veletek vagyok minden nap" (Mt 28,20). Es ez r6tok is igaz! J6zus nem hagy bennrlnket egyedril, nem hagy benneteket
soha egyedril! Mindig veletek van.

Azut6n pedig J6zus nem azt mondta: "Menj", hangm azt: "Menjetek": mi mind, egyritt kaptunk ktildet6st. Kedves fiatalok, 6rezz6tek, hogy
az eg6sz EgyhAz kis6r 6s a szentek kozoss6ge veletek van ebben a krildet6sben. Amikor egytitt n6ztink szembe a kihiv6sokkal, olyankor
er6sek vagyunk, s olyan forr6sokat fedeztink fel magunkban, amelyek l6tez6s6r6l koribban nem is tudtunk. J6zus nem arra hivta az
apostolokat, hogy elszigeteldd6sben 6ljenek, ana hlvta 6ket, hogy csoportot k6pezzenek, kozoss6get alkossanak. Hozzhtokis szeretn6k
sz6lni, kedves papok, akik a szentmis6ben koncelebr6ltok: az6rtjottetek, hogy elkis6rj6tek a fiataljaitokat, 6s ez nagyon sz6p, megosztani
a hitnek ezt a tapasztalat€rtl De ez csak egy 6llom6sa az 0tnak. Kis6{6tek 6ket tov6bbra is nagylelkiien 6s orommel, segitsetek nekik,
hogy aktiv szerepet v6llaljanak az Egyh6zban; ne 6rezzek magukat sohasem egyedrill

3. Az utols6 sz6: szolgblni, Az el6bb 6nekelt zsolt6r elej6n ezek a szavak 6llnak: "Enekeljetek az Urnak 0j 6neket" (Sal gS,1). Melyik ez az
0j 6nek? Nem csak szavakb6l 6ll, nem egy dallam, hanem a ti 6letetek 6neke ez: hagyni, hogy az 

-

6lettink J6zus6val azonosuljon, az 6 6z6seinek, gondolatainak, cselekedeteinek elsajitit6sa. J6zus
6lete pedig mdsok6rt 6lt 6let. Szolg616 6let,
Szent Pal a mai szentleck6ben, amit nemr6g hallgattunk meg, ezt mondta: "Mindenki szolgSj6v6 tettem
magam, hogy min6l tobbeket nyerjek meg." (1Kor 9,19). Hogy J6zust hirdethesse, P6l "mindenki
szolg6ja" lett. EvangelizAlni annyit tesz, mint lsten szeretet6r6l szenr6lyes tantsAgot tenni,
fehilkerekedni onz6s0nkon, lehajolva megmosni testvdreink l6b6t, ahogy J6zus tette.

Menietek, felelem n4lkill, szolgitlnll E h6rom sz6t kovetve megtapaszlalj6tok majd, hogy aki evangeliz6l, az maga is evangeliz6l6dik,
aki 6tadja a hit 6rrim6t, az maga is 6rrim6t kap. Kedves fiatalok, amikor visszat6rtek otthonotokba, ne f6ljetek nagylelkiiek lenni
Krisztussal, ne f6ljetek Evang6liumAr6ltan0sAgot tenni! Az els6 olvasmirnyban, amikor lsten elktildi Jeremi6s pr6f6t6t, hatalmat ad neki,
hogy "gyognl6lj 6s irts, pusztits 6s rombolj, 6pits 6s tiltess", (Jer 1,10). Ez r6nk is igaz, Az Evang6liumot hordozni annyit tesz, mint lsten
erej6t hordozni, hogy kigyoml6ljuk 6s kiirtsuk a gonoszt 6s az er6szarkot, hogy pusztitsuk 6s romboljuk az onz6s, az intolerancia 6s a
gyfilolet korl6tait, s hogy 0j vil6got 6pitsunk. J6zus kisztus szdmit rAtok! Az Egyh6z sz6mit rbtok! A pirpa sz6mit r6tok! M6ria, J6zus
anyja 6s a mi Any6nk kis6rjen benneteket mindig az 6 gyengbd szeretet6vel: "Menjetek 6s tegyetek tanitvfrnny6 minden n6pet!" Amen,
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Az orgona hangj6hoz hasonl6an

t6lt6ttiik meg templomunkat augusztus r8-6n,
amikor felszentel6s6nek 17. 6r,{ordul6j6t
iinnepeltiik a szentmis6ben. Nem v6letlen a
hasonlat, mert ezen a meleg ny6ri napon
6ldotta meg Siillei Lfuszl6 helyncikatya ai tti
orgondt, majd bemutatta a legszentebb
dldozatot a magyar szenteknek 6s
boldogoknak 6llitott olt6rn6l, pl6b6ni6nk hiv6
krizciss6g6vel.

A szentbesz6dben a

elkeriil6 kiv6ssel. Am a sziinet el6tt a
reverend6s egylet egy t6volr6l c6lzott g6llal
cscikkentette a kiilcinbs6get. A f6lid6ben teh6t
papok-papik:r-2.

A kapott g6lra az apuk6k egr v6ratlan
cser6vel reag6ltak, ugyanis a mdsodik
j6t6kr6szben pillyfua ktildtek egy fiatal
j6t6kost, aki val6j6ban m6g nem igazolt egyik
csapathoz sem2 azaz sem sziil6szobSban, sem
szemin6riumban nem volt m6g az 6rkez6
labdarrig6. A csere 6s a sziinet a j6t6k k6p6n
nem sokat v6ltoztatott, a m6sodik zo perc is a
H6rus fcil6ny6vel kezd6dritt, s6t, egy kciz6pr6l
inditott lciv6ssel 6s egy ziccerrel eredm6nyesek

M6ty6s-templom pl6b6nosa
p6rhuzamot vont az orgona 6s
a hfvek k<izt. Hiszen a leveg6
megrezgeti a sipokat, minket
pedig a L6le\ 6s ahogyan az
6si hangszernek, rigy kell
nektink is Isten dics6s6g6t
szolgdlnunk. Mind az orgona
megsz6laltat6s6hoz, mind a
hit6lettinkhciz szriks6g van arra, hogr valaki
6rtsen hozz6, aki megsz6laltatja- tette hozzd,
igy buzditott minket
krizciss6giink6rt.

im6dsAgra

A lrlennyei Keny6rb6l r6szesiilve GSbor
atya meghivott mindenkit a kertbe a m6r
hagyom6nyos pcirkrilt-lakom6ra, ami id6n is
nagyon finom volt. H6l6san kciszciniiik
azoknak, akik j6llakattak benniinket! 

'Es

kciszcinjiik azoknak is, akik gondoskodtak az
6des falatokr6l is, a sok-sok siitem6nyr6l 6s
palacsint6r6l!

Sajnos Lesk6 Zolthn, kedvdd k6ntorunk
betegs6ge miatt a meghirdetett orgonakoncert
ezen a napon elmaradt, de egy k6s6bbi id6ben
szeretettel virjuk a zenei dhitatot. Gy6gyulj
meg Zoli! V6runk vissza!

Alig hrirpintettiik fel ig' art6n a k6v6t a
finom 6telek-italok ut6n, a papok 6s pap6k
m6r melegftettek a p61y6n, hiszen k<ivetkezett
az egyh6zkcizs6gi circik-rangad6.
Az aty6k lendtiletes kezd6s6t csak egy-k6t
t6voli pr6b6lkoz6s tcirdelte, m6gis, egy
par6d6s mozdulat kovetkezt6ben a pap6k
szerezt6k meg a vezet6st. A tal6latot k<ivet6en
kiss6 beszorultak saj6t t6rfeltikre a Vatik6n
6ltal szponzordlt j6t6koso\ olyannyira, hogy
irjfent h6l6jukban landolt a j6t6kszer. F;zt
krivet(en nem csak imddkozni kezdtek a
papok, hanem sorra t6mad6sokat int6ztek a
gyermekesek fel6. Gyors passzo\ kem6ny
mez6ny16t6k jellemezte a m6rk6z6st, n6h6ny
vesz6lyes, az egyhizi kaput 6pphog' csak

is voltak, igy n6h6ny perc
leforg6sa alatt megforditott6k
az 6ll6st! A h6tr6nyba kertilt
zcildmezesek grors indit6sokkal
pr6b6lkozta\ 6m a feltolt
v6delem ellen ezek a kis6rletek
rendre elhaltak, 6s ha el is
jutottak a kapuig, a
lelkip6sztorok h6l66re mindig
r6sen volt. A m6sodik f6lid6
fel6hez 6rkezve azonban egy

bead6st kcivet6en a csal6df6k csapata
egaliz6lt. Ism6t nyitott6 v6lt teh6t a m6rk6z6s.
A kcivetkez6 percekben az aty6k kiss6
beszorulta\ de egy-k6t t6voli kis6rtetiikb6l
szciglethez jutva jelezt6k g6lszerz6si
sz6nd6kukat. Ezt azonban nem nekik sikeriilt
megval6sftani, egy elhibAzottnak v6lt gyors
indit6st kcivet6en, l6tv6nyos cisszj6t6k ut6n
egy kcizeli bomb6val az apuk6k ism6t vezet6st
szereztek, misodszorra fordult teh6t meg a
meccs. A g6lszerz6 cserej6t6kos tal6lata ut6n
r<igvest a kispadr6l n6zte tov6bb a j6t6kot.
Volt is mit, mert a hajr6hoz 6rkezett a
rangad6, 6s mindk6t csapat komoly vesz6llt
jelentett az ellenf6l kapuj6ra, majd a lefuj6s
el6tt egr-k6t perccel ism6t g6lt6l rezgett a
hel6, amely nem csak eldcintcitte a tal6lkoz6t,
hanem a v6geredm6nyt is be6llitotta.
Papok-Pap6k3-5.

86r sokan elbircsriztak, de a bricsri m6g
nem 6rt v6get. Hiszen annak r6sze a szombati
el6k6sziilet, r6s a vas6rnapi elpakol6s is. R6sze,
mert a kcizrisen v6gzett munka legat6bb
annyira 6piti a kcizriss6get, mint a kcizcis mise,
a kcizcisen elfogyasztott eb6d, va$/ a kcizcisen
et6lt izgalmas focimeccs. J6 6rz6s volt
,megtapasztalni az iisszetartoz6st eg6sz nap,
bizok benne, hogy kcizciss6gtink 6pii16s6t
szolg6lta a sok nyaral6s kdzcitt ez a h6w6ge,
amikor ism6t tal6lkozhattunk eglm6ssal.
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Gyere el 6s hallgasd meg Bojte Csaba atya el6ad6s6t.

lsmerd meg az Egyh6z szoci6lis oldalSt, a segitS szervezeteket, programokat, a munk6t, melyeket a
h6tkdznapok sor6n v6gez itthon 6s a hat6ron t0l.

Tudj meg t6bbet a bortdnokben vEgzett lelkip6sztor,6s diak6nusi szolgdlatr6i.

Talflkozz karizmatikus egyh6zi emberekkel, papokkal, lelkivezetokkel6s olyan h6tk6znapi h6s6kkel,
akiket sosem l6tunk, de van mit tanulnit6l0k.

Tudom6ny, hit, fontos t6rsadalmi k6rd6sek, 6s szem6lyes 6leted nagy dilemmdi egyardnt helyet kapnak,
rajtad mflik, hogy mit tal6lsz meg magad szdm6ra.

Kikapcsol6ddst is aj6nlunk neked: p6ntek d6lut6n n6gy 6r5t6t szombat este tizig zene, koncert,
besz6lget6s vdr a szlnpadokon, standokndl a Mrizeumkert fdi alatt.

Megismerheted az EgyhAz Tdrsadalmi Tanft6s6nak 0zenet6t, hallhatod mintegy 10 neves - egyh6zi 6s
vil6gi - elriad6t6l: mit Ozen azEgyh1z TSrsadalmiTanit6sa a maivi169 probl6m6ira, gondjaira val6
megoldAsk6nt.

Az id6n is lesz hitoktatds.
Bardos Lajos iskolSban az els6 6s 6t0dik osztilIyban a h6ten megkezd6dnek a hittan6rak.
Osztott csoport Iesz, az egyiket Zsupp6n Attil6n6, T6fejy Eva, a mdsikat Nagy S6ndom6, Ildik6 fogia
tartani. Az dttidik oszt6lyosokdtBalius atya. Mindegyik osrtilly hittan6r6ja kedden lesz, az 6t6dikesek6 a
hetedik 6r6ban (1 3,55-t6l).
Tankdnyveket a pl6b6nia biztositja a hittanosoknak, mert az 6llami tankdnyvcsomagra szhnt
ker'etdsszegb6l nem lehet kihozni.
1^2.3.6s 4. oszt6lyosok hittan6r6i k6s6bbi id6pontt6l kezd6dnek. Hirdetni fogjuk.Az iskolai hittanra is
ir6sbeli jelentkez6s sztiks6ges. A jelentkezds eg6sz tan6vre s261. A csoportelosrtfus vdgett miel6bb
jelentkezzenekaz oszt6lyfbniikn6l, vagy sziil6i 6rtekezleten, vagy Batazs atyhnal.
A hittEn6nlk a kor6bbi 6vek j61 bev6lt gyakorlata szerint kedden d6lutan lesznek.
Ezeket az 6rifi<at Balazs atyatartja.


