
Talán sokan ismerik azt az anekdotát,
miszerint a kommunista időkben egy
pártgyűlésen a szónok hosszasan
ecsetelte a kommunista eszme
győzelmét, melynek része az egyház és a
vallásos élet teljes elsorvasztása,
leépítése. A modern embernek eszerint
már nincs szüksége Istenre és a hitre,
hiszen mindent megad számára ebben a
világban a kommunisták által létrehozott
„igazságos” táradalom. Ekkor szólásra
jelentkezett egy bátor hívő ember. 

(Tudni kell, hogy az ortodox világban a
hétköznapi életben is él számos egyházi
köszönési forma, amit nap mint nap
használnak, hasonlóan mint pl. a Jó
napot! köszöntést. Ezek egyike így szól
húsvéti időben: „Krisztus feltámadt!” és a
köszönést így viszonozzák: „Valóban
feltámadt!”)

Tehát ez az ember sokat kockáztatva
felállt, és szót kért, majd ezt mondta:
„Krisztus feltámadt!” mire a termen
végigdübörgött a válasz: „Valóban
feltámadt!” Aztán így folytatta: „Csak
ennyit akartam mondani.”, majd leült. 

Persze ezzel nagy veszélynek tette ki
magát az akkori világban. A köszönést
fogadók pedig a hozzászólást várták, és
nem is biztos, hogy tudatosan, hanem
inkább automatikusan feleltek.

Azonban most húsvétkor pont ez
hordoz számunkra mondanivalót. Először
is plébánosként tényleg csak ennyit
szeretnék mondani: éljük át, hogy
„Valóban feltámadt!”. De ugyanakkor
hagyjuk el az automatizmusokat, ez az

időszak alkalmas arra is, hogy a szokás-
kereszténységünket Isten kicsit felrázza,
leporolja. Hiszen annak, hogy Krisztus
feltámadt igenis köze van ahhoz, hogyan
kelek fel reggel, hogyan győzöm le a
félelmeimet vagy éppen az
elbizakodottságot, hogyan állok sorba,
hogyan vezetek, hogyan ülök otthon, hogy
kezdek újra, ha már mindenből elegem
van. Alkalmat teremt ez az időszak arra,
hogy akár belső küszködéseink közepette
felgyúljon a fény a lelkünkben: Isten
közelségének a megtapasztalása. 

Nekünk, hívőknek különösen nagy az
Isten előtti felelősségünk az előttünk álló
nehéz hetekben, sőt hónapokban. A
hozzáállásunk hordozza a Feltámadt
Krisztus reményét minden helyzetben,
hiszen az Istent szeretőknek minden a
javukra válik!

Plébániánk minden munkatársa
nevében kívánok Áldott, Kegyelemteli
Húsvéti Ünnepet! 

Lajos atya

Valóban feltámadt!
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Kapcsolódjunk be a nagyheti szer-
tartásokba rádión, televízión vagy
világhálón, melyet az alábbiakkal még
közelibbé, elmélyültebbé tehetünk:

• A kezdés előtt megfelelően han go-
lódjunk rá a kezdődő liturgiára. Ha meg-
oldható, készíthetünk egy házi oltárt is.
• Távolítsunk el mindent, ami zavaró.
Halkítsuk le, vagy kapcsoljuk ki a
környezetünkben lévő készülékeket. Ha
okoskészüléken követjük a liturgiát,
lehetőleg az alkalmazásértesítéseket is
némítsuk le.
• Imádkozzuk a mise ránk eső részeit
hasonlóan ahhoz, ahogyan eddig is tettük
azt egy vasárnapi szentmisén: amennyi-
ben lehetséges, gesztusainkban és
testtartásunkban is kövessük a szentmise
rendjét (ülés, állás, térdelés).

• Végezzünk lelki áldozást, amelyet
lehetőség szerint előzzön meg a
tökéletes bánat. Az újságban közölt
imákkal is megtehetjük ezt. A jelenlegi
helyzetben az a felelős döntés, hogy
kerüljük azon alkalmak meghirdetését,
ami még több, sokszor idős embert hív ki
otthonából. A történelem során nagyon
sokszor volt már hasonló helyzet, amikor
sem áldozásra , sem gyónásra nem volt
lehetőség. Ilyenkor különleges szabályok
lépnek életbe. 

A TÖKÉLETES BÁNAT
FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös
részéről mindig alapvető feltétele a bánat:
a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt
fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban
rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük
a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni
akarjuk. Rendes körülmények között az
Egyházban a súlyos bűnök
megbocsátása csakis a gyónás
szentségében lehetséges. Olyan
helyzetekben, amikor súlyos indok áll
fenn, és a gyónási alkalom hiányzik,
fölindíthatjuk magunkban a tökéletes
bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten
bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban
egy ilyen tökéletes bánat fölindítása
magában kell, hogy foglalja a mielőbbi
gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes 
bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes
Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly
nagyon megbántottalak, mert ezáltal
méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-, mind

Segédanyag a Nagyhét 
személyes és családi imádsághoz
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örökkévaló büntetésedet megérdemel-
tem. Kivált képpen pedig azért bánom
bűneimet, mert Téged, legfőbb jót,
legjobb Atyámat és legnagyobb
jótevőmet megbántottalak. Ó, édes
Istenem, erősen felteszem ma gam ban,
hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető
jóságos Istenemet semmi bűnnel, de
legfőképp ... [itt gondolj azokra a bű-
nökre, amelyek ellen különös törekvéssel
küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre
szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. 
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos
szemed, és add, hogy a következő
napokat az eddigieknél jobban hasz-
náljam! Boldogságos Szűzanyám, szent
Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen. 

LELKI ÁLDOZÁS
A lelki áldozás (lat. communio spiritualis)
az áldozás egyik módja, amikor fizikai
módon nem tudja valaki magához venni
az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis
elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.
Fontos azonban tudni, hogy a lelki
áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a
hívőnek, mint egyébként a rendes
szentáldozásra, vagyis a kegyelem
állapotában kell lennie.

Ima a lelki
áldozáshoz:  

Uram Jézus Krisztus,
hiszek Benned, imádlak
Téged és szeretlek
Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnö-
met, mert szeretnélek
magamhoz fogadni a
szentáldozásban, hogy
Veled élhessek. Jöjj hát,
ó Jézus, legalább
lélekben költözz a
szívembe, és végy
lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen
meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus az én szegény
szívemben. Neked adom magamat
egészen. Tied akarok lenni életemben és
halálom után is. Ámen.

Fotók: Magánarchívum
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• Mindenkit minden este közös imára
kérünk! Imádkozzunk otthon egymásért
és a világért! Örömmel értesülünk a
különböző imaláncok létesüléséről,
hiszen ez erősíti a lelki egységet!
• A nyilvános szentmisék és liturgiák
szünetelnek. A templom előtere
napközben nyitva van, de kérjük az
idősebbeket, maradjanak otthon! 
• Miséket tartunk, de sajnos résztvevők
nélkül. Tehát fontos tudni, hogy a
plébános atya minden
nap misézik a népért,
mindenkiért és mindenki
szándékát felajánlva.
• Az iroda meghirdetett
időpontokban, telefonon
keresztül működik. Ké-
sőbb lehetséges, hogy
távmunkára térünk át,
ekkor az új telefon-
számokat a Face book
oldalon és az üzenet-
rögzítőn közöl jük.
Szükség esetén az üze-
netrögzítőre is beszél-
jünk! 
• A Hittel ismerkedő
csoport következő alkal-
ma április 6-án, hétfőn
19 órakor lesz Viberen.
• A  Fiatal Házas Csoporttal a
következő videokonferencia április 7-
én, kedden 19 órakor lesz. (Skype)
• Élő közvetítések a Nagyheti
szertartásokról a templomból: 
(Soroksári Nagyboldogasszony Fő plé bá-
nia Fb oldala)

Nagycsütörtök:
18.00 óra: Ünnepi szentmise az

utolsó vacsora emlékére

Nagypéntek:
15.00 óra Keresztút
18.00 óra Nagypéteki szertartás 

Húsvét vigíliája: (szombat) 
19.00 óra Ünnepi szentmise

Húsvét vasárnap 9-kor szentmise élő
közvetítés lesz a templomból, 10 órakor
német nyelvű szentmise (átvett
közvetítés).

Húsvét hétfőn 9-kor
szentmise köz ve-
títés lesz a temp-
lomból.
• A jegyesoktatást
hetente e-mailes üze-
netekkel folytatjuk. 
• A Házas Hittan
csoport tagjaival Hús-
vét előtt videókon-
ferenciát terve zünk.
Kérünk mindenki tölt-
se le ehhez a Zoom
cloud meet alkalma -
zást! Az április 25-re
tervezett lelkigyakor-
latot interneten ke -
resz tül megtartjuk.
• Vasárnaponként
továbbra is jelent ke-

zünk a „Vasárnapi percek” videókkal,
rövid evangélium-magyarázattal, és 11
órakor pedig gyerekeknek szóló
feladvánnyal, amire a megoldást a
sorihittan@gmail.com címre várjuk.
•  A lelki áldozásról és a tökéletes bánatról
rövid videót nézhetünk meg plébániánk
facebook oldalán és honlapján.
• A temetéseket a legszűkebb családi
körben tartjuk. Az aktuális szabályokat a
résztvevőknek elmondjuk.

Híreink nagyböjt 5. vasárnapján
Az Istent szeretőknek minden a javukra válik!
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Kedves Testvérek!

A jelenlegi helyzet templomunk és plé-
bániánk működését is súlyosan érinti. 
Perselybevételeink nincsenek.

A plébánia iroda teljes időben műkö-
dik. Sokszor hirdettük korábban is, hogy
plébániánk működését a testvérek ado-
mányai biztosítják (perselyadomány és
egyházi hozzájárulás, egyházadó), erre
más forrásunk nincs. A rezsiátalányt,
stb. fizetni kell. A templomban a szűk
körű temetéseken túl folytatódik a fel-

újítás előkészítése (bejárások, felméré-
sek, stb.), és több más munka. A misé-
ket, pl. a nagyhéten is, megtartjuk és
közvetítjük. Tehát feladataink mellett
most épületeink folyamatos fertőtleníté-
sére is figyelnünk kell. 

Ezért arra kérjük mindazokat, akik
ezt anyagilag megtehetik, hogy a jár-
vány alatt is támogassák a plébániát,
így enyhítve a kieső perselybevételt.

A  támogatás lehetséges banki átuta-
lással:
� OTP bank (Soroksár Főplébá-
nia): 11720001-20101794
számú számlára utalással (köz-
lemény: ADOMÁNY) vagy 
� otthon, akár hetente össze-
gyűjtve a templomi perselybe
szánt összeget, a járvány végén
az irodában átvételi elismervény
ellenében átadható, hasonlóan
az éves egyházi hozzájárulás-
hoz.

Az imaközösség és a lelki
templom építése mellett ne fe-
ledkezzünk el közösségünk mű-
ködési kiadásairól sem!

Köszönettel az egész közös-
ség nevében: 

A Budapest Soroksári Nagybol-
dogasszony Főplébánia 

Gazdasági Bizottsága
Dr. Máté Attila, világi alelnök,

Zelei László,
dr. Mándoki Péter,

dr. Nagy Attila,
Fehérvári Lajos, plébános, elnök

SOROKSÁR FŐPLÉBÁNIA
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK 

FELHÍVÁSA

Fotó: Internet
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Idén január 20. – január 24. között új
helyszínen, az Evangélikus Imaház-
ban került megrendezésre az Ökume-
nikus imahét, ahol házigazdánk
Blatniczkyné Hammersberg Ganczs-
tuckh Júlia evangélikus lelkész volt.
A hét többi napján az egyházak kép-
viseletében az igét hirdette: dr. Papp
Miklós görögkatolikus parókus, Barta
Károly református lelkipásztor, Fe-
hérvári Lajos katolikus plébános, De-
paula Flavio Silvio katolikus káplán. 

A Krisztus-hívők egységéért létrejött
imahét Pál Apostol hajóútjának történe-
tén keresztül mutat rá a központi üze-
netre: az
embertársainkkal
való kapcsolatunkra.
A Budapestnél is ki-
sebb, 316 km2-es
sziget, Málta a Föld-
közi-tenger vallási,
kereskedelmi, ván-
dorlási útkeresztező-
désében, változatos
történelme ellenére
megmaradt a mé-
lyen gyökerező ke-
resztény hitben. A
máltaiak keresztény
életükkel éppen azt
jelzik, mint Pál Apos-
tol viszontagságos
hajótörésének törté-
nete, hogy mennyire erős a hitünk Is-
tenben. Szent Pál volt az egyetlen a
hajón, akinek rendíthetetlen hite volt,
mert tudta, hogy neki kell átadni az
evangéliumot és élve eljutni Rómába.
Mi mindig azon a helyen vagyunk éle-
tünkben, ahol lennünk kell, ott van fel-
adatunk – hangsúlyozta az evangélikus
lelkész asszony előadásában. A hit kap-
csán merült fel egy amerikai írónő tör-

ténete, aki titokban azért csatlakozott
egy hívő közösséghez, hogy megfi-
gyelje vallásos hétköznapjaikat, ünne-
peiket, életüket, melyről könyvet
szeretett volna írni. Ahogy templomba
kezdett járni, megszerette és elsajátí-
totta az ott hallottakat, tanultakat, meg
is keresztelkedett és áhítattal hallgatta
az istentiszteleteket. 

Depaula Flavió atya igehirdetésében
arról beszélt, hogy kezdjük el a felada-
tot, amit Isten nekünk szánt. Ki kell lépni
a komfortzónánkból, mindig szükséges
a megújhodás; 20 év múlva is ugyan-
úgy érdekel ugyanaz a dolog vagy már

nem vagyok kíván-
csi rá? Isten, amikor
azt hisszük, miénk
már csak a pihenés,
a szabadidő, új fel-
adatokat ad. Merjük
elvállalni és neki-
látni, nem egyedül
kell végrehajtani,
Isten segíteni fog
benne. A hiányzó
dolgokat/részeket
hozzáteszi és üdvö-
zít minket, nem
teher lesz, amit meg
kell tennünk. Isten
mindannyiunknak
segít. És mi? Leg-
fontosabb a HIT, ne

csak kiírva, kitűzve, leírva legyen, Isten
megfogja a mancsunkat és vezet.
Merem én megfogni Isten kezét, netán
én nyújtani és merem-e átadni érzései-
met, gondolataimat, egész életemet
neki? Vagy csak felsorolom a listát Is-
tennek, hogy mit kérek? Magasztalom,
megköszönöm, amit kapok és kaptam?
Vannak-e álmaim? Ismerem-e gyerme-
keim álmait és ők az enyémet? 

„Ökumenikus imahét - 2020”

Fotó: Magánarchívum
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A Missziós kereszt
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus missziós szimbóluma a Missziós ke-
reszt. 

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-
2009) alkotását a három méter húsz
centi magas, bronz borításokkal díszí-
tett tölgyfa keresztet először a 2007-es
Budapesti Városmisszió alkalmával állí-
tották fel. Állandó helye az Esztergomi
bazilikában van, innen indult el ország-
járó körútjára. 2020. január 3-12. között
mi is találkozhattunk vele templomunk-
ban.

Ez a csodálatos ötvösmunka a törté-
nelmi múltunk stílusvilágát magán hor-
dozó egyedi alkotás. Leveles-indás
mintázatában az ősi magyar életfamo-
tívum jelenik meg, a páva szimbólum
megjelenítésével pedig ókeresztény stí-
lusjegyeket is hordoz. A kereszt erek-
lyetartó is. Középpontjában, ezüst
tokban Szent Kereszt-ereklye van elhe-
lyezve, a leveles díszek fordulataiban
pedig a képen látható magyar, ill. ma-
gyar vonatkozású szentek ereklyéi ta-
lálhatók.  

A kereszténység életében a kereszt
és az áldozat összetartozik. Megváltá-

sunk a kereszten történt meg, előtte az
utolsó vacsorán Jézus a kenyértöréssel
az Oltáriszentség megalapításáról ren-
delkezett. Az Oltáriszentségben magá-
val Jézussal, a Feltámadottal
egyesülünk.

Vacsora közben Jézus kezébe vette
a kenyeret, megáldotta, megtörte s oda-
nyújtotta tanítványainak, ezekkel a sza-
vakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én
testem!” Aztán fogta a kelyhet, hálát
adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta
nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert
ez az én vérem, a szövetségé, amelyet
sokakért kiontanak a bűnök bocsána-
tára. 

Mt 26, 26-29.
A Szentmisében Krisztus jelenik meg

az átváltoztató pap szavára az oltáron,
az ő közbenjárását kérjük az Atyánál,
végezetül pedig Krisztus valóságos étel
és ital formájában a saját testét adja ne-
künk eledelül. Mindez valóság. Krisztus
valóságos, tiszta áldozata gyógyít min-
den bűnt és bajt. A szentek értették ezt. 

Kérjük közbenjárásukat és segítsé-
güket, hogy példájukat mi is követni tud-
juk! Braun Ágota

Fehérvári Lajos atya átadta a híveknek
a könyörgéseket, melyből az egyik így
szólt: „Irgalmas Istenünk! Erősítsd
gondviselésedbe vetett bizalmunkat,
amikor úgy érezzük, hogy elmerülünk
az élet viharaiban.” Az elhangzott törté-
netekből mindannyiunkat megérint va-
lami, általában az, ami a legjobban
foglalkoztat vagy nyomaszt bennünket
és tudunk erőt meríteni belőle. Ezért fi-
gyeltem fel a betegek és oltalmazásra
szorulókról szóló részre. Saját magunk
és hozzátartozóink betegségénél is for-
duljunk Istenhez, imádkozzunk akár a
tanult imákból, akár saját szavainkkal
kérjük Isten segítségét, mert teremtő

erővel bír – szólt a hívekhez Lajos atya,
példaként számos csodát és gyógyulást
felsorolva. 

Mi is elfogadtuk azt a vendégszere-
tetet evangélikus testvéreinktől, melyet
az ökumenikus imahéten elhangzottak-
kal és az azt követő szeretet-vendég-
séggel nyújtottak nekünk, ahogy Pál
Apostol és útitársai elfogadták a sziget-
lakók vendégszeretetét és reméljük, mi
is tudtunk nekik adni a mi hitünkből, re-
ménységünkből, Jézus Krisztus szere-
tetéből. 

Pásztor Zsuzsanna
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A nagyböjtben így készülnek a gyerekek 
a húsvétra

Az egyházközségünkhöz tartozó
három általános iskolában és a Napsu-
gár óvodában a heti rendszerességgel
tartott hittanórákon,
korosztálynak megfe-
lelően készülnek a
gyerekek hitoktatójuk
vezetésével a hús-
vétra. A kisebbek szá-
mára többféle
színezőből lehet válo-
gatni. A nagyobbakkal
mélyebb, komolyabb
beszélgetések is ki-
alakulnak, amikor va-
lóban érzik a nagyböjt
adta lehetőségeket,
hogy megélhessék,
hogy jobbá vál-
hatnak. Ezek mellett
az Újszövetségi törté-
netekkel is megismerkednek az órá-
kon. 

A 6. osztályosokkal a készületkor he-
tente megnéztünk - Fábry Kornél atya
által készített - egy-egy kisfilmet a
nagyböjtről, virágvasárnapról és a
három szent napról. Ezek a Misevlog
sorozat idei részei és az interneten
nézhetők. A gyerekekkel készítettünk
egy töviskoronát ábrázoló képet. A kö-
zepére beleírtuk a nagyböjti 40 napot,
naponta más-más színnel. Minden
színhez tartozik egy-egy szó, erre kell
gondolni, figyelni az adott napon: hét-
főnként az imára figyelnek jobban, ked-
denként, hogy tudjanak rövid ideig
csendet tartani, szerda a türelem gya-
korlásáé, csütörtökönként a pontosság
megélésére, péntekenként a valamiről
való lemondásra, szombaton pedig az
engedelmességre figyelnek. Ezt a gon-
dolatot a hittan- könyvükből vettük. Ami-

kor sikerül megcsinálni az aznapi elha-
tározást, akkor a töviskoszorú egy tö-
vise kivirágzik. Ezzel láthatóvá válik

számukra a napról napra történő ké-
szülődés.

A többi soroksári óvodában a Hitta-
nos csipegetőn egy-egy ünnephez kap-
csolódóan tartanak a hitoktatók
foglalkozást. Itt inkább azt az érzést
szeretnénk átadni a gyerekeknek, hogy
jó itt lenni - mint a Tábor-hegyén, amit
a három apostol érzett Jézus mellett -
azt remélve, hogy majd az általános is-
kolában már heti rendszerességgel ta-
lálkozhatunk velük.

Már lapzárta után, március 28-án,
szombaton egy közösen eltöltött hitta-
nos délelőttel koronáztuk volna meg a
készületet. Sajnos a járvány miatt erre
már nem volt lehetőség, de bízunk
abban, hogy tiszta lélekkel érkezhetnek
meg kicsik és nagyok egyaránt húsvét
ünnepéhez.

Mándokiné Geiger Ágnes
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Szent csend
A „Kongresszusra készülünk” elő-
adássorozat legutóbbi alkalma feb-
ruár 17-én került megrendezésre a
Plébánián, ahol Flavio atya „A
csendről” beszélt a híveknek. A ma
emberének nehéz mit kezdenie a
csenddel, mert kínosnak vagy
semmittevő ürességnek érzi. Ko-
runk extrazajos világában különö-
sen nagy szükségünk van a
csendre. A csend igazából az élet
minden területén jelen van, csak
meg kell hallani. Az Isten-ember
kapcsolatában is különleges helyet
foglal el a csend, Isten szavát is
csak az képes meghallani, aki
csendben tud maradni. Minden
nagy eseményre fel kell készül-
nünk, rá kell hangolódnunk, ami
azt jelenti, hogy megpróbálunk
megszabadulni hétköznapi gondja-
inktól, belső terheinktől. Igy van ez
a liturgiában is; az emberi szó, az
ima mellett nélkülözhetetlen benne
a csend, így tudunk csak Istentől
kérni és Isten felénk irányuló kéré-
sét, üzenetét meghallani. Miért van
fontos szerepe a csendnek a
szentmisében? A szent-
mise alatt a hívek a bűnbá-
natnál és a könyörgésnél
csendben magukba száll-
nak, szétnéznek lelkiisme-
retükben, amely vádol és
dicsér is, az olvasmányok
befejeztével csendben el-
mélkednek az elhangzot-
takról, az áldozás után
pedig a szívük mélyén (a
szent csendben) imádják
Istent. Mi is ilyen lelkülettel
készüljünk és vegyünk
részt a szentmiséken! 

Pásztor Zsuzsanna
“Minden helyzetben eszköz kell legyek

Isten kezében” - Interjú/Magyar Kurír 
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Barlangtúra hittanosokkal - 2020. január 11.
A verőfényes januári délelőttön 68-an ta-
lálkoztunk a templomban a Missziós ke-
resztnél, hogy a barlanglátogatás előtt
közös imával induljunk küldetésünkre a
szeretet jegyében. A résztvevők nagy lét-
számára tekintettel, Lajos atya a Pál-völ-
gyi-barlangon kívül a Szemlő- hegyi-
barlangot is lefoglalta erre a napra, így a
csoport két részre osztva, egyszerre tu-
dott részt venni a barlangtúrák egyikén.
Külön busszal haladtunk át a városon,
amely felért egy városnézéssel is. 

Plébánosunk vezetésével a csoport
egyik része leszállt a Szemlő-hegyi bar-
langnál, melynek hossza 2200 méter, hé-
vízes eredetű, falait meleg vízből kivált
képződmények borítják: borsókövek,
gipszkristályok, kőzete mintegy 40 millió
éves. Egyes formációk érdekes elneve-
zést kaptak: Anyósnyelv, Vasorrú Bába.
A 40 perces túrán 300 méteres túraútvo-
nalat jártak be és filmet is láthattak a ve-
títőteremben a földalatti világról. 

A Pál-völgyi-barlangba Flavio atya kí-
sért el minket. Barlangi szakvezető vitte
végig csoportunkat hazánk leghosszabb

barlangjában, más barlangrendszerek
hozzákapcsolásával hossza eléri a 36
km-t, ebből 1000 métert jártunk be a túra
alkalmával. Magas, hasadékszerű folyo-
sók, nagy szintkülönbségek jellemzik, a
falakon gömbüstök (Boszorkánykonyha),
valamint függő- és állócseppkövek, bar-
langi gyönggyel bélelt medencék láthatók.

Sok izgalmas dolog várt minket az évez-
redek óta megdermedt világban: Meseor-
szág cseppkő-képződmény, állat formájú
cseppkövek: Krokodil, Elefántcsorda, Juh-
nyáj, Disznófej. A gyerekek legnagyobb
örömére még élő denevérekkel is talál-
kozhattunk a túra során. Bár a barlangban
nem volt hideg, az állandó hőmérséklet
télen-nyáron 11 Co, az innen való kijutás
felmelegítette a társaságot, mert utunk a
Fáraók lépcsőjének elnevezett meredek
lépcsősorain át vezetett. A Pál-völgyi-
barlangot körülvevő völgyben a gyerekek
még szaladgálhattak, fára mászhattak és
kakaózhattak a barlang büféjében mielőtt
hazaindultunk. Köszönjük a szervezőknek
az élménydús kirándulást!

Pásztor Zsuzsanna

Fotók: Magánarchívum
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Téli cserkésztábor
Szakítva a korábbi évek gyakorlatával
az idei cserkészévben nem őszi, hanem
téli tábort rendeztünk a csapat nagy-
cserkészei részvételével. 25-en vettünk
részt a Vértesben található erdei isko-
lában megrendezett 3 napos progra-
mon. Az idei évben, a NEK2020 és a
trianoni centenárium miatt keresztény
és magyar keretmesét választottunk,
ez pedig Szt. István király lett.

Ami a programokat és az élményeket
illeti, álljon itt az őrsök által írt krónika:

Január 24., péntek
17:00-kor gyülekezett a csapat a Pázmá-
neumnál, majd 17:30 körül elindultunk
Mórra, a Vértes-táborba. Miután kipakol-
tuk az autókat felvontuk a zászlót, és a ho-
zott ételekből megvacsoráztunk.

A csapatot hat kisebb csoportra osz-
tották fel, nekik együtt kellett csinálniuk
a mókákat. Miután ezzel készen lettünk,
levontuk a zászlót és következett a tá-
bortűz, amit Clau és Kriszti tartottak.

Hópárducok

Január 25., szombat
A reggeli „merénylet” után az utunk
Csókakő várához vezetett, ahol Kop-
pány híveivel kellett megvívnunk egy
számháború keretein belül. Az úton haza-
fele jövet két csoportra oszlottunk, hogy
megtegyük a 6 km hosszú utat hazáig. A
gyorsabb csoport elkezdte főzni a vacso-
rát, amíg a lassabb hazafele tartott.

Vacsora előtt egy cserkész „honfoglaló”
zajlott, Bendegúz vezetésével.

A vacsora bolognai-tészta volt, amit
Nóri készített el. A tábortűz közben megis-
mertük János főúr terveit, István győzelme
és a bukása esetén is. Az éjszaka folya-
mán vadász-próbát tettek a kicsik.

Farkas őrs
Január 26., vasárnap

Reggeli után énekpróbát tartottunk a mi-
sére, majd megérkezett Lajos atya is, aki
a misét celebrálta. Utána különböző állo-
másokon a téli túrázáshoz szükséges esz-
közökről és István király koráról
tanulhattunk, és még néhány népdalt is
elénekeltünk. Ezután a szállásadónk elvitt
minket a közeli bányató fölé a hegyoldalra
kirándulni, ahol nagyon gyönyörű volt a ki-
látás. Végül ebéd után már csak az ösz-
szepakolás és takarítás maradt hátra,
mellyel együttes erővel hamar végeztünk,
úgyhogy még játszani is maradt időnk. Há-
romkor levontuk a zászlót, és fáradtan bár,
de sok-sok élménnyel és a téli táborozás-
hoz hasznos tudással gazdagabban in-
dultunk haza. Kolibri őrs

Fotók: Internet
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Egy napsütéses szombaton, február 15-
én, látogattunk el a XVI. kerületben talál-
ható Csokoládé Múzeumba, ahol a 40
résztvevő gyerek sokféle finom csokolá-
dét kóstolhatott meg a remek közösségi
élmény során Lajos atya, Flavio atya, és
több hitoktató társaságában.
Az eredetileg vadászkastélyként szol-
gáló, mára teljesen felújított múzeum
épületében a délelőtt során érdekessé-
geket hallottunk a csokoládé történetéről,
megismerkedhettünk a csokoládékészí-
tés régi és mai módszereivel, és az
egészséges csokifogyasztást illetően is
kaptunk útbaigazítást. Természetesen
senki nem távozott üres kézzel, hiszen a
látogatás egyik legjobban várt része volt
az, amikor mindenki elkészíthette, és tet-
szés szerint díszíthette saját csokis édes-
ségét.  A múzeumi körbevezetésen
minden gyerek érdeklődő figyelemmel
vett részt, így nagyon jól jött a közeli ját-
szótér lehetősége, ahol mozoghattunk ki-
csit a csokoládéban gazdag élmények

után. A február 15-i időpontra olyan szép
számban jelentkeztek a gyerekek, hogy
nem mindenkit tudtunk egyszerre elvinni,
ezért február 29-én újra felkerestük a
csoki múzeumot, még összesen 25-en,
gyerekekkel és szülőkkel együtt.
Ahogy az eddigi hittanos programok, a
csoki múzeum is jó lehetőség volt arra,
hogy a hittanos gyerekek egymást, az
atyákat, és a hitoktatókat még jobban
megismerjék, így megint egy kis lépést
tettünk ahhoz, hogy plébániánk gyerek-
közössége még inkább összekovácso-
lódjon.  

Stégner Tamás

Csoki múzeumban jártunk
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