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IN MEMORIAM
Paskai László bíboros

N

em sokan gondolnánk, hogy
egy frissen érettségizett, 18 éves fiatalember még az érettségi évében belép
egy szerzetesrendbe,
ahol 4 év múlva örökfogadalmat tesz.
Ez történt Paskai
Ádám és Ördög Mária fiával, Lászlóval,
aki a ferences rend
Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett rendtartományába lépve a Pacifik nevet
kapta. Teológiai tanulmányait a Hittudományi Akadémián
teológiai doktori címmel 1952-ben fejezte be.
Pappá szentelése (1951) után püspöki szertartó, teológiai főiskolai tanár, a Központi Papnevelő spirituálisa (lelki
felügyelője), majd 1978-ig rektora volt, s filozófiát tanított
a Hittudományi Akadémián.
Lékai László bíboros, esztergomi érsek 1978. április 5-én
Veszprémben szentelte püspökké, majd a bíboros halála
után 1987. március 3-tól esztergomi, 1993-tól esztergombudapesti érsek, s egyben hazánk legmagasabb egyházi
méltósága, Magyarország prímása lett. II. János Pál pápa
1988 júniusában bíborossá nevezte ki, s a Szentatya
hazánkba tett, 1991. aug. 16–2O. közötti első látogatásával
a bíboros meghívásának tett eleget.
Paskai László bíboros a hit embere volt – mondta laudációjában Erdő Péter bíboros, a tanítvány és utód az érseki
székben, aki nehéz években állt egyháza élén, de püspöki
jelmondata vezette: In virtute spiritus/Lk4,14/= A lélek erejében. Számos esemény fűződik a nevéhez, köztük a két pápalátogatás, ökomenikus konferenciák kezdete, az Egyháztörténeti Bizottság létrehozása. A főpap kilenc templomot
szentelt fel, megszervezte az Esztergom-budapesti Főegyházmegyei Zsinatot, hazahozatta Mindszenty József hercegprímás hamvait és újratemettette Esztergomban.
Szívén viselte Kárpátalja misszióját is, s ott tett látogatásával elindította a régió katolikus egyházának újjászervezését, melynek következtében 2OO2 márciusában
a Szentszék megyéspüspökséggé szervezte ezt a területet.
Első püspöke az azóta is regnáló Majnek püspök úr, aki az
idei Úrnapkor celebrált miséjével, csodálatos személyiségével maradandó emléket hagyott a csömöriek szívében...
Az augusztusban búcsúztatott főpásztorral találkozhattunk személyesen is Csömörön, 2OO3-ban Paskai bíboros

úr szentmiséje s az általa vezetett körmenet tette teljessé
az úrnapi ünnepet. Akkor egy 13 éves diák, Kékes László
Blaskó Mária erdélyi írónő verse nyomán e sorokkal köszöntötte a főpapot:
Isten papja, Krisztus szolgája,
A nyájnak áldott pásztora,
Ki életét – mint oltárgyertyát
Istennek áldozta oda. (...)
A Földön örök emlékjeled a hála és a szeretet,
		
Ezt tolmácsolják neked itt most a hívő emberek.
Ugyanezen szavakkal köszönünk el most is, de már az
örökkévalóságba költözöttől a hívő csömöri emberek.
Gubekné Ludas Mária /Forrás Wikipédia, Katolikus Lexikon/

Akolitusavatás lesz Vácott

K

ét éve készülünk az akolitusi szolgálatra. A képzés
alatt nemcsak tanultunk, de a Teremtő a tenyerén hordozott bennünket. Lélekben is gazdagodtunk.
A legfontosabb feladatunk, hogy élőhitű felnőtt keresztényként életünkkel Jézus hordozói, bemutatói legyünk.
Nagy kihívás ez, ami saját erőből nem megy. Szükség van
hozzá Istentől való segítségre (kegyelemre), és a családtagjainktól, testvéreinktől, a közösségünktől támogatásra,
megértésre, elfogadásra. Méltatlanságom tudatában igyekszem kisebbedni, hogy Jézus növekedhessen bennem.
Az avatáskor nem én leszek akolitussá, magam visszább
vonulok, egómat, akaratomat egyre inkább elengedem, és
teret kívánok adni Jézusnak, hogy engem használjon fel
céljai elérésére. Az akolitusavatáson Jézust ünnepeljük, azt
a Jézust, aki örömmel fogad el minket eszközéül.
Avilai Szent Teréz ezt így mondta:
		
„Krisztusnak immáron nincs teste, csak a tiéd.
		
Nincsenek kezei, lábai a földön, csak a tieid.
		
Tiéd a szem, amelyen keresztül
		
Krisztus könyörülettel tekint a világba.
		
Tiéd a láb, amelyen Krisztus jár, hogy jót tegyen
		
Tiéd a kéz, amellyel Krisztus Megáldja a világot”.
Szentlélek Úristen, kérlek, add, hogy méltó legyek
a Teremtő ajándékba adott szeretetére, és segíts, hogy
életemmel örömöt szerezzek az Atyának azzal, hogy átadom magamat Fiának, és így Ő bennem élhet tovább a Te
dicsőségedre! Ámen.
Gyertek el Vácra, és ünnepeljük együtt Jézust!
Huszár Attila

2015. 09. 26-án szombaton nem lesz Csömörön szentmise, szeretettel hívunk mindenkit a Váci Székesegyházba a 18 órai szentmisére, ahol dr. Beer Miklós püspök
atya akolitussá avatja Huszár Attila, Kun Csongor és
Olgyay Bálint testvéreinket!
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Nyáron történtek
Úrnapja

K

ülönleges vendéget
köszönthettünk
Csömörön Úrnapja ünnepén: idén először egy
határon túli magyar régió, Kárpátalja megyéspüspöke celebrálta a
szentmisét és vezette az
úrnapi virágszőnyeges
körmenetet.
Excellenciás Püspök Úr!
Kedves József Atya! Kedves Vendégek! Kedves Hívek!
A csömöri úrnapi körmenetek szép hagyományát tavaly foglaltuk össze kötetben, így volt alkalom emlékezni, felidézni
a XIX. század első feléig visszanyúló történetet. Akkor más
volt Magyarország, annak Kárpátalja szerves része volt. A héten erre is emlékeztünk, Trianon kapcsán.
A mai napon velünk ünneplő Majnek Antal, ferences szerzetes, a Munkácsi Egyházmegye római katolikus püspöke,
meghatározó szerepet tölt be abban, hogy a magyarság hitét és
szívét megőrizze. Kárpátalját most is úgy tekintjük, mint a magyarhon részét, ahol ugyan már kevesebb magyar él, de őrzi hitét
és magyarságát. Most nehezebb magyarnak lenni Kárpátalján,
mint amikor nálunk elkezdődött a virágszőnyeg-készítés.
Püspök Úr több mint negyed százada vállalta fel küldetését a
kárpátaljai magyarsághoz, és azóta megmutatta mindenkinek,
milyen is az emberi, szerzetesi, papi hit és küldetéstudat. (...)
Az, hogy ma Majnek Antal Excellenciás Püspök Úr hirdeti
az igét, vezeti a körmenetet, számunkra szimbolikus jelentőségű, a magyarság összetartozását, hitét, kitartását, megtartó
erejét szimbolizálja, és mindenkit arra is ösztönöz, hogy
továbbra is, minden lehető eszközzel segítse ott élő magyarságunkat nehéz helyzetében.
Hálás szívvel köszönjük Püspök úrnak, hogy meghívásunkat elfogadta. Isten áldja meg munkásságát, minden lépését!
(Dr. Bándi Gyula, a Csömöri Egyházközség Képviselőtestülete
elnökének köszöntője)

Majnek Antal ferences szerzetesként 1989 júliusában két
rendtársával együtt érkezett Kárpátaljára a magyar hívek
szolgálatára. Huszti plébánosként eleinte a huszti és a técsői
járásban teljesített lelkipásztori szolgálatot. 1993-tól emellett ellátta a kárpátaljai magyar hívek vikáriusi szolgálatát is.
II. János Pál pápa 1995 decemberében febianai címzetes
püspökké, a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság segédpüspökévé nevezte ki Majnek Antalt, valamint ő lett az általános helynök is. A pápa Rómában 1996. január 6-án szentelte
püspökké, majd 1997 októberében kinevezte a Kárpátaljai
Apostoli Kormányzóság ordináriusává. 2002. március 27-e
óta a Munkácsi Egyházmegye első megyéspüspöke. Ünnepi
beiktatására azon év szeptemberében került sor a munkácsi
Tours-i Szent Márton Székesegyházban. A Főpásztor egyben
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az Ukrán Római Katolikus Püspöki Konferencia keretében
a migrációért, cigánypasztorációért és ökológiáért felelős.
Püspöki jelmondata: Dominus fortitudo mea – Az Úr
az én erősségem. Ez a jelmondat napjainkban még inkább
aktuálissá vált életében és szolgálatában, hiszen Kárpátalja magyarsága és katolikus közössége válságos időket él
meg. Ebben a nehéz helyzetben még inkább szükségük van
az erős hitre, amely átsegíti őket a nehézségeken, félelmeiken. Püspök úr minden erejével azon fáradozik, hogy ez
a közösség hitében megerősödve, az Úr segítségében bízva,
megtalálja helyét a világban.
Gyönyörű ünnepünkön ugyanezen gondolatokat közvetítette felénk is. Arról beszélt, milyen fontos a HIT, milyen
nagyszerű dolog számunkra, hogy „az Úr a mi szívünkbe,
testünkbe érkezzen, és ott lakozzon, és bennünk éljen”.
Hitünk erőssége „...kell ahhoz, hogy járjunk zarándokutunkon, nemcsak ilyen szép virágszőnyegen, hanem akár
töviseken, akár sárban, gödörben, akár nagy akadályokon
is át fogunk, át kell jutni Isten segítségével, az Úr Jézussal”.
Hálás szívvel köszönjük Majnek Antal püspök úrnak,
hogy elfogadta meghívásunkat, velünk ünnepelt és megosztotta velünk szívhez szóló gondolatait.
Bándiné Tóth Klára
/Forrás: a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye honlapja/

Karitász kézműves tábor

H

armadik éve rendeztük meg az ökomenikus „Kincsesláda” kézműves tábort a plébánián a Karitász
szervezésében. Nagy örömmel és nagy izgalommal vártam/
vártuk a gyerekeket, s gondolom, ők is örültek a lehetőségnek, hiszen szép számmal jöttek. Nagyon ügyesek, tehetségesek és szorgalmasak voltak, alig győztem a kezük alá
dolgozni. Sokféle dolog született bőrből, filcből, textilből,
a nagyobbak táborzáráskor már saját készítésű bőrtáskával
büszkélkedhettek. A táborban megtanultak varrni és hímezni is, s a szakrális tárgyak készítésére is igyekeztem
rávezetni őket. Alkotó fantáziájukat Hermányos Mária meséi is motiválták. Híveink a dolgos kezűek kényeztetéséről
nem feledkezvén meg, mindennap reggelivel, tízóraival,
sütivel, gyümölccsel vártak, s még fagyi is került az asztalra. Néhányan nagyon sajnálták, hogy egy évet kell várniuk
a következő táborra. Ez engem nagyon jó érzéssel töltött el,
ennél nagyobb kincset nemigen kaphat az ember, látván,
hogy Isten már formálja őket a munkán és az egybekovácsoláson keresztül is, hiszen a kézművesek „támaszai az egész
világnak, és az imájuk is mesterségük körül forog”/Sirák 8:34/.
Hálásan köszönjük Görbe József atyának a táborhelyet,
a Karitász-tagoknak, a szülőknek a sok-sok segítséget.
Nagy Éva iparművész
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10éves születésnapját ünnepelte

templomi kórusunk.
Köszönjük felemelô szolgálatukat!

Pannonhalmára zarándokoltunk

A

ugusztus 15-én 47-en indultunk útnak Csömörről és
Kistarcsáról autóbusszal. A légkondicionálás hűvöséből ½ 10-kor szálltunk ki a bazilika főbejáratánál. Szentmisével kezdtük a napot, hiszen Nagyboldogasszony
ünnepe volt. A misét bemutató bencések között örömmel
fedeztük föl Bese Gergő atyát, aki lelkesen, vidáman üdvözölt bennünket a szentmise után. Alig néztünk körbe a bástyáról, máris várt minket egy kedves, fiatal idegenvezető.
Végigvezetett a Szent Márton-székesegyház három hajós
50 m hosszú épületén, melyet 1224-ben szenteltek fel. Mátyás uralkodása idején készült a szentély csillagboltozatos mennyezete, s a Szent Benedek-kápolna. 1486-ban ő
építtette át a román stílusú kerengőt gótikussá, ami nem
csupán a mindennapi közlekedés helyszíne, hanem az elmélkedés és imádság színtere is.
Sétánk az apátsági könyvtár bemutatásával folytatódott.
A kétemeletnyi magasságú nagyterem könyvszekrényekkel
fedett falai mellett korinthoszi oszlopok tartják a körbefutó
erkélyt. A legharmonikusabb térhatású épületeink közé tartozik ez a nagyvonalú eleganciával megtervezett könyvtár.
A könyvek száma 400 ezer körül lehet. Itt őrzik Szent István
1001-es keltezésű pannonhalmi kiváltságlevelét, valamint
a tihanyi apátság alapítólevelét is. Az 1055-ben keletkezett
oklevél a latin szövegben található magyar szavak révén
a legrégebbi magyar nyelvű írásos emlékünk is egyben.
A látnivalók megtekintése után fogyasztottuk el otthonról hozott elemózsiánkat. Ezután foglaltuk el szállásunkat a Szent Jakab házban, mely az apátság közelében,
a Cseider-völgyben négy épületben áll. Sofőrünk a keskeny, kanyargós, 1,5 km hosszú úton bravúros ügyességgel
vezette buszunkat, így egyszer sem kellett gyalog megtennünk az apátsághoz vezető meredek, 600 m hosszú utat.

Délután Nádai Fidél atya várt bennünket a kollégium
mozitermében, ahol a bencések történetét, mindennapjait mesélte el zarándokcsoportunknak – a szerzetesek éve
kapcsán. Még most sem volt szabadidőnk, mert máris vacsorához gyülekeztünk szállásunk ebédlőjében, majd este
Fidél atya kis motorján ismét meglátogatott bennünket
egy esti beszélgetésre.
A városka központjában modern kovácsoltvas keresztút áll. Ez este ki is van világítva. 25-en énekelve gyalogoltunk oda, s a Szűzanya keresztútját imádkoztuk el.
Vasárnap a reggeli után a 10 órai nagymisén vettünk
részt. Egy rövid imával búcsúztunk el a Szűzanyától, s énekelve vonultunk ki a templomból.
Szabadidőnket sétával, nézelődéssel töltöttük. Közösen
néztük meg a millenniumi emlékművet és Szent István
nem igazán megnyerő bronzszobrát, majd a Boldogaszszony-kápolnát. Ez az önálló dombon álló kápolna egyben
a bencések temetkezési helye is, itt van eltemetve Mécs
László pap költőnk is. A nézelődést az ebédünk szakította
meg, majd indulásig mindenki szabadon tölthette az időt.
A sok lehetőség szerint ki-ki kedve szerint válogathatott:
az arborétum és gyógynövénykert látogatása, kisvonatozás, kolostori termékek vásárlása, a Magyar Világörökségek utcája, levendulalepárló, biomassza fűtőmű vagy
a Szent Mór-kilátó megtekintése között.
Öt órakor szálltunk buszba, s „Áldásoddal megyünk,
megyünk innen el…” énekeltük, majd a litániát és a rózsafűzért imádkozva, lelkiekben feltöltődve érkeztünk haza.
Tiszai Jutka

M

Karitász hírek

ivel az augusztusi Csömöri Hírmondó részletesen
beszámolt Szent Rita Karitász Közösségünkről, most
csak dióhéjban írunk eseményeinkről:
Iskolakezdési támogatásként 5000 Ft-os vásárlási
utalványokat adományoztunk rászoruló óvodás és iskolás
gyermekes családoknak.
Gyűjtjük a műanyag kupakokat, ezzel is növelni szándékozunk adománykeretünket. Csütörtökönként várjuk
az összeszdett kupakokat is KaritászPONT helységünkbe.
S ha már eljönnek, érdemes szétnézni!
Szeptember 19-én bográcsozó találkozót rendezünk
a plébánián. A támogatott családjainkat 10 órától várjuk
süteménnyel, üdítővel. A rendezvény célja, hogy minél
jobban megismerve egymást odafigyelő, személyes segítséget nyújthassunk a rászorulóknak. Ezért a bográcsgulyás
ebéd elkészültéig kiscsoportos beszélgetéseket tervezünk
a felnőttekkel, míg a gyerekeket játékos foglalkozásra várjuk. Ebédnél Görbe József atya mond áldást, majd a rendezvényt közös ima és éneklés zárja.
Karitász bál november 7-én lesz immmár harmadik
alkalommal a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Idén
meglepetés vendéggel, és a szokásos fergeteges jókedvvel.
Legközelebbi összejövetelünk: kivételesen csütörtökön, szeptember 10-én 18 órakor lesz a plébánián.
Szeretettel várjuk a munkánkba bekapcsolódókat!
Hermányos Mária
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1Úton,
gyalogosan Máriabesnyőre

A

rákosszentmihályi zarándokok kevéssel 9 után érkeztek Csömörre. Rövid templomi köszöntőjük és egy kis plébániai pihenés után már 45-en
mentünk tovább. A kistarcsai Evangélikus Otthon előtt Csaja Jánosék
vezetésével várt minket a helyiek agapéja. Innen kb. 55–60-an haladtunk
Kerepes felé. Frajna András atya és a kerepesi alpolgármester, Kiss Károly
köszöntött a Szt. Anna-templomban, ami után a közösségi házban pihentünk meg. A hagyományosan bőséges kerepesi agapé most sem maradt el.
Mintegy 60–65-en folytattuk utunkat a zarándoklat legszebb szakaszán, át
a Bolnoka-hegyen a gödöllői reptér felé. A HÉV végállomásnál további csatlakozókkal több mint 70-en jutottunk el a premontreiek templomához, ahol
Frigyes szerzetes testvérrel közösen imádkoztunk és énekeltünk. A premontrei rend és a templom érdekes történetét az új zarándokok nagy figyelemmel hallgatták végig.
A nap folyamán négyszer imádkoztuk közösen dr. Székely János püspök
atya imáját a megbékélésért.
A máriabesnyői mise után immár hagyományosan Kája Sándor kántor
urammal énekeltük a búcsúzó éneket a Besnyői Szűzanyától:
Búcsúzunk már tőled, édes boldogságos jó anyánk.
Égi harmat üdvösséges szent kegyelme szállt reánk.
Hála néked, zengi ajkunk, könnyű lett a gond mirajtunk.
Hála érte jó anyánk, hála érte jó anyánk!
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Iskolakezdésre
„..a család egészsége, erkölcsi tisztasága, szilárd kerete, a csorbítatlan szülői
tekintély, a férj és feleség, a szülő és
gyermek rendezett viszonya együtt biztosítják azokat a feltételeket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy egészséges testű,
értelmes, megbízható erkölcsű és alkotó
készségű emberek szülessenek, és életképes, alkotó erejű népek képződjenek.”
Márton Áron (1896–1980)
az erdélyi katolikus egyház püspöke,
Család és nép (1937) részlet

Nálunk maradt
a Kéfás-kupa!

Idén is, immár harmadik alkalommal a katolikus közösség nyerte el a horgászkupát.

PROGRAMAJÁNLÓ
Ezúton szeretném megköszönni a szolgálatukat az agapék szervezőinek
és mindenkinek, akik jó szívvel fogadtak és köszöntöttek útunkon. Hálásak vagyunk a kistarcsai testvéreknek a rózsafüzér-imádságok vezetéséért,
Román Sanyi, Burai János és Pásztor Sándor testvéreknek a zarándoklatot
megelőző és közbeni segítő munkájáért.
Tévedés és nagy önzés lenne, ha úgy gondolnánk, hogy csak katolikus
hívő embereknek épül a Mária út. Nagy örömmel vettük annak a kedves
5 fôs kiránduló csapatnak a csatlakozását, akik az út nagy részén velünk
tartottak. Szintén örültünk evangélikus testvéreinknek, akik végig velünk
tartottak, köztük Fábri István polgármester úrnak! A Mária út a mi utunk,
mindenkié: katolikusoké, testvéreinké az ökumenében, és minden jó szándékú emberé, aki a jó szívvel elindul rajta.
Terveink között szerepel, hogy a Mariazell – Budapest – Máriapócs –
Csíksomlyó fő zarándokút Csömör – Máriabesnyő szakaszát „hivatalosan”
is boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök úrról nevezzük el a jövőben.
Fodor László, a Mária Út Egyesület önkéntese

ARS SACRA Fesztivál
szeptember 18–27.
Az Ars Sacra Fesztiválhoz évről évre önkéntesen csatlakoznak Magyarország legnagyobb múzeumai, kulturális központjai,
számos galéria és művész. A fesztivál programjait – képző- és iparművészeti kiállításokat, különböző műfajú koncerteket,
színházi és irodalmi előadásokat, tárlatvezetéseket, gyerekprogramokat – ingyenesen látogathatja a nagyközönség.
Részletek: www.ars-sacra.hu
Nyitott templomok napja: szeptember 19.
A Karitász bál november 7-én lesz
a művelődési házban.

Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 150 példányban. Felelős kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: katolikus közösségünk tagjai,
Dr. Bándiné Tóth Klára, Gubekné Ludas Mária, Hermányos Mária, Nagy Éva, Tiszai Árpádné.

