
A CSÖMÖRI KATOLIKUSOK IDŐSZAKOS LAPJA 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra plébánosunk, 
Görbe József atya felkérése az akolitus szolgálatra. 

Ekkor két akolitusa volt egyházközségünknek. Kun Csongor,  
Olgyay Bálint és én azóta igyekszünk felnőni a feladathoz. 
Az ősszel elkezdtük a két éves képzést.

Mit jelent akolitusnak lenni?

[Az akolitus az oltár körül teljesít szolgálatot. Az „akolüt-
hosz” szó szerint nyomon követőt jelent, a papot és a diakó-
nust követi, és segíti a liturgiában. Az akolitus az Oltári-
szentség rendkívüli kiszolgáltatója (a rendes kiszolgáltató  
a pap és a diakónus): azaz, akkor áldoztat, ha az indo-
kolt. Áldoztatja a betegeket is. Kiteheti az Oltáriszentséget 
imádásra (szentségi áldást nem adhat). A szentmisén a kely- 
het és paténát előkészíti, áldozás után purifikál (megtisz-
títja a szent edényeket az Oltáriszentség maradékától, és  
a maradékot magához veszi). Az akolitus három feladat el-
látására kap megbízást: közösségépítésre, igeliturgia veze-
tésére, áldoztatásra. (forrás: www.vaciegyhazmegye.hu)]

 Mindannyian tudjuk, hogy világszerte paphiány van. 
Görbe József atya három településnek plébánosa, valamint 
még a Flór Ferenc kórházban is ellátja a papi szolgálatot. Ez 
nagyon sok feladatot jelent számára. Fontos, hogy legyenek 
olyan képzett és elhivatott segítői, akik bizonyos feladatokat 
át tudnak vállalni Tőle.
 Számomra Isten ajándéka és kegyelmének a jele, hogy az 
oltár közvetlen közelében szolgálhatok. A szentmise, az ál-
dozás és az áldoztatás a legfelemelőbb dolgok az életemben. 
 Az egyház görögül ecclesia (εκκλησία). Ez jelentette  
a templomot is és a közösséget is. A templomba járók ak-
kor alkotnak igazi közösséget (ecclesia-t), ha nemcsak 
templomba járó egyének, hanem egymást ismerő, szerető, 
segítő, közösen munkálkodó, imádkozó testvérek is. Itt 
Csömörön ez a közösség egyre erősebb, buzgóbb. Akoli-
tusként szeretnék én is aktív tagja lenni a mi eklézsiánknak. 
Ahogyan a Cursillo-n (keresztény felnőtt képzésen) tanul-
tam: „Senki sem tehet meg mindent, de mindenki tehet 
valamit a közösségért!”.
 Köszönjük a testvérek bizalmát, igyekszünk rászolgálni.

Huszár Attila

Akolitusok leszünk

Kedves Hívek! 
 

A kistarcsai Somlai József atya 
betegsége miatt Csömörön a 

szentmisék rendje a közeljövőben 
megváltozik. A vasárnapi két szent- 
mise helyett csak egyet fog plébáno-
sunk tartani. A szombati elővételi 
mise időpontja nem változik. 
 Kérjük templomunk közösségeit 
segítsenek, hogy békességben, szeretet-
ben, félreértés nélkül fogadja el min- 
denki az új helyzetet! Ne okozzunk 
Görbe József atyánknak fájdalmat 
elégedetlenkedéssel, miséről való el-
maradással, hiszen Ő viseli a megvál-
tozott helyzet megnövekedett terheit. 
 Várjuk az ötleteket, hogyan old-
ható meg „fájdalom mentesen” a ki-
alakult helyzet. Pl.: 
 – a szombati szentmisén többen vegyünk részt, mind eddig, 
 – figyelmeztessük egymást a vasárnapi szentmise megváltozott időpontjára, 
 – még több széket rakunk be a templomba, hogy többen elférjünk, 
 – esetleg Kistarcsára is mehetünk szentmisére....                 Tiszai Árpádné

  

„Ne hagyjátok a templomot és 
az iskolát!” Reményik Sándor
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Egy éves a Csömöri Szent Rita Karitász Közösség

Görbe József atya hívó szavára 2013 
januárjában huszonheten jöttünk 

össze segítő szándékkal telve, és bár tudás 
hiányában, de nem magunkra hagyatot- 
tan. A Kistarcsán már működő karitász  
csoport vezetôje szívesen bábáskodott 
születésünknél. Alakuló közösségünk  
vezetője Kákonyi Anett, rátermetten vonta be közös-
ségünket a Váci Egyházmegye kebelébe. Egyik helyet-
tese – Varga Éva – pillanatok alatt összeállította az alap-
szabálytervezetet, és az ötletek nyomán már születtek is  
a testreszabott feladatok. – Olyan gördülékenyen folyt  
minden, mintha a Szentlélek áldása kísérné... – Február ne- 
gyedikén lesz egy éve az alapító okirat szerint, hogy dol-
gozni kezdett a Csömöri Szent Rita Karitász Közösség. 
Így születésnapunkat gyertyaszentelő boldogasszony nap-
jához, a Szeretetláng áradásához köthetjük. A karitász  
a római katolikus egyház hivatalos segélyszervezete, ezál-
tal intézmény, de egyben önkéntesekkel dolgozó mozga-
lom is. Közösségünk tagjai is önkéntesek.

Számadás 
 
Húsvét közeledtével a semmiből kellett 4 hét alatt élelmi-
szer adománycsomagokat összeállítani, és a fölkutatandó 
rászorulókhoz eljuttatni. Már ekkor megtapasztalhattuk, 
milyen segítőkészek a csömöriek, mert jöttek a támogatá-
sok. Így két háztartás tűzifát, negyvenegy pedig élelmiszer- 
csomagot kaphatott. Mint humanitárius szervezet, korra, 
nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül ke-
restük (és keressük) a rossz körülmények között élőket.  
A karácsonyi támogatáshoz már kérdőíves igényfelmérést 
is végeztünk.
 Nyáron is jelentkeztek rászorulók segítségünkért, 
akiknek élelmiszercsomagot tudtunk adni gyorssegély- 
ként. A rávalót ruha-cipő árusítás jelképes árából gyűjtö-
gettük össze a bolhapiacokon. Emellett játszótéren játéko-
kat helyeztünk el, (ami sajnálatosan másnapra már eltűnt),  
célzottan kerestünk családoknak adománytárgyakat. Nagy 
Éva vezetésével kézműves tábort szerveztünk gyerme-
keknek. Szeptemberben hat családnak iskolakezdési támo- 
gatást juttattunk. Ősszel megszerveztük első Karitász bá-
lunkat. A bál minden várakozásunkat felülmúlva csodá-
latosan sikerült. Szinte kitapintható volt az a szeretet, ami 
legbelső célja minden lelki közösségnek. Hála a sok-sok 
segítségnek, és a jó szervezésnek, a bevétel is bőséges volt. 
Ebből és a Karitász javára gyűjtött perselypénzből – mely-
nek teljes egészét közösségünk kapta meg – karácsony- 
ra kilenc családnak tudtunk tűzifát vinni, és további öt-
venet gazdagabban megajándékozni tartós élelmiszerrel. 
 Céljaink között szerepel az is, hogy az országos segítő 
szervezetek megtalálják támogatandóinkat, így tíz álta-
lunk kiválasztott család kapott adományt karácsonyra az 
Élelmiszerbanktól. A jövőben a kántorházban berendez-

zük adományközpontunkat, mert a sok  
zsák ruhaneműt csak így tudjuk kezel-
hetővé és hasznosíthatóvá tenni. A tá-
mogatott családokkal igyekszünk tartós, 
személyes kapcsolatot kialakítani.
    Az Egymillió csillag a szegényekért 
kezdeményezés keretében Bíboros atya 
által megáldott gyertyát vásároltunk egy- 

házmegyénktől, majd adtunk tovább. December 22-én  
a Hősök terén együtt lángolt fel sok kis csillagunk az utol-
só adventi gyertya-gyújtáskor. 
 Köszönet minden kéznek, aki a közös világossághoz 
bármilyen formában odanyújtja saját fényét!

Jövő évi terveink
 
Évértékelésünk nyomán körvonalazódtak bevezetett tevé-
kenységeink jövőben hangsúlyt kívánó irányai. Első idei 
összejövetelünkön ezeket fogalmaztuk meg.
 Elsősorban támogatott családainkkal való kapcsola-
tunk elmélyítésére kell törekednünk. Készülünk közös 
bográcsolást szervezni Szent Rita napja (május 22.) körül, 
ahol alkalom nyílik a családokkal való találkozásra. Lét-
rehozandó adományközpontunk működtetésébe is segít-
ségül fogjuk hívni a rászorulókat. A ne halat adj, hanem 
hálót szemlélet szellemében háztartási, kertgazdasági is-
meretterjesztést is tervezünk az igényeknek megfelelően. 
Programjainkat igyekszünk a Boldogasszony-ünnepkör-
höz, és névadónk ünnepnapjához igazítani.
 Munkánkat még összehangoltabbá tennénk a Csömöri 
Családsegítő Szolgálattal. Az ő szakmai tudásuk, tanács-
adásuk, felkészütebbé, így eredményesebbé tenné szol-
gálatunkat. Szakpszichológus bevonását is tervezzük.
 Adminisztrációnkat pontosítjuk, az információára-
moltatást saját internetes honlap létrehozásával bővítjük. 
Családlátogató testvéreinknek arcképes azonosító kártyát 
készítünk. Szeretetláng nevű induló lapunk oldalain rend-
szeresen tájékoztatjuk hittestvéreinket munkánkról.  
 Egyházközségünktől megkaptuk a kántorlakot ado-
mányközpontunk létrehozására. (KARITÁSZPONT) Ősz- 
szel takarítottunk, február 6-án nyitunk. Egyelőre heti egy 
alkalommal: csütörtök délutánonként 16-tól 20 óráig. Az 
adományokból beáramló holmikat rendszerezve, gon-
dosan kezelve szeretnénk a rászorulók rendelkezésére 
bocsájtani. Itt árusítás nem lesz, az egyes tárgyakért ki-ki  
annyit ad adományként, amennyit tud vagy rászán. A he- 
lyiség berendezéséhez szívesen vesszük szakember testvé-
reink segítségét. (Állványok, polcok, vállfák, reklámtábla 
stb.) Jelentkezés és kulcs: Endrédy Miklós gondnokunknál.
 Második Karitász bál: 2014. október 25.
 „Nem lehet elfelejteni azt a hálás örömkönnyet, amit 
adományunk átvételekor nem tudott eltitkolni az, akinek 
vittük... Akkor láttam meg, milyen jól élünk mi, akik ad-
hatunk.”– mesélte egyik munkatársunk. 

Hermányos Mária

C S Ö M Ö R I 

S ZE NT R I TA  K A R I TÁS Z  K ÖZ ÖS S É G

A római katolikus templom felnőtt kórusa 
A kórusa a szentmisék rendszeres liturgiai szolgálatára 
alakult énekegyüttes. Részt vesz kórustalálkozókon, va-
lamint ünnepségeken, hangversenyeken is. Tagjai a legkü- 
lönbözőbb képzettségűek, közös tulajdonságuk az egyházi 
ének szeretete és a szolgálat. Kóruspróba minden hét pén-
tekén 15 és 17 óra között van a plébánián. A  kórus ala-
pítója és vezetője Deák Csaba kántor.

Mária légió 

Szt. Jakab apostol levelében ezt írja: „a hit is, ha tettek      
 nem származnak belőle, magában holt dolog.”

 Mi, a közösség tagjai, már megtapasztaltuk a hétről-
hétre megtartott imádságos együttlétünk eredményeként, 
a Szűzanya oltalmában és segítségével, hogy bátrabbak 
lettünk hitünk megvallásában, egyre kevésbé zavar ben-
nünket az, hogy mit gondolnak az emberek, meghallgat-
nak-e vagy elutasítanak bennünket. Sok kisebb-nagyobb 
csodának lehettünk így már részesei. Szeretettel várunk 
közösségünkbe minden érdeklődőt a plébániára heti össze-
jövetelünkre minden szerdán 16.30–18.00-ig.

Szenvedés Önkéntesei és Testvérei 

Olaszországban alapított, Magyarországon is műkö- 
 dő katolikus szervezet, melynek fő célja annak elő-

segítése, hogy a szenvedők maguk is aktív és felelős része- 
sei legyenek az evangelizáció és az üdvösség művének. 
Önkénteseink vállalják, hogy a kórházakban, szociális ott- 
honokban vagy otthon lévő, tolókocsis, látássérült, beteg 
testvéreinket rendszeresen látogatják. Csömörön szeptem-
bertől júniusig, csütörtök esténként 18.30–20.00 tartunk 
imacsoportot Borhy Gyuláné Mária vezetésével. Első csütör- 
tökön a templomban imádkozunk rózsafüzért a papokért.

Sürgősségi imaszolgálat

Ez a szolgálat nem csak az imaközösség tagjainak, ha- 
 nem bárkinek rendelkezésére áll, aki sürgős bajban 

imát szeretne kérni. A kéréseket sms-ben várjuk a 06-20-
6633-572 telefonszámra. Az SOS szolgálat koordinátora, 
Lica, sürgősen továbbítja annak a kb. húsz embernek, akik 
vállalták, hogy ezekben az esetekben elmondanak egy imát 
az illető kéréséért. Aki úgy érzi, van arra kapacitása, hogy ha 
ilyen sürgős esetben értesítést kap, akkor legalább egy rövid 
imát elmondjon a kérésért, küldje el  Licának  a telefon-
számát. Szeretettel várjuk a kéréseket és a jelentkezéseket!

Szeretetláng imaközösség

Három éve hívta életre Csömörön is az imaközösséget 
Oláh Istvánné, Marianna álma. Azóta Borhy Gyuláné 

Máriával együtt vezetik az engesztelő imaközösséget szerda 
esténként mise után a templomban, csatlakozva a 2009-ben 
jóváhagyott Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretet- 
lángja Mozgalomhoz. „Amikor elhatalmasodott a bűn, tú-
láradt a kegyelem.” (Róm. 5,20) A Szeretetlángban a Szen-
tháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével, 
melyet Szeplőtelen Szíve által közvetít felénk. 

KÖZÖSSÉGEINK
Vándor Evangélium 

Az apostoli munka azért jött létre, hogy segítse a plé-  
 bániák életének megújítását és a hívek újraevangeli- 

zálását „Az egyház nyomatékosan buzdítja és sürgeti az 
összes Krisztushívőt, hogy a Szentírás gyakori olvasásával 
szerezzék meg Jézus Krisztus fönséges ismeretét” (Fil 3,8). 
Evangéliumot olvasunk, arról beszélgetünk, illetve szer-
vezett formában közösen imádkozunk a családokban.  
A közösséget Kocsis Csaba vezeti.

  Cursillo csoport

P lébániánk cursillos csoportja minden második szer- 
dán este 8-kor találkozik. A cursillo alapeszméje hitünk 

3 oszlopa köré épül fel:
 IMÁDSÁG és más jámbor (vallásos) cselekedetek   
 TANULÁS 
 TETT, aktív cselekvés. 
Amikor egy háromlábú szék bármely lába meggyengül, 
vagy éppen hiányzik, ugyanúgy kerül bajba a keresztény 
ember és társadalmunk is. – Ezt láthatjuk napjainkban min- 
denfelé. – A cursillo gyümölcsei: Mária Rádió, Mária Út, Élő 
Rózsafüzér zarándoklat. A cursillos csoporthoz való csatla-
kozásról kérdezd csoporttagjainkat: Huszár Attilát, Kővári 
Katit, Román Sanyit, Soós Tündit és Árpit, Székely Emőkét 
és Botondot, vagy Csőke Zsuzsit és Fodor Lacit. A csömöri 
cursillos csoport szervezi az immár hagyományos fáklyás 
keresztutat a Kálvárián és a Máriabesnyői gyalogos zarán-
doklatot. Írásban a következő címen lehet érdeklődni: 
cszsuzsi@t-online.hu, eflaci@t-online.hu. 
Bővebb információ: www.cursillo.hu, www.decolores.hu. 

Ministránsok

Az oltár szolgálatát látják el a szentmisén. Védőszentjük      
 Szent Tarzíciusz, akit megköveztek, mert a szent - 

ostyát vitte a börtönben sínylődő keresztényeknek.

Cserkész Csapat

Az 1031. számú Hunyadi János Cserkészcsapat általános      
  - és középiskolai diákokból alakult 1992-ben.

Tantermi foglalkozásukat vasárnaponként fél 11-től tart- 
ják a plébánián. Ott készülnek fel a nyári egyhetes-tíznapos 
nyári táborozásukra. A csapat új tagjai évenként fogadal-
mat tesznek. Támogató szervezete a Szebb Jövő Alapítvány. 
A csapat parancsnoka kezdettől Soós Árpád.

Szent Rita Karitász Közösség

Éves beszámolónk és terveink a következő oldalon    
 olvashatók. Minden hónap második hétfőjén találko-

zunk az esti mise után a plébánián.

Énekelj az Úrnak! gyermek- és ifjúsági kórus 

A gitáros kórus legfiatalabb közösségünk. Minden hónap 
harmadik szombatján 17 órakor gitáros énekkel szol-

gálják a mise liturgiáját. Népi- és archaikus vallási énekeket 
is tanulnak Szabadosiné Horváth Erika vezetésével. Ta-
lálkozójuk időpontjáról érdeklődni lehet: 06 30 911 1829.
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Az idők jelei 
EgyÚton zarándoklat

A 2013 augusztusában Dr. Székely János püspök atya ál-
tal vezetett gyalogos zarándoklaton vettem részt ba- 

rátaimmal. A cursillos férfiak zarándok csoportjához a Tol-
vajos tetőn csatlakozott immár nem először Péterfi Attila Cson-
gor testvérünk, aki az erdélyi karitász gazdasági igazgatója.  
A Mária Útnak Erdélyben 2 stratégiai szövetségese van:
 az EKE, Erdélyi Kárpátok Egyesület és
 a Gyulafehérvári Karitász (a romániai szerényebb szo-
ciális ellátás miatt az Erdélyi Karitász feladata és szervezett-
sége messze meghaladja a magyarországi karitászét pl. 
kb. 2000! alkalmazottjuk van)
 Csíksomlyó felé gyalogolva beszélgettünk a Mária Útról, 
és Attillától hallottam az elképzelést, amit a püspök atya is  
magáévá tett: „A Mária Út önkéntesei (erdélyi testvéreink 
javaslatára, Székely János püspök úr erős támogatásával) egy 
olyan hagyományt indítanak el, mely az egész Mária utat 
(Mariazelltől Csíksomlyóig) átöleli. Egy kiválasztott napon 
egyszerre lesznek egy napos zarándoklatok a teljes úton – 
az érintett településeket is bevonva. 
 2014. augusztus 16-án egy közös célért – jövőre  a  csa-
ládokért – lesz egynapos zarándoklat. Ezt a zarándoknapot 
aztán minden évben meg fogjuk szervezni, mindig a Nagy- 
boldogasszony ünnepet követő szombaton.
 Ez a Zarándoknap az EgyÚton munkanevet viseli. 
 A Mária Úton életre kel a csoda: az emberek egymáshoz, 
egymás mellett és egymásért, családjaikért zarándokolnak. 
Mai széthúzó világunkban átéljük az egységet, melynek 
hatalmas a lelki jelentősége. 
 Terveink szerint várhatóan tízezer ember számára fog 
zarándok élményt adni, és egy nagy lépést teszünk misz- 
sziós célunk felé.” Az első esztergomi megbeszélésen plébá-
niánkat Gutyán Mihályné és Miklecz Pálné képviselték. 
 Csatlakozz az előkészítéshez, vagy akár résztvevője le-
hetsz egy történelmi pillanatnak! Az első lépést mi meg-
tettük: a hagyományosan Sarlós Boldogasszonykor szer-
vezett zarándoklatunkat áthelyeztük augusztusra!
 Már most írd be a naptáradba: 2014. augusztus 16. 
szombat. A  kérdés csak az: erre a napra Te milyen progra-
mot választasz magadnak? 
 Krisztus számít Rád!

Fodor László 30-999-4462
útfelelős – EgyÚton zarándoklat

Rákosszentmihály – Csömör – Máriabesnyői szakasz

HIRDETÉSEK

Úrnapja Csömörön címmel könyv készül, mely bemu-
tatná a virágszőnyeg készítésének föllelhető legrégibb 
emlékeit is. A szerkesztők kérik híveinket: Akinek régi 
fotója, története, elbeszélése van a virágszőnyeg elő-
készítéséről vagy a körmenetről, adja le a plébánián vagy 
Hermányos Máriának névvel és címmel ellátva! Másolás 
után visszaadjuk, vagy adományként köszönettel a Lon-
tai László által megkezdett gyűjteményünkbe helyezzük. 
 
A Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 1 éves születés-
napi ünnepséget szervez Gyertyaszentelő Boldogasszony 
napján, február 2-án 15.00-tól a Plébánián. Szeretettel 
várjuk a karitász tagogat és családjukat!  Idevárjuk azo-
kat is, akik örömmel vennének részt munkánkban. 
 Várjuk azon középiskolás diákok jelentkezését is, akik 
a kötelező önkéntes munkát ebben a formában szeretnék 
igazoltan ledolgozni.

Fáklyás keresztút a Kálvárián április 11-én pénteken, az 
esti mise után lesz. Indulás a Glória Victis emlékműtől 
19.00-kor. A lelkieken túl kényelmes cipővel, gyertyá-
val, mécsessel és zseblámpákkal is készüljünk!
 
Katolikus közösségünk is részt vesz a tavaszi civil sze-
métszedési akcióban. A Kálvária keresztút és a Bolgár- 
kertbe átvezető út és környékének megtisztítására 
várunk csoportos és egyéni részvételt.

FELHÍVÁS 
   

 Mert kell egy csapat ...

Nekifogunk, most még kevesen. Még kissé tétován és bi-
zonytalanul, mégis kellő elszántsággal.
  A közösségnek szüksége van egy újságra – egy jóhír-
mondóra, hogy: 
•  jobban megismerjük és erôsítsük egymást,
•  élményeinket ne csak évente egyszer, a hálaadáskor osz- 
 szuk meg egymással,
•  rendezvényeinket időben hirdethessük,
•  közösségeink lélekben-létszámban gyarapodjanak,
•  örömeinket, eredményeinket átadhassuk egymásnak.
Az újság működéséhez az alapok már adottak. Minden 
újság meg szokta érni az első kiadott példányát! A folyta-
táshoz azonban  a Te személyes közreműködésed is szük-
séges lesz! Azzal, hogy részt veszel plébániánk program-
jaiban, hogy elolvasod, és barátodnak továbbadsz majd  
egy-egy számot. 
 Senki se tehet meg mindent, de mindenki tehet valami 
keveset. Lehet az szerkesztőségi munka, élménybeszámoló 
megírása, egy jó kezdeményezés hírül adása, egy-egy fotó 
beküldése. Várjuk jelentkezésedet, segítségedet! 

Az ideiglenes szerkesztőség

Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 200 példányban. Felelős 
kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: katolikus közösségeink tagjai.  
Ideiglenes szerkesztők: Fodor László, Hermányos Mária, Tiszai Árpádné.


