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Romokban hevernek a 20. század bálványai: tudomány, hala-
dás, világbéke. Ezek voltak a bálványok. A tudományt ügyesen 
használtuk a tömegmészárlásra, és rájöttünk, hogy nem oldja 
meg az ember személyes problémáit. De keresünk, tévedünk, 
olykor elbukunk, nyugtalanok vagyunk, szenvedünk. 

Krisztus áldozatának titka, hogy egyrészt Istent engeszteli 
a meglévő bűnökért, másrészt megnyitja a kegyelem kútját, 
hogy az akarat szabad maradjon és mégse vétkezzék. Az áldo-
zat lényege a szeretet, az áldozat felülmúlja a rációt. „Úgy sze-
rette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” „Nagyobb 
szeretete senkinek nincs, mint aki életét adja barátaiért.”

Megtörtént az áldozat, de a szenvedés nem múlt el. Újra és újra 
meg kell tanulnunk, hogy ez a kereszt nem a külső paradicsom, 
hanem a belső mennyország kulcsa. A keresztet eltávolíthatják az 
utak mentéről, kimaradhat végleg a mai ember világképéből, a 
kereszt mégis marad, egyszerűen azért, mert a bűn is marad.

Bármennyire tiltakozunk, a megoldás a kereszten önmagát 
feláldozó Krisztus, s az embert elsősorban önmagától kell meg-
menteni. Igazi arcáról nem hiányozhat a bűnbánat könnye. Ha 
fájdalmas is, az ember nagypénteken talál önmagára, de nagy-
péntek húsvét nélkül néma sikoly, s felelet sincs rá. A kereszt a 
feltámadás fényében lett a győzelem jele. Kérjük mindannyian 
Krisztustól a húsvéti ajándékot, hogy megérthessük a kereszt és 
a feltámadás belső összefüggéseit.

Napjainkban sokan akarják a feltámadást kereszt nélkül. Az 
egyház megújulását kereszt nélkül, az ember megváltását ke-
reszt nélkül, az emberiség megszabadítását kereszt nélkül. Jó-
létet, biztonságot, új testvériséget szeretnének kereszt nélkül. 
A társadalom megújulását hirdetik Isten nélkül. A keresztet 
azonban nem lehet pótolni tudással és politikával, forradalmak-
kal vagy filozófiákkal, diktatúrákkal vagy kultúrfolyamatokkal, 
több szabadsággal, több türelemmel, rendeletekkel vagy új 
struktúrákkal. A kereszt az egyetlen út Istennek ahhoz a birodal-
mához, amely Jézus Krisztus feltámadásában megnyilatkozott 
számunkra.

A kereszt vállalása nélkül nem tudjuk teljesíteni a Tízpa-
rancsolatot, nem értjük meg a Hegyi beszédet, elbukunk a 
kísértésben. Nem ismerjük fel az igazságot, nem halljuk meg 
lelkiismeretünk szavát, nem bontakozik ki életünk. A kereszt 
vállalása nélkül más emberek gyakorolják hatalmukat rajtunk, 
és kiszolgáltatottai leszünk önzésüknek. A rosszat rosszal fogjuk 
viszonozni, nem sikerülhet a házasság, a családi élet, a felebaráti 
szeretet, az irgalmasság, sem a földi, sem az örök élet. 

Az egész világban megnyilvánul az az erőteljes vonás, amely 
a keresztet, az áldozatot, a lemondást gúny tárgyává teszi. Sza-
badságot akarnak felelősség és parancsolatok nélkül, élvezetet 
erőfeszítés nélkül, haladást válságok nélkül. Tudást akarnak hit 
nélkül, a világ egységét akarják a szívek megtérésének fárad-
ságos útja nélkül. Meg akarják szüntetni a világban a gonosz-
ságot, kereszt és áldozat nélkül. Ennek a szemléletnek a követ-
kezményei megsemmisítőek. Kívánom, hogy a megfeszített és 
feltámadt Krisztus győzelme ott ragyogjon családjainkban és 
valóban átalakító legyen életünkben.

Misi atya

Húsvéti üzenet

Bronzino: Deposition of Christ
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Március másodikától negyedikéig az inárcsi plébánián nagyböjti 
lelkigyakorlaton vettünk részt. Összesen tíz fiatal érkezett Monorról, 
Dabasról, Örkényről és Inárcsról. A témánk, amit pénteken és szom-
baton dolgoztunk fel, a közösségbe való tartozás, a közösség fontos-
sága, megtartó ereje volt. Számomra mindig meglepő, hogy a Jóisten 
teremtényei mennyire mérnöki pontossággal, precízséggel megterve-
zett élőlények, akár a vadludak, amelyekről megtudtunk három alap-
igazságot.

Az első, hogyha együtt vagyunk és a bizalom szárnyán szállunk, 
energiáink megsokszorozódnak. Ez a vadludaknál sincs másképp, 
hisz azért repülnek V alakban, mert minden madár szárnycsapása 
emelő erőt fejt ki a közvetlen mögötte repülő madár számára így 71 
százalékkal nagyobb utat tud megtenni. A második, hogyha annyi 
eszünk van, mint egy lúdnak, akkor megmaradunk egy alakzatban 
azokkal, akik ugyanarra tartank, mint mi. A vadludakba is bele van 
táplálva az együttlét, a közösség, az egymásra hangoltság, egymásra 
figyelés, és belénk emberekbe még inkább. Nagyon rosszul érezzük 
magunkat egyedül, de mégis előfordul, hogy kiválunk az alakzatból és 
egyedül próbálunk repülni, de hamar megtapasztaljuk, hogy hiányzik 
az energia, amivel 71 százalékkal többet teljesíthetünk. Ha azonban 
igyekszünk a bizalomra és a Krisztusi szeretetre építve együtt maradni, 
nagyobb esélyünk lesz az előre haladásra. 

A harmadik alapigazság: a hátul repülők időnként gágogva biztat-
ják az elsőket, hogy ne lankadjanak, és vigyáznunk kell, mit mon-
dunk, amikor hátulról gágogunk. A közösségen belül elengedhetet-
len a kommunikáció, fontos kifejeznünk véleményünket másoknak. 
Ehhez nélkülözhetetlen a másik ember ismerete s az egymásra han-

goltság, hisz így tudunk megfogalmazni építő jellegű kritikát. Azonban 
arra is oda kell figyelnünk, hogy mi hogyan fogalmazzuk meg a kritikát, 
de a bírálat fogadása sem egyszerű. Megértsem, megfontoljam, amit 
nekem mondanak, és épüljek belőle, s ha rossz irányba repülök, visz-
szatérjek a V alakzatba.

Ha hangosan nem is, de magában mindig felteszi a kérdést az em-
ber, hogy mit adott neki ez a lelkigyakorlat? én is így szoktam tenni. Le-
het, hogy első nap nem, csak a második vagy a sokadik nap után jövők 
rá a hétköznapokban, hogy mit is adott nekem. Már több lelkigyakorla-
ton részt vettem, és azt soha nem értettem, miért van az, hogyha vége 
van a lelkigyakorlatoknak, az utána következő hétköznapokban sokkal 
jobban teljesítek vagy egy fárasztó gyerektáboroztatás után mégis erő-
vel telinek érzem magam. Most megértettem!

Nem másért, mert mindazok, akik részt veszünk egy ilyen hétvégén 
vagy táborban – aminek igenis fontos célja van –, elkezdünk V alak-
ban repülni, közösen, egy cél felé. Ez a cél lehet közös, sőt annak is kell 
lennie, hogy egy irányba tudjunk haladni. Csodálatos volt látni, hogy 
mindannyian más-más közösségből jövünk, azonban – együtt töltve 
el egy hétvégét – mégis egyek voltunk, tudtunk egy irányba haladni. 
Nem más volt a célunk, mint az, hogy a nagyböjt elején a Jóistenre 
hangolódjunk. és nem más, mint hogy megértsük és megtapasztaljuk 
a közösség megtartó erejét, és a közösségekbe, ahová tartozunk, eme-
lő erőnkkel tudjunk másokat segíteni mi is. Úgy érzem, egy igen tartal-
mas és tanulságos hétvégét tölthettünk együtt, amit megköszönnék 
urbán gábornak, a lelkigyakorlat vezetőjének és mindenkinek, aki 
részt vett benne, ezáltal is gazdagítva egymást!

F.J.

Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el, mi-
közben Jézus haláláról és feltámadásáról elmélkedett. Megállt 
egy pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára vezettek, és 
amely már tele volt munkába siető emberekkel. A régi helyén, 
az átjáró kezdetén ült az idős virágárus néni. A lába elé, egy 
újságpapírra sorakoztatta ki a friss virágokból készített csokrait. 
A néni mosolygott; idős, ráncos arca valamilyen benső örömtől 
sugárzott. A fiatalasszony nem sokat gondolkodva lehajolt, ki-
választott egy csokrot és közben megkérdezte a nénitől:
– Ahogy nézem, ma boldog, ugye?
– Miért ne lennék? Minden rendben van, hát nem? – válaszolta. 
Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony ezért megle-
pődött a matróna válaszán.
– Maga már évek óta itt ül. és mindig mosolyog. Úgy látszik, jól 
viseli a bajokat!
– Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajo-
kat. Tudja, kedvesem, olyan ez, mint Jézus és a nagypéntek... 
– és akkor elhallgatott.
– Mint micsoda? – kérdezte a fiatalasszony.
– Mondom, mint Jézus és a nagypéntek. Amikor Jézus pén-
teken meghalt a kereszten, ez volt az emberiség legrosszabb 
napja. és amikor jönnek a bajok, nekem mindig ez jut az eszem-
be. Mert ilyenkor az is eszembe jut, mi történt harmadnap, 
húsvétkor. Jézus feltámadt a halálból. Amikor a dolgok rosszul 
mennek, már megszoktam, hogy várok három napot, mert ak-
kor valahogy minden jóra fordul. – A fiatalasszony búcsúzásul a 
nénire mosolygott, majd továbbment. Amikor gondjai támad-
nak, azóta mindig eszébe jutnak a néni szavai: „Adj alkalmat 
istennek, hogy segítsen. Várj három napot!”

(–)

Február 11-én ezúttal Vácon ismét összegyűltek a dél-dunás 
fiatalok, először egyesülve észak-dunás társaikkal. A nap témája 
a „screenager”-ek. Vagyis korunk egyik legnagyobb uralkodó-
ja a média, s azon belül is a legelterjedtebb közösségi oldal, a 
facebook (fészbuk), amellyel foglalkoztunk. Egy színpadi elő-
adás nagyszerűen szemléltette, hogy a mai fiatalok inkább a 
számítógép előtt töltik mindennapjaikat ezzel hanyagolják csa-
ládjuk, barátaik társaságát. 

Az előadás után kiscsoportokban beszéltük meg, hogy a 
facebook mennyire hat saját életünkre és mennyire befolyásol 
minket. Számos érv áll használata mellett, ugyanis információ-
közlés céljából nagyon jó és kapcsolattartó eszköz gyanánt is 
kiváló. ugyanakkor hátrányos is lehet, hisz számos esetet hall-
hatunk arra, hogy valakinek feltörték az adatlapját. 

A beszélgetést követően a helybeliek jóvoltából megebédel-
tünk. Miután a konzultáció szellemi izgalmát játékkal vezettük 
le, szentmisén vettünk részt, ahol dr. Beer Miklós püspök atya 
bölcs szavait hallgathattuk. Végül a közösségi házba tértünk 
vissza, ahol szimbolikusan beléptünk a facebook oldalára, hogy 
„élőben” próbálni ki lehetőségeit. Lehetett csetelni (chat-elni), 
profilképet készíteni és játszani. és persze lájkolni (like-olni) is, 
végül egy kis dél-dunás jó kedvvel, énekléssel és tánccal lezár-
tuk a napot. 

Tóth Viktória

Nagyböjti lelkigyakorlat a plébánián

Történet húsvétra Észak-dél-dunás találkozó

Kereszteltek: 
Szemmer István és Burián Zsuzsanna fia Márton.

Elhunytak: 
Szuroczki Ferencné (1923-2011), Kubik györgy (1944-2011), Hornyák 

Erzsébet (1962-2011), Mészáros Sándor (1949-2011), gálik Jánosné 
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Anyakönyvi hírek
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én csak nyolc éve vagyok pap, és mindig is tudtam, 
hogy sok helyen fogok majd szolgálni. Talán azt nem 
mértem fel, és nem is készültem erre – és talán nem is 
lehet –, hogy mennyire nehéz egy közösségtől elválni, 
és valahol, ahová Isten küld, újrakezdeni. Szerintem ez 
minden pap életében nagyon nehéz dolog. Akár be-
vallja, akár nem, a fájdalom ott van, és talán úgy érzi, 
most egy kicsi rész meghalt benne. Sok minden már 
nem lesz a régi. Emberi kapcsolatok lazulnak, aztán 
megszűnnek. Megmaradnak az emlékek és az arcok! 
Megértettem és lelkileg felfogtam, ilyen az életünk. El 
kell fogadni, máshol is szükség van rám, és én nem tud-
hatom, hogy mennyire. Edz az élet, hát még az Isten.

Az újrakezdés íze, édes és keserű! Mindent újra 
kezdhet az ember, tapasztalatait kamatoztatva, és ez 
jó. Új lendület, új arcok, új lehetőségek, új szeretet – ez 
is jó, de még nem érzed otthon magad. évek kérdése! 
Aztán arra gondolsz, hogy őket is megszeretem, és 
tőlük is egyszer el kell búcsúzni. Hát benne van a „pak-
liban”, ilyen az életünk!

Szerintem a pap nem tudja megtenni, hogy ne ra-
gaszkodjon emberekhez. Barátságok is megmaradhat-
nak, nem lehet, és nem is kell mindentől, mindenkitől 

elszakadni, de erőltetni sem szabad 
ezeket a kapcsolatokat. A távolság 
megoldja, kik maradnak és kik men-
nek el. Azt gondolom, ez olyan, mint 
egy vonat, amire felszáll a pap. Ő a 
végállomásig vett jegyet! Vannak, akik, 
mellé ülnek, és különböző állomáso-
kon leszállnak s elköszönnek. Lesznek 
viszont olyanok, akik végig vele marad-
nak a végállomásig. Tehát két oldala 
van az éremnek! Mégis azt mondom, 
a fájdalom, az öröm, a rossz és a jó kell! 

Ez az, ami nevel minket, megerősít, 
vizsgáztat. Isten tudja, hogy mi kell 
nekünk, hol kell szolgálnunk. A kérdés, 
hogy tudunk-e felülemelkedni saját 
nehézségeinken, és merjük vállalni a 
kihívásokat a küldetésünket. Rengeteg 
búcsúzás és újrakezdés vár még rám, 
de Isten mindig ugyanaz tegnap, ma 
és mindörökre.

Csonka Csaba
tari plébános

Egy tizenötös szám. és március: 
Az első tavasz-hónap közepe. 
Kimondottam így egyszerűn, 
Ne féljetek, ne féljen senkise.

Ne féljetek: nem tüzesednek át 
Halk hangolás után a vers-sorok, 
Nem temetni és nem lázítani, 
Csupán figyelmeztetni akarok.

Oly csendben nő a versem, mint a fű, 
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán: 
Nem szavalok, – szavaltunk eleget,
Nagyon sokat – március idusán.

Volt egy tanítóm akkor, - igazi, 
Nagy nevelő, - gyökérig leható.
Ő mondta: csak úgy ünnep ez a nap, 
Ha munkát s imát összefoglaló.

Magányos hangját zsivaj nyelte el. – –
Lavina dörgött. Most, – a kő alatt 
Számunkra csak csendes növekedés: 
Valóban: munka s imádság maradt.

De szárny kell munkához s imához is! 
Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad. 
Tört szárny, beomlott kútfő: – mégis élet, 
Mégis üdvösség az a régi nap.

Testvér, látod: én nem járok tilosban, 
De te is hidd: nem tilalmas dolog 
Megsimogatni otthon a fiókban
Egy poros, régi, kicsi szalagot.

Aztán – – menni a hétköznapok útján, 
Császárnak megadni, mi az övé,
S maga részét minden hatalomnak, – – 
De Istennek is, ami Istené.

A cursillo-ról [ejtsd: kurzió] kellene írnom, pontosabban arról, hogy miért is menjen el 
valaki cursillo-ra. Nehéz feladat. Nehéz, mert ugyan elmondhatja egy anya, hogy milyen 
az a pillanat, amikor életet ad egy csöppnyi emberpalántának, vagy elmesélheti egy 
vadvízi evezős, hogy milyen érzés, amikor méteres zuhatagokon szeli a habokat… – de 
ezt hallani nem ugyanaz, mint átélni. Ezért is nem szoktak beszélni a cursillon történtek-
ről. Esetleg annyit: menj el, hidd el jó lesz… Vagy: menj el, ez neked való... Aki már volt 
cursillo-n, tudja, hogy kinek kell szólnia, és miért éppen neki. és aztán imádkozik érte 
és szól megint, és imádkozik, majd az is megeshet, hogy már nem szól, csak imádkozik.

Nagyböjt van. Ilyenkor az ember próbál önvizsgálatot, bűnbánatot tartani, még in-
kább odafordulni Istenhez, még jobban odafigyelni Rá. Alkalom ez arra is, hogy hitünk 
tanításain eltöprengjünk. Elgondolkodhatunk azon, hogy mi is az Egyház. érdemes fel-
idézni az erről szóló tanítást: MI VAgyuNK AZ EgyHáZ! Nem csak a papok vagy a pápa, 
hanem te, én, mi együtt vagyunk az Egyház. Itt Inárcson mi inárcsiak.

Hányszor mondjuk, hogy ez meg az a pap ilyen, meg olyan, vagy, hogy kevés a pap, 
hogy nem csoda, ha már senki nem jár templomba, hisz’ alig van mise... és ha több mise 
lenne? Vagy ha egy hónapban csak egy lenne? Elmennék akár a szomszéd faluba is, 
hogy részt vehessek szentmisén és magamhoz vehessem az Oltáriszentséget? Teszek 
valamit is azért, hogy az örömhír a templomban (akár pap nélkül is), vagy a templo-
mon kívül eljusson másokhoz? Vagy tényleg azt hiszem, hogy ez csak a papok dolga? 
Talán imádkozom azért, hogy több pap legyen… talán azért is, hogy a falu legalább egy 
papot „adjon”… De azért vajon imádkozom-e, hogy a gyermekem pap legyen? Vagy 
teszek-e bármit is, hogy másokat közelebb vigyek Istenhez? élem-e az élő Egyházat? 

Vannak nagyon jó kezdeményezések, mint pl. az ádventi vásár, vagy az ifjúsági alkal-
mak, családos összejövetelek… De élek-e ezekkel a lehetőségekkel, netán segítem-e 
ezek megszervezését? Vagy csak bólogatok, hogy jók ezek a dolgok, de ez a pap, meg 
az egyházközségi képviselők feladata. Ha így is gondolom, legalább jelenlétemmel 
vagy egy jó szóval elősegítem-e, hogy valóban élő egyházközösségben élhessünk? Ne 
csak várjam a sültgalambot és bosszankodjam, hogy nem röpül a számba… Inkább 
kapjunk szárnyra mi, magunk is!

Jézus meghalt értünk a kereszten, de feltámadásával megvált minket és feladatot 
is ad: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! ...és tanítsátok meg őket 
mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek! S én veletek vagyok mindennap, a 
világ végéig” [Mt. 28,19-20]. Reményt adott Krisztus és hitet. Hitet abban is, hogy Magyar-
ország újra kereszténnyé (krisztusivá) válhat. Ezt próbálja a cursillo is elősegíteni, amelynek 
fontos célkitűzése, hogy Magyarország újra keresztény legyen. Már „csak” ezért is érdemes 
elmenni cursillo-ra. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Vibling Géza

ELSZAKADÁS – ÚJRAKEZDÉS

Reményik Sándor

Erdélyi március
A cursillo
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A közelmúltban több helyen olvashatott arról, hogy újjáalakult az Inárcsi Katolikus Karitász 
Csoport. Tagjainkat a segítő szándék hozta össze, hiszen mindannyian naponta megtapasztal-
juk ennek az elidegenedett, pénzközpontú világnak az „áldásait”. Idős emberek, sokgyerme-
kes családok, munka nélkül maradtak küzdenek nap mint nap a felszínen maradásért, nyögik 
az egyre magasabb közüzemi és gyógyszerszámlákat, törlesztő részleteket. Az ő számukra 
szeretnénk segítséget, reményt nyújtani, hogy tudják, nem maradnak magukra. Csak remélni 
merjük, hogy munkánk nyomán egyre több jó szándékú, tenni akaró ember csatlakozik hoz-
zánk. Böjte Csaba atyát idézve: „Aki nem hisz abban, mennyi jó ember van, az kezdjen el valami 
jót tenni, és meglátja milyen sokan odaállnak mellé.” A csoportunk több cél megvalósítását tűz-
te maga elé:

A „boldog öregkor program” keretében idős, elesett testvéreinknek szándékozunk segí-
teni beteglátogatással, bevásárlással, igény szerinti szállítással, a ház körül felmerülő munkák 
elvégzésével, vagy csak egy jó szóval.

A „családi kör program” a rászoruló családok támogatását kívánja szolgálni tartós élelmi-
szercsomagokkal, valamint ruhagyűjtés során összegyűjtött, használható ruhákkal, gyermek-
ruhákkal. Igyekszünk megszervezni azt is, hogy a mások számára feleslegessé vált műszaki 
cikkeket, bútorokat eljuttassuk azokhoz, akiknek szükségük van rá.

Az „iskolakezdés program” a tanév elején azoknak a családoknak nyújtana tanévkezdési 
támogatást (megvennénk a tanszer-csomagokat), akiknek ez nehézséget okoz. Ingyenes kor-
repetálást is szerveznénk a hátrányos helyzetű gyerekek számára.

Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, meg kell találnunk a rászorulókat. Kérjük, ha ismer a környezetében ilyen embert, vagy Ön szorul segítségre, 
jelezze nekünk a karitasz@inarcsimariatemplom.hu címen, dr. Bitay Zoltánné dr. Keszy-Harmath Zsuzsanna (a karitászcsoport vezetője) 06-30-
488-49-56 telefonszámán, vagy a karitász plébánián kitett postaládájába dobott cédulán. Azt is ugyanígy jelezheti, ha Ön tud segíteni valamelyik 
programban. Mivel e célok megvalósulásához anyagiakra is szükség van, kérjük, ha teheti, adományával támogassa munkánkat! 

A közeli jövővel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy tavaszra két nagyobb akciót tervezünk: Csatlakoztunk a Magyar Katolikus Püspöki 
Kar által kezdeményezett tartósélelmiszer-gyűjtési akcióhoz. Az ennek keretében összegyűlt csomagokat a húsvéti ünnep előtt, a nagyhéten 
osztjuk szét az inárcsi rászorultaknak. április 16-án 16 órakor jótékonysági délutánt szervezünk inárcsi művészek részvételével (Bodrogi gyula 
művész úr személyében sztárfellépőnk is lesz). Az újságunkban és az egyházközség honlapján bővebben olvashatnak a rendezvényről. Re-
ményeink szerint az itt felajánlott adományok is lehetőséget teremtenek arra, hogy még több embertársunknak nyújthassunk segítő kezet.

VF

„Ahol nagy a szeretet, ott mindig történnek csodák!” (Willa Cather)

Kedves Inárcsi Testvérünk!

Nódrágsipeki kirándulásunk képekben

Kiadó: Inárcsi Római Katolikus Egyházközség. Felelős kiadó: Hornyák Margit világi elnök.  
Felelős szerkesztő: Szudorné Pribék Ilona, szerkesztőbizottság: Laczkó Mihály, Hornyák Margit, Volf Ferenc,  

Kovács József, Czagányi László. A szerkesztőség címe: 2365 Inárcs, Rákóczi út 3/a.  
Megjelenik évente négyszer 1300 példányban.  

Nyomdai munkálatok: Pressman Nyomdaipari Bt., Dabas, felelős vezető: Bálint Ferenc.


