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Juhász Gyula: A TÁBOR HEGYÉN
Ez volt hegye az elragadtatásnak.

Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap,
Ünnepe az életnek, a csodának.

Aranyos arccal fölnézett a Mester,
Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer,

Ó, ily fehér még nem volt eddig ember!

Jött Mózes, aki eltűnt, mint egy álom,
Illés, ki elszállt lángoló batáron

S három tanítvány, boldog halaványon.
És monda egy: Mi szép, mi szép az élet,

Mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma Véled,
Építsünk hármas hajlékot tinéktek!

Nem szólt a Mester. A fény és a mámor
Elrebbent mirhaillatként arcáról

S lenézett a hegy napos magosából...

És lenn, ahol a Golgota vet árnyat,
Látta a méla, néma olajfákat,

Hol nemsokára lelke holtrabágyad! 

A hét szentje: SZENT LŐRINC diakónus, vértanú
Valeriánus  császár  keresztényüldözése  idején,  II.  Sixtus  pápa
tanítványa  és  kiváló  tulajdonságai  miatt,  fiatal  kora  ellenére
fődiakónus volt. Mint ilyen a pápa oldalán segédkezett a szent
áldozat  bemutatásánál,  az  egyházi  javakat  őrizte,  és  a
szegényeket  gondozta.  Amikor  Sixtus  pápát  elfogták,
szomorúan kérdezte:  „Atyám, hová  mész  fiad  nélkül?”  De a
pápa megvigasztalta, hogy néhány nap múlva követni fogja, de
addig szét kell osztania az Egyház javait a szegények között,
hogy  a  pogányok  kezére  ne  kerüljön.  Feladatát  elvégezte.
Közben megtudták, hogy ő a vagyon őrzője és elfogták. Amikor
az  Egyház  vagyonát  követelték,  elővezette  a  betegeket  és  a
szegényeket.  Kegyetlenül  megkínozták.  A fogságban  vakokat
gyógyított  meg,  a  megtérteket  megkeresztelte.  Végül  a
prefektus  parancsára  tüzes  rostélyra  fektették,  és  elevenen
elégették  258.  augusztus  10-én.  Sírja  fölé  Nagy  Konstantin
császár bazilikát emelt, mely egyike Róma hét fő templomának.

KÉSZ KIRÁNDULÁS
Időpont:  2017.  szeptember  2.  Program:  Indulás  7.30-kor  a
templom  elől,  9.30  Zirc:  Ciszterci  apátság  megtekintése
vezetéssel  /  templom,  középkori  romkert,  könyvtár,  esetleg
arborétum/.  13.30  Pannonhalma:  Templom,  altemplom,
kerengő, könyvtár, időszaki kiállítás megtekintése vezetéssel. 
Választható  program:  Gyógynövénykert  csoki  vagy  likőr
kóstolással  vagy  Apátsági  Pincészet  megtekintése  és
borkóstolás.
Költségek: Az autóbusz költségét pályázati pénzből fedezzük!
Belépők Zirc: Csoportos nyugdíjas és diák 1300 Ft/fő, 

Csoportos felnőtt 2200Ft/fő
Pannonhalma: Csoportos felnőtt: 2400Ft/fő
                      Csoportos nyugdíjas, diák 1200Ft/fő
Fakultatív  program  költségei:  Gyógynövénykert  vezetéssel
bencés  csokoládé  kóstolóval  (3  fajta  kóstolása)  min.  15  fő
esetén felnőtt 1800 Ft diák, nyugdíjas 1200 Ft
Gyógynövénykerti  látogatás  bencés  likőr  kóstolóval  (1  fajta
kóstolása) min. 15 fő esetén felnőtt 1600 Ft
Pincelátogatás  3  bor  kommentált  kóstolásával,  pogácsával,
ásványvízzel 2400 Ft
Jelentkezési határidő 2017. 08. 10. A határidő pontos betartást
kérem,  mert  Pannonhalmán  jeleznem  kell  a  fakultatív
programon  résztvevők  számát!  Jelentkezni  az  alábbi
elérhetőségeken:

Péchy Mária 06-1-3333 942-es vagy 06/20/9411180-as számon
vagy e-mail: pechymaria47@gmail.com

KEDVES ISMERŐSÖK, BARÁTOK, TÁMOGATÓK!
Meszleny  Eszter  vagyok,  és  immár  3  éve  foglalkozom  egy
olyan  adatbázis  létrehozásával,  amelyben  megbízható,
referenciával rendelkező otthon betegápoló nénik szerepelnek.
Saját  szüleim  ápolása  során  tapasztaltam  meg,  hogy  az
egészségügyi ellátó rendszer semmilyen megoldást  nem kínál
azoknak  a  családoknak,  akiknek  a  családtagjuk  várhatóan
hosszabb távú, akár a haláláig tartó, de nem kórházi kezelést
igénylő  ápolásra  szorul.  Mi,  a  testvéreimmel  az  otthoni
betegápoló  néni  mellett  döntöttünk,  de  mivel  nem volt  hova
fordulnunk ajánlásért, sok rossz tapasztalattal „gazdagodtunk”.
Édesapám  halála  után  döntöttem  úgy,  hogy  létrehozok  egy
adatbázist, melyre csak olyan betegápolókat veszek fel, akiket
olyan  családok  ajánlanak,  ahol  az  illető  ápolt,  és  minden
szempontból – elsődlegesen emberségből – megfelelt.
Adatbázisban  most  több,  mint  130  néni  szerepel,  de  sajnos
egyre  nehezebben  tudok  megfelelni  az  egyre  növekvő
igényeknek.
Kérem tehát a segítségüket abban,  hogy ha ismernek olyan
ápolókat, akik családjaikban, vagy szűkebb környezetükben
kedvesen, emberségesen, kitartóan, másoknak ajánlhatóan
ápoltak  betegeket,  vele  megbeszélve  a  nevét  és  a
telefonszámát küldjék el nekem! (Az ápoló lehet 24 órás, de
bejáró is, lehet Budapesten, de lehet bármely településen is!)
Ezután felveszem vele a kapcsolatot, felviszem az adatbázisba.
Minden ajánlás hatalmas segítség azoknak, akik most kerülnek
ebbe  az  igen  nehéz,  gyakran  embert  próbáló  helyzetbe.
Különösen  örülök  esetleg  nemrég  nyugdíjba  ment,  de
hivatásukat részben folytatni kívánó nővérek ajánlásának is!
 Az adatbázis januárig teljesen amatőr módon, egy megosztható
táblázat  formájába  működött,  januártól  pedig  egy  saját
honlapról,  a  www.betegapolonenik.hu érhető  el  egy  egyszeri
regisztrációval.  (A  honlap  és  a  munka  nem  üzleti  alapon
működik,  a  regisztrációs  díjon  kívül  –  ami  a  honlapot
karbantartó vejem munkáját és a nénikkel való kapcsolattartás
költségeit  fedezik  –  nem  lépek  be  semmilyen  formán  a
történetbe. A megegyezés minden esetben tőlem függetlenül, a
két fél között zajlik, én csak a kapcsolat létrejöttében segítek.)
Hálásan köszönök minden segítséget és ajánlást azok nevében
is, akik a jövőben keresnek majd hasonló segítséget!

Szeretettel: Meszleny Eszter 06-30-722-54-52

KARITÁSZ TÁBOR 2017. július 10-16.
Ami a táborban a legjobban tetszett az az volt, hogy mindenki
megosztott  mindent  a  többiekkel.  A  programok  közül  a
kedvencem a bobozás volt,  mert  mindenki biztatott,  hogy ne
izguljak. 

 Genye Koppány Kende (9 éves)
Ez a tábor a közösségről és az egyházról szólt. Amellett, hogy
sokat  szórakoztunk  a  hittan  mellett  is.  Ebbe  a  táborba  bárki
jöhet kicsi, nagy, idős, fiatal, sőt még családok is. Nekem pont
ezért  tetszik  a  tábor.  Sok  barátot  szerezhettünk,
megismerhettünk  más  embereket,  így  a  tábor  sokkal
összetartóbb. A programok nagyon jók, ha valaki nem szeretne
részt venni ebben, akkor kereshet más neki tetszőt. Szerintem ez
jó,  hogy nem kötelezőek  a  projektek.  A táborban  a  kedvenc
játékom  az  angyalkázás,  de  nagyon  szeretek  a  szabadban
játszani a többiekkel. Egy szóval, ez a tábor fantasztikus.

    Genye Luca Csenge (12 éves)

mailto:pechymaria47@gmail.com
http://www.betegapolonenik.hu/


AZ ÉLET IGÉJE – 2017. AUGUSZTUS
„Az  Úr  jóságos  mindenkihez,  telve  irgalommal  minden
iránt, amit alkotott.” (Zsolt 145,9)
Ez a zsoltár dicsőítő ének, az Úr királyságát magasztalja, mert
uralmának  nem lesz  vége:  örök  és  hatalmas,  de  irgalmas  és
jóságos. Inkább olyan, mint egy hozzánk, gyermekeihez közel
álló apa, mintsem egy hatalmas uralkodó.
Istenről  szól  ez  a  himnusz,  túláradó,  anyai  gyöngédségéről:
irgalmas,  megfontolt  a  haragban,  telve  szeretettel,  jóságos
mindenki iránt…
Jóságát  megmutatja  Izrael  népének,  és  kiterjeszti  minden
művére,  amelyet  keze  alkotott,  minden  emberre  és  minden
teremtményre.
A  zsoltáros  a  vers  végén  arra  hív  minden  élőt,  hogy
kapcsolódjon  be  dicsőítő  énekébe,  hogy  egyre  több  hang
harmóniája  hirdesse:  „Az  Úr  jóságos  mindenkihez,  telve
irgalommal minden iránt, amit alkotott.”
Isten a teremtett világot rábízta a férfi és a nő dolgos kezére:
számunkra  olyan  ez,  mint  egy  nyitott  könyv,  amelyben
jóságáról olvashatunk. Meghívott, hogy együttműködjünk vele,
a Teremtővel, és szeretet-tervét követve további oldalakat írjunk
az igazságról és a békéről.
Ám sajnos a közöny és az önzés miatt megsebzett embereket
látunk magunk körül,  akik sokszor ki  vannak szolgáltatva.  A
teremtett  környezetünk  esetében  sincs  ez  másképp,  mert
féktelenül  fölemésztik  a  környezeti  erőforrásokat  saját
érdekükben és a közjó kárára.
Az utóbbi években keresztény körökben tudatára ébredtünk és
jobban  odafigyelünk,  hogy  tiszteljük  a  teremtett  világot.
Gondoljunk  csak  a  különböző  felhívásokra  egyházi  vezetők
részéről,  amelyek  arra  buzdítanak,  hogy  fedezzük  fel  a
természetben  az  isteni  jóság  tükörképét,  és  tekintsük  azt  az
egész emberiség örökségének.
Bartholomaiosz  ökumenikus  pátriárka  így  írt  erről  tavaly  a
teremtéssel  való  törődés  világnapjára  küldött  üzenetében:
„Állandó  éberségre  van  szükség,  képzésre  és  tanításra,  hogy
világos legyen számunkra az összefüggés a jelenlegi ökológiai
válság  és  az  emberi  szenvedés  között  […],  amely  […]  az
általunk is megélt környezeti krízis eredménye és gyümölcse.
Vissza  kell  tehát  térnünk a  régóta  ismert  szépségekhez  […]:
mértékletesség és önmegtartóztatás, ez az egyetlen út, amely a
természeti  környezetünkkel  való bölcs bánásmódhoz vezet.  A
féktelen  mohóság  ugyanis,  hogy  anyagi  szükségleteinket
kielégítsük,  az  ember lelki  elszegényedéséhez  vezet,  és  ezzel
együtt jár a természeti környezetünk elpusztítása is.”
Ferenc pápa pedig Laudato si’ kezdetű enciklikájában írja: „A
természet  gondozása  olyan  életstílus  része,  amely  magában
foglalja  az  együttélés  és  a  közösségalkotás  képességét.  Jézus
emlékeztetett minket arra, hogy Isten a mi közös Atyánk, és ez
testvérekké tesz minket. A testvéri szeretet csak ingyenes lehet.
[…]  Ugyanez  az  ingyenesség  késztet  minket  arra,  hogy
szeressük és elfogadjuk a szelet, a napot vagy a felhőket, még
ha nem is vetik ellenőrzésünk alá magukat. […] Ismét át kell
éreznünk,  hogy  szükségünk  van  egymásra,  felelősséggel
tartozunk  másokért  és  a  világért,  továbbá  megéri  jónak  és
tisztességesnek lenni.”
Használjuk ki tehát a szabadidőnket, amikor nem dolgozunk, és
minden más lehetőséget a nap folyamán, hogy feltekintsünk az
égre, a fenséges csúcsokra, a tenger végtelenségére, vagy akár
csak egy kis fűszálra, amely az út szélén kibújt. Ez segít, hogy
felismerjük a Teremtő nagyságát, aki az életet szereti, és újra
megtaláljuk reménységünk okát az ő végtelen jóságában, mely
mindent átölel és figyelemmel kísér.
Családunkkal  együtt  éljünk  mértékletesen,  tiszteletben  tartva
környezetünket,  mások  szükségleteit,  hogy  gazdagodjunk  a
szeretetben.  Osszuk  meg  szegényebb  testvéreinkkel  a  föld

termését és munkánk gyümölcsét, mert ezzel teszünk tanúságot
az  élet  teljességéről  és  öröméről,  legyünk  gyengédek,
jóindulatúak, akik megbékéltek környezetükkel.                       

 Letizia Magri


