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Ferenc pápa azt kérte, minden nap mondjunk el egy Miatyán
kot a járvány megszűnéséért. Avilai Szent Teréz Tökéletesség
útját választottam olvasmánynak, melyben a Miatyánkot
fejtegeti. Így született ez a kis ima, az ő idézeteivel.

















Ferenc pápa április 23án a Nemzetközi Eucharisztikus Kong
resszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világese
mény szervezőivel egyeztetve – tekintettel a koronavírus jár
ványra és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy
évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Kuzmányi
István interjúja Mohos Gábor segédpüspökkel (részlet).









Az ember időnként vágyik egy kis szabadidőre. Amikor nem
kell csinálnia semmit, vagy a régóta halogatott feladatait sze
retné elvégezni, vagy saját örömére cselekedne. Mint például
pihenne egy keveset, kirándulni menne, nagytakarítást végez
ne, barátoktól kapott recepteket próbálna ki. Március elején
nekem is ilyen gondolatok jártak a fejemben. Nagyon vártam
már a tavaszi szünetet, amikor egy kicsit testben és lélekben is
felfrissülhetek. Ez a szabadidő megadatott, de nem úgy, ahogy
vártam.









Eszetekbe jutott már, miért eresztette ránk a Jóisten ezt a koronaví
rust? Vagy, hogy hol van az Isten, amikor ilyen világméretű baj
szakad ránk? Miért nem tesz semmit? Miért ül karba tett kézzel,
amikor tízezrek, százezrek halnak meg? És vajon eszedbe jutott
már úgy gondolni ezekre a hetekre, hónapokra, mint Isten kegyelmi
idejére?









Lassan, mondhatni szokásunkká válik a Házaspárok útjának
bejárása. Eddig mindig Óbudaváron jártuk be az állomásokat,
és az ott töltött és közösen átelmélkedett 45 óra egy évre való
útravalóval látott el minket férjemmel. Mindig van és volt 11
állomás, ami az adott időszakban kiemelten foglalkoztat
bennünket. Idén a rendkívüli körülmények miatt virtuálisan
jártuk be még öt házaspárral az utat, és most főleg a 6. állo
más gondolkoztatott el: Erős gyermekeket nevelünk.





Idén az anyák napja komoly kreativitást igényelt a gyerme
kektől. Otthon, mindenféle bevásárlás nélkül kellett megoldani
a kedveskedést anyának, nagyiknak. A találkozás telefonon
vagy videótelefonon történhetett. Kézműveskedés, verstanulás,
vagy esetleg versírás. Nekem ez volt a tarsolyomban, amit
imában tudtam elküldeni anyácskámnak.







A fenti című cikket véletlenül találtam meg a Világposta című
folyóirat 2019. téli számát lapozgatva. De megrendített. Írója
(az Afréka című nagysikerű könyv szerzőjeként is ismert) dr.
Fodor Réka. Egy nagyon gyakorlati gyümölcsökkel járó
misztikus élményről szól.







Olvastam... Fráter Erzsébetnek A Biblia növényei c. könyvét.
Nagyon szép könyv, élvezetes írás a bibliai események
környezetéről. A növények ismertetése mellett idézi azokat a
bibliai igéket, amelyekben szerepelnek. Néha magyarázatot is
fűz hozzá. A mustármagról szóló részről írtak megindítottak.





Már hetedik éve nyílik kertünkben a levendula. Minden június
elején a szinte mellkasig érő virágokon pillangók és méhek se
rege dolgozik (nem is merek bemenni közéjük, csak naplemente
után). Szeretem a levendula egyszerűségét, igénytelenségét,
szívósságát és eleganciáját. Vesztegzár ide vagy oda, a június
újra itt van, és már bimbózik a levendula. Újra megnéztük hát
a „Hölgyek levendulában” című filmet, immár nem tudom,
hanyadjára.





Néri Szent Fülöpről jegyezték fel a következő történetet: Egy
szer egy fiatal barátja sikeres tanulmányairól beszélt neki. Fü
löp akkor így szólt hozzá: „Szerencsés ember, most tanulsz.
Pár év múlva doktor leszel, és kezdesz pénzt keresni. Ügyvéd
leszel és prelátus, és sok egyéb tisztséged is lesz. Boldog leszel,
és már nem is fogsz mást kívánni.” A diák már azt hitte, hogy
Fülöp komolyan beszél. De akkor magához vonta, és ezt
suttogta fülébe: ,,És azután?'' Ez a súlyos kérdés új irányt
adott az ifjú jóbarát életének.





Immár hagyományosnak számító cikksorozatunkban közössé
günk papi, diakónusi hivatást választó tagjaival beszélgetünk
felszentelésük alkalmából. Ezúttal Gyurász Krisztián atyával
beszélgettem az interneten keresztül. Először a koronavírus
járvány miatti újabb kényszerűségnek tűnt számomra a kom
munikáció ezen módja, de később rájöttem, hogy valójában az
a természetes (vagy stílusos?), hogy online készítek interjút
egy diplomás webprogramozóval.









Nagyböjt 4. vasárnapjától az online szentmisék mellett bábos
videótanmeséket is láthattak az albertfalvi gyerekek. Vak
kancsot, Bélát és a többieket régi barátjuk, Gável Henrik atya
keltette ismét életre, mindannyiunk nagynagy örömére. Arra
voltam kíváncsi, hogyan vált profi „bábjátékos” szeretett plé
bánosunkból?









Bagoly Tudós és csapata



A karantén nemcsak a családi találkozásokat írta felül, közös
ségi alkalmaink megtartására is kellett megoldást találnunk.
Mi, felnőttek is hiányoltuk egymás társaságát, de különösképp
igaz volt ez gyermekeinkre. Felvetődött hát az online talál
kozó ötlete.



A szentmiséket és minden közösségi eseményt március végére
tiltott be a püspöki kar, de nagyon hamar hiányozni kezdtünk
egymásnak – a találkozások Jézussal, egymással és Henrik
atyával. Hála Krisztián atyának, hamar beindult a plébániai
virtuális élet. Így aztán a házaspárok első pénteki összejöve
telei is folytatódtak a képernyőn. Valószínűleg mi is hiányoz
tunk Henrik atyának, mert kitörő örömmel fogadta mindenki
bejelentkezését. A törzsgárdán kívül, hála Istennek, új résztve
vők is felbukkantak.





Kedves Vakkancs, Béla,
Zsugori Zsiga és Füllencs!
Nagyon örülök, hogy job-
ban megismerhettelek ben-
neteket! Köszönöm, hogy
elmesélitek a kalandjaito-
kat, ez nekem is sokat
segít! Kérlek titeket, hogy
mondjátok meg Henrik
atyának, már nagyon vár-
om, hogy újra találkozhas-
sunk a Szentmisén!
Szeretettel Orsi!
Kedves Vakkancs és Béla!

Nagyon kedvesek vagytok, sokszor viccesek! Szívesen találkoznék
veletek személyesen is. Anna

Kedves Vakkancs és Béla!
Köszönjük, hogy ilyen sokat segítetek nekünk! Várunk titeket újra
és újra, amíg Henrik atyával találkozhatunk már a szentmisén!
Addig is a képernyő túloldalán hallgatunk titeket!János

Szia Vakkancs!
Szeretünk nézni, mert izgalmas dolgokat mondasz és vicces vagy. Téged is
és Bélát is nagyon szeretjük. Jó lenne élőben is találkozni veletek.
Pohlinger Emi és Gergő
Vakkancséknak üzenem, hogy cukik a figurák, sokat nevetek rajta, az
evangélium mondanivalója is érthetőbb. Miért ez volt az utolsó? Cs. Réka

Kedves Vakkancs, Béla és Füllencs! Tudtátok, hogy hittan lec
ke lettetek? Bizony, nagyon sok hittanos gyermek és a szüleik
is boldog örömmel vártak benneteket hétről hétre. Néhány
üzenettel szeretnék kifejezni szeretetüket felétek. Íme:



Kedves Vakkancs és Béla!
Nagyon szeretlek titeket! Nagyon viccesek vagytok! Szomorú vagyok, ha nem lesz
folytatása! Cs. Ákos
Kedves Vakkancs és Béla!
Azért volt érdekes, mert hozzá vitt a kereszténységhez. Kicsit vicces is
volt. A Vakkancs és a Béla nagyon cuki. Máskor is csinálj ilyen bábozást,
Henrik atya! Köszönjük! Imre Bernadett
Kedves Vakkancs és Béla!
Kár, hogy ez volt az utolsó kis előadásotok. Köszönöm nek-
tek, hogy sokat tanítottatok, nagyon elgondolkodtatók voltak,
amit mondtatok. Szeretném, hogy még többet tanulhassak
tőletek. Puszi! Puszi!
Szeretettel : Imre Gergő!
„Kedves Vakkancs, Béla és Henrik atya!
Nagyon tetszettek az előadások, mindegyiket megnéztük. Reméljük,
hogy majd még sokszor találkozunk!” Kolta Marci (8)

„Kedves Béla, Vakkancs és Henrik atya!
Nagyon jó volt a bábozás, szeretlek titeket! Cukik vagytok!
Szeretlek, Henrik atya!” Kolta Bogi (4)
Kedves Henrik atya, Béla, Vakkancs!
Nagyon tetszettek a történetek. Hiányozni fognak! Nekem Vakkancs volt a
kedvencem. Péterfi Linett

„Kedves Vakkancs!
Testvéreimmel szerettelek Titeket hallgatni. Jó volt, mindegyik nagyon
tetszett!” Kohut Mihály
Kedves Henrik atya, Vakkancs, Béla és Füllencs!
Nagyon tetszettek a történeteitek! Vakkancs volt a kedvencem, mert olyan
cuki! Üdvözöllek Titeket, hiányozni fogtok! Sinóros- Szabó Dani

Kedves Henrik atya!
Nagyon tetszettek a Vakkancs történetek. Volt, amit többször is
megnéztem. A kedvencem az volt, amikor Vakkancs megtanulta
az élet himnuszát. Köszönöm: Gincsai Nóra



Minden más iskolához hasonlóan a Don Boscóban is digitális
oktatás folyt a vészhelyzet ideje alatt. A 6.b osztály irodalom
ból azt a házi feladatot kapta, hogy írjanak históriás éneket
egy múltbeli eseményről, vagy a jelen helyzetről. Haszon Anna
nem csak verset írt, hanem édesapja gitárkísérete mellett el is
énekelte azt. A varázslatos hangulatú videofelvétel megtekint
hető a YouTubeon a vers címére rákeresve (Az 2020as nagy
járvány históriája), vagy az alábbi QRkódot beolvasva.





Valaki belegondolt már milyen animátornak lenni? Én igen!
Ezért döntöttem úgy, hogy a karanténban töltött idő alatt fel
keresem Vas Viktória szalézi animátort (természetesen online),
akit tavaly nyár végén avattak hivatalosan animátorra, itt az
Albertfalvi Szent Mihály templomban. Érdekelt, milyen válto
zásokat tapasztalt és kikérdeztem kicsit az animátorrá válása
történetéről is.





Az 1950es évek elején egy idősödő férfi, László István látogat
ta rendszeresen, hétről hétre, minden szombat este, vasárnap és
ünnepnapokon délelőtt a főváros katolikus templomait. Meg
hallgatta a prédikációkat, betérdelt a gyóntatószékbe, beszéd
be elegyedett a templomok környékén a hívekkel és a járóke
lőkkel. Információit papírra vetette és elküldte az állam egy
házakat felügyelő hivatalába. Összesen 72 jelentését ismerjük.









„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!”
Ez a szentírási rész jutott eszembe, miközben azon elmélked
tem, hogy eddigi életemben mit és hogyan sikerült megvalósí
tanom. Tökéletesen? Szuperül? Jól? Elfogadhatóan? Éppen
hogy? Féligmeddig? Aligalig? Sehogyan?





















Karantén szikrák
„hagymák és rózsák”

Jó is ez a másfél méter

távolságtartás, no meg

a maszk, mert így jó

sok fokhagymás piritóst

ehetek, senki nem fogja

érezni rajtam!








