
2013. február-március, 5. évfolyam 5. szám 

 

 

A MADÁR FÜTYÜLI… 

      - CSAPATUNK HÍREI – 
 
Ebben a hónapban: 
Március 10. 11 óra cserkész mise a Kálvária templomban. Gyertek egyenruhában! 
  10 órától megbeszélés a Rovereknek-Őrsvezetőknek! 
Március 17. 15 órától Keresztútjárás (Találkozó a Mária szobornál, 14:45-kor!) 

Előzetes: 
Április 26-28. Kerületi hétvége, Sopron (Meghívó lejjebb) 
Július 11-20.  Nagytábor, Hegyesd ☺ Hegyezd a füled! 
 
Július 28 - Augusztus 4. Cserkészhét, Taizé, Franciaország ( https://www.facebook.com/scoutweek ) 

Augusztus 2-10. A vági tutajút centenáriuma ( http://tutajtura.com ) 
Augusztus 11-19. Nemzeti Nagytábor, Ócsa ( http://nnt2013.cserkesz.hu/ ) 

  

Filmvetítések (Savaria Mozi): 

március 6. Emberek és Istenek 

március 13. Az utolsó hegycsúcs 

március 20. II. János Pál -  A fehér 

ruhás vándor 

A kezdés 18 óra. A belépő 500,- Ft 



 

 ISTEN TUDJA, MIKOR LÁTUNK MEGINT 

- RÉSZLETEK A CSAPAT NAPLÓJÁBÓL – 

2012. július 10. - Csehbánya 

5. nap 

Reggel a reggeli (kefir és kifli) nagyon finom volt. 

Gyorsan pakoltunk és indultunk portyára./túrázni. A 

célunk Farkasgyepű volt. Elnézését kérem 

mindenkinek, hogy a portyát fogom írni, de a másik 

túrán (sajnos) nem lehettem ott. Mi portyázók kb. 10 

perccel korábban, indultunk (ennyi haladékot 

kaptunk). 1 óráig mentünk „céltalanul”, míg végre 

rájöttünk, hogy rossz irányba megyünk (Lacika 

kegyeskedett szólni). És elindultunk a másik csapat után 1 óra késéssel. Erőltetett menetben elég 

gyorsan odaértünk a templomhoz. Ott jól bekajáltunk, és fölpakoltuk az alváshoz szükséges cuccokat. 

Majd indulás… 

Misi bá vezetésével, akitől megtudtuk, hogy csak 4 km van hátra egyenes terepen. Odaérkeztünk a 

tisztásra és láttuk, hogy rajtunk kívül mások is táboroznak ott. Kifeszítettük a ponyvát is, és tűzifát 

szedtünk. Vacsi főzés közben nem (!!!) érezhetted magad biztonságban, mert a 

garázdálkodott egy seggkampó. ☺ Áron vezetésével általában sikerrel is.

A vacsi alufóliában sült krumpli, kolbász, szalonna és hagyma volt. Tábortűznél aztán előkerültek rég 

elfeledett énekek is, sőt a révészlegény is. De előtte persze megfürödtün

/bugyi+melltartó/alsógatya/ a Csurgó forrásban. Óriási volt!!!

Majd szabad ég alatt alvás. 

NAGYON JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT!!!

(folyt. köv. az áprilisi Hírcserkészőben)

 

KRECSEFA 

 

Keresni! 

Mézgáékat keresni!

Itt sincs, Kriszta Ott sincs Kriszta, 

Mézgáékat keresni!

MZ/X jelentkezz! 
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MIKOR LÁTUNK MEGINT ILYET… 

 

Reggel a reggeli (kefir és kifli) nagyon finom volt. 

Gyorsan pakoltunk és indultunk portyára./túrázni. A 

Farkasgyepű volt. Elnézését kérem 

mindenkinek, hogy a portyát fogom írni, de a másik 

túrán (sajnos) nem lehettem ott. Mi portyázók kb. 10 

perccel korábban, indultunk (ennyi haladékot 

kaptunk). 1 óráig mentünk „céltalanul”, míg végre 

rányba megyünk (Lacika 

kegyeskedett szólni). És elindultunk a másik csapat után 1 óra késéssel. Erőltetett menetben elég 

gyorsan odaértünk a templomhoz. Ott jól bekajáltunk, és fölpakoltuk az alváshoz szükséges cuccokat. 

akitől megtudtuk, hogy csak 4 km van hátra egyenes terepen. Odaérkeztünk a 

tisztásra és láttuk, hogy rajtunk kívül mások is táboroznak ott. Kifeszítettük a ponyvát is, és tűzifát 

szedtünk. Vacsi főzés közben nem (!!!) érezhetted magad biztonságban, mert a 

Áron vezetésével általában sikerrel is. 

A vacsi alufóliában sült krumpli, kolbász, szalonna és hagyma volt. Tábortűznél aztán előkerültek rég 

elfeledett énekek is, sőt a révészlegény is. De előtte persze megfürödtün

/bugyi+melltartó/alsógatya/ a Csurgó forrásban. Óriási volt!!! 

NAGYON JÓL ÉREZTÜK MAGUNKAT!!!   

Hírcserkészőben) 

 2013 február 9. Kőszeg 

  Keresni! 

Mézgáékat keresni! Mézgáékat keresni! 

cs, Kriszta Ott sincs Kriszta,  

Mézgáékat keresni!  

MZ/X jelentkezz!  

kegyeskedett szólni). És elindultunk a másik csapat után 1 óra késéssel. Erőltetett menetben elég 

gyorsan odaértünk a templomhoz. Ott jól bekajáltunk, és fölpakoltuk az alváshoz szükséges cuccokat. 

akitől megtudtuk, hogy csak 4 km van hátra egyenes terepen. Odaérkeztünk a 

tisztásra és láttuk, hogy rajtunk kívül mások is táboroznak ott. Kifeszítettük a ponyvát is, és tűzifát 

szedtünk. Vacsi főzés közben nem (!!!) érezhetted magad biztonságban, mert a táborban 

A vacsi alufóliában sült krumpli, kolbász, szalonna és hagyma volt. Tábortűznél aztán előkerültek rég 

elfeledett énekek is, sőt a révészlegény is. De előtte persze megfürödtünk 



 

Többek közt ezt is játszottuk Mézgáékkal, azaz a kőszegi cserkészekkel, az idei Krecsefán. Elárulom 

nektek, hogy ezt a játékot az Andrissal találtuk ki. Ezt vittük Mézga pap

szombat este volt Mézga Géza születésnapja. 

Andris szerette volna az egész Vidra őrsöt elvinni, de a telefonos riadólánc után kiderült, hogy csak 

hárman megyünk.  

De mi hárman nagyon jól éreztük magunkat. 

Szombat délelőtt népdaltanulás és 

kézműves foglakozás volt. Daltanulás 

közben játszottunk is. 

Bizonyára ráismertek Bercire amint a falu 

végén című játékban „Egy asszonyt” játszik. 

A kézműves foglalkozásokon találkozhattunk 

Picurral, akinél pom-pom-ot gyártottunk, 

Vízipókkal akinél tavirózsát hajtogattunk és 

a nagy HO-HO-horgásszal, akinél pecabotot 

készítettünk.  

Kézműves foglalkozás után, hogy mozogjunk egy kicsit kimentünk a kőszegi Fő térre, ahol hol a 

nagymamát, hol a szamurájt hol pedig a bikát kergették ma lelkes cse

kifutottuk magunkat, visszamentünk a Bencés rendházba és ebédeltünk.

Az ebéd nagyon finom gulyásleves és farsangi fánk volt. Köszönet érte Rege anyukának aki közel 100 

fánkot sütött ki. 

A csendes pihenő  után korosztályos progr

Dorner apukával beszélgettek a Homo Kádárról.  Mivel a nagyok zöme még csak bele sem 

szagolhatott eme korszakba az előadás után jórészt hármunk élményeit meséltük a fiataloknak. (Nagy

Timi, Dorner apuka és jómagam) 

Ezután egy fergeteges vetélkedőben vehettünk részt. 

Ahol kiderült, hogy a cserkészek fantáziája határtalan. 

A legkevesebb információból is annyi mindent ki 

tudtak hozni, hogy le a kalappal előttük. Bár azért a 

tartalom nem minden esetben egyezett, de a kiemelt 

szavakat sikerült megemlíteni. 

Aztán egyszer csak befutott a vacsora és mindenki 

degeszre ehette magát sajtos, sonkás és kolbászos 

pizzával. Na és persze a délről megmaradt fánkkal. A vacsora után aztán mosogatás és mosakodás 

következett. 

Majd tábortűz és zászlólevonás. Utána pedig elbúcsúztunk a kőszegi cserkészektől.
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Többek közt ezt is játszottuk Mézgáékkal, azaz a kőszegi cserkészekkel, az idei Krecsefán. Elárulom 

nektek, hogy ezt a játékot az Andrissal találtuk ki. Ezt vittük Mézga papának ajándékba. Ugyanis 

szombat este volt Mézga Géza születésnapja.  

Andris szerette volna az egész Vidra őrsöt elvinni, de a telefonos riadólánc után kiderült, hogy csak 

De mi hárman nagyon jól éreztük magunkat. 

népdaltanulás és 

kézműves foglakozás volt. Daltanulás 

Bizonyára ráismertek Bercire amint a falu 

végén című játékban „Egy asszonyt” játszik.  

A kézműves foglalkozásokon találkozhattunk 

ot gyártottunk, 

al akinél tavirózsát hajtogattunk és 

horgásszal, akinél pecabotot 

Kézműves foglalkozás után, hogy mozogjunk egy kicsit kimentünk a kőszegi Fő térre, ahol hol a 

nagymamát, hol a szamurájt hol pedig a bikát kergették ma lelkes cserkészek. Miután kellőképpen 

kifutottuk magunkat, visszamentünk a Bencés rendházba és ebédeltünk. 

Az ebéd nagyon finom gulyásleves és farsangi fánk volt. Köszönet érte Rege anyukának aki közel 100 

A csendes pihenő  után korosztályos program keretében a kisebbek játszottak  a nagyobbak pedig a 

Dorner apukával beszélgettek a Homo Kádárról.  Mivel a nagyok zöme még csak bele sem 

szagolhatott eme korszakba az előadás után jórészt hármunk élményeit meséltük a fiataloknak. (Nagy

Ezután egy fergeteges vetélkedőben vehettünk részt. 

Ahol kiderült, hogy a cserkészek fantáziája határtalan. 

A legkevesebb információból is annyi mindent ki 

tudtak hozni, hogy le a kalappal előttük. Bár azért a 

ezett, de a kiemelt 

Aztán egyszer csak befutott a vacsora és mindenki 

degeszre ehette magát sajtos, sonkás és kolbászos 

pizzával. Na és persze a délről megmaradt fánkkal. A vacsora után aztán mosogatás és mosakodás 

Majd tábortűz és zászlólevonás. Utána pedig elbúcsúztunk a kőszegi cserkészektől. 

Többek közt ezt is játszottuk Mézgáékkal, azaz a kőszegi cserkészekkel, az idei Krecsefán. Elárulom 

ának ajándékba. Ugyanis 

Andris szerette volna az egész Vidra őrsöt elvinni, de a telefonos riadólánc után kiderült, hogy csak 

Kézműves foglalkozás után, hogy mozogjunk egy kicsit kimentünk a kőszegi Fő térre, ahol hol a 

rkészek. Miután kellőképpen 

Az ebéd nagyon finom gulyásleves és farsangi fánk volt. Köszönet érte Rege anyukának aki közel 100 

am keretében a kisebbek játszottak  a nagyobbak pedig a 

Dorner apukával beszélgettek a Homo Kádárról.  Mivel a nagyok zöme még csak bele sem 

szagolhatott eme korszakba az előadás után jórészt hármunk élményeit meséltük a fiataloknak. (Nagy 

pizzával. Na és persze a délről megmaradt fánkkal. A vacsora után aztán mosogatás és mosakodás 

 Ildi 



 

A Magyar Cserkészszövetség 100 éves jubileuma alkalmából 

III. Cserkészkerület és a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár szervezésébe

emlékkonferenciát tartottak. 

Galéria és teljes cikk itt: http://vaol.hu/szombathely/cserkeszek

 

Mennyit tudunk a külhoni cserkészekről? A

 

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tanácsának a hétvégén Muzslyán
döntése után az eddigi három vajdasági cserkészkörzet (torontáli, a dél
homokháti kistérségi) helyett immár négy van. Az Észak
pedig újra együtt vannak a vajdasági cserkészek. Az ülésen a vajdasági cserkészek nevelésével foglalkozó 19 
cserkészvezető összegezte az elmúlt évek munkáját és terveket készített a jövőre.

Cserkészavatás – Varga Zoltán és a kiscserkészek
– Az egyesületek újrajegyeztetésekor az Észak
mint a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tagja. Azóta tisztújítás történt náluk és megindítottuk az egymáshoz 
közeledő folyamatot. Közös táborokon vettünk részt, közös ren
közreműködés zökkenőmentes lehet. A hétvégén ők is jelen voltak a megbeszélésen és kérték, hogy ők is tagjai 
legyenek a VMCS-nek. A VMCS eddigi három körzetének vezetői befogadták őket. Szerintem ez történelmi 
pillanat, mert a magyar gyermekek nevelésében összefogtunk, ami példaértékű, nagyon fontos. Ezt támogatja a 
magyar kormány is. Jó példa, hogy a nevelők és a fiatal vezetők együtt tudnak, és ami még fontosabb, együtt 
akarnak dolgozni. Mert tapasztaljuk a minde
Isten áldja meg a munkánkat – nyilatkozta tegnap lapunknak Varga Zoltán cserkésztiszt, a Vajdasági Magyar 
Cserkészszövetség elnöke, aki szerint nem véletlen, hogy éppen itt Muzslyán jött lét
szórványban az emberek jobban érzik az összefogás szükségét. Isten gondolata is az, hogy ne építse minden 
ember a saját várát, hanem építsünk közös várat.
Nyilván az sem volt a véletlen műve, hogy az egykori Magyarország területén 
Nagybecskerekről indíttatta útjára a cserkészmozgalmat Králik László.
Jelenleg Vajdaságban három korosztályban (kiscserkészek, cserkészek, roverek) háromszáz cserkész van. Ezt a 
számot a VMCS szeretné növelni, mert a fiatalok 
Ez viszont nem könnyű feladat, hisz manapság csak kevesen hajlandók önkéntes munkát vállalni, idejüket és 
tudásukat másoknak felajánlani. 
http://www.magyarszo.com/hu/1900/kozelet/93081/Egy%C3%BCtt
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A Magyar Cserkészszövetség 100 éves jubileuma alkalmából 2013. február 22-én, pénteken a 

serkészkerület és a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár szervezésébe

http://vaol.hu/szombathely/cserkeszek-100-eve-1531599  

Mennyit tudunk a külhoni cserkészekről? A minap találkoztam a következő cikkel (a helyettes szerk.)

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tanácsának a hétvégén Muzslyán megtartott ülésén a testület egyhangú 
döntése után az eddigi három vajdasági cserkészkörzet (torontáli, a dél-bácskai és szerémségi, valamint a 
homokháti kistérségi) helyett immár négy van. Az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület csatlakozásával 

jra együtt vannak a vajdasági cserkészek. Az ülésen a vajdasági cserkészek nevelésével foglalkozó 19 
cserkészvezető összegezte az elmúlt évek munkáját és terveket készített a jövőre. 

 
Varga Zoltán és a kiscserkészek 

egyeztetésekor az Észak-bácskai Magyar Cserkészegyesület nem regisztráltatta magát, 
mint a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tagja. Azóta tisztújítás történt náluk és megindítottuk az egymáshoz 
közeledő folyamatot. Közös táborokon vettünk részt, közös rendezvényeket szerveztünk, és láttuk, hogy a 
közreműködés zökkenőmentes lehet. A hétvégén ők is jelen voltak a megbeszélésen és kérték, hogy ők is tagjai 

nek. A VMCS eddigi három körzetének vezetői befogadták őket. Szerintem ez történelmi 
lanat, mert a magyar gyermekek nevelésében összefogtunk, ami példaértékű, nagyon fontos. Ezt támogatja a 

magyar kormány is. Jó példa, hogy a nevelők és a fiatal vezetők együtt tudnak, és ami még fontosabb, együtt 
akarnak dolgozni. Mert tapasztaljuk a mindennapi életben az állandó széthúzás és az individualizmus hatását. 

nyilatkozta tegnap lapunknak Varga Zoltán cserkésztiszt, a Vajdasági Magyar 
Cserkészszövetség elnöke, aki szerint nem véletlen, hogy éppen itt Muzslyán jött létre az összefogás, hiszen 
szórványban az emberek jobban érzik az összefogás szükségét. Isten gondolata is az, hogy ne építse minden 
ember a saját várát, hanem építsünk közös várat. 
Nyilván az sem volt a véletlen műve, hogy az egykori Magyarország területén éppen innen, a déli végekről, 
Nagybecskerekről indíttatta útjára a cserkészmozgalmat Králik László. 
Jelenleg Vajdaságban három korosztályban (kiscserkészek, cserkészek, roverek) háromszáz cserkész van. Ezt a 
számot a VMCS szeretné növelni, mert a fiatalok nevelésére napjainkban nagyobb szükség van, mint bármikor. 
Ez viszont nem könnyű feladat, hisz manapság csak kevesen hajlandók önkéntes munkát vállalni, idejüket és 

http://www.magyarszo.com/hu/1900/kozelet/93081/Egy%C3%BCtt-a-vajdas%C3%A1gi-cserk%C3%A9szek.htm

én, pénteken a  

serkészkerület és a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár szervezésében 

cikkel (a helyettes szerk.). 

megtartott ülésén a testület egyhangú 
bácskai és szerémségi, valamint a 

bácskai Magyar Cserkészegyesület csatlakozásával 
jra együtt vannak a vajdasági cserkészek. Az ülésen a vajdasági cserkészek nevelésével foglalkozó 19 

bácskai Magyar Cserkészegyesület nem regisztráltatta magát, 
mint a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tagja. Azóta tisztújítás történt náluk és megindítottuk az egymáshoz 

dezvényeket szerveztünk, és láttuk, hogy a 
közreműködés zökkenőmentes lehet. A hétvégén ők is jelen voltak a megbeszélésen és kérték, hogy ők is tagjai 

nek. A VMCS eddigi három körzetének vezetői befogadták őket. Szerintem ez történelmi 
lanat, mert a magyar gyermekek nevelésében összefogtunk, ami példaértékű, nagyon fontos. Ezt támogatja a 

magyar kormány is. Jó példa, hogy a nevelők és a fiatal vezetők együtt tudnak, és ami még fontosabb, együtt 
nnapi életben az állandó széthúzás és az individualizmus hatását. 

nyilatkozta tegnap lapunknak Varga Zoltán cserkésztiszt, a Vajdasági Magyar 
re az összefogás, hiszen 

szórványban az emberek jobban érzik az összefogás szükségét. Isten gondolata is az, hogy ne építse minden 

éppen innen, a déli végekről, 

Jelenleg Vajdaságban három korosztályban (kiscserkészek, cserkészek, roverek) háromszáz cserkész van. Ezt a 
nevelésére napjainkban nagyobb szükség van, mint bármikor. 

Ez viszont nem könnyű feladat, hisz manapság csak kevesen hajlandók önkéntes munkát vállalni, idejüket és 

cserk%C3%A9szek.htm  
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Kedves Cserkésztestvérünk! 

 

Szeretettel meghívunk az idei Kerületi Hétvégére. A hagyományosan megrendezésre kerülő 

esemény helyszíne ezúttal Sopronban lesz.  

 

Időpont: 2013. április 26. – 28. 

 

A rendezvény 2013. április 26-án pénteken kezdődik, amikor is 17 órától várunk titeket a 

Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolában (Sopron, Hunyadi u. 8-10.). A hétvége 28-án 

vasárnap délután egy órakor fejeződik be.  

 

Jelentkezési határidő: 2013. április 7.  

 

A rendezvény költsége 5000 Ft, (előjelentkezéssel) egyébként a helyszínen 6000 Ft ami magába 

foglalja a szállás, az étkezések és a belépők árát. Arra kérünk titeket, hogy a jelentkezéssel egy időben 

2000 Ft előleget küldjetek el a következő bankszámlára:  

OTP bank  Jäckel Gusztáv 11773377-11444514  

A megjegyzés rovatban kérem feltüntetni : CSK-III. , Csapat szám, rövidített csapatnév. 

A pénzfeladással együtt a jelentkezési lapot is mindenképpen küldjétek el.  

A jelentkezéshez a mellékelt jelentkezési lapot töltsétek ki és küldjétek el az alábbi email címekre: 

 

364scarbantiacscs@gmail.com  valamint  jackel@morsecom.hu 

 

Keretmese: Salamon király kincse és az ellopott légió.  

 

Egyéb tudnivalók: A szombati nap jó idő esetén teljes egészében a szabadban kerül megrendezésre, így 

túrázáshoz, számháborúhoz alkalmas ruházat legyen nálatok. A szállás tornateremben lesz, így a hálózsák 

polifoam szintén szükséges. A péntek esti vacsoráról, mindenki maga gondoskodjon.  

 

Szeretettel várunk titeket és cserkészeiteket! 

 

Jó munkát! 

Hillebrand Rudolf csst 
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Sede Vacante, nincs Pápánk. Mit tegyünk kétségbeesés helyett? 

Hallottam egy csodálatos kis történetet egy lelkipásztorról, aki szombat reggel meglehetősen nehéz 

körülmények között próbált felkészülni a prédikációra. 

 

A felesége elment vásárolni. Esett az eső, a kisfia unatkozott, nyugtalan volt, mert 

nem tudott mihez kezdeni magával. Végül a lelkész kétségbeesésében elővett egy régi magazint, 

hogy átlapozza. Talált egy szép színes oldalt, amely a világ térképét ábrázolta. Kitépte a lapot, 

szétszaggatta, a darabkákat szétszórta a szoba padlóján és ezt mondta a fiának, „Johny, ha össze 

tudod rakni a térképet,kapsz tőlem egy huszonöt centest”. 

 

A lelkész azt hitte, hogy egész délelőttre való munkát adott a kisfiúnak. De tíz perc múlva kopogtattak 

az ajtón. A kisfia volt, az összerakott képpel. A lelkész megdöbbent, hogy fia ilyen gyorsan végzett a 

feladattal. Ott voltak a papírdarabkák, gondosan összerakva, ott volt a hibátlan világtérkép. 

- Kisfiam, hogy tudtad ilyen gyorsan összerakni?- kérdezte a lelkész. 

- Ó! - mondta Johny. - Nagyon egyszerű volt. A másik oldalon egy ember képe van. Egy papírt 

letettem a földre, összeraktam az embert, aztán egy papírlapot tettem a tetejére és megfordítottam 

az egészet. Rájöttem, ha rendbe teszem az embert a világ is rendben lesz. 

 

A lelkész mosolygott és átadta fiának a negyeddollárost. 

Ezzel megadtad a holnapi prédikációm témáját - mondta. ,, Ha az ember rendben van, akkor rendben 

lesz a világa is!" 

 

Mély tanulság rejlik ebben a gondolatban. Ha szerencsétlennek érzed magad a világban és a világot 

meg akarod változtatni, a legjobb hely ahol kezdheted, magad vagy. Ha lelki beállítottságod pozitív a 

világod problémái meghajlanak előtted! 

 

A te világod rendben van? Tedd rendbe magad! 

 

Fogadjatok örökbe Ti is egy bíborost!  

Az alábbi oldalon egy űrlap gyors kitöltését követően "kiutalnak" az embernek egy bíborost, akiért 

imádkozhat a pápaválasztás idején! 

 

http://www.adoptacardinal.org/ 

(Az enyém a Dominikai Köztársasági Nicolas .. Rodrigez bíboros) 

Szeretettel: Ildi 

 

Alois testvér nyilatkozata XVI. Benedek lemondása kapcsán 

XVI. Benedek pápa lemondásakor, szeretném kifejezni iránta érzett hálámat azért a bizalomért, amellyel Taizéi 

Közösségünkre mindig is tekintett. Pápasága alatt minden évben magánkihallgatáson lehettem nála. Hat héttel 

ezelőtt pedig, december 29-én, a Szent Péter téren közös imára fogadott meleg szívvel bennünket és az európai 

találkozónkra érkezett több tízezer fiatalt. Két héttel később ezekkel a szavakkal jellemezte ezt az imát: „a 

kegyelem pillanata volt, amikor megtapasztalhattuk a Krisztussal való egység szépségét”. 
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Amikor a közös ima alatt mindannyian Krisztus keresztje felé fordultunk, az olyan volt, mint egész szolgálatának 

egyfajta képe, annak keresése, hogyan lehet a keresztényekben jobban tudatosítani a hit legjavát. Egyszer 

elmondta, mennyire nagyra értékeli, hogy Taizében a fiatalok a lényegre figyelnek. Mikor rákérdeztem, hogy mi a 

lényeg, azt válaszolta: „az Istennel való személyes kapcsolat”. 

 

Manapság, amikor a világ mély változásokon megy keresztül, nem könnyű megmondani, hogy milyen lesz 

holnap az Egyház arca. XVI. Benedek pápa enciklikáival, tanításával, egész szolgálatával a hit alapjait kívánta 

középpontba helyezni. Az Egyház csakis így találhatja meg, hogyan éljen a mai világunkban. 

Alois testvér 
TAIZÉ, 2013. FEBRUÁR. 11. 

http://taize.fr/hu_article15317.html 

 

Böjte Csaba atya nagyböjti bátorítása 
 
„Elérkezett az idő!" – mondja Jézus Krisztus – Döntened kell! Szembenézni a gondokkal, kihívásokkal, a 
szükséges, célravezető lépéseket körvonalazni, majd bölcs alázattal közülük a legjobbat kiválasztani és 
határozott kitartással azt bátran elérni, kemény munkával álmodat valóra váltani, Isten gyermekéhez – az 
emberhez – egyedüli méltó dolog! 
 
Döntened kell, döntések előtt állsz, újból és újból el kell engedned a biztos trapézt melyen mostanig jól elvoltál, és 
bátran bele kell vessed magad az ismeretlen új világba, halálugrások sora vár reád. Ég és föld között suhansz, 
forogsz a semmiben, csak azért, hogy újból elkapj egy felkínálkozó fogást, mely tovább lendít, de melyről tudnod 
kell, hogy csak egy lendületvevésig a tied, mert ezen a földön nincs megállás. 
 
A mozgás, a kibontakozás, a töretlen szárnyú repülés a tiéd, hisz arra születtél, hogy úton legyél a semmiből a 
végtelen felé. Isten szeretete, bölcsessége végtelen, te vándora vagy a mindenségnek, célod bebarangolni, 
megismerni és megszeretni ezt a határtalan jóságot, szelíd világot formáló végtelen erőt. Arra születtél, hogy 
társa légy Teremtődnek, beléd álmodott álmát tovább álmodd, és életet adj aranyos gyermekeidnek, hegyeket 
mozgató, erős motoroknak, bölcsességed megsokszorozó csodálatos számítógépeknek vagy szép világod 
csodáit hirdető művészi alkotásoknak. 
 
Ne állj meg! A lustaság, a kishitű zárkózottság vagy a sértődött duzzogás zsákutca. Céltalan sodródásod vagy 
csökönyös, merev konokságod a mindent tagadó ős-ellenségnek a diadalmaskodása! A sátán a kezdetektől 
fogva ugyanazt mondja: nem érdemes, nem lehet, te képtelen vagy rá, és amúgy is ez a világ semmit sem ér! Ő a 
helyben topogás, a megfeneklett semmittevés hírnöke! 
 
Ne állj meg! Van út a semmiből a végtelen felé! Képes az ember felnőni oda, hogy Istennel egy asztalhoz üljön, 
társa legyen a vele mindent megosztani akaró Teremtőjének! „Azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök 
legyen” – mondja az Úr! Igen, Isten meg akarja osztani velünk a világ továbbteremtésének az örömét. Azt akarja, 
hogy az éhezőknek mi adjunk enni, bölcsen megalkotott eszközeinkkel, mezőgazdasági tudásunkkal szaporítsuk 
meg a búzaszemet, hogy kenyér jusson mindannyiunk asztalára. Ő küld ma is, hogy vigasztaljuk a szomorúakat, 
hogy gyógyítsuk kórházainkban a betegeket, hogy bölcs iskolákban, egyetemeken tanítsuk a tudatlanokat.... 
Sikereinkből fakadó örömeink láttán ma is felujjong Jézus, áldja az Atyát aki megosztotta szeretettel velünk a 
jóságból, az irgalomból, a bölcsességből fakadó tiszta isteni örömöt. Jó úton járunk, ne add fel testvér az álmodat! 
 
A nagyböjti csendes szent idő a kiérlelt döntések időszaka! A kudarcainkból felállva, félelmeinken átlépve, tiszta 
vágyainktól vezetve merjük megfogni az Istenünk által bizalommal felkínált trapézt. Bátran lendüljünk tovább, 
töretlen szárnyú repülésünkkel, kibontakozó alkotásainkkal dicsérjük az élet Urát. Merjük meghozni döntéseinket, 
melyek az úton tovább visznek, melyek kitárnak olyan ajtókat, ablakokat, melyek csodás távlatokat nyitnak 
nemcsak előtted, hanem mindannyiunk előtt. Nagyböjtvan, tudatos előrelépésed legyen az igazi bűnbánatod! 
 
Hozd meg a döntéseidet, mert elérkezett az idő!  
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Szeretettel, 
Csaba testvér, 2012. február 29. 

A házaspárok figyelmébe: http://www.magyarkurir.hu/node/44917  

KISCSERKÉSZ 

AKTUÁLIS FELADVÁNY: ÍRJ A (HELYETTES) SZERKESZTŐNEK VÉLEMÉNYT AZ ÚJSÁGRÓL!  
ÉS AZT, HOGY A MELLÉKELT KÖRLEVÉL ÍRÓJA SZERINT HOL KELL AZ OLDALZSÁKOT 

MEGFELELŐEN HORDANI? A JELÖLTEK RAJZOLJANAK CSERKÉSZT OLDALZSÁKKAL! 
MINDEN BEKÜLDŐ MEGLEPETÉST KAP!  cartedorca kukac gmail.com 

EGY KUTYA A KONYHÁBAN… 
- BÖJTI (V)ÉTEK –  

TONHALAS MELEGSZENDVICS 

Hozzávalók: 
1 doboz tonhalkonzerv (kb. 200 g) 

2 dkg vaj/kevés olaj 

2 evőkanál liszt 

2 dl tej 

só 

szerecsendió/bors 

1 evőkanál szárított kapor 

pár szelet kenyér 

 

Elkészítés: 
Melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra. Egy serpenyőbe tegyük bele a vajat (ha a hal 

olajban van, az is jó) melegítsük, adjuk hozzá a lisztet, kis idő múlva a tejet, 

majd a sót, fűszereket, halat szépen sorban! Az elkészült krémet kenjük a 

kenyérszeletekre, süssük 10-15 percig! Tálaljuk zöldségekkel, esetleg citrommal! 

Jó étvágyat- kívánunk! 

  

Elsősorban a Budapesten megfordulók figyelmébe ajánlom Böjte Csaba testvér előadását a 

Semmelweis Egyetem Katolikus Baráti Kör szervezésében. Helyszín: Örökimádás templom (M3 

Corvin negyed és Klinikák megállók közt félúton). Idő: március 19. kedd, 19:00 – 21:00. 
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HUMORZSÁK 

Cserkész-sütemény 
 

Két gyerek limonádét árul, odamegy hozzájuk egy cserkész. 

- Ez igazi citromból van? 

- Igen. 

- Jó, mert én csak a természetes italokat, és ételeket szeretem. Tudjátok mit? 

Veszek egy pohárral, ha vesztek tőlem egy doboz finom cserkészsüteményt! 

- Igazi cserkészből sütötték? 

-… 

 

 

 
Oposszum helyett STÁTUSZ 

 

Vera_elfoglalt 

Dorka_onlány 

Trixi_nincs a gépnél 

Klári_drinking an Irish Coffee 

Magdi_Magdi! 

Eszti_Come stai di Ungheria? 

Marci_láthatatlan 


