Levél és meghívó
mindazoknak, akik Szt. Ferenc és Charles de Foucauld nyomában szeretnének járni,
akiket vonz a rejtett, egyszerű, munkás, názáreti élet,
akik testvért látnak minden teremtményben,
akik közösségben szeretnék megélni az evangéliumot.
Kedves Testvérek!
Már mindnyájan hallottatok – ki többet, ki kevesebbet- a Bicske-baboshegyi Szent Ferencről
elnevezett kis birtokomról, ahol 2003 óta tíz éven keresztül ún. „sivatagi heteket” tartottunk
az osztrák sivatagi mozgalomhoz (Wüstenbewegung) és a pinkafeldi Franziskusgemeinschafthoz tartozó barátaimmal, testvéreimmel. Ők idős koruk, ill. elhalálozás miatt már nem tudnak
részt venni, de nélkülük is tovább járjuk ezt az utat.
Ez annyit jelent: egyszerű körülmények között, mindennapi tevékenységünkből kiszakadva
közösségben élünk, napi háromszor együtt imádkozunk, ezen túlmenően a présház padlásán
kialakított házikápolnában – reményeim szerint - állandó szentségimádásra is lehetőség van.
Carlo Carretto mondta: „Alakítsátok ki az imádság helyeit, és akkor jönni fognak az
emberek.”
Ebben reménykedünk – az a kis mag vagyis az a 4-5 ember – akik évente 2-3-szor imában,
munkában és nagy vidámságban együtt töltünk itt egy hetet.
Napközben fizikai munkát végzünk, úgy, mint Jézus Názáretben.
Ez bármi lehet, ami éppen aktuális feladat: kerti munka, faültetés, gyomlálás, tereprendezés,
favágás, asztalosmunkák, festés, mázolás, építkezés, stb., hogy a helyet egyre inkább
alkalmassá tegyük, hogy itt, a természetben, a csöndben vagy éppen a közösségben mind
többen találkozhassanak majd Istennel.
Önellátók vagyunk, felváltva főzünk, részben abból, ami munkánk nyomán helyben
megterem, amit ki-ki magával hoz (sütemény, sajt, felvágott, tojás, hús stb.), búbos
kemencében kenyeret sütünk, de ezen túl természetesen vásárolunk is, mert tyúkok még nem
kapirgálnak, malacok se túrják a földet; a nyulakat meg az őzeket – bár sok kárt okoznak –
nem bántjuk.
Igyekszünk a természettel összhangban élni, megóvni, és lehetőleg nem szennyezni a
teremtett világot, nem zavarni a rovarokat, pókokat és egyéb állatokat.

Ennyi előzetes tájékoztatás után szeretettel hívlak és várlak benneteket
2014. augusztus 12-től 17-ig a következő sivatagi hetünkre.
A hét témája:

„Gyertek hozzám mindnyájan, … én felüdítlek titeket!” (Mt 11,28)
16-án lesz a Mária Út szervezésében az országos zarándoklat a családokért Mariazelltől
Csíksomlyóig tartó, ill. sok-sok ehhez kapcsolódó útvonalon. Egy időben úton van és
imádkozik több ezer (tízezer?) ember az egész országban. Ehhez csatlakozhatnánk, és
közösen is részt vehetnénk Szárligettől mihozzánk vagy akár Zsámbékig. Ha valakinek ez
fárasztó, helyben is maradhat, s fogadhatja a zarándokokat, mert a Mária Út épp a kapum előtt

halad el. (A zarándoklatról szóló tudnivalók megtekinthetők a Mária Út honlapján,
1uton.mariaut címen.)
Hozzatok magatokkal lepedőt-, hálózsákot vagy paplan- és párnahuzatot, (-párna, póttakaró,
kabátok, pulóverek vannak) erős cipőt, esőkabátot, esetleg gumicsizmát, sapkát a nap ellen,
zseblámpát!
Továbbá legyen nálatok teljes Szentírás! Énekeskönyvet, zeneszerszámot is hozhattok.
Tíz főt tudok elhelyezni épületben, de a szabadban vagy sátorban is lehet aludni.
Melegvíz, zuhanyozási lehetőség van.
Megközelíthető: a Budapest Széna térről Bicskére induló fehér busszal (hétfő reggel
8.30-kor). A menetidő 1 óra 5 perc. Mány falut elhagyva a Hegyikastély megállónál kell
leszállni, s a leszállás oldalán a földúton elindulva 2 km gyalog.
Autóval Bp – Budakeszi –Páty – Zsámbék - Hegyikastély-megálló (ez Mány mellett
elhaladva a Bicske 3 km-tábla után épp a domb tetején van) vagy pedig az 1-es úton a
Bicske – Mány - Csabdi körforgalomból jobbra kilépve ismét jobbra kb. 3 km, át az
autópálya alatt, fel egész a dombtetőig, a Hegyikastély-megállóig, ahonnan balra kell
befordulni a földútra.
2 km-t haladva a baloldalon először telkek, majd bekerítetlen földek mellett bátran
tovább kell menni. Kicsit kanyarog is az út. A szántóföldek után egy völgybe futó,
betonoszlopokra szerelt vadháló látszik, ez már a mi telkünk. A saroktól 15 méterre kis
beugróban áll a fa léces kapu, jobb oldalán kis tábla: Németh M. Hrsz. 60802-4.
Valószínűleg én már előző héten is ott leszek, hogy előkészítsek mindent. A busznál
természetesen várom az érkezőket.
Budapest, 2014. 07. 29.
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