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ját.  Nálunk Janus Pannoni-
us - a művelt pécsi püspök 
- pogány és keresztény esz-
mékkel vegyes verseket írt.           

Ez volt a korszak szelle-
mi háttere. A világi hátteret 
pedig Amerika felfedezése 
adta. Ennek különösen nagy 
hatása volt a spanyol társa-
dalomra.

Az új földrész felfedezésé-
ben sokan a gyors és könnyű 
meggazdagodás lehetőségét 
látták, és átkeltek Ameri-
kába, hogy onnan arannyal 
megrakodva térjenek vissza.

Szent Teréz testvére is - 
akivel gyermekkorában el-
indult a mórok közé evangé-
liumot hirdetni és meghalni 
az evangéliumért, hogy mi-
előbb a mennyországba jus-
sanak - ugyancsak ment a 
conquistadorokkal (hódító, 
kalandor) aranyat szerezni.

Ebbe a szellemi háttérbe 
született bele Spanyolor-
szágban Szent Teréz 1515-
ben. Szülei jómódúak voltak. 
Vallásos volt, mint a többi 
lány, de senki nem gondol-

Mikor az egyház nagy bajban van, Isten küld va-
lakit, aki megmenti. Ilyen gondviselésszerű sze-
mély volt Nagy Szent Teréz.

Szent Teréz akkor élt, amikor Európa - amely 
addig keresztény volt - felfedezte a görög és ró-
mai antik kultúrát, és annak vonzásába került. Di-
vat lett az antik világot dicsőíteni, és akkor talál-
ták ki a „sötét középkor” jelzőt is, mert a közép-
kor keresztény volt.

Még az egyház vezetői is hatása alá kerültek en-
nek a szellemnek: mikor a Laokoón szoborcsopor-
tot megtalálták és Rómába vitték, a szoborcsoport 
érkezésére a pápa meghúzatta Róma összes harang-

500 éve született 
Avilai Nagy Szent Teréz

1515-1582
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de őket a férfi káptalan rendbontás cí-
mén börtönbe zárta. Keresztes Szent 
Jánost mindennap meg is ostorozták.

Miért? Mert tökéletesebben kívánt 
Istennek szolgálni. Ennek ellenére a 
női  és a férfi ág is gyorsan növekedett.

Végre Róma szétválasztotta a rendet: 
egy enyhébb szabályzatot követőkre, és 
a régi, szigorú szabályok szerint élők-
re. Teréznek ettől kezdve a rendházban 
nem volt ellenzéke, de Róma nem tudta 
megszüntetni a társadalmat betöltő vi-
lágias szellemet, ami Németországban 
a hitújítással robbant ki. Az elégedet-
len elemek először reformot követel-
tek, majd a reformot odáig hajtották, 
hogy az új mozgalom egy másik egy-
háznak nevezett szervezetet létesített, 
Luther Márton egyházát.

Bekövetkezett a nagy nyugati egy-
házszakadás. Ez Spanyolországban, 
Itáliában is hatással volt a társadalom-
ra. Ott is ellenezték Teréz mozgalmát, 
hogy minden újítás csak zavart okoz az 
egyházban. Teréz újítása azonban nem 
az volt, hanem az ősi keresztény szel-
lem szerint való élet.

Szent Teréz tovább hirdette a feltét-
len Krisztus-követést, ami a kereszt-
hordozásban áll, s a folytonos ellenke-
zésekkel szemben is 17 női és 15 férfi 
kolostort alapított a régi, szigorú rendi 
szabályok szellemében.

Ellenségei az inkvizícióhoz is felje-
lentették. Megindult az inkvizíciós el-
járás Teréz ellen, de Jézus közbeszólt. 
Egy bíboros leállította azt.

ta, hogy szerzetes lesz. Ő sem, pedig 
lelke mélyén érezte, hogy Isten ben-
sőségesebb kapcsolatra hívja. Jelent-
kezett a kármelita rendbe, amit apja 
nagy fájdalommal vett tudomásul. Va-
lójában ő sem értette saját magát, de 
ment a hívás után.

A kolostorban jól érezte magát. A vá-
ros előkelő hölgyei bejártak társalogni, 
s Teréz is élte a jómódú hölgyek felszí-
nes életét. 18 évet töltött el így a ko-
lostorban. Egyszer azonban, amikor a 
délutáni zsolozsmára ment, megakadt 
a szeme egy ideiglenesen odahelyezett 
szenvedő Krisztus képen. Krisztus tövis-
koronával, sebekkel borítva, véres arc-
cal nézett rá. Egyszerre megjelent előt-
te felszínes élete, hálátlansága Krisztus 
iránt. Térdre borult, és zokogva kérte az 
Úr Jézust, hogy bocsásson meg neki, 
és mutasson utat. Ettől kezdve meg-
változtatta életét. – Eddig magamnak 
éltem, most Isten életét élem – magya-
rázta változását. Ekkor negyven éves 
volt. Teljesen Istennek szentelte ma-
gát. A kármelita rend eredeti szigorú 
szabályai szerint kezdett élni. Szerze-
testársnői észrevették ezt, és helytele-
nítették, hogy így szenteli magát telje-
sen Istennek. Néhányan helyeselték is, 
de a többség ellenezte.

A kolostor állandó vita helyszíne lett, 
ő azonban ügyesen maga mellé állítot-
ta minden nővértársát. Ez volt az első 
sarutlan kármelita közösség.

Majd a férfiág is felfigyelt rá. Keresz-
tes Szent János egy társával mellé állt, 
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Hitünk kristálya

Belopózott hozzánk a Fény,
sugarával megbújt szemünkben.
Csillogó harmatgyöngyökön
szikrázón ragyog lelkünkben.

Belibbent hozzánk a Remény,
körbefont, lágyan átkarolt.
Titkon szőtt álmok mezején
imára, tettre biztatott.

Betévedt hozzánk az Öröm,
helyet keresett szívünkben.
Szent Teréz - i elmélkedéssel
lelkesedést hozott életünkbe,

hogy önmagunkat meggyőzve
elhatározásunk megszülessen:
„Ha Isten velem –

ki ellenem?”

Betért hozzánk Szent Teréz,
templomában karunkba zártuk.
Mint álmunkból ébredő virág,
hitünkben kristályt találtunk. 

Z. Farkas Erzsébet

Szent Teréz feltétlenül bízott Jézus 
Krisztusban. „Jézus a leghűségesebb 
barát” – mondta. Mindig az ő segítsé-
gére hagyatkozott. Sokat utazott. Köz-
ben a lelki élet, az Istennel való kapcso-
lat olyan fokára jutott el, amire nagyon 
kevés ember. A lelki életre vonatkozó 
élményeit, tapasztalatait leírta. Lelki él-
ményeinek hatására imádság közben a 
közösségben is felemelkedett, nem ér-
zékelve a körülötte levő világot. Ő nem 
kereste ezeket a külső megnyilvánuláso-
kat, sőt, húzódozott is tőlük, mert nem 
akart feltűnést kelteni.

Művei: Önéletrajz, Belső várkas-
tély, A tökéletesség útja, Az alapítások 
könyve, Az imáról, Lelki számadások, 
levelei - a lelki élet alapvető művei, és 
a spanyol irodalom klasszikus alkotásai. 
Nagy Szent Teréz 1582-ben halt meg.

Korunk nagyon hasonlít ahhoz a kor-
hoz, amelyben Szent Teréz élt, és vívta 
a maga harcát a hitetlenséggel szemben. 
Európa vezetői megint a görög-római 
pogányságot kívánják visszahozni. Ta-
gadják, hogy Európa a kereszténység-
ben lett Európa, s a nép nagy része tel-
jesen e világ felé fordul. Minden a pénz, 
a hatalom és az élvezetek.

Nekünk - keresztényeknek - azonban 
tudni kell, hogy Jézus bennünket Isten 
gyermekeinek méltóságára hívott meg, 
és hűséges, jó barátunk. Fogadjuk el az 
ő barátságát!

Szent Teréz, könyörögj értünk!
Czakó István 
ny. kanonok
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„... elmél kedjenek éjjel-nappal az Úr tör-
vényéről, és virrasszanak az imában...”

•  Elsősorban azt, hogy mély kapcsola
tunk legyen Istennel: élet Isten jelenlété ben.

Feladatunk az, hogy életformánkká le-
gyen az imádság: nemcsak imákat mon-
dunk, hanem életünk váljék imává. A 
Szentírásnak, Isten igéjének olvasása, 
hall gatása és követése is hozzátartozik 
a kármelita karizmához: ebből forráso-
zik a Krisztus-követés.

• Második eleme a kármelita lelkiség-
nek az apostolkodás. Különösen ab-
ban, hogy segítsünk embertársainknak 
az imaé letben.

• Harmadik jellemvonása lelkiségünk-
nek: keresztény közösségekké válni, ilyen 
közösségeket kialakítani, vagyis arra töre-
kedni, hogy közösségeink egyszerűek, 
testvériesek és segítőkészek legyenek.

A kármeliták - mint minden más szerze-
tesrend és katolikus keresztény lelkisé-
gi mozgalom - elsősorban Jézus Krisz-
tus lelki ségét tartják példaképnek, egy-
szóval: éle tünk Krisztus.

Ezen belül a Kármelnek kifejezett 
kariz mája: Isten jelenlétéről tanúságot 
tenni a világban. Ahogyan a nagy Illés 
prófétától olvashatjuk, akinek kezdettől 
fogva nagy jelentősége van a kármeliták 
életében: „Él az Úr, akinek szolgálatá-
ban állok.” (1Kir. 18; 15)

Ennek a lelkiségnek megfelelően igye-
keznek élni a férfi, s a női kármeliták, 
akik az egész vilá gon kolostorokban 
szolgálják Istent és em bertársaikat. Így 
élnek a világban élő kár meliták is (régi 
elnevezés szerint: harmadren diek) csa-
ládjukban és munkahelyükön, továbbá 
a sok-sok szerzetescsa lád és kongregá-
ció, akik szintén a kármeli ta lelkiséget 
tekintik életük alapjának.

Ennek a lelkiségnek a rövid foglala-
tát már a Kármelita Eredeti Szabály is 
megad ja, amikor a 6. pontban így ír:     

Kármelita lelkiség

Mit jelent ez?
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Mi nél inkább élnek Isten igéje szerint, 
teljesí tik akaratát, válaszolnak hívására, 
a világ annál inkább átitatódik Istennel.

A világ bajainak gyógyításában úgy tu-
dunk résztvenni, ha több teret engedünk 
életünkben Istennek. Ehhez a lelkiséghez 
merítünk erőt és útmutatást rendi szentje-
ink életpéldájából, írásaiból.

Avilai Szent Teréz a Krisztussal és az 
emberekkel való barátság szentje.

Keresztes Szent János az Istenbe szerel-
mes lélek és a költészet szentje.

Kis Szent Teréz az Istenbe vetett biza-
lom szentje.

Dijoni Boldog Erzsébet a Szenthárom-
ság iránti szeretet, tisztelet szentje.

Marcell atya, a magyar Kármel kin-
cse, a lángoló Mária-tisztelet apostola, 
s foly tathatnánk tovább.

Aki meg van győződve Isten irán-
ta való határtalan szeretetéről, az tudja 
embertársa it is szeretni. S mi lenne más 
az apostolko dás lényege, ha nem az, hogy 
Isten szeretetét továbbadjuk és közvetít-
jük az embe reknek.

+Szűcs Sándor OCD 
a miskolci kármelita közösség volt vezetője

• Negyedik jellemvonás: a Mária-tiszte-
let. (Skapuláré = belső imádság.) A Kár-
mel lelki hagyománya szerint a boldog-
ságos Szűz Mária példakép számunkra, 
mégpe dig 3 területen:

a/ Nyitottság Isten tervei és akara-
ta fe lé: „...történjék velem szavaid sze-
rint.” (Lk. 1;38)

b/ Részvétel embertársaink gondjá-
ban: segítőkészség és felebaráti szere-
tet: „Má ria útrakelt, és a hegyek közé, 
Júda egyik városába sietett...” (Lk. 1;39)

c/ Mária példakép számunkra a szemlé-
lődő imádságban is, amely ima minden-
ben Istent keresi: „Mária pedig szívébe 
véste szavaikat, és el-elgondolkodott raj-
tuk.” (Lk. 2; 19)

Összefoglalásként így fogalmazhat-
nánk: a kármelita olyan keresztény, aki 
hétköznapjait Isten jelenlétében, Vele 
együtt akarja élni. Istent hordozva, önma-
gában meghosszabítja az ő tevékenységét 
a világban, s olyan világot épít, amely 
megfelel a teremtés céljának.

A keresztény és a kármelita küldeté-
se az, hogy halálakor jobb világot hagy-
jon maga után, mint amilyet talált. Olyan 
vilá got, amelyik több teret enged Isten-
nek. S ezen a ponton van mit tennünk, 
hiszen a gondokat látjuk, tapasztaljuk: 
háborúk, erőszak, szabadosság, önzés, 
pénz, hata lom, sikerhajhászás, környe-
zetszennyezés, stb.

Gyakran halljuk, hogy ezt mondják az 
emberek: „Hol van Isten? Miért enge-
di meg mindezt? Miért nem lép közbe? 
Elfe ledkezett az emberről?...”

Isten ott van, ahová magunkkal visz-
szük: minél többen élnek egységben Vele, 
Ő annál inkább jelen van és működik. 

Mit kívánsz tőlem, Uram?
Tiéd vagyok, mivel Te teremtettél,

Tiéd, mivel megváltottál,
Tiéd, mivel elviselsz,
Tiéd, mivel hívtál,
Tiéd, mivel vártál,

Tiéd, mivel nem vesztem el.
Mit kívánsz tőlem?

Avilai Szent Teréz
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A Kármel és Avilai Nagy Szent Teréz

Az ószövetségi Illés prófé-
ta életének történetéből hall-
juk először a Kármel nevet. A 
mai Hajfa városa fölé emel-
kedik ez a hirtelen magaso-
dó hegy a tengerparton, aho-
vá Illés próféta hazatér me-
neküléséből, és megmutatja, 
hogy az igaz Isten az, akinek 
üzenetét ő tolmácsolja. Illés a 
hegy tetején lévő barlangok-
ban húzódik meg, amíg újra 
menekülnie nem kell a király 
haragja elől.

Az első keresztény száza-
dokban Szűz Máriát tiszte-
lő és szerető remeték népesí-
tették be ezeket a barlango-
kat. A karmelita rend eredete 
ezekre a Karmel-hegyen élő 
remetékre vezethető vissza, 
akik 1209-ben kaptak regu-
lát Szent Albert jeruzsálemi 
pátriárkától, hogy közösségi 
életet éljenek. Felépítettek itt 
egy kápolnát Szűz Mária tisz-
teletére, és Kármelhegyi Bol-
dogasszony Testvéreinek hív-
ták magukat. 

Mi a Kármel hagyomány? Az 
első tanítványok nem az apos-
tolok voltak, hanem egy nő, 

A Kármel és Avilai Nagy Szent Teréz
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választ és útmutatást.
A kármelita rend szemlélődésre hívja 

meg fiait és leányait, hogy a Szent Szűz 
oltalmában - és életpéldáját felismerve - 
követői legyenek Mária által Jézusnak.

Miskolcon sokan gyűlnek össze, hogy 
a hagyományos Szent Teréz kármeli-
ta nagybúcsún - július közepén - részt 
vegyenek. 

Emlékszem, gyerekkoromban én is 
szüleimmel több alkalommal eljöttem. 
Ez a búcsú a kármelita rend egyik kivá-
ló személyére, Avilai Nagy Szent Teréz 
tiszteletére irányítja figyelmünket min-
den évben. Ebben az esztendőben kü-
lönösen is szép jubileumát ünnepel-
tük Szent Teréznek, hiszen 500 évvel 
ezelőtt látta meg a napvilágot.

1515. március 28-án Avilában meg-
születik egy kislány. Egyike azoknak a 
hatalmas csillagoknak, amilyenek ebben 
a világban csak nagy ritkán teremnek.

 Egyike azoknak a prófétáknak is, aki-
ket Isten azért támaszt, hogy világossá-
got hozzanak a nemzeteknek. Íme, egy 
nő, aki - rá nagyon jellemző stílusban - 
beszámol arról, milyen az Istennel való 
élet, ha keressük Őt! Teréz saját életét 
adja kezünkbe, de ezzel ugyanakkor 
megvilágítja létünk célját és a hozzá 
vezető utat is.

Szűz Mária, aki tanítvány, nővér, testvér. 
A magyar Marcell atya - kármeli-

ta szerzetes - akinek boldoggá avatá-
sáért ma is imádkoznak Mödlingben, 
a verbiták lelkigyakorlatos házában 
negyvennapos lelkigyakorlatot tartott, 
mely fordulópontot jelentett életében. 
„Az én klerikusom - emlékezik vissza 
Marcell atya - beállít hozzám egy ócs-
ka, vén könyvvel, még a múlt század 
közepéről, hogy tegyek csak félre min-
dent, s olvassam ezt. Nagy Szent Teréz 
életrajza volt. (Szépszeretet, 79. old.)

Terézt olvasva fedezi fel Marcell atya 
Szűz Máriát! Ennek a lelki állapotnak 
a leírásában használja, hogy megnyíl-
tak szemei, hisz régtől fogva benne volt 
olyan imában, amelyet Isten a legna-
gyobb ajándékként ad meg keveseknek. 

A Karmelnek Avilai Szent Teréz alak-
jában és tanításában tükröződő szem-
lélődő lelkülete az, aminek fontossá-
gát Marcell atya felismerte. Nem a sa-
ját maga által végzett vallásos gyakor-
latai irányították a Kármel felé, hanem 
annak felismerése, hogy ha ő hűtlennek 
is bizonyult imában és ragaszkodásában, 
de égi Édesanyja annál tevékenyebben 
avatkozott bele életébe. Ezekre a lelki 
tapasztalataira pedig a Kármel szem-
lélődő imájáról adott tanításában talált 

Avilai Szent Teréz miért tekinthető nagy, misztikus szentnek? 

Neki megadatott minden, ami a ke-
resztény misztika fogalmát kimeríti. 
Fontos, hogy gyermekkora óta élt ben-

ne a vágy, ami lángolt, hogy látni akar-
ja az Istent!

Hogyan tud egy 6-7 éves kislány ilyet 
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együtt egyházdoktorrá avatta. Nem ar-
ról a doktorságról van szó, amit egyete-
meken meg lehet szerezni! Az egyház-
ban ez egy hosszú folyamat. Különböző 
nemzetek teológusai, bizottságok vizs-
gálják a benyújtott szent életútját. A cím 
azt jelenti, hogy viselőjük teológiai ta-
nításai a történelmi kortól függetlenül 
minden katolikus számára időszerűek.

Teréz az „Önéletrajz”-ában (VIII./5.) fejti 
ki a szeretet-kapcsolat mélységét, amely 
nem más, mint az imádság. Számára a 
belső ima - szeretetben zajló dialógus. 

„Ne hagyjátok el soha a belső imát!” 
Ezt nemcsak nővértársainak, hanem 
mindenkinek írja. Elköteleződni teljes 
lélekkel, megismerni Jézust, a Szenthá-
romságot – ehhez nagyon erős, határo-
zott módon kell haladni, szárnycsapá-
sokkal! Ez sokszor hiányzik az életünk-
ből! Pedig fontos a nekilendülés Isten-
nel, a lelkesedés, a kitartás ezen az úton!  
„A tökéletesség útja” című művében adja 
át nővéreinek belső imája módszerét.

Teréz azt állítja, hogy a lélek bel-
ső „várkastélyába”, a lelki várkastély 
belsejébe csak egy kapu vezet, s ez az 
imádság és az elmélkedés.

Mi ez a lelki házasság? Teréz vála-
sza: „Ez az imádság célja; erre szolgál 
a lelki házasság, hogy cselekedetek, s 
mindig újabb cselekedetek szülessenek 
belőle”(Belső várkastély VII. 4,6). Átadni ma-
gunkat teljesen Isten szeretetének, fel-
ajánlani, részt venni Krisztus szenvedé-
sében, halálában, klauzúrában maradva! 

1572-ben az Úr tudatja Terézzel, hogy 

kérni? Ezt a vágyát kíséri végig az óhaj, 
hogy Istent szolgálni mindig, mindörök-
ké! Ez alkotja a lelki élet alapját! Látni 
akarom, szolgálni akarom Istent. A vé-
ges teremtmény vágya a végtelent akar-
ja látni, Isten tekintetében élni.

Sok-sok nehézségen megy keresz-
tül. Teréz 20 éves, amikor elhatározza, 
hogy apja akarata ellenére apáca lesz. 
November 2-án – hajnalban - elhagy-
ja a szülői házat, és a Megtestesülésről 
nevezett kolostorba megy. Több mint 
150 apáca él itt, akik viszonylagos szi-
gorúsággal tartják a Kármel szabályza-
tát. Megkezdi noviciátusát, s egy évre 
rá fogadalmat tesz. Betegség lesz raj-
ta úrrá: 3 éven át béna, és egészen ha-
láláig többé-kevésbé állandóan beteg. 
Rálép a tökéletesség útjára. Teréz ekkor 
negyvenéves. Buzgó, sőt példás apáca, 
mégis elégedetlen. 

Ebben a Megtestesülés kolostorban 
egyik nap – nagypénteken - Terézt 
megérintette, s nagy hatást gyakorolt 
rá a töviskoronás, szenvedő Jézus, az 
Ecce Homo kép.

Amikor Teréz látja, amit Jézus érte, 
érettünk tett, beleszeret ebbe az ember-
be, Jézusba. „Istent akarom látni!” - Ez 
Teréz számára azt jelenti, hogy követi, 
szereti ezt a szenvedő Jézust. Ezután 
számára minden földi dolog szemétté 
vált: „Jézus az enyém, és én hozzá tar-
tozom”. Ez vált életcéljává!

Avilai Szent Teréz a keresztény misz-
tika legismertebb női alakja. VI. Pál 
pápa 1970-ben Sienai Szent Katalinnal 
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Nekünk is szól a megszólítás: hall-
gassuk Mesterünk szavát lábánál ülve, 
mint Mária, és Mártához hasonlóan 
hajtsuk végre, amit a mindennapi élet 
megkíván tőlünk!

Tegyük meg mi is ezt! Szűz Máriában 
ez a Jézusra figyelés és a segítő szolgáló 
szeretet egybefonódott. Ezt a titkot ta-
lálták meg egykor a Kármel-hegy reme-
téi is - szemlélve a tenger és az ég kék-
jébe burkolódzó messzeséget - a Szent 
Szűz alakjában, és próbálták maguk is 
valóra váltani ezt az életet. 

Kövessük őket mi is ezzel a máriás 
lelkülettel, ahogy teszik ezt - évszáza-
dok óta a mai napig - a kármelita szer-
zetesek.

Szarvas Péter esperes, 
a miskolci Szent Anna plébánia plébánosa

immár igazi jegyese. Ettől kezdve állan-
dó életközösségben van Urával, Mes-
terével. Minden eddiginél inkább „Jé-
zusról nevezett” - Jézus és Teréz együtt 
munkálkodnak. 

Személyisége úgy sugárzik ki min-
den területen - az érzelmek, az értelem 
és a tettek világában - mint a tűzijáték 
fénycsokrai. „Mert aki Istent birtokol-
ja, annak semmi sem hiányzik. Isten 
egyedül elég!”

Szent Terézia a „Belső várkastély” 
4. fejezetében is lelkünkre köti a hit és 
a szolgáló szeretet fontosságát. 

„Máriának és Mártának mindig együtt 
kell lenniük, mert csak így fogadhatják 
és láthatják állandó vendégül az Urat”! 

Jézust a szolgáló szeretet tetteivel és 
szavának hallgatásával tiszteljük meg. 
Odafigyelés, hisz Jézus először adni akar. 

„Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen! Minden elmúlik. Egyedül 
Isten marad ugyanaz. A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmid 
nem hiányzik: Isten egyedül elég!”

„Nem a szellemi örömökön fordul meg a szeretet nagysága, hanem azon a 
szilárd meggyőződésen, hogy mindent, amit teszünk, Isten kedvéért tesszük.”

 „Mihelyt a mi lelkünk teljesen megszabadult mindattól, ami teremtmény, 
s így Isten iránti szeretetből üres lesz, az Úr azonnal maga tölti azt be.”

„A lélek nagysága felülmúlja mindazt, amit el tudunk képzelni.”

Avilai Szent Teréz-idézetek
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Az Úr színeváltozásának ünnepe
(augusztus 6.)

gas hegy, 10 km távolságra Názáret-
től. A hegyen Ilona császárnő három 
hajlékot építtetett: a Megváltó temp-
lomát és két kápolnát.

Adj Uram a ma emberének is hi-
tében megerősödést! Segíts minket, 
hogy kegyelmeidben gyarapodva ne 
csak a mai napon, hanem egész éle-
tünkön át kövessük Jézust, és életünk-
kel példát adjunk, erősítsük a csügge-
dőket! Hassa át a mi lelkünket is az 
apostolokat átjáró érzés, hogy mi is 
naponta őszintén és szívünkből tud-
juk mondani:

Uram, jó nekünk itt lennünk!
Béres László

… írja Juhász Gyula „A Tábor hegyén” című 
versében. Ez az ünnep Jézus életének ama 
csodás esetére emlékeztet minket, amikor 
Péter, Jakab és János apostolok előtt egész 
alakját a benne rejlő isteni erő sugározta át.

Az Úr „felvitte őket külön egy magas 
hegyre - a hagyomány szerint a Tábor he-
gyére  és szemük láttára elváltozott: arca 
fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren 
ragyogott, mint a fény.” (Mt 17)

E titok liturgikus megdicsőítésének nyo-
mai a VII. századba nyúlnak vissza. A meg-
dicsőülés ünnepét augusztus 6-án rendelte 
el III. Calixtus pápa (1455-548) hálaünne-
pül annak emlékére, hogy Hunyadi János 
a török felett Nándorfehérvárnál 1457-ben 
győzedelmet aratott.

„És íme, megjelent előttük Mózes és Illés, 
és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor meg-
szólalt, és ezt mondta Jézusnak: „Uram, jó 
nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 
három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek 
és egyet Illésnek.” Még beszélt, amikor íme, 
fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hal-
latszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, 
akiben gyönyörködöm, Reá hallgassatok!” 
Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra bo-
rultak, és nagy félelem fogta el őket.” (Mt 17)

A megdicsőülés helye régi hagyományok 
szerint a Tábor hegye. Ez egy 662 m ma-

Az Úr színeváltozásának ünnepe
(augusztus 6.)

„Mi szép, mi szép az élet,
Mi mély, mi nagy, mi gyönyörű ma Véled.

Építsünk hármas hajlékot tinéktek!”
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Ha királynak lenni csak annyit jelente-
ne, hogy fölveszünk egy értékes ruhát, ko-
ronát teszünk a fejünkre, nagyon könnyű 
lenne a dolgunk. Csakhogy nem a ruha 
és a korona teszi az embert. 

Ami igazán értékessé tesz egy embert, 
egy várost, egy országot és egy nemzetet, 
az a bölcsesség, amit személyesen vagy 
közösségileg megszereztünk.

Az evangéliumi bölcs ember szemben 
áll az oktalan emberrel, és a kettőjük kö-
zötti különbség óriási. Bár mind a kettő 
ember, mindketten jót akarnak jövőjü-
ket illetőleg, építenek is mindketten, de 
mennyire másként!

Szent István példa nekünk
2015. augusztus 20.

Az ember alapadottsága az, hogy épít-
sen, akarjon, elgondoljon valamit és meg-
valósítsa azt. Betöltse valahogy azt a te-
ret, lehetőséget, ami előtte áll. Ami mind-
annyiunk számára más és más. Más, amit 
hoztunk magunkkal, és más a hely, hely-
zet is, ami rendelkezésünkre áll a megva-
lósítás színtereként.

Ha összemérjük önmagunkat, lehető-
ségeinket Szent Istvánéval, akkor egy 
„országnyi” különbség választ el min-
ket egymástól.

Mintha világunkból kitörölték volna az 
örökkévalóság fogalmát, a horizont egy-
re kisebb lenne, mert már nem akarunk 
messzire, a jövőbe látni, és így a jövőnk 
is egyre szűkebb lesz:

A mai világ fiataljainak kérdései, tervei 
már sokszor nem érintik a nagy ívű ter-
veket, melyek azt kérdezik: milyen nagy 
dolgot tehetnék az életben?, hanem sok-
kal inkább csak addig terjednek, hogy hol 
töltsem a nyári szünetet, hol bulizzak a 
hétvégén, mit csináljak vacsora után, mit 
írhatnék a facebook-ra, hogy gyorsan felfi-
gyeljenek rám?

Természetesen ez a jelenség minket, 
felnőtteket is magával ránt. Kevesen kö-
teleződünk el hosszú távú dolgok mellett, 
a gyors sikert, pénzt, elismerést akarjuk, 
de rögtön, és áldozatok nélkül.

Mintha kitöröltük volna életünk szótá-
rából azokat a jelzőket, melléknevet mint: 
tartós, örökkévaló, végleges, és átminő-
sítettük, újra értelmeztük volna viselke-
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eshet. Mert időnként az ember elbutul, 
hogy amit hall, amit meglátott, annak 
hamis ígérete elvakítja, vagy amit hall 
és meglátott – s tudja, hogy Isten akara-
ta is – azt nem valósítja meg, nem vált-
ja tettekre. Így már az alapoknál célt té-
veszt. Építménye homokká válik, avagy 
sziklára épülhet, ha az Isten tervei szerint 
kezd építeni.

S van még a megvalósításban egy dön-
tő fontosságú összetevő: a lelkesedés, az 
odaadottság, a neki szenteltség. Szent 
István király egész életét Isten által a né-
pének szentelte. Tette ezt mély alázattal, 
Istenbe kapaszkodással, ráhagyatkozással 
és lelkesedéssel. Nem magamutogatással, 
önfényezéssel, mindenkinél és mindennél 
jobban tudom magatartással, hanem meg-
küzdött önmagával, legyőzte önzését és 
szenvedélyeit is.

A neki szenteltség ugyanis csak ak-
kor lehet igazi, ha megvan benne a bel-
ső megküzdés önmagunkkal. S ezt min-
dennap folytatni kell, nem szabad abba-
hagyni még óvatlan pillanatokban sem. 
Az igazi bölcsesség titka az, ha nem ön-
magamat akarom megvalósítani, hanem 
Isten akaratába beleegyezve valósítom 
meg az örökkévalóság tervét.1

Kérjük szent életű királyunkat, hogy 
mutasson példát nemzetünknek és a 
nemzet vezetőinek a meghallgatásban, 
amely látásra vezet, és az odaadásban, 
amely összekapcsolódik az imádsággal. 
Csak így tudunk ugyanis sziklára építeni 
életet, várost, hazát és nemzetet.

Vitális Gábor SDB 
tartományfőnöki vikárius – plébános

dési, magatartási szabályainkban azokat 
a szavakat mint: állandóság, hűség, tar-
tósság, kitartás…

A mai világ számára a legszüksége-
sebb dolog az örökkévalóság! Az örök-
kévalóságot pedig a bölcsességgel sze-
rezhetem meg. Így a sok különbség el-
lenére – mely elválaszt bennünket Szent 
István királytól – sok rokon dolog van, 
ami összeköt minket vele, ami egy nála 
is, meg nálunk is. 

A bölcsesség a szíven múlik, a ben-
sőnkben rejlik annak titka. A bölcs em-
ber ugyanis a szívéből jó dolgokat vesz 
elő. A szívbe nyúlnak a dolgok minden-
kinél, királynál, koldusnál, meg egysze-
rű embernél is. A titka a dolgoknak a mi 
mélységeinkben van. Az építés, a város-
építés, az országépítés, vagy az élet épí-
tése egyaránt. 

A Szentírás szavai szerint ahhoz, hogy 
bölcsek legyünk, először meg kell lát-
nunk, meg kell hallanunk a szívünkben, 
hogy Istennek terve van velünk, és mi ezt 
a tervet csak akkor tudjuk megvalósítani, 
ha keressük, hallgatjuk, sőt meghallgat-
juk az ő szavát. 

Nem elég csak meglátni, hogy mit is 
akar az Isten tőlünk, mi a terve velünk. 
Mert az Úr Jézus is azt mondja, hogy a 
bölcs ember az, aki hallja az én szavamat, 
az én tanításomat – tulajdonképp meglát-
ja azt –, de valóra is váltja. 

Mert ha még csak halljuk, fölismerjük, 
látjuk, hogy mit jelent megkeresztelt em-
bernek, kereszténynek lenni, de nem va-
lósítjuk meg, akkor még csak balga em-
berek vagyunk, és ez igen könnyen meg-

Felhasználva: http://vaczjenosj.blog.hu/2011/08/19/a ev_szent_istvan_kiraly_unnepe_predikacio
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Gondolatok augusztus 20-án

focipályán. A Zemplén fővárosában 
a búcsúi készületek, a Magyar Kálvá-
ria… Most pedig a felhagyott bánya 
vidékén tartottuk a búcsút (két helyen 
is), és nézem az oltárképen a sokszor 
látott, sokféle tónusban megörökíteni 
próbált felajánló mozdulatot. 

Ez a mozdulat bizony ma is ke reszt-
tűz ben van történészek özöne által val-
lásosságuk vagy inkább vallástalansá-
guk, illetve felfogásuk szerint magya-
rázva jobbra-balra… 

A vér pedig a történelem minden ré-

Az elmúlt kilenc hónap alatt - még a 
tépelődés állapotában - különös fölfe-
dezésem, hogy Szent István király vé-
gigkíséri utamat. 

Hazulról - újmisés koromban - egy 
nagykunsági Szent István-templomból 
zuhantam a jászok földjének mély vi-
zébe. Árokszálláson is tartottunk sza-
badtéri szentmisét az iskola udvarán, 
meg kenyérszentelést, és barcikai ko-
romban ünnepeltünk Sajókazán, Bán-
horvátiban, ahol emlékeim szerint 
2010. augusztusában birkát ettünk a 

Szent István felajánlja az országot a Szent Szűznek

Gondolatok augusztus 20-án
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Szent István érdemei a kereszténység terjesztésében
Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból, 

éspedig bencéseket, kiváltképpen a clunyi reform követőit, Dél-Magyaror-
szágra pedig a görög szertartású bazilita rend férfi és női tagjait.

A pápától kapott előjogra támaszkodva, birodalmának szilárd egyházi szer-
vezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), köztük két 
érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc püspökséget.

Szent Márton-hegyén (Pannon halmán) apátságot alapított, létesített egy 
sereg kolostort, amelyek missziós központjai lettek a vallásos és kulturális 
életnek. Elrendelte a vasárnap megszentelését, és minden tíz falu számára 
egy templom építését.

Saját költségén emelt Esztergomban - pa lotája közelében - egy gyönyörű 
székesegyházat, Veszprémben egy női apátságot, és Budán a Szent Péter és 
Pál-templomot székeskáp talannal együtt. Más templomokat gazdagon meg-
ajándékozott, ja vaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény vallás-
sal és a keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, az ellen hadat 
üzent és büntetéssel sújtotta. 

Gondolt Európa és a keresztény világ egységére, és Magyarországot kül-
földön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarán-
dokházat, Konstan tinápolyban díszes templomot építtetett.

kell tennem? 
Nemrég mondta Ferenc pápa: „Él-

jetek, ne csak éldegéljetek!” Sok em-
ber szeret sodródni. Nem olyan, mint 
a lazac, mely az árral szemben úszik. 
Kényelmesebb a tömeget követni. A 
tömeg legalább kitapossa az ösvényt, 
szétnyomja a kaput. Jó szélesre, biz-
tonságosra. A tömegember így saját 
magát fosztja meg az Isten adta szabad 
akarattól. Attól, hogy pl. elhatározáso-
kat tudjon tenni, Isten mellett dönteni, 
felelősen élni az életet. Ez az a szűk 
kapu, melyre Jézus tanít.

Andrási Zoltán 
pléb. kormányzó - Rudabánya

szében folyt, főleg pedig Isten Báránya 
sebeiből, „aki elvette a világ bűneit”. 

A fájdalom, a szenvedés része volt 
és lesz annak, hogy az ember válto-
zik, súrlódik a történelemmel és ön-
magával, s nem utolsó sorban próbálja 
a bűn miatt elrejtett-eldugott Isten-ar-
cot előkotorni magában. Felajánlás… 
egy igen nehéz feladatra. 

Emlékezünk rá, és a jövőbe tekin-
tünk, mert az emlékezés önmagában 
hiábavaló, a múlton nem lehet változ-
tatni. Eszerint azért emlékezünk, hogy 
cselekedjünk. Felidézzük Szent Ist-
ván példáját, hogy aztán meg is kér-
dezzük magunktól: Hát nekem mit 
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Nagyboldogasszony ünnepére

Szűz Mária számára is elérkezett 
e világtól való elválás pillanata. 
Testével és lelkével együtt szállt 
föl a mennybe. Isten trónusánál ő 
a mi közbenjárónk, a mi Anyánk. 
Ezért könyörgünk mindig hozzá, 
hogy egykor vele és Krisztussal 
lehessünk. Halálunk óráján se-
gíteni fog minket. E siralomvölgy 
után meg fogja mutatni méhének 
gyümölcsét, a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust. Imádkozik értünk, bű-
nösökért most és halálunk óráján.

Nagyboldogasszony ünnepére

Jézus mindenkit az örök üdvösségre 
hív, de egyúttal arra is, hogy embe-
ribbé, emberhez méltóbbá tegye a 
földet. Mária, Édesanyánk! Légy 
otthon családjainkban, plébáni-
ánkon, misszióinkban, egyházme-
gyénkben, az egész nép körében!

Szt. II. János Pál pápa

Boldogságos Szent Szűz! Kérlek, 
esdj ki számomra kegyelmet, hogy 
életem minden napját Isten szere-
tetében tölthessem, és ekként azu-
tán a halál is Megváltónk kegyel-
mében találhasson majd! Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen
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Kinek első szent királyunk
Felajánlott minket,
Boldogságos Szűz Mária,
Tekintsd ügyeinket!
Fájó szívvel, könnyes arccal
Ím, hozzád sietünk.
Magyarország Nagyasszonya
Könyörögj érettünk!

Szulik József

Ez az ország, Magyarország,
Drága szent Szűz, a Tiéd!
Viharok, ha elsodorták,
Mindig vele volt szíved.
Jó napokban, rossz időben
Csak Te voltál csillaga,
Meg is érzé százszor bőven,
Ha baj éri – nincs maga!

Rudnyánszky Gyula

Szűz Mária, nézd, kérlelünk,
Minden bajunkban légy velünk,

Mert kegyelmek anyja vagy!
Szent Fiadnál közbenjárónk,

Ostromold az isteni trónt,
Ínségünkben el ne hagyj!

Weber

Szűz Mária, kinek oltalmába első szent 
királyunk éppen mennybemeneteled ün-
nepén ajánlotta nemzetünket, és akihez 
őseink - mint a Magyarok Nagyasszo-
nyához - folyamodtak pártfogásért, kö-
nyörögj érettünk!

Mindenható Atya, aki Máriának, Jézus 
anyjának testét halála után nem en-
gedted át az enyészetnek, hanem meg-
dicsőítve a mennyországba fölvetted, 
kérünk, hallgass meg minket! Add ke-
gyelmedet, hogy úgy éljünk és haljunk 
e földön, hogy egykor majd mi is vele 
együtt lehessünk országodban. Ki élsz 
és uralkodol, örökkön örökké. Ámen

Összeállította: Juhász Imréné
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Ez a megállapítás minden ünnep-
re érvényes, a Nagyboldogasszony-
ra is, amelyet keleten az 5. század-
tól mint Szűz Mária elalvását, el-
szenderülését (dormitio), a nyuga-
ti egyházban a 7. századtól mint a 
Boldogságos Szűz Mária menny-
bevételét (assumptio) kezdtek el 
ünnepelni. 

Az ünnep tartalmát legrövideb-
ben a szentmise első könyörgése 
tartalmazza: „Mindenható, örök 
Isten, te a Szeplőtelen Szűz Mári-
át, Fiad édesanyját testével-lelké-
vel az örök dicsőségbe emelted.” 

XII. Piusz pápa 1950. novem-
ber 1-jén hirdette ki Szűz Mária 
menny be vi te lé nek dogmáját, ame-
lyet az egyház a legrégibb időktől 
kezdve hitt és vallott. Így olvassuk 
XII. Piusz pápa Munificentissimus 
Deus kezdetű apostoli rendelkezé-
sében: „Szűz Mária végül is mint-
egy kiváltságainak legfőbb koro-
nájaként elnyerte a mentességet 
a sírban való romlástól, és Szent 

Nagyboldogasszony
Regina in caelum assumpta

Szent II. János Pál pápa 1993-ban a denveri ifjúsági világtalálkozón töb-
bek között ezt mondta: „Ünnepléseink nem csupán időnként megismételt 
ceremóniák. Az emberi szív mélységes igényéből fakadnak, amely ott tük-
röződik a zarándokló és misszionáló egyház életében.”
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tin-nel, korunk egyik teológusával: 
„Isten titokzatos homályba borította a 
Szűzanya életének befejezését. Kétel-
kedem, hogy ezen a földön bármikor 
is fölfedjük ennek a titoknak a leplét.” 

Szalézi Szent Ferenc eredeti módon, 
Isten negyedik parancsával érvel: „ki 
volna az a fiú, aki, ha tudná, nem tá-
masztaná fel édesanyját, és nem vin-
né fel az égbe.” Krisztus feltámadt a 
halálból, legyőzte a halált. Így képes 
arra, hogy elsőként ajándékozza meg 
édesanyját a megdicsőülés állapotá-
val. Máriának nemcsak lelke, hanem 
a teste is megdicsőült Jézus feltáma-
dása után, aki feltámadásával első-
ként dicsőítette meg az emberi testet, 
és felvitte a Szentháromság szeretet-
közösségébe.

Newman bíboros nagyszerű meglátá-
sa: „Kezdettől fogva napjainkig figye-
lemreméltó és jellemző tulajdonsága az 
egyháznak a szentek maradványainak 
szeretete és tisztelete. A Szűzanya tes-
ti maradványait minden más szenténél 
nagyobb gondossággal és tisztelettel 
őrizték volna. De semmi nyoma a Szent 
Szűz ereklyéinek.” Az is figyelemre-
méltó, ahogy ezt a gondolatot folytat-
ja: „A Szűzanyáról, a Szűzanyától nem 
őriz ugyan ereklyéket az egyház, tisz-
telete mégis minden szentét felülmúl-
ja, és ez Isten iránti imádatunkat nem 
csökkenti, hanem inkább növeli. ...nyil-
vánvaló tény, ha Európára tekintünk, 
nagy egészében azt látjuk, hogy éppen 
azok a nemzetek és országok veszítették 

Fiához hasonlóan legyőzve a halált, 
testével és lelkével felvétetett a meny-
nyei dicsőségbe, ahol Szent Fiának, az 
örökkévalóság halhatatlan Királyának 
a jobbján mint Királynő tündököl.”

De vajon mit ért ebből egy tízéves 
gyerek, vagy egy huszonéves, aki időn-
ként betéved a templomba? Mit ért eb-
ből az a katolikus keresztény, aki szü-
letésétől fogva és évtizedek óta töret-
lenül vallásos? Mit ért ebből egy tu-
rista, aki kíváncsiságból végighallgat 
egy szentmisét ezen az ünnepen vala-
hol a világon?

Első nagy kérdésünk, problémánk le-
hetne mindjárt: Meghalt-e Mária? A 
Szentírás hallgat Mária földi életének 
befejezéséről. A teológusok véleménye 
régtől fogva megoszlik: két egymással 
ellentétes magyarázat is ismert. 

• Egyesek szerint meghalt, mert hi-
szen illő volt, hogy Mária hasonlóvá 
legyen Krisztushoz halálában is. 

• Mások viszont éppen azt hangsú-
lyozzák, hogy Máriának nem kellett 
meghalnia, mivel ez a bűn büntetése, 
ellenben ő mentes volt az áteredő bűn-
től és minden más bűntől is (Szeplő-
telen Fogantatás, aki egészen bűnte-
len volt). A hagyományban óvakodnak 
használni Máriára vonatkozóan a ha-
lál szót, inkább beszélnek átköltözés-
ről (transitus), elalvásról (dormitio), 
vagy az általánossá lett mennybevi-
telről (assumptio). A dogma szövege 
is kerüli a halált és a temetést. 

Egyet kell értenünk René Lauren-
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ing be öltözött pap megy egy sáros 
utca szélén, betegnek viszi az Oltári-
szentséget. A saras úton ökrös szekér, 
mögötte két paraszt ember letérdepel-
ten, keresztet vetve köszönti a szent-
ségi Jézust, amikor elhalad mellettük 
a pap. Nem zavarja őket, ha az öltöze-
tük be is sározódik. Az Úr Jézus iránti 
mély tisztelet sugárzik e két egysze-
rű emberből! 

A másik kép színes, napjainkban tör-
ténik, városi környezetben. Egy ven-
déglátós egység (étterem vagy presz-
szó) külső terasza mellett halad el az 
úrnapi körmenet. Jól kivehető, hogy 
senki sem mozdul… mintha semmi 
sem történne… a vendégek nyugod-
tan fogyasztják rendelésüket, jókat ne-
vetnek, beszélgetnek! 

Úgy látszik, senkit sem érdekel a 
szentségi körmenet, talán nem is sej-
tik, hogy az Isten Fia, a királyok kirá-
lya, a világ üdvözítő Ura halad el ép-
pen mellettük! Kit érdekel ma Jézus? 
Kit érdekel ma az Oltáriszentség?

el hitüket Krisztus istenségében, ame-
lyek az anyja iránti áhítatot elhagyták, 
másrészt azok, melyek az anyja iránti 
hódolatban legjobban buzgólkodtak, 
megőrizték ezt a hitet, a Krisztus is-
tenségébe vetett hitet.”

Vízözön idején Noé menekült meg 
családjával együtt, mert hitt Istennek. 
Ma is vízözönben élünk, szellemi 
szenny   víz özön ben! A sátán kitombol-
ja magát! Mennyien besétáltak már az 
ördög kelepcéjébe, akiket rabjává tett 
a sokféle bűnös szenvedély: az alko-
hol- és a drogfüggőség, a pornográfia, 
a családi tragédiák (mindennapos ve-
szekedések, agresszió, válás), a játék- 
vagy az internetfüggőség stb.

Az egyik közösségi oldalon láttam 
két képet, ami nagyon elgondolkod-
tatott. Mennyire elfordultak az em-
berek Istentől, a hittől! A hitérzékük 
nagyon beteg, nem érzékelik a körü-
löttük megjelenő Szentet! 

Az egyik kép még a régi időkből 
való: egy reverendába, csipkés kar-

Mit tanulhatunk a Nagyboldogasszonytól?

Vágyakozást – ez a szív titka, innen 
indulnak ki a vágyak. Vannak embe-
rek, akik úgy élnek a világban, mint 
az élet elfáradottjai és kiábrándultjai: 
vágyak nélkül. Élnek valami taposó-
malomban, egykedvűen húzzák az igát.

Vannak vágyakozó emberek is: vá-
gyakoznak gazdagság és jólét, érvé-
nyesülés és karrier, testi (érzéki) gyö-

nyörök és teli has után. Sokan vágy-
nak valami igazán értékesre: alkotni 
szeretnének, tökéletesedni a jóban, a 
szeretetben… Szűz Mária vágyako-
zása ezeknél is magasabbra tör: Istent 
akarja szeretni, Benne megtalálni 
szíve boldogságát. Szentlélek sugall-
ta vágy – minden emberi szívből ezt 
a vágyat akarja kicsiholni Isten Lelke.
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tartotta. Mária örült Jézus örömének, 
és szenvedett is Vele. Mária úgy áll 
előttünk, aki egyszerre anyja és első, 
leghűségesebb tanítványa Isten Fiá-
nak, aki az első Krisztus-hordozó eb-
ben a világban. Nagyboldogasszony, 
akit „ezentúl boldognak hirdetnek az 
összes nemzedékek”, de Fájdalmas 
Anya is, Hétfájdalmú Szűz, akinek a 
lelkét tőr járja át.

Tanulhatunk a Nagyboldogasszony-
tól cselekvő hitet, mert csak a tett te-
szi a vágyat nemessé. Mária a legszo-
rosabb kapcsolatban van Isten Fiával, 
mindig részesedik sorsában. Egyedül 
ő mondhatta el Jézusról: test a testem-
ből – hús a húsomból.

Szentlélektől foganta Jézust, és 9 
hónapon át szíve alatt hordozta, meg-
szülte, anyai tejével táplálta, karjaiban 

Befejezésül: mi a mai ünnep üzenete hétköznapi nyelven?

még ennél is fontosabb: nemcsak tes-
tünk sorsát mutatja meg Mária, ha-
nem azt is, hogyan kell élnünk, hogy 
erre a megdicsőülésre eljussunk. Má-
ria hite, szeretete és Krisztussal való 
tökéletes egysége legyen példakép szá-
munkra. Ahogyan ő hordozta Krisz-
tust, és volt Isten engedelmes szolgá-
lóleánya, s ahogyan ő volt a leghűsé-
gesebb tanítvány, úgy nekünk is - pél-
dát véve róla - Krisztus-hordozókká és 
hűséges tanítványokká kell lennünk. 

Emlékezzünk arra, hogy Pünkösdkor 
ott találjuk Máriát az apostolok között, 
amint együtt imádkozik velük. Az egy-
ház tanítása vallja, hogy Mária azóta is 
imádkozik velünk és értünk Istennél, 
a dicsőségben. Az egyház anyja lett, 
különleges közbenjárónk Istennél.

Regina in caelum assumpta, ora 
pro nobis! Mennyekbe fölvett király-
nő, könyörögj érettünk!

Árvai Zoltán 
vizsolyi plébános

Ember! Úgy, ahogy vagy, testes-
től-lelkestől többre vagy hivatott, mint 
amit szemeiddel látsz, amit igazság-
nak tartasz. 

Ember! Te örök életre vagy hiva-
tott, ami már itt a földön elkezdődik. 
A mennyek országában nemcsak a lé-
lek számára van hely, hanem az egész 
ember számára, a test számára is. Igaz, 
Isten hatalma folytán ennek a testnek 
romolhatatlanná kell válnia, hogy Is-
ten országába juthasson. Ahogy Pál 
apostol fogalmazza: „Az egész ter-
mészet sóvárogva várja a megváltást 
a múlandóság szolgai állapotából. 
A Teremtő Isten a Szűzanyával elő-
re megtette azt, amit mindnyájunkkal 
meg fog tenni. Átalakítja gyarló tes-
tünket, és megdicsőült, romolhatat-
lan testet ad.”

A Nagyboldogasszony előre meg-
mutatja, hogy mi fog történni ezzel a 
testtel Krisztus második, dicsőséges 
eljövetelekor, a feltámadáskor. De ami 
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ka. A keresztet hordjuk a nya-
kunkban lévő láncon, minden 
keresztény lakásban megta-
lálható, úton-útfélen, hegy-
tetőn, templomainkban és 
kupoláin, családi házakon, 
de még a Szent Koronát is a 
kereszt díszíti.

 Monokon - ahonnan szár-
mazom - a templom Krisztus 
keresztjének ereklyéjét rejti. 
Itt minden évben megrende-
zésre kerül a Szent Kereszt 
felmagasztalásának búcsúja. 
Az 1950-es években zarán-
dokok ezrei jöttek ide, erre 
a búcsúra. Akkor még nem 
tudtam, hogy a magyar nép 
kétségbeesett tömegei miért 
pont a kereszt tövéhez és a 
fájdalmas Szűzanya elé járul-
tak? Most már tudom, hogy 
a múlt rendszer kegyetlen 
vallásüldözése miatt Jézus 
keresztjénél és a Szűzanyá-
nál keresett menedéket a mi 
drága magyar népünk.

 Az egyház életben ma-
radása akkor csodával ha-
táros volt. Papok százai ke-
rültek börtönbe, és falvak 
maradtak lelkipásztor nél-
kül. A harc Dávid és Góliát 
harcához hasonlított. Mégis 
Dávid győzött, mert velünk 

Az évenként megismétlődő keresztútjáráson így éne-
keljük Sík Sándor versét a 11. állomáson „Édes Jézus 
drága testét / Véres fára fölszegezték. / Mi egyetlen 
boldogságunk, / Szent keresztfa, sírva áldunk.” Meg-
váltó Jézusunk ezen a keresztfán haldokolva szólalt 
meg utoljára: „Beteljesedett”. És lehajtván fejét, kiadá 
lelkét.  Nagy volt a mi megváltásunk ára, mert a Te-
remtő Isten egyszülött Fia halt meg értünk a kereszten.

 A Szentsír-bazilikát 335. szeptember 13-án szen-
telték fel Jeruzsálemben. Másnap, szeptember 14-én 
mutatták fel a megtalált szent kereszt ereklyét a nép-
nek. Ezért tartja Anyaszentegyházunk e napon Szent 
Kereszt felmagasztalásának ünnepét.

Számunkra a kereszt nemcsak jelkép, hanem minden 
ember megváltásának záloga. Hitünk legszentebb tit-

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
(szeptember 14)
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légy társam abban a szomorúságban és 
alázatos könyörgésemben, melyet akkor 
az én mennyei Atyám elé terjesztettem, 
amikor tanítványaim elhagytak, és kény-
telen voltam szemükre vetni, hogy még 
egy órát sem tudnak velem virrasztani.” 

Ennek emlékére tartjuk meg városunk-
ban a 26 naponkénti 24 órás szentségimá-
dást, amelyben a megbántott és semmibe 
vett Jézust engeszteljük.

Drága testvéreim, van miért és van ki-
kért könyörögni! Ha nem másokért, akkor 
saját magunkért, betegeinkért, családun-
kért, papjainkért és a felbolydult világért.

A szentségimádási óráinkon szeretetünk-
kel enyhíthetünk Jézus fájdalmán ember-
milliók szeretetét pótolva, őket helyette-
sítve a szenvedő, magára maradt Jézust 
engesztelve.

Korunk problémái, és az egész emberi-
ség válságjelenségei mind az Isten nélküli 
emberkérdésre adnak választ. Sajnos mi, 
keresztények is az elvilágosodás szelle-
mében élünk, s elhanyagoljuk a rendsze-
res vallásgyakorlást. A II. vatikáni zsinat 
kimutatta, hogy Isten nélkül eldurvulás-
ra, talajtalan, belső sorvadásra ítélt lény 
lesz az ember.

Tekintsünk hát fel a keresztre! Ha nincs 
időnk rá, mondjunk fohászt az Úrhoz. A 
szentségimádáson résztvevők imáját sok-
szorosan megköszöni majd az Úrjézus.

El vagy keseredve? Társtalan vagy? 
Nézz fel a keresztre, mely Krisztus győ-
zelmét hirdeti, és azt, hogy végtelen sze-
retetének soha nem lesz vége! 

A kereszt erősíti hitünket, szinte sugall-
ja, hogy mi is győzni fogunk e világ fe-
lett. Ahogy Jézus mondta: „Bízzatok, én 
legyőztem a világot!”

Mizsei Sándorné

volt a Szentlélek, és a magyar nép erőt 
merített a Szent Kereszt erejéből, Mária 
segítségével. Népünk bizonyította hitét, 
mely erősebb volt minden üldözésnél, s 
erkölcsi tartása mindmáig fönnmaradt a 
Szent Kereszt ereje által.

 Nézem szobám falán a keresztet, és 
szinte hallom Jézus búcsúszavait „Én ve-
letek maradok az idők végezetéig”. Ahogy 
Prohászka Ottokár írja: „Jézus beérhet-
te volna tisztán szellemi jelenlétével, de 
a szeretet telhetetlen, kiváltképp, mikor 
isteni szeretetből adakozik. Előbb életét 
adta barátaiért, majd eucharistiás életet 
ajándékozott nekünk... Élet, mely egy hal-
vány fehér színfoltból tekint reánk és azt 
mondja: nézd, most jövök, nézd, itt va-
gyok; jöjj, téged kereslek, jöjj, beléd köl-
tözöm. Minden oltárodon ott várok, min-
den szentmiséden kereslek, minden hívó 
szavadra ujjaid közé szállok, minden só-
hajtásodra ajkadig ereszkedem, korlátla-
nul, kényrekedvre, esengően, egészen a 
tietek vagyok.” (Prohászka Ottokár - Élő vizek forrása)

Az Úr Jézus határtalan megváltó szere-
tetét az évszázadok során több kiválasz-
tott lélekkel közölte, misztikus közléseket 
adott, pl. Szent Margit apácának is 1674-
ben. Jézus elpanaszolja neki, mennyire fáj 
isteni szívének az emberek hálátlansága 
és megvetése. 

„Legalább te szerezd meg azt az örö-
met, hogy kárpótolsz hálátlanságaikért.” 
Jézus magányát és szenvedését engesz-
telő áhítatunk által a szentségimádásban 
enyhíthetjük.

 Nagycsütörtök éjszakáján Jézus kín-
szenvedése az olajfák hegyén haláltusáig 
fokozódó szenvedés volt, ezért kérte Szent 
Margitot, hogy „minden csütörtökön, pén-
tekre virradóan 11 és éjfél közötti időben 
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lalja, hogy felhívja figyelmünket külön-
leges értékeire.

A Szentírás vasárnapján olyan könyv-
re hívja fel figyelmünket az Egyház, amit 
Isten küld mindnyájunknak, fölékesítve 
a szeretet jegyével. Ez a könyv - Egyhá-
zunk szent könyve - a Szentírás. Isten 
- mint jószívű postás - szüntelen felénk 
nyújtja, sokszor föl is olvassa, mert ismeri 
szükségeinket, erre a vigasztaló üzenetre 
váró szívünket.

Kérdezhetné valaki: Miről szól, milyen 
híreket közöl velünk a Szentírás? A válasz 
igen egyszerű. Az emberek levelei igen 
különfélék. Szerelmes levelek, szülői in-
telmek, hálálkodó, panaszkodó, gyászhírt 
hozó levelek érkeznek címünkre. Olykor 

Már az első keresztények hiányolták, 
hogy Jézus nem hagyta ránk keze írása-
it. Hogy megbecsülnénk azokat az ira-
tokat, amelyeken az Isten Fiának kézje-
gye látható!

Vajon Jézus miért nem nyúlt a tollhoz, 
miért nem élt az írás lehetőségével? Bi-
zonyára hangsúlyozni akarta az élőszó je-
lentőségét, és általa biztosítani az evan-
géliumi magvetés hatékonyságát. Taní-
tásának írásba foglalását éppen ezért a 
Szentlélekre bízta.

Egyházanyánk egész esztendő folya-
mán a Biblia szellemi kenyerével táplál-
ja gyermekeit, erősíti Istenbe vetett hi-
tünket és szeretetünket. A Szentírás va-
sárnapján azonban ünnepi keretbe fog-

Szentírás vasárnapja
(szeptember 27.)
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az életprogramot, amely megmutatja az 
Atyához vezető utat. A Biblia tehát nem 
csupán olvasmányként simul a kezünkbe, 
hanem olyan könyvként, amely felszólítja 
olvasóját: Meg kell változtatni az életedet!

Látható, hogy nem érhetjük be azzal, 
hogy megvásároljuk a Szentírást, és dísz-
ként őrizzük könyvtárunkban. Ne mondjuk, 
hogy nincs időnk olvasására, hiszen órá-
kat töltünk a televízió, a számítógép előtt. 
Éppen arra ne jutna néhány perc, hogy ol-
vassuk egyénileg vagy közösségben? Ezt 
a kötelességet nem szabad elmulasztani!

A Szentírást nemcsak olvasni kell, ha-
nem élni. Talán első hallásra megdöbben-
tő, de igen tanulságos egy Assisi Szent 
Ferencről följegyzett történet. Celanó 
testvér második életrajzában olvashatjuk.

Két gyermekével kopog be egy édes-
anya a testvérek kolostorába. Szent Fe-
renchez fordul, és alamizsnát kér éhező 
gyermekei számára.

- Van-e valamid? - kérdi Ferenc atyánk 
Péter testvértől.

- Sajnos se pénzünk, se ennivalónk. 
Csak egy újszövetségi Szentírás egész 
vagyonunk. Ebből végezzük a szent zso-
lozsma olvasmányait.

- Add oda a szegény asszonynak a Bib-
liát, hadd adja el, és vegyen rajta ennivalót 
éhező gyermekeinek! Hiszen a Szentírás 
legfőbb tanítása, hogy segítenünk kell az 
éhezőkön - szólt Ferenc.

Ez a megható történet jól szemlélteti, 
hogyan kell olvasnunk és még inkább él-
nünk a Biblia szellemében. Így leszünk 
élő bibliává, akik tetteikkel hirdetik, hogy 
megértették, és válaszolnak Isten ember-
szerető üzenetére.

- ea -

névtelen, haragos, gyűlölködő, rosszindu-
latú leveleket kapunk.

Isten levele - a Szentírás - minden so-
rát a szeretet sugallta. Az atyai gondosko-
dás árad belőle, hogy mi is oda jussunk, 
ahonnan Isten levele érkezik. A Szentí-
rásnak Isten a főszerzője, Ő a feladója, 
s a mennyország irányítószáma díszíti. 
Megmondja, hogyan élhetünk Istennek 
tetsző életet, miképpen lehetünk a szen-
tek polgártársai. Mindenki tudja, hogy 
- az udvariasság szabálya szerint - a cí-
münkre érkezett levélre illik válaszolni. 
Ebben Isten levele sem kivétel. A kérdés 
csak az, hogyan válaszoljunk? 

A Szentírást nem úgy kell olvasnunk, 
mint más könyvet. Aki regényt vesz ke-
zébe, szórakozni akar. Aki verseket ol-
vas, esztétikai élvezetben részesülhet. A 
tudományos könyvek ismereteink határait 
tágítják. A Szentírás igazi célja: szentté 
tenni olvasóit. Az evangélium, az Isten 
levele nem akar a könyvek sárguló lapjain 
maradni. Meg kell szólaltatnunk szerinte 
formált keresztény életünkkel.

Mi által emelkedik ki a Szentírás a 
könyvek tengeréből? Válaszunk nem le-
het más, mint a jézusi igehirdetés folyta-
tása, a hit ébresztése, Isten szeretetének 
elmélyítése. „Legyetek tökéletesek, mint 
mennyei Atyátok!”

A szent könyvek célja nem a szórakoz-
tatás, nem az emberi tudás gyarapítása, 
hanem lelkünk megszentelése, ember-
ségünk megnemesítése Krisztus példá-
ja szerint. Az evangéliumok éppen ezért 
nem kelnek versenyre a különféle irodal-
mi alkotásokkal. Nem akarnak „szépek” 
lenni, hanem az olvasókat széppé tenni. 
Jézus élete és története elénk állítja azt 



26  ____________________________________________________________ 

bár a támadókat megfutamítot-
ták, édesapja holtan ma-

radt a csatatéren. Így 
teljesült az a vágya, 

miszerint abban a 
földben szeretne 
pihenni, amelyet 
a Megváltó vére 
öntözött. Az ő em-

lékére vette föl az 
ifjú György a Gel-

lért nevet. Nem sok-
kal később az édesany-

ját is elveszítette.
Huszonöt éves korában rend-

társai őt tették meg a monostor perjelé-
vé, majd Vilmos apát javaslatára - tudá-
sának elmélyítése céljából - másodma-
gával Bolognába küldték, hogy később 
elfoglalhassa a kolostori iskola egyik 
tanári posztját. 32 évesen tért vissza a 
Szent György-szigeti monostorba.

Vilmos apát halála után megválasz-
tották apátnak. Talán édesapja emléke 
vagy a hithirdetés vágya késztette arra, 
hogy 3 év múltán lemondjon apáti tisz-
téről, és a Szentföldre induljon.

1015-ben indultak útnak két társával 
Zára (ma: Zadar) felé. A tengeri vihar 
azonban Isztria partjai felé sodorta őket. 
Ott a Parenzo (ma Porec) melletti Szent 

Szent Gellért azoknak a so-
rába tartozik, akik nem 
hazánk földjén látták 
meg a napvilágot, de 
életük, működésük 
és haláluk ide kap-
csolja őket.

Szent Gellért Ve-
lencében született 
980 körül. Kisgyer-
mek volt, amikor szü-
lei a Szent Márk-szé-
kesegyházzal átellenben 
lévő Szent György-sziget-
re vitték. Úgy látszott ugyanis, 
hogy György nevű fiuk (Szent György 
napján született, ezért kapta a kereszt-
ségben ezt a nevet) nem marad életben. 
Fogadalmat tettek, hogy ha a gyermek 
a sziget bencés szerzeteseinek imájára 
meggyógyul, Istennek szentelik az éle-
tét, és mindjárt a monostorban hagyják.

A gyermek fölgyógyult, ott maradt, 
s Györgyöt fokozatosan bevezették a 
kor szellemi és Szent Benedek rendjé-
nek lelki életébe.

15 éves lehetett, amikor édesapja Jé-
zus iránti szeretetből szentföldi zarán-
doklatra indult. Társaival együtt elérte 
Palesztina partjait, ahol rabló arabok tá-
madták meg őket. Csatára került a sor, s 

Szent Gellért püspök
(szeptember 24.)
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iskolát szervezett, végül templomokat 
építtetett, köztük a székesegyházat és a 
bencés monostor templomát, melyet a 
Boldogságos Szűz oltalmába ajánlott. 
Tevékenységét a szent életű király bő-
kezűen támogatta. 

E tekintetben - de más, sorsdöntőbb 
szempontból is - végzetes fordulatot je-
lentett a király halála 1038-ban. Hiá ba 
volt az új király, Péter velencei - akár-
csak Gellért - az uralkodáshoz és a ma-
gyarság megnyeréséhez nem értett. Ide-
genpártolása miatt nemzeti forradalom 
űzte el őt a trónról. Utóda - Aba Sámu-
el - sem vitte sokra.

A vallási és trónviszályok idején 
Gellért a lázadók kezére került. 1046 
szeptemberében reggel - a Szent Sza-
bina-templomban mondott miséje köz-
ben - látomása volt közelgő vértanúsá-
gukról. Az ún. pesti révhez közeledve 
Vata pogány lázadói kőzáporral törtek 
rájuk. Kiráncigálták Gellértet a szeke-
réből, hozzákötötték egy kordéhoz, és a 
püspököt a később róla elnevezett Ke-
len-hegy szikláiról a mélybe taszították.

Holttestét ideiglenesen a pesti Bol-
dog asszony-temp lom ban (a mai bel-
városi főplébánia-templomban) temet-
ték el, később átszállították Csanádra. 
Vértanúságának helyét utóbb Szent 
Gellért-hegyének nevezték, a nép pe-
dig azonnal szentként kezdte tisztelni.

Szent László királysága idején, 1083-
ban avatták szentté István királlyal és 
Imre herceggel együtt.

Összeállította: Mihaleczku Józsefné

András-sziget kikötőjében vetettek hor-
gonyt, és a sziget bencés monostorában 
találtak menedéket.

A kényszerpihenő közben Gauden-
tius pannonhalmi apát szerette volna 
őt megnyerni magyarországi ko los tor-
ala pí tá si és térítői tervének. Gellért az-
zal a nem titkolt szándékkal engedett 
unszolásának, hogy Magyarországon 
keresztül könnyebben eljuthat majd a 
Szentföldre.

1015. május 3-án érkeztek Pécsre, Mór 
püspökhöz. Vele és Asztrik pécsváradi 
apáttal onnan Székesfehérvárra, István 
királyhoz mentek, aki megbízta fia ne-
velésével. Imre herceg ekkor nyolcéves 
volt. Gellért hét évig nevelte őt az esz-
tergomi királyi palotában. Tanítványá-
nak életszentsége tanúsítja, hogy neve-
lő, oktató munkája nem veszett kárba!

Ezután a bakonybéli remeteség évei 
következtek. Ekkor írta Szentírás-ma-
gyarázó munkáit, többek között a Zsi-
dókhoz írt levélhez és Szent János apos-
tol első leveléhez. Ezen írásai mind el-
vesztek.

1028-ig maradhatott a monostor csend-
jében és erdei magányában. Ajtony ve-
zér legyőzése után Szent István hívatta, 
hogy rábízza a Maros menti egyházme-
gye megszervezését.

Gellért az egyházszervezést azzal kezd-
te, hogy fölosztotta az egyházmegye te-
rületét hét főesperességre, s ezek élére 
a magával hozott papok közül azokat 
állította, akik tudtak magyarul. Majd a 
papi utánpótlás biztosítására káptalani 
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Jani Áron  Ábrahám Béla tartományfőnök  Kirner Gábor

megismerjük és szeressük 
Őt, de nemcsak Őt, ha-
nem felebarátainkat is. 
Erre hív mindenkit, füg-
getlenül attól, hogy mi-
lyen bőrszíne van, mi-
lyen nemzetiségű, milyen 
szociális helyzetben él.

A második hivatás sa-
játosabb. Van, akit a csa-
ládos életre hív, hogy itt 
találja meg a boldogság 
útját, másokat pedig arra,  
hogy a szerzetesség, il-
letve a papság útján szol-
gálják Őt és az egyház 
közösségét. Egyik sem 
áldozatok nélküli boldog-
ság, és mindkettőn való 
megmaradáshoz szüksé-
ges a hűség, ami napról 
napra feladatot jelent, és 
amelyet nap mint nap ke-
gyelmével támogat a mi 
Urunk, Jézus Krisztus. 

A szalézi hivatás a má-
sodikba tartozik. Don 
Bosco lelkiségét vannak, 
akik úgy nevezik, hogy 
a hétköznapok lelkisége. 
Vannak viszont, akik az 
ünnep lelkiségeként em-
lítik. Hogy is van ez?

2015. augusztus 23-án - vasárnap - az esti 6-os misét 
Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök atya mutatta be 
az Avilai Szent Teréz-templomban, több szalézi szerze-
tessel koncelebrálva. Ezen a szentmisén újítottuk meg fo-
gadalmainkat Jani Áronnal. 

A szaléziaknál, ahogy a többi szerzetesrendnél sem, nem 
lehet azonnal örökfogadalmat tenni. Az első ideiglenes fo-
gadalomtételt követően nálunk legalább hat, és legfeljebb 
kilenc évet lehet várni az örökfogadalomig. Az ideiglenes 
fogadalomtétel 1-3 évre szól, melyet több szempont alap-
ján a fogadalmat tevő javasol, és a Tartományi Tanács vi-
tat meg. Amikor ez az idő lejár, a szerzetes fogadalmait 
megújítja. Ellenkező esetben fogadalmai nem kötelezik 
többé, így elhagyhatja a rendet, és akár egyházi házassá-
got is köthet. Áronnal mi fogadalmat hosszabbítottunk.

A fogadalmaknak, a szerzetességnek a lényege azonban 
nem mi vagyunk, hanem Isten, aki meghív. Ő először is 
mindenkinek hivatást ad, és az első számú hivatás az ÉLET. 
Tőle kaptuk szeretetből, hogy éljünk vele, felfedezzük, 

Fogadalomújítás - továbblépés
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zösségi élet az, amely táplálja az apos-
toli tevékenységet.

Nekem nagyon tetszik, hogy a kö-
zösségi életet illetően a rendi Alapsza-
bályok bensőségesebben fogalmaznak, 
hiszen családias szellemről és otthon-
ról beszélnek, illetve ennek ápolásáról, 
amely mindenkinek a feladata. Béla atya 
jól szemléltette, hogy a szerzetesi élet-
nek e pillérei tulajdonképpen a család-
ban is megvannak. 

A fogadalom-újítással tehát tulajdon-
képpen újra igent mondtunk, továbblép-
tünk, és elköteleztük magunkat Isten hí-
vásának egyházunk törvényei szerint. 
Ez történt meg a szentmisében a foga-
dalomtétel szövegének elmondásával és 
az elöljáró befogadó szavaival.

A szentmise maga hálaadás, ezért kü-
lönösen is a hála érzése volt jelen ben-
nem a fogadalommal kapcsolatban, mert 
hála illeti meg a Jóistent, aki megterem-
tett és meghívott bennünket. Őutána hála 
illeti mindazokat, akik valamilyen mó-
don segítettek, hogy rátaláljunk és felis-
merjük hívását. Részünkről azonban az 
igen elkötelezettséget is jelent, és hűsé-
get. Mindkettő napról napra épül Isten 
kegyelméből, a ti imáitok által, és saját 
erőfeszítéseinkből. 

Tudjuk, hogy eddig is sokan kísérte-
tek minket, s éppen ezért - kedves bará-
taink - kérünk titeket, hogy imáitokkal 
és baráti támogatásotokkal álljatok mel-
lettünk, hogy hűségesek maradhassunk. 
Titeket pedig áldjon meg a gondviselő, 
jóságos Isten, s tegyen boldoggá a föl-
dön, s majdan az égben!

Kirner Gábor SDB

Ő mesterien varázsolta ünneppé a hét-
köznapokat, a rendszeres dolgokat rendkí-
vüliként élte meg. Napról napra próbálta 
megvalósítani mindazt, amit kilencéves 
korában álmában látott. Jól tudta ugyan-
is, hogy a lelkiismeret tisztaságából, és 
az ide vezető gyakori szentgyónásból 
és szentáldozásból, a társakkal való ki-
egyensúlyozott kapcsolatból megszüle-
tik az a vidámság, ami a nehézségek el-
lenére sem tűnik el. Sőt, ilyenkor még 
inkább a Gondviselő kezébe helyezte 
életét. Ez a fajta vidámság, mely Isten 
jelenlétében él, maga az életszentség, és 
maga a boldogság. Ezért hozta létre gye-
rekkorában a Vidámság Társaságát, és 
folytatta azt az Oratóriummal, melyben 
megszületett a szalézi rend. 

Áronnak és nekem is volt időnk gon-
dolkodni életünk folyásáról.  Mindketten 
észrevettük, hogy életünknek íve, fonala 
van, nemcsak úgy véletlenül történtek az 
események. Néha egészen váratlan he-
lyekről is jöttek olyan benyomások, amik 
Don Bosco útja felé irányítottak bennün-
ket. Hiszen sokféleképpen lehet követ-
ni az Úr Jézust, elég megnézni a szen-
tek életét. Mi úgy láttuk, hogy a szalé-
zi szerzetesi életre kaptunk meghívást. 

Béla atya prédikációjában éppen a sza-
lézi szerzetesi életről beszélt, amelyet 
napról napra élni kell. Kiemelte a szer-
zetesi élet egymástól elválaszthatatlan 
három elemét: az evangéliumi tanácso-
kat, vagyis a fogadalmakat, a közössé-
gi életet és az apostoli tevékenységet. E 
három összhangja jelenti a szalézi szer-
zetesi hivatás kivirágzását. Sőt a foga-
dalmak megélése, a lelki élet és a kö-
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Róna Gábor atya

A Keresztény Édesanyák Szent Móni-
ka Közössége Magyarországon általa 
született meg, melyet lelkesen segített. 

Kalocsán a jezsuita templomot ve-
zette nyolc éven át. 1997-től két évig 
a miskolci Jezsuita Gimnázium hittan-
tanára volt. 2002-től a pesti Jézus Szí-
ve-templom segédlelkésze.

Egyházközségünkben 2001-ben ala-
kult meg a Szent Mónika Közösség. 
Sokunk emlékében él, amikor egy év 
múlva meglátogatott bennünket. Részt 
vett az imaórán, és az azt követő szent-

misén. Nagyon szép tanítást hallottunk tőle.
„Maguk egy csodálatos rózsakoszorút alkotva imádkoznak, éne-

kelnek a gyermekekért. Így folytassák továbbra is, mert a Jóistennél 
biztos meghallgatásra talál” - mondta.

Visszaadta lelkét Teremtőjének

Róna Gábor jezsuita atyáról telefonon kaptam a hírt: „ma délután 
csendesen átment, itt hagyott bennünket”.

1929-ben született Kiskunhalason, pedagógus családban.
1955-ben kezdte el teológiai tanulmányait Spanyolországban.
1958-ban szentelték pappá.
1959-tól Ecuadorban szolgált harminc éven át.
1989-ben tért haza, Magyarországra.
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A szentmise végén azt kérte a hívektől, hogy egy kézfogásra vár-
ják meg a bejáratnál, mert így szeretne elbúcsúzni mindenkitől. 
Könnyes szemek kísérték a kézfogást, hiszen úgy éreztük, egy föld-
re szállt angyal jött el közénk személyében. Nagyon nagy szeretet 
áradt belőle. Évente kétszer minden országos találkozón ott volt.

Városunkban 2009-ben volt a Szent Mónika Közösségek Orszá-
gos Találkozója, melyre Gábor atya már előző este megérkezett. 
Utolsó beszélgetésünkkor mondta, hogy bennünket soha nem fog 
elfelejteni. Nagyon szép volt a templomunkban megtartott találko-
zó, és örül annak, hogy azóta is mindig találkozik a kazincbarcikai 
édesanyákkal.

Kis idő múlva szívmegerősítésre kórházba került. Körleveléből 
néhány gondolat, melyet a gyöngyösi találkozó előtt írt: 

„Nagy szeretettel köszöntelek benneteket gyöngyösi találkozótok 
alkalmából. Kérem számotokra, hogy a Szentlélek bőségesen árad-
jon ki lelketekben. Szívem és gondolataim ott lesznek veletek, ked-
ves Édesanyák! 

Kérem a Jóistent, hogy ez a találkozótok is szépen sikerüljön, és 
kegyelmekben gazdag legyen. Imámat ajánlom föl értetek, kedves 
Édesanyák! 

Ne fáradjatok bele tenni a jót! Szívből köszöntelek benneteket, és 
sok áldást kívánok erre az esztendőre is. Szeretettel: Gábor atya”

Ekkor még nem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó körlevele. Kö-
szönjük az Úrnak, hogy az általa behozott Szent Mónika Imaközös-
ség lelki vezetőjének adta őt. Szeretetét, tanítását mi sem fogjuk el-
felejteni, nagyon fog hiányozni valamennyiünknek a találkozókon.

2015. július 4-én kísértük végső nyugalomra a pesti Jézus Szí-
ve-templomban.

Nyugodjon békében!

Juhász Imréné 
a Szent Mónika Közösség vezetője
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ge különleges kegyelem. Ma azért va-
gyunk itt együtt - Seregély István érsek 
úr püspöktársai, rokonai, barátai, egy-
kori munkatársai, tisztelői, hívei - hogy 
bekapcsolódjunk Istennek szóló hála-
adá sá ba, és kérjük az Úrtól, jutalmazza 

Excellenciás és Főtisztelendő Gyé-
mántmisés Érsek Atya, Excellenciás és 
Főtisztelendő Érsek és Püspök Urak! 
Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztus-
ban Szeretett Testvéreim! A hatvanéves 
papi jubileum ünneplésének lehetősé-

Hatvan év szolgálat

Dr. Seregély István nyugalmazott egri érseket hatvan éve, 1955. június 
19-én szentelték pappá. Papi jubileuma alkalmából június 27-én hála-
adó ünnepi szentmisét mutatott be az egri bazilikában. A gyémántmisén 
Ternyák Csaba egri érsek mondott homíliát.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek homíliája

Gyémántmisés áldásban részesültek a hívek
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Gazdánkat, aki hosszú szolgálata alatt 
mindig erőt adott neki a helytállásban. 
Övé a dicsőség mindörökké!

Szeretném egy személyes élménye-
met megosztani abból az időszakból, 
amikor együtt dolgoztunk érsek úrral a 
magyar egyház vezetésének szolgálatá-
ban. Nem sokkal azután, hogy ő a püs-
pöki konferencia elnöke lett, engem vá-
lasztott ki arra, hogy a konferencia tit-
káraként első számú munkatársa legyek. 
Bizalmát nemcsak a kiválasztásban ta-
pasztaltam meg, hanem egész szolgála-
tom során. Ez a bizalom pedig szárnya-
kat adott nekem és munkatársaimnak is, 
és segített, hogy egyre inkább felnőjünk 
feladatainkhoz. Ez a bizalom jellemezte 
őt szolgálata során az egyházmegye pap-
jai és hívei felé is. Isten áldja meg érte!

Meggyőződésem, hogy bizalmának 
alapja nem munkatársainak a rátermett-
sége volt, hanem végső soron maga az 
Isten, akiben már akkor megtanult bízni, 
amikor minden veszni látszott, amikor 
bizalomra és reményre emberileg nem 
volt semmi ok, amikor minden összefo-
gott Isten és az ő egyháza ellen.

Érsek úr saját maga így emlékszik 
vissza erre: „Abban az időben minket a 
szemináriumban azzal a nyilvános jóin-
dulatú figyelmeztetéssel fogadtak: Maga 
marha, három év múlva már senki sem 
jár templomba, mit akar?” Ő azonban 
nem saját erejébe, nem elöljáróiba vagy 
beosztottaiba, hanem Istenbe vetette bi-
zalmát akkor, és azóta is mindig. Kö-
szönjük neki ezt a példát!

meg őt jó egészséggel, tartalmas öreg-
korral, hogy még sokáig tudja szolgál-
ni Isten egyházát. Engedjék meg, hogy 
utódaként szívből köszöntsem őt e ju-
bileum alkalmából itt, az egri baziliká-
ban, ahol papi életének egyharmadát 
töltötte el egri érsekként. Isten éltesse 
sokáig! Ad multos annos!

Az évforduló kapcsán adott egyik in-
terjújában ő maga mondta: „Egy ilyen 
évforduló nem érdem, az az Úristen aján-
déka, de kiváló alkalom arra, hogy az 
ember az életére visszatekintve ráébred-
jen a Jóisten iránti hála kötelezettségé-
re, főleg, ha úgy érezheti, elmondhatja, 
hogy megjárta a kijelölt utat.”

Kedves Testvérek! Gyémántmisét ün-
neplünk. A gyémánt jellemzője a ke-
ménység és a tisztaság. Hatvan év hű-
séges szolgálatában szükség volt ke-
ménységére és tisztaságára egyaránt. A 
keménységet elsősorban saját magával 
szemben gyakorolta, és élte meg a min-
dennapok helytállásában, türelmesen 
hordozva asztmás betegségének tüské-
jét is. Tiszta életvitele és tanítása pedig 
testet öltött igényes és emlékezetes be-
szédeiben, amelyekre mindig hűsége-
sen készült, példát adva ezzel püspök-
társainak és papjainak. Nyolcvanötödik 
életévében járva, most is három misét 
mond minden vasárnap.

Van tehát miért köszönetet mondanunk 
neki, és van miért hálát adni az Isten-
nek, akit ő gyakran nemes egyszerűség-
gel Gazdának szokott nevezni. A mai 
ünnepen tehát Istent dicsérjük, közös 
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tárok módosítása, a magyar kormány és 
az Apostoli Szentszék megállapodása, 
Szent II. János Pál pápa két magyaror-
szági látogatása, hogy csak a legkiemel-
kedőbbeket említsük.

Kedves Testvérek! Mire tanít ben-
nünket ennek az Istennek átadott élet-
nek a jubileumi hálaadása? Arra, hogy 
az embernek jól kell megválasztania azt 
a sziklát, amelyre élete házát építi. Fon-
tos, hogy legyen táplálék és tiszta forrás 
is a közelben. Krisztus az a szikla, akire 
biztonságban lehet építeni, akinek egy-
háza éltet, táplál és lelki otthont ad min-
den megkeresztelt embernek.

Érsek úr hatvanéves papi életének erő-
forrása a Gazda iránti töretlen bizalom, 
megőrzésének kiapadhatatlan kútja az 
imádság, lelki tápláléka az eukarisztia. 
Ezek őrizték és őrzik meg hosszú szol-
gálata során hűségben, józanságban, de-
rűben. Jubileuma alkalmából azt kíván-
juk neki, hogy hivatásában napról napra 
megerősödve és elmélyedve egyre töké-
letesebb képviselője lehessen Krisztus-
nak, akinek hatvan évvel ezelőtt életre 
szólóan elkötelezte magát, és elindult 
Krisztus követésében. Ezt a kijelölt utat 
a Gazdával együtt járta és járja válasz-
tott jelmondata szerint: „Krisztus az út, 
az igazság és az élet”. Ő hívta meg a 
papságra, Ő legyen továbbra is segítő-
je és erőforrása ezen az úton, hogy lel-
kesedését és hűségét mindhalálig töret-
lenül megőrizhesse, és példája sokakat 
erősítsen Krisztus követésében. Amen.

(Egri Főegyházmegye)

Érsek úr egész eddigi működése során 
kiemelten fontosnak tartotta az egyház 
szolgálatán keresztül népünket is szol-
gálni. Annál is inkább, mert tudta, hogy 
személyes életünk és szolgálatunk is a 
történelem sodrásában valósul meg.

Érsek úr 1950-ben lépett be a szeminá-
riumba, amikor a magyar egyházat meg-
tépázták, szerzeteseit elzavarták vagy 
bebörtönözték, főpapjait elítélték, vagy 
házi őrizetben tartották. Mindent meg-
tettek azért, hogy eltántorítsák papi hiva-
tásától. Ő azonban társaival együtt hűsé-
ges maradt. Nem hagyta el hivatását, és 
nem hagyta el az országot sem, hanem az 
itteni zaklatott körülmények között ké-
szült a papi hivatásra, hogy aztán Istent 
szolgálva töltse életének minden napját 
népe körében, amelyhez küldetése szól.

Hányszor kellett elmondania, hogy 
népünknek nem kell félnie ez egyház-
tól, mert az mindig, minden helyzetben 
a nép javát szolgálja, tartja benne a lel-
ket, és értéket teremt. Különleges mó-
don részese volt ennek az értékteremtés-
nek itt az egyházmegyében, és a püspöki 
konferencia elnökeként az egész magyar 
egyházban. Erről árulkodik az a megúju-
lás, amelyet egri szolgálata alatt az egy-
házmegyében megvalósított. Ezt jelzik 
a plébániai vizitációk, az egyházmegyei 
zsinat, az új templomok sora, a Szent Ist-
ván rádió létrehozása, és azok az okta-
tási és nevelési intézmények, amelyeket 
ő alapított. A magyar egyház vezetője-
ként nevéhez fűződik a katolikus egye-
tem megalapítása, az egyházmegyei ha-
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Az országos 24 órás 
szentségimádás elindítója

Földi Endre atya
1919 - 2007

2015.06.15. Szent István-bazilika

Istennek legyen hála, hogy a mi plébániánkon is 10 éve folyamatos az
ORSZÁGOS 24 órás SZENTSÉGIMÁDÁS.

Köszönet érte papjainknak és a testvéreknek, akik kitartóan vállalják a megadott 
időben a szolgálatot, és minden hívő testvérnek, aki jön és imádja az eucharisztikus 
Krisztust ebben a kis „ékszerdobozban”, az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban. 

A szentségimádásban az Oltáriszentséggel való leghelyesebb kapcsolat a csen-
des, személyes Isten-találkozás: szabad, kötetlen beszélgetés a szentháromsá-
gos egy Istennel, melyhez azonban a léleknek imáink által fel kell emelkednie. 

Igen, az Oltáriszentségben valóban itt van közöttünk az édes Jézus! Tiszteljük 
és imádjuk Őt minél gyakrabban!

Kérem a kedves híveket, hogy aki teheti, vállaljon egyórás szolgálatot a szent-
ségi Jézus előtt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bratu Sándorné - Erzsike

Hálaadó szentmise a Szent István-bazilikában
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Családos tábor Tokajban
(2015. július 24-26.)

tott a család és a szalézi lelkiség 
kapcsolatáról, amit nagy érdek-
lődés fogadott.

Ebéd után választhattunk a fel-
kínált szabadidős tevékenységek 
közül. A bátrak kenuzni indultak 
a Tiszára, a fürdőzést kedvelők 
strandoltak, a legkisebbek pedig 
csendes pihenővel, sétával és já-
tékkal töltötték a délutánt.

Vacsora után újabb lehetőségek 
tárultak elénk az idő aktív eltölté-
sére. A kisgyerekes családok lo-
vas kocsi túrára mentek, amihez 
hozzátartozott egy kis állatsimo-
gatás is. A borkedvelők pincelá-
togatáson vettek részt, ahol fino-

Tavasz volt, mikor Gábor atya meghirdette, 
hogy néhány napos tábort szervez, elsősor-
ban családok részére. Mintegy hatvanan vár-
tuk a júliusi hétvégét, hogy elinduljunk kikap-
csolódni Tokajba, a Tisza-parti táborhelyre.

Pénteken délután érkeztünk. Az esti szent-
miséig beszélgettünk, valamint ismerkedtünk, 
hiszen személyesen eddig nem találkoztunk 
minden táborlakóval. A gyerekek eközben vi-
dáman ugrándoztak, játszottak, a nagyobbak 
felügyelték a kisebbeket. Este egy közös já-
tékra került sor, ami nagy sikert aratott. Részt 
vett ebben gyermek-felnőtt egyaránt. A napot 
imával zártuk.

Szombaton a korán kelők szentmisével szen-
telték meg a nap kezdetét. Reggeli után kéz-
műves-foglalkozáson vettünk részt. A „na-
gyobbak” a gyöngyfűzés lépéseit sajátíthat-
ták el Ezenwa anyuka türelmes vezetésével. 
A kisebbek karkötőt készítettek az animáto-
rok segítségével. Voltak, akik a társasjátékot 
és az udvari játékokat választották. 

11 órától Ábrahám Béla atya előadást tar-

Családos tábor Tokajban
(2015. július 24-26.)
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mabbnál finomabb tokaji nedűt kóstol-
hattak. A nap végén esti ima után kö-
szöntünk el egymástól. 

Vasárnap reggeli után szentmisére in-
dultunk a helyi Jézus Szíve-templomba. 
A szentmise után közös fagyizás volt, 
mindannyiunk örömére. Visszaérkezve 
táborhelyünkre, Gábor atya megköszön-
te az együtt töltött napokat és arra buz-
dított, hogy vegyünk részt minél több 
programon, amit az egyházközség tag-
jai számára szerveznek. 

Ebéd után elérkezett a pillanat, ami-
kor elköszöntünk egymástól és haza-

indultunk. 
Gyorsan és nagyon jól telt ez a hétvé-

ge, öröm volt együtt lenni! Köszönjük a 
szervezőknek – elsősorban Gábor atyá-
nak és Zsoltnak – a fáradtságos mun-
kát, amit a tábor sikeréért tettek, hiszen 
nagyszerű programmal örvendeztettek 
meg bennünket. Új barátokkal, új élmé-
nyekkel és lelki töltődéssel gazdagod-
tunk. Várjuk a következő évi családos 
tábort, az augusztusi családi napot, hogy 
ismét együtt tölthessünk néhány vidám 
órát. Nagyon köszönjük!

b.j.

A családos tábor lakói
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Gyerekeknek

Hívd segítségül a „Szentek élete” című könyv Avilai Nagy Szent Terézről 
szóló fejezetét!

Totó

1. Melyik országban élt Avilai Nagy 
Szent Teréz?
 a. Olaszország
 b. Spanyolország
 c. Franciaország

2. Melyik évben született?
 a. 1515.
 b. 1520.
 c. 1615.

4. Melyik szerzetesrend tagja lett?
 a. ferences
 b. szalézi
 c. karmelita

8. Mikor van az ünnepe?
 a. október 15.
 b. október 4.
 c. október 1.

7. Mikor volt a szentté avatása?
 a. 1645.
 b. 1622.
 c. 1705.

6. Melyik évben halt meg?
 a. 1582.
 b. 1682.
 c. 1590.

5. Melyik művet írta?

 a.	 A	belső	várkastély
	 b.	 Krisztus	követése
 c. Isten szegénykéje

3. Hányan voltak testvérek?
 a. 10
 b. 12
 c. 6
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1.)  Mennyei Atyánk
2.)  Legfontosabb mindenben
3.)		 Kínszenvedés	helye
4.)  Kapcsolatunk Istennel
5.)		 Ezen	a	vidéken	is	tanított	és	gyógyított	Jézus
6.)		 Jézus	Krisztus	áldozata
7.)		 Ez	van	a	lelkünkben,	ha	szívből	sajnáljuk,	hogy	Istent	megbántottuk	bűneinkkel
8.)  Mennyország másképpen
9.)  A második isteni személy
10.)	 Ebben	a	folyóban	keresztelkedett	meg	Jézus
11.)	 Angyal	vitte	hírül	Szűz	Máriának,	hogy	gyermeket	fogan	a	Szentlélektől             

„Akármilyen lanyhán imádkozzék is valaki, Isten mindig nagyon sokra 
becsüli azt, hogy mégis imádkozik.” 

„Nem olyan időket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek. Ne higgyetek ti 
másnak, mint az olyannak, akinek élete az Úr Jézus életét tükrözi vissza.”

Avilai Szent Teréz
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Könyörgés
Don Bosco születésének 200. évfordulóján 

Korszakalkotó Szent, térj vissza a Földre!
Vészesen növekszik elnyomottak köre.

Ám, mind Reád várunk, mert Hozzád tartozunk,
általad tán Isten közelébe jutunk.

Korszakalkotó Szent, térj vissza a Földre!
Rejtett ajándékod oszd szét most körünkbe!

Nemcsak az élelem, nélkülözés, nyomor,
a világ is rajtunk elnyomást gyakorol.

Korszakalkotó Szent, térj vissza a Földre!
Minden világrészről terelj minket össze!
Nyújtsd ki a kezedet, segíts és tanácsolj,

óvj meg a lenézés ezer ág-bogától!

Korszakalkotó Szent, ereszkedj a Földre!
Légy ma is pártfogónk, bilincseket törve!

Mire van szükségünk? Te tudod legjobban!
Egy biztos – nélküled lent leszünk a porban!

Korszakalkotó Szent, ereszkedj a Földre!
Veled járni könnyű. Taníts az örömre!

Minden más erényre, mit az Úrtól kaptál,
hogy drágább legyen az a földi javaknál.

Korszakalkotó Szent, ereszkedj a Földre!
Légy Te minden helyzet biztos kikötője!

Csillapíts le minden nagy viszontagságot,
egyesíts lelkeket, hiányt vagy családot!

Korszakalkotó Szent, Téged ünnepelni
nem más, mint egymással közösségben lenni.

Követni mindennap óriás lelkedet,
tisztulva tisztítni világot s életet.

Farkas Eleonóra

Könyörgés
Don Bosco születésének 200. évfordulóján 

Korszakalkotó Szent, térj vissza a Földre!
Vészesen növekszik elnyomottak köre.

Ám, mind Reád várunk, mert Hozzád tartozunk,
általad tán Isten közelébe jutunk.

Korszakalkotó Szent, térj vissza a Földre!
Rejtett ajándékod oszd szét most körünkbe!

Nemcsak az élelem, nélkülözés, nyomor,
a világ is rajtunk elnyomást gyakorol.

Korszakalkotó Szent, térj vissza a Földre!
Minden világrészről terelj minket össze!
Nyújtsd ki a kezedet, segíts és tanácsolj,

óvj meg a lenézés ezer ág-bogától!

Korszakalkotó Szent, ereszkedj a Földre!
Légy ma is pártfogónk, bilincseket törve!

Mire van szükségünk? Te tudod legjobban!
Egy biztos – nélküled lent leszünk a porban!

Korszakalkotó Szent, ereszkedj a Földre!
Veled járni könnyű. Taníts az örömre!

Minden más erényre, mit az Úrtól kaptál,
hogy drágább legyen az a földi javaknál.

Korszakalkotó Szent, ereszkedj a Földre!
Légy Te minden helyzet biztos kikötője!

Csillapíts le minden nagy viszontagságot,
egyesíts lelkeket, hiányt vagy családot!

Korszakalkotó Szent, Téged ünnepelni
nem más, mint egymással közösségben lenni.

Követni mindennap óriás lelkedet,
tisztulva tisztítni világot s életet.

Farkas Eleonóra
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tottság, mégis egyidejűleg ott 
van a bensőséges szeretet, az 
összetartás a családtagok kö-
zött. Don Boscót azért küldte 
Jézus a földre, hogy a maga 
sajátos módján közösséget 
hozzon létre, így építse to-
vább az Anyaszentegyházat. 

Az idei rendkívüli esemé-
nyek sorába tartozik, hogy 
előadták a magyar szerze-
ményű „Gyermekek fénye” 
c. Don Bosco musical-t, ami 
nagy sikerrel azóta is járja az 
egész országot, megismertet-
ve jubiláló szentünket. 

Egy másik – a torinói SYM 
világtalálkozó, melynek ke-
retében 53 ország szalézi 
kötődésű fiataljai mintegy 
nyolcezren ünnepelték együtt 
Don Bosco születésnapját az 
ő születési és működési he-
lyén, Torinóban és a Colle 
Don Boscón. 

Kedves Olvasó! Születés - 
család - lelki család. Ez volt 
Don Bosco útja, s ez legyen 
a tiétek is! Mindnyájatok-
nak ajánlom az Egyház lelki 
családjába, és - azon belül - 
a szalézi lelki családba való 
bekapcsolódást is! Nyugod-
tan ajánlhatom Don Boscót, 
aki a többi szenttel együtt Jé-
zushoz vezet minket.

P. Andrásfalvy János SDB

Don Bosco 200 éves „szülinapját” ünnepeltük au-
gusztus 16-án. Ez a nagylelkű, befogadó szívű em-
ber mára már közvetlenül Isten udvartartásában tel-
jesít szolgálatot. Augusztus 20-án elméláztam azon, 
hogy a Mária-tiszteletben rokon lelkek voltak Szent 
István királyunkkal. Míg szent Királyunk fölajánlot-
ta hazánkat Nagyasszonyunk oltalmába, addig Bosco 
atya azt mondta: „Aki belép egy szalézi intézetbe, azt 
a Madonna tüstént a pártfogásába veszi.”

Műve születése a Szeplőtelen Fogantatás ünnepé-
hez kapcsolódik, Szent Istváné a mennybevétel ün-
nepéhez. Ha már Don Bosco, akkor tehát Szűz Mária 
személye is mindenképp előjön, elválaszthatatlan tőle. 

Nemrégiben a Mária úton, az „1Úton” zarándok-
laton minden résztvevő egy-egy szakaszt gyalogolt 
végig, közben imádkoztak hazánkért, nemzetünkért, 
hogy ne csak politikai sorsszerűség, hanem a Szent-
lélek forrassza egybe.

Don Bosco is egy hatalmas lelki családot hozott 
létre, a Szalézi Családot, melynek több millió tagja 
van. Ez egy nyitott lelki család az Egyházon belül: 
nem titkolódzik, mindenki beléphet, továbbmehet, 
vagy otthonra találhat benne.

A titok a jó családban is az, hogy van benne nyi-

A 200-as Don Bosco
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tonyakarattyai löszfalról, a tihanyi „szél-
marta sziklákról”, majd a bencés apátság 
elől, a györöki Szépkilátó tanúhegyekre 
tekintő lankáiról és a déli part fövenyé-
ről egyaránt. Mindenhonnan azt láttuk, 
hogy az Isten nagy jókedvében teremtet-
te a Balaton-felvidéket. Ehhez a jókedv-
hez alkalmazkodva vidáman, jó hangu-
latban, egymást segítve és egymásra tá-
maszkodva kerekeztük végig a négy na-
pot, és viseltük el a kisebb törvényszerű 
baleseteket, egymásra futásokat.

Köszönet minden résztvevőnek a jóked-
vért, a kitartásért és a jól végzett mun-
káért. Köszönet Kovács László igazga-
tóhelyettes úrnak a körültekintő szerve-
zésért! Mindannyian meggyőződhettünk 
róla, hogy – ha jó az idea, akkor – 200 
után is könnyedén vesszük az akadályo-
kat! Partnak föl vagy lejtőn le, Don Bos-
conak is mindkettő kedvére volt!

Petróczi Gábor 
igazgató

A 200 éve született Bosco Szent János 
nyomába szegődtünk, ezúttal kerékpáron. 

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 
2015. május 17-20-a között 45 diákjá-
val és 7 tanárával a Balatont megkerü-
lő 200 km-es kerékpártúrát szervezett a 
bicentenárium megünneplésére. A tóke-
rülő biciklitúra tervezett útvonala ugyan 
„csak” 200 km volt, de – ahogyan az ál-
talunk kiválasztott út az életben sem bi-
zonyul mindig a legrövidebbnek – tör-
vényszerűen mi is tettünk néhány kité-
rőt, így 200 + 30-cal zártuk a kerekezést. 

Utunkat négynaposra terveztük, és a 
45 sportos és jókedvű tanulónkon kívül 
a biciklitúrán részt vett Petróczi Gábor 
igazgató és Kovács László igazgatóhe-
lyettes is, valamint testnevelőink többsé-
ge. Biciklizésünk második napján pedig 
velünk tekert Vitális Gábor atya, a tarto-
mányfőnök vikáriusa, iskolánk igazgató-
helyettese is, aki fájlalta, hogy egyéb hi-
vatalos elfoglaltságai miatt nem tarhatott 
velünk végig a 200 km-en! 

Népes (és hosszú!) csapatunkat többen 
megcsodálták; sokan integettek, fényké-
peztek, dudáltak nekünk. Nem jelentett 
problémát csapatunknak az akarattyai 
hosszúpart, a badacsonyi meredek emel-
kedő, de a tihanyi kaptatót is simán vet-
tük. Van bennünk energia, kitartás a ne-
hézségek legyőzésére! Talán Don Bosco 
atyánk is elégedett volt velünk.

Utunk során szertepillantottunk a bala-

„200 km +” Don Bosco nyomán

Startra készen
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- Tudsz-e valamit taná-
csolni nekünk, ami segí-
tene megmenteni a kolos-
tort? - kérdezte az apát a 
remetét.

- Sajnos, nem - vála-
szolta a remete. - Azt nem 
tudom, hogyan menthető 
meg a kolostorotok, csak 
azt tudom mondani nek-
tek, hogy egyikőtök Isten 
apostola.

A szerzetesek csalódot-
tak voltak, s ugyanakkor 
össze is zavarodtak a re-
mete rejtélyes kijelentése 
miatt. Visszatérve a ko-
lostorba azon gondolkod-
tak magukban, mit érthe-
tett a remete azon, hogy 
„egyikőtök Isten aposto-
la”. A látogatást követő-
en még hónapokig fog-
lalkoztatta a szerzetese-
ket, milyen jelentősége 
lehet annak, amit a reme-
te mondott.

- Egyikünk Isten apos-
tola - töprengtek. - Tény-
leg arra gondolt, hogy kö-
zülünk, a kolostorban élő 
szerzetesek közül valaki? 
Ez lehetetlen. Hiszen mi 
mindnyájan túl öregek va-
gyunk már, és túl jelen-
téktelenek is. De mi van 

Volt egyszer egy öreg kolostor, amelyre nehéz idők 
jártak. Évszázadokkal korábban ez egy virágzó kolostor 
volt, ahol sok odaszánt szerzetes élt és dolgozott, és nagy 
hatással volt a birodalomra. Most azonban mindössze öt 
szerzetes lakott itt, akik már mindnyájan hetven év felet-
tiek voltak. Ez nyilvánvalóan egy halálra ítélt rend volt.

Pár mérföldnyire a kolostortól lakott egy öreg remete, 
akiről sokan azt tartották, hogy próféta. Egy napon, ami-
kor a szerzetesek rendjük küszöbön álló kihalása miatt 
gyötrődtek, elhatározták, hogy meglátogatják a remetét, 
hátha valami jó tanáccsal tud szolgálni. Hátha képes a 
jövőbe látni, és meg tudja mutatni nekik, mit tehetnek a 
kolostor megmentéséért.

A remete szívesen fogadta a szerzeteseket a kunyhójá-
ban, de amikor előadták látogatásuk célját, a házigazda 
csupán szánakozó együttérzést tanúsított irántuk.

- Igen, értem, hogy mi a helyzet - mondta. - Az em-
berekből kihalt már a lélek. Alig van ma már, aki a régi 
dolgokkal törődne.

A remete ajándéka 
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nyein sétáljanak, és olykor-olykor betér-
jenek a kis kápolnába elmélkedni. Ahogy 
ezt tették - anélkül, hogy tudatosult vol-
na bennük - érezték a megkülönböztetett 
tiszteletnek azt a légkörét, ami kezdte kö-
rülvenni a szerzeteseket, és valósággal su-
gárzott belőlük, áthatva a hely légkörét. 

Volt valami különleges, megmagya-
rázhatatlan vonzereje a helynek. Nem 
nagyon tudták, hogy miért, de elkezd-
tek jövögetni az emberek a kolostorhoz 
piknikezni, játszani és imádkozni. Kezd-
ték magukkal hozni a barátaikat is, hogy 
megmutassák nekik ezt a különleges he-
lyet. Barátaik szintén magukkal hozták 
a barátaikat.

Ahogy egyre több és több látogató jött, 
néhány fiatalabb férfi kezdett szóba ele-
gyedni a szerzetesekkel. Egy idő után 
valaki megkérdezte, hogy csatlakozhat-
na-e hozzájuk? Aztán egy másik is. Majd 
megint egy újabb valaki. Néhány év eltel-
tével ismét virágkorát élte a rend, és a re-
mete ajándékának köszönhetően a kolos-
tor ismét a világosság és a lelkiség pezs-
gő központja lett az egész birodalomban.

Néha az öreg szerzetesekhez hasonlóan 
feltesszük a kérdést: - Hogyan vonzhatna 
több gyereket az ifjúsági csoportunk? Ho-
gyan tehetünk szert egy kis elevenségre, 
és hogyan növekedhetnénk mind szám-
ban, mind lelkiekben?

Lehet, hogy a válasz nálunk is abban 
keresendő, hogyan tekintünk egymásra. 
Hogyan viszonyulunk egymáshoz. Vajon 
mindig fitymáló megjegyzéseket teszünk 
egymásra, s a kritika és a negatívizmus 
légkörét teremtjük meg? Vagy megkü-
lönböztetett figyelmességet és tiszteletet 
tanúsítunk egymás iránt?

akkor, ha mégis igaz? És ha igen, melyi-
künk az? Vajon az apátra gondolt? Igen, 
amennyiben közülünk való, úgy biztosan 
az apát lesz az. Ő volt a mi vezetőnk több 
mint egy nemzedéken keresztül. Bár az 
is lehet, hogy Tamás testvérre gondolt. 
Tamás testvér valóban szent életű, bölcs 
ember, és jó meglátásai vannak.

György testvérre csak nem gondolha-
tott, hiszen ő időnként mogorva, és nehéz 
jobb belátásra bírni. Bár igaz, ami igaz, 
szinte mindig igaza van. Talán éppen rá 
gondolt a remete? Az viszont elég egyér-
telmű, hogy nem Pál testvérre.

Pál olyan passzív, olyan bátortalan - egy 
igazi senki. Ugyanakkor mindig rendelke-
zésünkre áll, ha szükségünk van rá. Hűsé-
ges és megbízható. Igen, lehet, hogy Pál-
ra gondolt a remete. 

Az már csak természetes, hogy nem 
rám gondolt. Lehetetlen, hogy rám gon-
dolt volna. Én egy átlagember vagyok. 
De ha mégis úgy van? Lehetséges, hogy 
én Isten apostola volnék? Jaj, Istenem, én 
nem! Én nem érhetek ilyen sokat a sze-
medben. Vagy mégis?

Ahogy így elmélkedtek magukban az 
öreg szerzetesek, kezdtek megkülönböz-
tetett tiszteletet tanúsítani egymás iránt 
annak a halvány reménynek a jegyében, 
hogy egyikük tényleg Isten apostola. 

És annak a nagyon-nagyon halvány 
reménynek a jegyében, hogy bármelyik 
szerzetes maga is lehet az az apostol, aki-
ről a remete beszélt, mindegyikük elkez-
dett megkülönböztetett figyelmet fordí-
tani önmagára is.

Mivel a kolostort egy gyönyörű erdő vet-
te körül, sokan mentek oda, hogy csöpp-
nyi pázsitján piknikezzenek, vagy ösvé-
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- A kis csavar forgat valamit a fejében! 
Mindenki megijedt. A hatalmas hajótest 
még a gondolattól is remegni kezdett: a 
kis csavar kieshet a lyukból…A vékony és 
vastag vaslemezek, a hajóbordák, a vasge-
rendák üzenetet küldtek a kis csavarnak.

- Nagyon kérünk, légy szíves és ma-
radj nyugodtan! Ha te lazítasz, veszélybe 
kerül az egész hajó, egyikünk sem fog-
ja elérni a kikötőt! Ne tedd ezt velünk!

Ez hízelgett a kis csavar büszkeségé-
nek. Eddig eszébe sem jutott, hogy ő 
mennyire fontos a többiek számára. Így 
visszaüzente:

- Maradok, ahol vagyok!

A kis csavar egy volt a sok százezer kö-
zül. Két vaslemezt szorított egymáshoz 
a hatalmas hajón. Egy nap megszólalt:

- Elég kényelmetlen helyem van itt. 
Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy 
kis pihenés…

A környező csavarok kétségbeesetten 
üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy 
lazítani akar egy kicsit.

- Megőrültél, kis csavar? Ha elenge-
ded a két vaslemezt, mi kettészakadunk! 
A vasgerendák nem hittek a fülüknek:

- El ne engedjétek a lemezeket, mert 
akkor megingunk mi is! Szélvészként 
terjedt el a hír az egész hajón:

- Miért ne lennék? - válaszolta.
- Minden rendben van, hát nem? Topron-

gyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony 
ezért meglepődött 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 bajokat. Tudja, ked-
vesem, olyan ez, mint Jézus és a nagy-
péntek... S akkor elhallgatott.

- Mint micsoda?- kérdezte a fiatalasz-
szony.

- Mondom, mint Jézus és a nagypén-
tek... Amikor Jézus pénteken meghalt a 
kereszten, ez volt az emberiség legrosz-

Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt 
békesség töltötte el, miközben Jézus halá-
láról és feltámadásáról elmélkedett. Meg-
állt 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 új-
ságpapírra sorakoztatta ki a friss virágok-
ból készített csokrait. A néni mosolygott; 
idős, ráncos arca valamilyen benső öröm-
től sugárzott. A fiatalasszony nem sokat 
gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy 
csokrot és közben megkérdezte a nénitől:

- Ahogy nézem, ma boldog, ugye?

A kis csavar

Várj három napot
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mert akkor valahogy minden jóra fordul.
A fiatalasszony búcsúzásul a nénire 

mosolygott, majd továbbment. Azóta, 
amikor csak gondjai támadnak, mindig 
eszébe jutnak a néni szavai: „Adj alkal-
mat Istennek, hogy segítsen. Várj há-
rom napot!”

szabb napja. S amikor jönnek a bajok, 
nekem mindig ez jut az eszembe.

Mert ilyenkor az is eszembe jut, mi tör-
tént harmadnap, húsvétkor. Jézus feltá-
madt a halálból. 

Amikor a dolgok rosszul mennek, már 
megszoktam, hogy várok három napot, 

A kék kő

tatott az ujjával.
- A nővéremnek lesz. Tudna nekem egy 

szép díszcsomagolást készíteni?
Az üzletvezető csodálkozva mérte vé-

gig a kis vevőt, majd megkérdezte:
- Mennyi pénzed van?
A kislány lábujjhegyre állt, habozás 

nélkül letett a pultra egy bádogdobozt, 

Az ékszerész a pultnál üldögélve, szó-
rakozottan figyelte az utcát elegáns üz-
letének kirakatán keresztül. A bejárathoz 
egy kislány közeledett. Orrát a kirakat 
üvegéhez nyomta. Meglátott valamit, és 
égszínkék szemei hirtelen felragyogtak. 
Nagy elszántsággal belépett az üzletbe, 
és egy csodálatos türkizkék nyakékre mu-
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nyörű szép, kék szemű lány lépett az ék-
szerüzletbe. Határozott mozdulattal tette 
le a pultra azt a dobozkát, amit az éksze-
rész oly gondosan csomagolt be.

- Itt vásárolták ezt a nyakéket?
- Igen, kisasszony.
- És mennyibe került?
- Az én üzletemben az árak bizalmasak. 

Kizárólag a vevőimre és rám tartoznak.
- De az én húgocskámnak csak egy ke-

vés aprópénze volt. Sohasem tudott vol-
na kifizetni egy ilyen nyakéket!

Az ékszerész kezébe vette az ékszer-
dobozt. Visszazárta értékes tartalmával, 
újra gondosan becsomagolta, majd átad-
ta a lánynak.

- Az ön kishúga kifizette. A legmaga-
sabb árat fizette, amit csak fizethet vala-
ki. Mindenét odaadta.

Ráakadt: Mihaleczku Etelka

majd kinyitotta és kiürítette. Néhány kis 
címletű papírpénz, egy marék aprópénz, 
kagylók és néhány játékfigura volt benne.

- Ennyi elég? - kérdezte büszkén. - Az 
idősebb nővéremnek szeretnék ajándékot 
adni. Mióta anyukánk meghalt, ő gondos-
kodik rólunk, s egy másodpercnyi ideje 
sincs magára. Ma van a születésnapja, és 
egészen biztos, hogy ezzel az ajándékkal 
nagyon boldoggá teszem őt. Ez a kő ép-
pen olyan színű, mint a szeme.

Az ékszerész hátrament, majd vissza-
tért egy pompás piros és aranyszínű cso-
magolópapírral, amibe gondosan becso-
magolta az ékszerdobozt.

- Tessék! - mondta a lánynak. - Óva-
tosan vidd!

A kislány büszkén távozott. Mint egy 
trófeát, úgy vitte kezében az ajándékot.

Egy órával később egy barna hajú, gyö-
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Magyar ministránsok Rómában

val és Palánki Ferenc püspök atyával. 
Ezt követően tömegközlekedéssel kö-
zelítettük meg a szállásunkat.

Augusztus 4. Reggel 6:30 - közös 
reggeli, és 7-kor mentünk a Szent Pé-
ter-bazilikába, ahol szentmisét mutatott 
be Palánki Ferenc atya az egyik mel-
lékoltárnál. Gyors idegenvezetés a ba-
zilikában, majd irány a kupola, fel 130 
méter magasságba. Csodálatos látvány 
tárult elénk: a vatikáni palota belső ud-
vara, valamint Róma és Vatikánváros 

2015. augusztus 2-án több mint 9000 
ministráns várta izgatottan, hogy részt 
vegyen Rómában a Nemzetközi Mi-
nistráns Találkozón. Magyarországról 
közel 1150 fiatal volt, és az Erdélyből, 
Délvidékről, Felvidékről érkező mi-
nistránsokkal a magyar ajkú résztve-
vők száma 1600 főre nőtt. 

Közel 24 órás utazás után érkeztünk 
meg Róma belvárosába, ahol egy kö-
zös vacsorát fogyasztottunk el 100-an 
az Egri Főegyházmegye ministránsai-

„Íme, itt vagyok, engem küldj”
(Iz 6,8)
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A háttérben az „örök város”

kolostorban egy újabb felejthetetlen szentmisén 
vettünk részt. Visszafelé Rómában megálltunk a 
Santa Maria Degli Angeliben, ami egy csodaszép 
bazilika. Egy újabb fárasztó nap után utolsó es-
ténket töltöttük az olasz fővárosban. 

Augusztus 7. Az utolsó napon az utolsó szent-
mise a Santa Maria Maggiore-ban. Aztán az utol-
só látványosságok: a San Giovanni Laterano, a 
Szent Lépcső, a San Stefano Rotondo. Délután 
még ellátogattunk a Szent Péter térre. Aztán in-
dulás haza! SAJNOS!!

Már a buszon ülök. Szinte még el sem hagytuk 
Rómát, és a szívem már sajog. Előtörnek az em-
lékek, és legszívesebben leszállnék, hogy vissza-
mehessek arra helyre, ahová mindig is vágytam. 

Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek 
a csodálatos hétnek, s bízom benne, hogy 5 év 
múlva újra ott lehetek ezen a rendezvényen. 

Mindezért köszönet Vitális Gábor atyának, a 
kazincbarcikai híveknek, valamint az Egri Fő-
egyházmegyének.

Pap Kálmán 
ministráns 

felülnézetből.
Ezután kaptunk egy kis sza-

badidőt, hogy ebédeljünk. Az 
ebédidőm egy váratlan talál-
kozással lett színesebb, amit 
egy magyar szalézival töltöt-
tem, aki a későbbiekben se-
gítőtársam volt.

Délután a Szent Pál-bazi-
likát néztük meg, s utána si-
ettünk vissza a Szent Péter 
térre, hogy találkozzunk az 
„élő Péterrel”, aki fogadott és 
köszöntött minket, és szinte 
csak egy karnyújtásnyira volt 
tőlünk. Itt együtt imádkoztuk 
9000-en az esti vesperánst, 
egy-egy szakaszt más-más 
nyelven. Ezután vacsora, és 
irány a szállás.

Augusztus 5. Reggeli után 
újabb nevezetességek: Tre-
vi-kút, Pantheon, Szent Ig-
nác-bazilika, ahol közös ma-
gyar misén vettünk részt. Ké-
sőbb a Római Magyar Akadé-
miára látogattunk el. További 
programok: Forum Romanum, 
Colosseum, Konstantin dia-
dal íve, Szent Cosma és Dami-
ano-bazilika. A gyors vacsora 
és az esti fürdőzés után jól-
esett a pihentető alvás.

Augusztus 6. Csütörtökön 
egy újabb hosszú nap várt 
ránk. Assisibe, a ferencesek 
bölcsőjébe kirándultunk. A 



50  ____________________________________________________________ 

sem az időjárásban, sem kedvünkben 
nem pártolt el tőlünk egészen a tábor 
végéig, amiért az égieknek igen nagy 
hálával tartozunk.

A teljes tábor keddtől a következő hét 
csütörtökéig, azaz tíz napon át tartott. 
Lakói négy őrsöt alkottak: az Elveszett 
fiúk, a Grimmaszok, a Grimm Dream 
Team és a Holdkóros koboldok külön 
kis körleteket építettek maguknak. Két 
helyen is készült egy-egy kicsi tó, a 
Koboldok lakosztályába pedig egy re-
mek forgóajtón át (vagy annak megke-
rülésével) lehetett bejutni.

A táborban pedig rengeteg jó prog-
ram várt ránk. Nyomozós játékokban 
és kvízekben próbálhattuk ki agyafúrt-

Idén Galvácson volt a tábor, a cser-
készév legnagyszerűbb eseménye. Tu-
lajdonképpen pedig Meseországban, 
mert a cserkésztáborokra jellemző, 
hogy mindig valahol máshol és más-
kor vannak, mint földrajzi helyszínük 
és valós idejük. Az 1800-as évek ele-
jén jártunk Németországban, Jacob és 
Wilhelm Grimm, a híres mesegyűjtők 
idejében. A Grimm-testvérek pedig még 
messzebb repítettek minket, túl téren és 
időn, a mesék örök birodalmába.

Táborunk egy maroknyi csapata már 
hétfőn nekilátott Meseország sátrainak 
felépítéséhez, mely tevékenység bár 
esőben kezdődött, délutánra napsütés-
ben folytatódott, s ez a napsütés aztán 

Cserkésztábor a mesék földjén

A cserkésztábor lakói
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lunk hosszabb-rövidebb időre, akiknek az ér-
kezése mindig örömet jelentett. A tábori misék 
és az istentisztelet is a tábor legszebb élményei 
voltak. Azt hiszem, minden alkalommal olyan 
gondolatokat hallhattunk, melyek sokáig élnek 
majd emlékezetünkben.

Közben újra és újra felbukkant a két Grimm 
testvér és a könyvtáros, szorgalmasan folytat-
va a mesék könyvekbe való összegyűjtését, mi-
közben mi is mind mesehősökké lettünk egy 
kicsit. Pille Panni, Ariel, Pán Péter, Malacka, 
Csipkerózsika, Piroska - és még sokan mások 
- mind felbukkantak, így építgettük együtt Me-
seország várait.

Az építkezés pedig a táboron túl folytatódik 
tovább, sőt ott kezdődik csak igazán! Mert me-
sék vagyunk valamennyien, hősei, szereplői, írói 
és olvasói egymás és a magunk meséjének. Tíz 
napon át csak azt kutattuk, azt tanultuk, amit 
egész életünkben keresünk majd, hogy hogyan 
legyen igaz és szép a mesénk, hogy legyőzve 
az akadályokat - pisztrángként az árral szem-
ben úszva - végül is boldogan éljünk.

Ölveczki Georgina 
őrsvezető

ságunkat, egy kereskedős játék-
ban minden üzleti érzéket latba 
vetve szerezhettünk és költhet-
tünk el aranyhal-pénzeket, a me-
seerdőben pedig óriásokkal, tör-
pékkel és egyéb varázslatos lé-
nyekkel találkoztunk.

Fürödtünk a Rakacai-tóban, 
meghódítottuk a szendrői várat, 
énekeltünk, métáztunk és szám-
háborúztunk. Kézügyességün-
ket is próbára tettük faragással, 
bőrözéssel és saját házi háromfe-
jű sárkányunk elkészítésével. Az 
üvegekkel lövöldözős vízi csata 
és az ezt követő vizes csúszda is 
emlékezetes volt.

Mindenki megtapasztalhat-
ta az éjjeli őrködés fárasztó, de 
szép óráit, melyek után a regge-
li ébresztők feledhetetlen zenei 
élményt nyújtottak. Betekintet-
tünk a csillagképek titkaiba, és 
talán némi újat is tanulhattunk 
egészségügyről, rovásírásról, út-
jelekről és csomózásról.

Minden nap a reggeli zászló-
felvonással és imával indult, és 
hasonlóképpen az esti zászló-
levonással ért véget. Esténként 
Ádám János atya pisztrángleve-
leiből kaptunk lelki útravalót. A 
napok talán legszebb része volt 
a minden esti tábortűz, melyek-
nek varázsa valóban a cserkészet 
fénypontja.

A kilenc nap alatt sok csapat-
tag és vendég is megfordult ná-



52  ____________________________________________________________ 

A tanulmányi verseny egyik fontos 
része egyértelműen a hittanvizsga volt, 
melyre április 14-15-én került sor. A 
vizsga egy írásbeli dolgozatból és egy 
interneten található - 27 kérdésből álló 
szalézi teszt - megírásából állt. Az előre 
megkapott tételek, és a diákok számára 
megküldött linkek alapján lehetett fel-
készülni a várva várt hittanvizsgára, ki-
ki a maga felekezetének megfelelően: 
római katolikus, görög katolikus, refor-
mátus. Az etikát tanulókat sem akartuk 
kihagyni a lehetőségből. Ők egy átfogó 
etikavizsgán kívül részt vettek a hittan-
teszten is. (Ha érdekel, próbáld meg te 
is ezt a tesztet, majd küldjük a linket!)

Csupán annyit kellene tenned a Sza-
lézi Szent Ferenc Gimnázium tanuló-
jaként, hogy minden tanulmányi köte-
lezettségedet remekül teljesíted, az is-
kola magas színvonalához, jó hírnevé-
hez hozzájárulsz, és íme: tiéd lehet egy 
majdnem ingyenes római utazás!

Ezt a lehetőséget hirdettük meg a 
2014/15-ös tanév elején a 10. és 11. év-
folyamos, valamint a 9. évfolyam nyel-
vi tagozatos tanulói számára. Ezen fel-
buzdulva iskolánkban egy igazi verseny 
indult a tanulók között, hogy bekerülje-
nek abba a 20-25 fős elit csapatba, akik 
majd megérdemelten eljuthatnak Ró-
mába, Vitális Gábor atya vezetésével.

Egy római utazás lehetősége

Kit ne érdekelne egy római út?
Engem igen! És biztos vagyok abban, hogy téged is!

A római út időpontja: 2015. június 10-14.
Szállás: Róma, a San Callisto katakomba melletti rendházunk.
Résztvevők: 20-25 fő (a jelenlegi 10/11. osztályosok) és a kísérők.
A részvételi díj 80%-át a Szalézi Gimnázium és a szalézi rend biztosítja. 
Várhatóan 50 -70 € önerő szükséges.

értékelést, a sport- és művészeti tevé-
kenységet, az iskolán kívüli közösségi 
munkát és a hittanvizsga eredményét. 
Buon viaggio!

P. Salagala Rajesh SDB

A római utazáson részt vevő tanuló-
kat az osztályfőnökök egész éves ér-
tékelése alapján választottuk ki. Az 
év elején átadott pontozási táblázat és 
annak leírása tartalmazta a tanulmányi 
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Szentpéteri Áron 10.E  A teszt főleg 
logikára és hittani, történelmi alap-
tudásra épült. Akár rendszeres hit-
tan-tanulás nélkül is elég jól meg le-
hetett írni. Nekem a képfelismerések 
(Don Bosco, Szalézi Szent Ferenc, stb.) 
tetszettek leginkább. A tesztem csak 
70%-osra sikerült, így jó osztályzatot 
kaptam. Az esszé számunkra az etikus 
viselkedés alapszabályainak ismere-
tét követelte meg, és jelesre sikerült. 

Hilóczky Zsuzsa 10.E  Nem éreztem 
nagyon nehéznek a tesztet, de a törté-
nelemhez kapcsolódó kérdések – mint a 
búcsúcédulák árusítását felismerő kép 
 kicsit megleptek. Nagyon aranyosak 
voltak az elektronikus teszt hátterén 
szereplő vidám baglyok. Olyan szalé-
zisek voltak!  A teszt nekem 89%osan 
jelesre sikerült. Az etika tárgyból írt 
esszémre azonban csak négyest kap-
tam, talán nem készültem föl eléggé!

Őszintén a hittanvizsgáról

Csorba Dorottya 9. D  Néha bizonytalan voltam a szalézi papokra és szerzetesekre 
vonatkozó igaz/hamis állítások megítélésében, azonban nagyon könnyen ment a 
Bosco Szent János vagy Szalézi Szent Ferenc életéből vett történetek befejezése, 
mivel ezekre jól lehetett készülni a szalézi honlapon szereplő információk alapján.

Viszokai Marcell 9.D  Az internetes tesztben nekem könnyen mentek a kép-
felismerések, de sokszor gondot jelentettek az igaz/hamis állítások pl. a tridenti 
zsinat rendelkezéseivel kapcsolatban. Mindkét írásbelim négyesre sikerült. Ez-
zel meg vagyok elégedve.

Barta Tamás 9.D  Az esszé 
egyik legnehezebb feladata 
számomra az üdvtörténet be-
mutatása volt. Ennél sokkal 
egyszerűbbnek tűnt az evan-
géliumokról írni. A tesztben 
nagyon nehéz volt Sándor Ist-
ván élettörténetének 10 esemé-
nyét sorba helyezni, pedig kü-
lön készültem Boldog Sándor 
István életrajzából. Büszke va-
gyok, hogy a tesztben jelest elé-
rő nyolc diák egyike lehetek!
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Első állomás: Scala Santa - avagy a 
Szent Lépcső. Csak térdelve lehet fel-
menni, mi mégis nekivágunk. Gábor 
atya és Gábor testvér nem sokkal indu-
lásunk előtt beszélt arról, hogy egy kis 
nyitottsággal ez az út több lesz, mint 
egy szimpla kirándulás. Ennek nyoma 
fog maradni, mert nyoma kell, hogy ma-
radjon. És amikor ott térdepeltünk több 

Miután elköltöttük reggelinket, nincs 
megállás. Azon nyomban indulunk, hogy 
felfedezzük „az örök várost”. Már a be-
felé vezető út is egy külön élmény. Itt 
még a nap is szebben süt. Régi épüle-
tek sora, olaj- és narancsfák hűsítő ár-
nyéka, és megannyi szökőkút kíséri a 
vendégeket befelé, Róma szívébe.  Az 
egész annyira eleven, pezsgő és olasz!

Minden út Rómába vezet
avagy egy felejthetetlen vakáció története

2015. június 10én 25 fős kis csapat várakozik a Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium udvarán. Hajnal 3 óra van, mégsem álmos senki. Örömteli izgatott-
ság tölti be a légkört. Hogy miért? Mert - bár „minden út Rómába vezet” - 
mi most tényleg oda tartunk, és már csak „röpke” 16 óra választ el minket a 
várva várt céltól.

0. nap: utazás

Szinte hihetetlen, de Kovács László tanár úr, Kiss 
István tanár úr, Gábor testvér és Gábor atya ve-
zetésével a három szalézis mikrobusz megérke-
zik Rómába. A szállásunk a szalézi rendházban 
van, ahol hatalmas szeretettel fogadnak minket, 
és bizony, ismerősökre is lelünk az ott tanuló 
magyarok személyében. Egyszerűen nem akar-
juk elhinni, hogy itt lehetünk. Az egész olyan, 
mintha csak egy filmbe csöppentünk volna. Este 
a szentmisét követően teszünk egy rövid sétát 
abban a hatalmas parkban, amely a rendházat 
öleli körül, majd nyugovóra térünk. 

1. nap: az ókori Róma
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Utunk innen egyenesen a Colosseum-
hoz visz. Hihetetlen, hogy amit annyi 
éven keresztül vizsgálgattunk egy pár 
centiméteres képen történelemkönyve-
inkben, most a szemünk elé tárul. Nem 
hazudtolja meg magát, hatalmas! Való-
ságos csoda, hogy ráfért arra a parányi 
kis fényképre - gondoljuk magunkban.

Ezt követően jön egy óra szabadidő, 
így belekóstolhatunk az olasz ízekbe. 
Az idő lejártával a diadalív alatt talál-
kozunk, majd a Forum Romanumba in-
dulunk. Rengeteget gyalogoltunk már, 
mégsem vagyunk fáradtak. Követke-
ző állomás a Capitolium, majd irány a 
Circus Maximus, egy isteni fagyi tár-
saságában. 

tíz emberrel együtt, és haladtunk felfelé 
azon az úton, hol egykor Jézus Krisztus 
Pilátus elé járult - az egész utazás új ér-
telmet kapott. Ezt az érzést pedig lehetet-
len szavakba önteni. Ezt meg kell élni!

Második állomás a Szent Kelemen-ba-
zilika. Leülve a templom padjaira, min-
denki egy kicsit megnyugszik, mikor 
a szemünk elé tárul a bazilika belsejé-
nek látványa. Egyszerűen felfoghatat-
lan, hogy ezt emberi kéz alkotta. Gábor 
atya átszellemülten meséli a különfé-
le motívumok, jelek, képek jelentését, 
mi pedig isszuk szavait. Az egész hely 
olyan, mint egy állandó, nyugodt kis 
sziget egy olyan világban, ahol min-
den és mindenki siet.

Kiérve a templomból pont elkapjuk 
a svájci gárdisták őrségváltását, majd 
a Vatikáni Múzeum felé vesszük az 
irányt. Megannyi kincs egy helyen, és 
olyan kevés az idő!

Utunk a Sixtus-kápolnában végződik. 
Elsősorban a mennyezetfreskó az, amely 
miatt elakad a lélegzetünk. A híres fes-
tőnek, Michelangelónak egyik legismer-
tebb alkotása, amely egyedülálló módon 
mutatja be az Ószövetség szereplőit és 
történéseit. Nagyon nehéz megtalálni a 
megfelelő szavakat egy ilyen pillanat-
ban! Az ember teljesen le van nyűgöz-
ve, átszellemül. De nem maradhatunk 
annyit, mint szeretnénk, köt a program. 
Szabadidő következik, amelyet folya-

A napot a katakombákban kezdjük. 
Sokak végső nyughelye ez. Pápákat te-
mettek itt, és megannyi vértanút, akik 
életüket adták hitükért. Borzongva ha-
ladunk végig a parányi kis folyosókon, 
majd egy szentmisén veszünk részt azon 
a helyen, amely már 2000 éve is keresz-
tény volt. Emberi ésszel felfoghatatlan 
az egész. Nem sok időnk van azonban, 
hiszen sietnünk kell a Vatikánba, ami 
egy kicsiny, ám annál jelentősebb kü-
lönálló állam Rómán belül.

Ahogy a Szent Péter-kápolnában sé-
tálunk, egyszer csak ismerős arcra le-
szünk figyelmesek egy szobor képmá-
sában. Don Bosco az. Csodálattal te-
kintünk fel rá.

2. nap: a Vatikán
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nyit enni, amennyit szeretne. Itt jövünk 
rá, hogy milyen kicsi a világ! A mellet-
tünk lévő asztalnál szintén szalézis di-
ákok vacsoráznak. A jókedv garantált. 
Késő estig táncolunk, majd fájó búcsút 
veszünk újonnan szerzett ismerőseink-
től, és továbbindulunk megcsodálni az 
éjszakai Róma fényeit. Fantasztikus! A 
szállásra érve senkit nem kell altatni. 

matos keresgéléssel töltünk, hogy haza-
vihessünk magunkkal egy darabot ”az 
örök városból”, egy kis szuvenír képé-
ben. Alkudozások, nagy nevetések, hűs 
frissítők. Maga a mennyország!

Újra együtt a nagy csapat. Mi még mit 
sem sejtünk, de hatalmas meglepetés 
vár ránk. Egy olasz étterembe tartunk, 
ahol alkalmunk nyílik végigkóstolni az 
olasz ínyencségeket. Senki nem tud any-

Római piac, Piazza della Minerva, Pantheon, 
Piazza di Sant’Ignazio, Hadrianus temploma, 
Spanyol-lépcső, Trevi-kút. Csak pár azok kö-
zül a nevezetességek közül, amiket alkalmunk 
nyílt megtekinteni. Legjelentősebb élményünk 
azonban a Don Bosco által felépített templom-
hoz kötődik, amelynek kapui azóta is nyitva áll-
nak az elesettek előtt. A hely varázsa minden-
kit megfog. Hihetetlen, de az egész nap olyan 
gyorsan elmegy. Nem is csoda. Ha az ember jól 
érzi magát, valósággal röpül az idő! 

3. nap: a barokk Róma

Fájó búcsú a hatalmas parktól, ven-
déglátóinktól és Rómától. Ígéretet te-
szünk, hogy ide még visszajövünk, de 
a probléma ott kezdődik, hogy haza se 
akarunk menni!

Hajnal fél 5-kor még egy szentmi-
sén veszünk részt, gyors reggeli, majd 
indulás. Hazafelé megállunk Rimini 
Beachen. A lábunk bokáig süllyed a 

Utolsó nap: búcsúzás 

homokban. Az Adriai-tenger gyönyö-
rű. Egy óra, és már indulunk is tovább.

Kazincbarcikára éjfél körül érünk 
vissza. Szinte hihetetlen, mekkora utat 
tettünk meg az elmúlt öt napban! Ren-
geteg élménnyel gazdagodtunk, sok új 
barátra tettünk szert, és egy olyan va-
káción vettünk részt, amit soha nem 
felejtünk el. Köszönjük!

Németh Zsófia 11. E 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
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nyünk szerint a mi sátrunk lett a leg-
színesebb. 

Rajz fakultációsaink portrékat raj-
zoltak, és csillám tetoválásokat készí-
tettek a sátrunkat felkeresők számára. 
Gábor testvér és igazgató úr közremű-
ködésével pedig érdekes fizikai kísér-
leteket mutattunk az érdeklődőknek, 
illetve mi is bepillantást nyerhettünk 
a többi szalézi iskola életébe.

A délután folyamán körülnéztünk a 
búcsúban, ahol mindenféle finomsá-
got és szép dolgokat vásárolhattunk. 
15 órakor a lourdes-i barlangnál sza-
badtéri szentmisén vettünk részt, me-
lyet Ábrahám Béla SDB tartományfő-
nök atya celebrált. A szentmise után pe-
dig a domboldalon felépített szabadté-
ri színpadon megnéztük a ”Gyermekek 
fénye” című rockopera ősbemutatóját, 
mely Don Bosco életét és a fiaival való 
kapcsolatát mutatta be. A darab körül-
belül 90 perces volt, és minden pilla-
natát élveztünk.

A programok alatt az időjárás is ked-
vezett, így egy vidám, csodálatos napot 
tölthettünk el „testvéri szeretetben”.

Papp Orsolya és Lipták Karolina 12.A 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

 Tanárainkkal együtt körülbelül har-
mincan indultunk útnak a kora regge-
li órákban. A különbuszos utazás elég 
hosszú volt, de a vidám csapat kelle-
mesen töltötte az időt.

Felkérést kaptunk a tartományfőnök 
atyától, hogy mutassuk be iskolánkat 
a búcsúba érkező vendégeknek, ezért 
érkezésünk után a szalézi rendház mel-
lett felépített „Szalézi utcán” megke-
restük a saját sátrunkat, és feldíszítet-
tük azt iskolánk jelképeivel. Vélemé-

Péliföldszentkereszten jártunk

2015. május 9-én Péliföldszentkereszten járt iskolánk a szalézi búcsúban, és 
a hozzá kapcsolódó „Nyiss ránk!” Kulturális és Hagyományőrző Fesztiválon.
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labda, kártya, tollaslabda – lehetett vá-
logatni – sőt, sokan megtanultak „egy-
kerekűzni”, valamint gólyalábon járni. 
Uzsonna után a napi program imádság-
gal ért véget. 

A két hét folyamán többször volt szent-
mise, kirándulás, fizikai kísérlet az ud-
varon, bűvészmutatvány, népi tánc. Az 
oratórium utolsó délutánján gálaműsor 
színesítette a programot, ahol ki-ki be-
mutatta produkcióját a szülők és érdek-
lődők örömére, akik lelkes tapssal ju-
talmazták a résztvevőket.

Jó hangulatban töltöttünk el két hetet,  
kicsik és nagyok közösen. 

Köszönet jár mindenkinek, aki vala-
milyen formában segítette az oratóri-
um munkáját! 

Jövőre újra találkozunk!
b.j.

Június középén ismét elérkezett a nyári 
szünet, ezzel együtt a nyári oratórium, 
ami a hagyományoknak megfelelően 2 
hétig tartott a plébánián. Mintegy 110 
általános iskolás jelentkezett, hogy részt 
vegyen a tartalmas programokon. Az 
animátorok papjaink és szerzetes test-
vérünk vezetésével lelkesen készültek 
már hetekkel korábban, hogy változa-
tos játékokkal, foglalkozásokkal töltsék 
be a napokat. 

A reggeli gondolatok és a közös ima 
után elfogyasztott reggeli megtöltötte 
az éhes gyomrokat. Ezt követték a cso-
portos foglalkozások, majd játék, vagy 
akadályverseny volt a program.

A délelőtti események után követke-
zett a kiadós ebéd, és utána folytató-
dott a játék. Mindenki talált magának 
megfelelő elfoglaltságot. Társasjáték, 

Nyári oratórium

Ahogy a résztvevők látták

A nyári tábor nagyon jó volt. A programok élvezetesek voltak. A csoportfog-
lalkozás is szuper volt. Mindig beszélgettünk, és nagyon jó volt a hangulat. A 
lovaglás is jó volt. Mindenki élvezte. Kicsik és nagyok is. A legjobb élmény 
az volt, amikor leönthettük vízzel az animátorokat. (Lili 13 éves)

Nagyon jól éreztem magam. Sok jó program volt. Jó volt, amikor táncoltunk, 
s amikor a vetélkedő volt. A csoportpercekben sokat beszélgettünk és játszot-
tunk, mindenki elmondhatta, hogy mi tetszik neki, és mi nem. Összefoglal-
va: ami a legjobb volt, hogy együtt voltunk, közel kerültünk egymáshoz, és 
hogy új embereket ismertem meg. Jó rá visszaemlékezni! (Dominika 12 éves)
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A nyári oratórium szuper volt. Nagyon tetszett a csoportfelosztás, mert a ka-
landcsoportba kerültem, ami a legjobb csoport volt. A társaság szuper volt, 
Anna és Helga nagyon jó animátorok voltak. A programok nagyon jók voltak, 
főleg a kalandcsoportosoknak, hiszen nekünk nem voltak kötelezőek. A leg-
jobb program az volt, amikor a kalandcsoport elment Miskolc-Tapolcára bo-
bozni és vízibiciklizni. És persze a vizes játékok is nagyszerűek voltak. Ösz-
szességében a legjobb tábor volt eddig. (Teó 14 éves)

Több mint hét éve járok a táborba, és azt kell mondanom, hogy számomra az 
idei volt a legkiemelkedőbb. A csoportok családias kialakítása és a programok 
érdekessége mindenki tetszését elnyerte. Csoportperceken a jó hangulat ga-
rantált volt, és sok új barátság is szövődött. Megismerhettük egymást és Istent 
is közelebbről. Az utolsó napi gálaműsor volt a kedvencem. Itt mutatkozott 
meg, hogy pár napja még egymásnak ismeretlenek képesek összedolgozni, 
és ezt élvezik is. Köszönet az animátoroknak, a segítőknek és mindazoknak, 
akik munkája folytán ez a tábor létrejöhetett! (Fanni 14 éves)

Már három éve járok ebbe a táborba. Nagyon jók voltak a programok, ked-
vesek voltak az animátorok. Jó volt, hogy kipróbálhattam a fafaragást. Leg-
jobban a vizes program tetszett és az, hogy lelocsolhattuk az animátorokat 
is. Egyik nap engem jutalmaztak meg a délutáni misén, mert sokat segítet-
tem. A misén ministráns is voltam. A lila csapatban voltam, és a tábor végé-
re mindenki aláírta a lila kendőmet, ami még ma is megvan. Jövőre is szeret-
nék menni.  (Marcell 9 éves)

A nyári napköziben nagyon jól éreztem magam, mind a két héten. A legjob-
ban az tetszett, amikor az első hét végén az animátorok zenés darabot adtak 
elő. Szerettem, hogy kimehettünk a játszótérre, és a vizes nap is nagyon be-
jött nekem. Örültem, hogy a kendőket megkaphattuk, és remélem, jövőre is 
el tudok menni a nyári napközibe. (Noémi 8 éves)

A 14. születésnapomat a tábor alatt töltöttem be, s örömmel tartottam azt egy 
ilyen szerető közegben. A két hét csúcspontja azonban számomra a bobozás 
volt, ahol a kalandcsoporttal voltunk Tapolcán. Nagyon tetszettek továbbá a 
csoportfoglalkozások és a „nagy” kirándulások. Jó hangulata volt a tábornak, 
és sok dolgot tanulhattunk Don Bosco életéből. Közelebb hozta a fiatalokat 
ez a két hét, és sokak új barátokat szereztek, akiket év közben is várunk a plé-
bánián, különböző játéknapokon. (Dani 14 éves)
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Harhai Emil síremléke

szágos megmérettetésen. A 2015. május 
16-án megtartott díjátadó ünnepségen 
dolgozatainkkal három első, egy máso-
dik és két harmadik helyezést hoztunk 
el. Festményeinkből hetet díjaztak a 
több mint kétezer alkotásból.

Volt ebben az évben egy különleges 
munkánk, ami a kiírásnak szó szerint 
nem felelt meg. Volt egy nagyon izgal-

23 éve kérik a gyermekeket, fiatalokat, 
hogy dolgozzák fel képzőművészeti alkotá-
sokban, vagy írásos pályamunkákban saját 
környezetük természeti és építészeti örök-
ségét, ha azokat szívesen megmutatnák má-
soknak is. Néhány éve nagyszüleink életét, 
meséit, emlékeit, érdekes, elfeledett szak-
mákat űző emberek életét is feldolgozhat-
ják a diákok. A múlt örökségének, történe-
tének felkutatása a cél: észrevenni az érté-
ket, elgondolkodni, hogyan lehetne jobban 
vigyázni azokra. Hogyan lehetne felhívni a 
figyelmet egy-egy elfeledett ember, mester-
ség, épület megbecsülésére. 

Meg kell ismerni a múltat, meg kell becsül-
ni értékeit, hogy a jövőt jobbá tehessük, s a 
jelenben szebb jövőt építhessünk!

 Tanítványaimmal 2007-től veszünk részt 
ezen a pályázaton. Kazincbarcikát és kör-
nyékét számtalan dolgozatban, festmény-
ben, grafikában, makettben dolgoztuk már 
fel - kiemelkedő sikerrel. 

A Budai Várban, a Történeti Múzeum Ba-
rokk Termében adja át kategóriánként a jutal-
makat minden évben Ráday Mihály, a Hun-
garia Nostra elnöke. Sikeres munkánk elis-
merése, hogy két éve a Podmaniczky-díjat 
is megkaphattam, mivel sokat tettem a kul-
turális örökség védelméért tanítványaimmal.

Idén is hat dolgozattal és tizenegy kép-
zőművészeti alkotással versenyeztünk az or-

Emlékállítás egy szalézi szerzetesnek
Egy 1935ös emlékkártya nyomán Harhai Emilt követjük…

A Város és Faluvédők Szövetsége, a Hungaria Nostra 1993tól minden 
évben meghirdeti „Fiatalok az épített és természeti környezet védelméért” 
elnevezésű pályázatot.
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Harhai Emil levele

mas kutatásunk, amit nem a kiírás mi-
att, hanem önmagáért végeztünk, ami 
végtelen boldogságot adott diákomnak, 
két idős néninek és nekem.

Véletlenül jutott tudomásunkra, hogy 
a közeli Serényfalváról egy fiatalem-
ber még a II. világháború előtt szalézi 
szerzetesnek állt. Mi 2011-től vagyunk 
Szalézi Gimnázium, s előtte nem sokat 
hallottunk a szaléziakról. A kórházban 
fekvő és a berentei idősek otthonában 
élő serényfalvi idős nénik nem sokat 
tudtak mesélni a szerzetesről, hiszen 
1940-ben - 38 évesen - már meg is halt.

Egy 1935-ös emlékkártya volt az egye-
düli emlék Harhai Emilről, akinek az 
életét próbáltuk megismerni. Balogh 
Gabriella II. helyezést ért el dolgoza-
tával az országos versenyen. A kuta-
tás élménye mellett mindkettőnk cél-
ja egy jó ember, egy szalézi szerzetes 
megismerése volt. Boldogok voltunk, 
mikor egyre többet sikerült megtud-
nunk róla. Öröm tölt el, hogy emléket 
állíthattunk ennek a fiatal papnak, aki 
olyan sok emberrel tett jót, s mennyi-
vel tehetett volna még, ha nem szólít-
ja el ily korán az Úr!

Balogh Gabriella dolgozatát aján-
lom figyelmükbe, melyben elképzeltük 
Harhai Emil életét a talált dokumentu-
mok alapján, majd a halotti levél fordí-
tását, mely beigazolta utólag, hogy he-
lyesen gondolkodtunk. A kutatásokban 
Lengyel Erzsébet nagyon nagy segít-
ségünkre volt, hiszen a nyergesújfalui 
és óbudai emlékeket csak az ő segít-
ségével ismerhettük meg. Nagyon kö-
szönjük neki.  

Bukodiné Sólyom Ilona tanár 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 
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és virslit tölteni. Építenek, szét- és össze-
szerelnek, s takarítanak. Dolgoznak ha-
jón, föld alatt, és száz méter magasban. 
Felszolgálnak, gyereket gondoznak - ha 
kell, lovat - fagyit árulnak vagy bármit. 
Ők azok: az „áldott” s a „sors keze” ál-
tal megvert „Fiatal Magyarország”.

Tanítványaim voltatok. S még nem ért-
hetitek, mit jelent, hogy nélkületek öreg-
szenek meg a szülők, és nekik nem marad 
más, csak a nagymama képe a házban, a 
rozsdás kapa, a száraz kapanyél, imád-
ságos könyv és bambis üveg, törött pet-
róleumlámpa és hatalmas gaz a kertben. 
Nem fényképezi senki... legfeljebb majd 
a leendő vevő: „ilyen volt régen, lepuk-
kant, szörnyű...” Pedig meg-megnyikor-
dul olykor az ajtó, be-betéved őszi esték 
elől a padlásra még a szél...

Majd megértitek... mire tanítottalak 
titeket, s főleg, mi volt az értelme?... Ki 
mondja el nektek újra, hogy mennyire 
fontosak a tőlük örökölt értékek, s hogy 
mivel tartoztok nekik?! S hogy van haza, 
család és lelkiismeret!

Meddig hazudható még minden szám-
ban és személyben, hogy itthon nem tud-
tok boldogan élni? És mivel nyújt az az 
„új haza” többet és jobbat? Megtanít szí-
nészkedni és raccsolni? Végtelen autó-
pályákon száguldani az időben hontala-
nul? Megtanít más nyelven álmodni? A 

Kint szakad az eső. Könyveim között 
szöszölök, számuk idén is túlnőtte a szo-
bát… Évnyitó előtti takarítás… hétfőn be-
viszek kétszatyornyit az iskolába... A se-
lejtezést évről évre túléli – jól ismert so-
roknál nyílik egy kötet, s közöttük „(az) 
ész, erő és (az) oly szent akarat”...

Igaz is : 160 éve halt meg Vörösmarty 
Mihály. Már ha ez hír a kedves olvasó-
nak, s nem lapoz tovább, hogy keresgél-
je magát vidámabb sorokban...

Én hosszú idő óta készülök írni vala-
miről. Valamiről, ami fáj... Próbálgatom 
így-úgy a szavakat, s bár „annyi szív” 
közül már megtehette volna más! He-
lyettem… Írhatott volna... A hazáról...

Sok is ez, meg nem is: húsz éve tanítok 
„magyarul” magyar gyerekeknek irodal-
mat, nyelvtant és történelmet.  Az „ápol 
s eltakar”-t, s hogy „a nagy világon e kí-
vül...”, és hogy „itt élned, halnod kell.” 
Alanyt és állítmányt..

Gyűlnek az osztályképek, és néha még 
be-bejönnek... Aztán eltűnnek örökre... 
Elmennek sorban a tanítványok... Mint 
annyian... külföldre. Továbbállnak. Vi-
szik az álmaimat, viszik a „jobb kor”-t, 
Vörösmarty Merengőjét, viszik „rendü-
letlenül” - s „buzgó imádság” nélkül fe-
lejtik el, hogy „ez éltetőd”.

Mennek gyógyítani, öregeket pesztrálni 

ÖRÖKSÉG

„Levél kibujdosott tanítványaim után”
Tompa Mihály után szabadon, Szent István ünnepe előtt egy nappal...
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Még mindig esik... Két hónap aszály 
után három nap túlélés... Közben este 
lett: augusztus 19. A Dunán az István a 
király, a „kedvenc” adón a Szulejmán... 
Mert „itt törtek össze rabigát Hunyad-
nak karjai”... Végül a vég: Fási mula-
tós...Készülünk az ünnepre...

Érett gyümölccsel teli faág: lóg a fe-
jem a papírra... Gyermekeim jövőjére 
gondolok... S hogy Hegedűs Feri bácsi 
temetésén nem lehettem ott... Ő volt az 
életemben ismert legnagyobb hazafi. So-
kat gondolok rá... Egyszer 56-ot meséli, 
majd áll a lyukas zászlóval a kezében, és 
a Himnuszt szavalja... Úgy, ahogy soha 
senki... Így imádkozik értünk!

Néha azt gondolom, énrajtam is már 
csak ez segít... Nem hevít becsvágy, csak 
békére vágyom… Léptem egyet az élet-
fán... Hallom a hangját, s közben újra 
szól a „Harangszó”:  „Szánd meg Isten 
a magyart...”

Térjetek észre, fiatalok!
Ölveczki László  

tanár

hízott fejű Mammont majmolni, és költe-
kezni már-már céltalanul? Majd he pien-
dül ülni egy teraszon, nézni a tengert, és 
nyalogatni a kapucsínót? 

És azután?...Megéri?... Itt hagyni „Mát-
rát, Börzsönyt, Balatont s mind a réte-
ket”, „gyerekjátékot és mindent, ami 
szép”?... Tényleg megéri?

„Mert nem lehet már ebben az országban 
élni! ...” Tényleg nem? … Valakik-sen-
kik mondhatják ma meg, mi „élhető” és 
mi nem? Csak mert érettségi után nincs 
meg rögtön a puccos autó és a családi 
ház a sziklakerttel, az extra gázsi a leg-
jobb munkahelyen, ahol nem is kell any-
nyit dolgozni?

Hiányzik nektek az ország, ahol egy éle-
ten át lehet csak magatoknak élni és „bu-
lizni” : az egydolláros tetkójával a vád-
lin, „hedszettel” a fülben, festett köröm-
mel pötyögve tánc közben a telefonon? 

Vagy ennyire hiányzik nektek a „pénz, 
a pénz és a pénz?”... Kell a „háborúra”, 
jól érezni magad, vagy folyton utazgat-
ni vele, te mindenütt vendég?...
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Szeptember 22-én, kora délután ki-
sebb-nagyobb családok gyűltek össze 
a plébánia udvarán, hogy közösen tölt-
sünk el néhány órát. Gábor atya köszöntő 
szavai után sorverseny kezdődött, me-
lyet a gimnázium pedagógusai szervez-
tek. Mindenki benevezhetett, életkor-
tól függetlenül. Az idősebbek lelkesen 
szurkoltak a csapatoknak, a fiatalok pe-
dig küzdöttek a dobogós helyezésért.

Ezt követően „kincskeresés” kezdő-
dött - sokak örömére -, hiszen a gyere-
kek már többször részt vehettek ebben 
a játékban Gábor testvér és az animá-
torok jóvoltából.

Mire előkerültek a kincsek, előállt 
az uzsonna is. A karitásztagok péksü-
teménnyel és pogácsával csillapították 
éhségünket.

Lehetőség volt gyöngyfűzésre és 
beszélgetésre, majd közös rózsafüzér 
imádságon és szentmisén vettünk részt.

Estére mindenki megéhezett. Asztal-
hoz ültünk, és finom töltött káposztával 
vendégeltek meg a szorgos asszonyok, 
akik reggeltől fáradoztak azon, hogy 
mindenki részesüljön a vacsorából. A 
jóízűen elfogyasztott vacsora után né-
hányan még beszélgettünk, majd meg-
köszönve a szervezők munkáját, haza-
indultunk a kellemesen, jó hangulatban 
eltöltött összejövetel után. 

b.j.

Családi nap - 2015
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ni. Hála Istennek, jól vettem az akadá-
lyokat, az út nehézségeit, és sok kegye-
lemmel ajándékozott meg a jó Isten.

Az egyik zarándoktársam, Judit mond-
ta nekem: „Kati, te egy csoda vagy!” 
„Csoda az Isten!” - válaszoltam. „De 
rajtad keresztül világít!” - így Judit.

Elgondolkodtam ezen, s rájöttem, 
hogy valóban Istent dicsőítem minden 
lépésemmel, mert tudom, hogy erejé-
vel mindenre képes vagyok. Ő gyen-
geségünkben mutatja meg erejét, s ezt 
tapasztaltam meg én is, végig az úton.

Ha gondolataim az égiek körül forog-
tak, akkor szinte repültem, mindig az 
élvonalban gyalogoltam, s volt, hogy 
azon vettem észre magam, hogy ott-
hagytam mögöttem a magyar csopor-
tot, s a lengyel-szlovák csoport első 
sorában voltam, akik előttünk mentek.

Ha néha kísértett a félelem, akkor 
kezdtem lemaradni, mert a félelem 

… volt az isteni kegyelem ajándéka 
számomra 2015-ben. 2014-ben beszá-
moltam a csíksomlyói zarándokutam-
ról, a betegségemről, a kezelésekről. A 
33. sugárkezelésemet 2015. április 24-
én kaptam. Közben nagy lelkesedés-
sel készültem arra, hogy elgyalogoljak 
Medjugor jéba szülőfalumból, Sajóné-
metiből. Már készen volt az útiterv, de 
Isten akarata más lett. Jöttek az akadá-
lyok, jelek, melyek azt mutatták, hogy 
erről az utamról le kell mondanom, el 
kell halasztanom.

Gyakoroltam az engedelmességet, be-
lenyugodva Isten akaratába. Ima köz-
ben eszembe jutott, hogy még a műté-
tem után volt olyan gondolatom, hogy 
a gyalogos zarándoklást újból a krak-
kói Isteni Irgalmasság zarándokúttal 
kellene kezdenem, mivel ott a csoma-
gok szállítását biztosítják, így nem kell 
cipekedni, és lélekben is vágytam erre 
az útra. Így hamarosan jelentkeztem is.

Indulás előtt egy füzetbe sok-sok ima-
kérést gyűjtöttem össze, hogy magam-
mal vigyem ezeket, s utamon imádko-
zom e kérések meghallgatásáért. 

Július 16-án utaztam Hidasnémetibe, 
ahonnan indult a zarándoklat. Ezen az 
úton már harmadik alkalommal vet-
tem részt, de most - a betegségem után 
- nagyon vártam, hogy mi fog történ-

28 zarándoknap
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benjáró kegyelmét kell kérnem imáimban.
Nagy öröm volt a megérkezésünk, amikor 

először pillantottuk meg az Isteni Irgalmas-
ság-bazilikát. Első utunk Szent II. János Pál 
pápa épület-centrumához vezetett, majd tisz-
teletünket tettük Szent Fausztina nővér erek-
lyéjénél, s ott közös szentmisével zárult zarán-
dokutunk.

Hazaérve Krakkóból, két napot pihentem, 
majd busszal utaztam Medjugorjéba, ahová már 
nagyon vágytam. Kemenes Gábor atya szer-
vezésében vettünk részt a 26. Ifjúsági Talál-
kozón. Itt hét napot töltöttünk, amely egyben 
egy lelkigyakorlat is volt számunkra.

lelke nem Istentől ered. Megta-
pasztaltam a gonosz kísértését, 
de hamar túljutottam ezen - Is-
tenbe vetett hitem által - s újult 
erővel haladtam, dicsőítve Őt.

Összesen 90-en gyalogoltunk, 
50-en magyarok, 40-en szlová-
kok, lengyelek. A megtett út 280 
km volt, ami végig imával, el-
mélkedésekkel telt. Kilenc nap 
alatt tettük meg az utat, imád-
kozva az Isteni Irgalmasság ki-
lencedét. Szentmise többnyire 
ebéd előtt, vagy este volt.

Mint egy nagy család, halad-
tunk a cél felé - sokan már nem 
először, ismerve egymást - s na-
gyon örültünk az újbóli találko-
zásnak. Mint mindig, nagyon 
sok szeretetet kaptunk vendég-
látóinktól útközben, a befoga-
dó családoktól s zarándoktársa-
inktól, ami erőt adott utunkhoz. 
Csak egyet említek a sok közül.

Már közel a napi célunkhoz, 
egy kicsit lemaradtam egyik 
zarándoktársammal, s egy idős 
hölgy sietett utánam, aki egy 
szép, fehér, horgolt kosárkában 
egy piros szívvel ajándékozott 
meg. Magyarázta, hogy édes-
apja magyar volt. Megöleltük 
egymást, amit könnyek nélkül 
nehéz lett volna megtenni.

Nagyon megérintett a Szent 
Kingánál tett látogatásunk is. 
Úgy éreztem, hogy az ő köz-

Első nap 333 pap vett részt a szentmisén, de 
a keddi napon 540 pap misézett. 60 országból 
érkeztek fiatalok, s 80 ezren vettek részt a ta-
lálkozón. A kórusban 23 nemzet fiataljai szere-
peltek, köztük egy magyar fiatalember – Vik-
tor - képviselte hazánkat gyönyörű hangjával.

Ez a hét nap sok előadással, tanúságtétellel 
telt el. Nagyon értékes gondolatokkal gazda-
godtam általuk, amit még fel kell dolgoznom, 
s melyeket lelkemben, gondolataimban őrzök.

Egyik reggel a Jelenések hegyére mentünk, 
ahol 8-9 óra között közösen imádkoztuk a ró-
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gadott, amibe mi is bekapcsolódtunk. 
Anna lecsója nagyon finom volt s bő-
séges. Szerintem életünk legfinomabb 
lecsóját vacsoráztuk.

Másnap reggel pihenten indultunk 
Balaton község irányába. Még alig 
tettünk pár métert a szálláshelyünktől, 
amikor egy idős néni - a kapuban áll-
va - nagy csodálkozás közepette meg-
jegyezte: „Azt hittem, bohócok. Ne ha-
ragudjanak!”. Spontán válaszom rá ez 
volt: „Isten bohócai vagyunk!”

Jót derültünk ezen, és nagy öröm volt 
számunkra, hogy felfigyelnek ránk az 
emberek. Végig az úton nagyon pozi-
tívak voltak a tapasztalataink. Tiszte-
lettel köszöntek, üdvözöltek bennün-
ket, keresztet vetettek, bekapcsolódtak 
rövid időre az imáinkba, megkínáltak 
ásványvízzel, s olyan szeretettel adták, 
hogy akkor is elfogadtuk, ha bőven volt 
vizünk, mert nem akartuk visszautasí-
tani irántunk tanúsított szeretetüket.

A második napon a balatoni szállá-
sunkról átmentünk Borsodnádasdra, ahol 
meghívást kaptunk egy közös vacsorá-
ra, ami paprikás krumpli volt virs li vel. 
A vacsorát közös dicsőítő éneklés, be-
szélgetés követte. Nagyon jól éreztük 
magunkat a szép környezetben, egy 
erdő szélén.

Talán a harmadik napunk volt a leg-
nehezebb a hosszú út, s a nagy meleg 
miatt. Szentdomonkosra 12 óra után 
értünk, ahol megszokott helyünkön - 
a legelső házban - Ilonka vendégsze-
retetét élvezhettük. Sült hurkával, sza-

zsafüzért. Augusztus 2-án több ezer 
zarándok vett részt a Szűzanya-jelené-
sen. A jelenés ideje alatt mindenki el-
hallgatott, s érezhető volt a Szűzanya 
jelenléte, amely felejthetetlen élmény 
marad számomra.

Utolsó nap, pénteken egyénileg men-
tünk fel a Krizsevácra, hogy a hajna-
li 5 órakor kezdődő szentmisén részt 
vegyünk. Felemelő érzés volt a több 
ezer zarándok, a sok-sok pap jelenlé-
tében megtartott szentmise lelki élmé-
nye. Sötétben értünk fel, még a holdban 
gyönyörködtünk először, majd a szent-
mise alatt a napfelkeltét csodálhattuk. 

A mise után indultunk a tengerpartra, 
ahol egy kis kápolnában volt a zárómi-
se, s ezután hazautaztunk, lelkünkben 
nagy békességgel, sok kegyelmi aján-
dékkal gazdagodva.

A zarándokút után két napig voltam 
itthon, s készültem a szentkúti gyalo-
gos zarándoklatra. Hétfőn, szentmi-
se után indultunk heten, s Anna volt 
a nyolcadik, aki nehéz csomagjainkat 
szállította, és gondoskodott rólunk na-
ponta, hogy legyen mit ennünk. Nagy 
melegben gyalogoltunk, ami a legna-
gyobb megpróbáltatás volt számunk-
ra az út során.

Első napi szállásunk Szilvásváradon, 
a plébánia épületében volt. A hosszú, 
fáradtságos gyaloglás után imádkozva 
érkeztünk, s nagyon megható fogadta-
tásban volt részünk, amikor az udvar-
ra érve, Anna - s az ott lévő vendégek 
- a Boldogasszony Anyánk énekkel fo-
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lett hosszú utat megtennünk, hogy 
Szentkútra érjünk. Énekelve, imád-
kozva haladtunk, s útközben Anna 
is csatlakozott hozzánk. Így érkez-
tünk a kegytemplomhoz dél körül. 

Harangszóval s papi áldással kö-
szöntöttek bennünket. Térdre bo-
rultunk a Szűzanya előtt, megkö-
szöntük, hogy végigkísért utun-
kon, segített bennünket, és azt, 
hogy közbenjárása által sok ke-
gyelemben részesültünk. Délután 
közösen imádkoztuk a keresztutat, 
majd ott voltunk a virrasztáson és 
az éjféli szentmisén is.

A szombati napon elvégeztük a 
szentgyónást, majd ünnepi szent-
mise volt. Este a gyertyás ke reszt-
utat jártuk végig Julián atya veze-
tésével. Ezt követte a szentségimá-
dás és az éjféli szentmise.

Vasárnap - nagy örömünkre - ta-
lálkoztunk a Kazincbarcikáról ér-
kező testvéreinkkel és Domonkos 
atyával, és velük közösen vettünk 
részt az ünnepi szentmisén. Délután 
a zarándokok búcsúztatása, áldá-
sa után indultunk haza lelkünkben 
békével, és a Szűzanya közbenjá-
ró kegyelmével.

Az igazi zarándoklat - életünk 
zarándokútja - hazaérkezésünkkel 
vette kezdetét, hogy a kapott ke-
gyelmeket, Isten ajándékait hogyan 
tudjuk majd kamatoztatni minden-
napi életünk során.

Farkas Katalin

lonnával, kovászos uborkával, zöldségek-
kel kínált bennünket, ami nagyon jólesett. 
Ittunk sok folyadékot, majd kávét, s a fák 
árnyékában a füvön megpihentünk.

2 óra után indultunk tovább. Sokszor meg-
álltunk a nagy meleg miatt, s így elég ké-
sőn, fél 8-kor érkeztünk szálláshelyünkre, 
Pétervásárára. Anna finom paprikás csir-
kéje, a szépen megterített asztal feledtette 
a nehézségeket.

A negyedik nap reggelén, 7 óra után in-
dultunk el, mert ezen a napon is hosszú út 
várt ránk. Nemtiben ebédeltünk útközben, 
ahol nagyon kedves emberekkel beszélget-
tünk, az ebédre várva.

Ebéd után - egy rossz mozdulat miatt - 
olyan fájdalmaim lettek, hogy csak nagy 
nehézségek árán, szinte könnyek között 
értem célba.

Cecília - a kántor hölgy - s Anna nagy 
szeretettel vártak bennünket Kisterenyén, a 
plébánián, ahol kényelmes szállásunk volt. 
Felmentünk a templomba, és énekünkkel di-
csőítettük Istent Cecília vezetésével s gyö-
nyörű hangjával.

Az ötödik napon, pénteken már nem kel-

Gyalogos zarándokaink
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A kazincbarcikai zarándokcsoport

álltak a szakadék szélén. Később észre-
vették, hogy a király lovának patkója úgy 
besüppedt a kőbe, mintha az viasz lett 
volna. A patkószegek nyoma is meglát-
szott, melyből kristálytiszta víz tört elő. 
A hagyomány szerint még Szent László 
lándzsájának nyomán több forrás is fa-
kadt Szentkúton.

Szentkút 1091-1200 között alakult ki, 
és vált az ország egyik leglátogatottabb 
búcsújáró helyévé. László király szent-
té avatása után még inkább föllendült a 
Szentkútra való búcsújárás. 

Erre a csodálatos helyre zarándokolt 
2015. augusztus 16-án - Nagyboldogasz-

Mátraverebély nevét a történelem során 
először a XI. században említik, amikor a 
mai Szentkút területén is több csatát ví-
vott Szent László a kunok ellen. Ehhez 
egy szép legenda is kapcsolódik. A ki-
rály kísérőit elhagyva egyedül jutott el a 
mai Szentkút-völgynek ismert részé re. A 
szomszédos hegyoldalakon táborozó ku-
nok felismerték a magányosan hírszerző 
útján járó királyt. Amikor a király ész-
lelte a közeledő veszedelmet, a Boldog-
ságos Szűzhöz folyamodott segítségért.

A segítség nem maradt el: paripájával 
sikerült átugrania az előtte lévő széles 
és mély szakadékon. Üldözői döbbenten 

Mátraverebély – Szentkút főbúcsúján
Zarándoklat Kazincbarcikáról
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Zarándokok százai keresik fel e kegyhelyet

csurák Éva segítségével és a zarándokok 
közreműködésével a buszban elmondtuk 
a rózsafűzért. Komár Mártika indította 
a gyönyörű énekeket, s szinte észre sem 
vettük, hogy megérkeztünk erre a varázs-
latos helyre. Itt már vártak bennünket a 
kazincbarcikai gyalogos zarándokok.

Egy emelvényen köszöntött, megáldott 
és megszentelt bennünket egy szerzetes, 
majd felkérte Domonkos atyát, hogy 
csatlakozzon a gyóntató papokhoz, va-
lamint vegyen részt az ünnepi szentmi-
se koncelebrálásán.

Az 55 főből álló kis zarándokcsopor-
tunk bement a csodálatos templomba, s 
imádkoztunk, énekeltünk. Ezt követően 
keresztútjárás volt a hegyen. Itt az imá-
kat leendő és mostani papokért ajánlot-
tuk fel. Végül az ünnepi szentmise előt-
ti szentgyónás következett, ahol sorban 
álltak a hívek, bűnbocsánatért esedezve.

szony ünnepén - a kazincbarcikai Rózsa-
fűzér Társulat Krokaveczné Marika ve-
zetésével, Domonkos atya kíséretében.

Augusztus 15-én az egyház a Boldog-
ságos Szűz Mária mennybevitelét ünnep-
li, amit a magyar népnyelv egyszerűen 
csak Nagyboldogasszonynak nevez. Azt 
a hitigazságot ünnepeljük ezen a napon, 
hogy a Boldogságos Szűz Mária nem 
úgy halt meg, mint bárki közülünk. Az 
ő testét nem érte romlás, hanem a meny-
nyei dicsőségbe testestől-lelkestől felvé-
tetett, s a mindenható Isten a mindenség 
királynőjévé tette.

Melegség veszi körül szívünket, hogy 
ott legyünk a szentkúti búcsún. Meg-
nyugvást, békét, erőt rejt magában ez 
a szó Szentkút. Vágyat ébreszt abban, 
aki még nem látta, boldog visszaemlé-
kezést, aki már megjárta.

Krokaveczné Marika vezetésével, Jan-
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Szentmise Szentkúton

lelkének. Közelebb éreztük magunkhoz 
égi Édesanyánk szeretetteljes ölelését. Ez 
a néhány óra itt - e szent helyen - határta-
lan lelki békét ad minden zarándoknak.

De a szentkúti Szűzanya mást is ad, 
hisz kérésekkel fordultunk hozzá. Elhoz-
tuk szenvedéseinket, aggodalmainkat, 
könnyeinket…. Szűzanyánk! Könyörülj 
rajtunk, gyógyítsd meg testünket, lel-
künket, vigasztald meg sajgó szívünket!

„Imádlak nagy Istenség”….ez a krisz-
tusi ima az, ami megragadja a lelkeket, 
és fűz testvéri, lelki közösségbe ezre-
ket… Elfogy a szó, elhal az ének. A lel-
kek mély, csendes beszélgetése ez a szo-
morúak Vigasztalójával. 

Buszunk hazafelé indult, mi pedig be-
fejező imákba kezdtünk. Domonkos atya 
megköszönte Krokaveczné Marikának 
a szervező és lebonyolító munkát, majd 
elénekelte Ákos dalát… „Áldjon téged 
az Úr, és őrizzen meg tégedet!…” 

Szűzanyánk! Köszönjük ezt a gyönyö-
rű napot, és a csodálatos lelki élményt.

Magyar Márta 
tanárnő

Elindultunk a drága szentély felé, ahol 
az ünnepi szentmisét tartják. Zúgó-bongó 
harangszó fogadta a vezeklés és bűnbá-
nat szellemében közelgő zarándokokat. 
A szentély már látszik, féltő szeretettel 
karolják át a hegyek. Itt minden szelíd, 
minden Mária bélyegét hordozza ma-
gán. Itt a drága kegyhely! A harangok 
zúgásába alázatos könyörgéssel olvad 
bele a Boldogasszony Anyánk dallama.

Ekkor elered az eső a szentmisén, 
majd a szentáldozásra már alábbhagy. 
Tisztára mosta „testünket”, és lelkünk 
is megtisztult.

Az ünnepi szentmisét a Lengyelország-
ból jött Kazimierz Nycz bíboros, Varsó 
érseke celebrálta. Nemzeti kegyhelyün-
ket Boldog Jerzy Popieluszkó ereklyé-
jével ajándékozta meg, aki a 20. század 
második felének lengyel mártírja volt.

”Nagyboldogasszony - Mária haza-
érkezésének ünnepe, aki anyai szerete-
tével várja fiait.”  - mondta szentbeszé-
dében a varsói érsek. 

A meghitt búcsúi szentmise minden per-
ce megnyugvást hozott valamennyiünk 
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egy embernek nagyon megerőltető, 
mégis azt gondoltam, hogy nem lesz, 
nem lehet szükség az én autóvezetési 
képességemre. Ehelyett azonban ve-
zettem autópályán és lakott települé-
sen, határon, belföldön és külföldön 
egyaránt. Félelmemet leküzdve, a vé-
gén ráadásul már élveztem is a veze-
tést! Ez természetesen nem ment vol-
na isteni segítség nélkül. Jelen esetben 
Annát küldte, akinek segítő szándékú 
tanácsaira, állandó biztatására, dicsé-
retére félszeg vezetőből egyre maga-
biztosabb sofőrré váltam.

Szinte repültek a kilométerek, mi-
közben mondtuk a rózsafüzért, és 
imakönyvünkből lelkesen énekel-
ve, imádkozva kértük a Jóisten és a 
Szűzanya segítségét, a Szentlélek és 
Szent Kristóf közbenjárását utunk-
hoz. Így érkeztünk meg első szállás-
helyünkre, egy Plitvice közeli falucs-
kába, Catrnjába. 

„Csak” egy rövidke plitvicei kirándulás-
nak indult pár napos nyaralásunk, aztán sok-
kal több lett belőle: zarándoklat, igaz bará-
tok, félelemleküzdés, horvát és magyar ten-
gerpart, horvát főváros és rengeteg élmény, 
gyönyörű látnivalók! Hogyan lehetséges 
mindez egyszerre? Úgy, hogyha félünk is, 
imádkozzunk, és merjük rábízni magunkat 
a Jóistenre, mit tud Ő kihozni egy lehetet-
lennek, reménytelennek látszó helyzetből! 
Talán sokkal többet, mint amiben mi vala-
ha is reménykedtünk…

Amikor felvetődött baráti társaságunkban 
a kérdés, hogy hová menjünk külföldre nya-
ralni - ami pár napba belefér -, gondolkodás 
nélkül bukott ki belőlem:

- Mehetnénk Plitvicére! Többször jártam 
már korábban Horvátországban, de eddig 
csupán a tengerparti részekhez, szigetekhez 
volt szerencsém. Sok fotót lehet látni Plit-
vicéről, és már régóta motoszkált bennem 
a kérdés, vajon élőben is ugyanolyan léleg-
zetelállító, mint a fotókon?   

Mindössze két nap állt rendelkezésünkre, 
hogy utazás előtt mindent elintézzünk, meg-
szervezzünk, de a „véletlenek” sorozatával a 
Jóisten minden akadályt elhárított az utunk-
ból, és már robogtunk is áhított célunk felé.

Bár hivatásomból adódóan rendszeresen 
vezetek autót, mindig ugyanazokon a kis 
forgalmú útvonalakon járok, forgalmas he-
lyeken viszont sosem. Nem is hittem, hogy 
képes vagyok rá. Tudtam, hogy a hosszú út 

„Kérjetek és adatik nektek…”

A falucska temploma
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A plitvicei tavak Senj - háttérben az Adria

göző volt, megszámlálhatatlan vízesés-
sel, türkizzöld tavakkal, mélységekkel 
és meredélyekkel.

Órákon keresztül sétáltunk, hajókáz-
tunk-buszoztunk a nemzeti park terüle-
tén, s próbáltuk befogadni, magunkban 
elraktározni a sok szépséget, látnivalót, 
de mindig újabb és újabb csodák vártak 
ránk. Mindenféle nemzet volt jelen a 
parkban, köztük rengeteg magyar szót is 
hallhattunk, ami még meghittebbé tette a 
környezetet. A nap végén pedig, amikor 
már szinte túlcsordult a lelkünk, vissza-
tértünk szálláshelyünkre, majd rövid fel-
frissülés után ismét felkerestük a helyi 
templomot, hogy hálát adjunk Istennek 
a felejthetetlen élményekért. 

Horvátországhoz a tengerpart is szer-
vesen hozzátartozik, így nem hagyhat-
tuk ki, hogy ha csak egy napra is, de azt 
is felkeressük. Így jutottunk el Senjbe, 
ahol az elmaradhatatlan tengeri fürdő-
zés után helyi érdekességben is részünk 
lehetett, mivel „véletlenül” éppen aznap 
este kezdődött egy nagyszabású feszti-
vál, jelmezes felvonulással egybekötve. 

 Még aznap este ellátogattunk a helyi 
templomba, ahol legnagyobb meglepe-
tésünkre mindent nyitva találtunk. Senki 
sem vigyázta a templom értékeit, ami so-
kat elárult számunkra a helyi közbizton-
ságról. A horvátok hazafias lelkületéről 
nemcsak a legtöbb házon díszelgő horvát 
zászló tanúskodik, de ez megtalálható a 
húsvéti gyertyájukon is, évszám helyett.

Hálatelt szívvel mondtunk köszönetet 
imában-dalban szerencsés megérkezésün-
kért, s csak úgy visszhangzott a templom 
a hálaimánktól, a vidám „De colorestől” 
és egyéb dicsőítő énekünktől. 

Másnap felkerestük a hőn áhított plit-
vicei tavakat. A régóta tartó és nagy vá-
gyakozás után azt hittem, csalódást fog 
okozni a valóság, de nem így történt. 
Hála érte az Úrnak! Saját szememmel 
láthattam, hogy a Jóisten ezen a helyen 
valami gyönyörűségeset alkotott, amitől 
a lélegzetünk is elállt! Sokszor a való-
ság is lehet olyan szép, sőt még szebb, 
mint a fantáziánk, vagy egyes fényké-
pek, amik a „lelkét” nem tudják megra-
gadni egy helynek. Egyszerűen lenyű-
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Másnap reggel - hazaindulás előtt - im-
már felfrissülve és felszabadultan a ma-
gyar tengerben, a Balatonban úszhattunk, 
lubickolhattunk egy rövid ideig, ami vá-
ratlan ajándékként az egész nyaralás meg-
koronázása volt. Hála, büszkeség és ha-
zafiság érzése töltött el, hogy ez csakis a 
miénk, itt mi vagyunk otthon!

Csordultig telt a szívem hálával, köszö-
nettel és szeretettel Isten és barátaim felé, 
akikkel igazi rokonlelkekként egymásra 
hangolódtunk e rövidke nyaralás során, 
s akik végig biztattak és támogattak az 
úton, példát adva számomra alázatból, 
türelemből és emberségből. Isten fizes-
se meg nekik sokszorosan a jóságukat!

Én valóban „csak” egy egyszerű plit-
vicei nyaralást kértem, de ennél sokkal 
többet kaptam a Jóistentől. Merjük tehát 
bátran rábízni magunkat gondviselő ke-
gyelmére, és imáinkban tárjuk elé kitar-
tóan kéréseinket! Higgyük el, meghall-
gat! Lehet, hogy napok, hetek, sőt évek 
múlva, vagy kissé más formában, mint 
ahogy kértük, de akkor se fáradjunk bele 
keresésébe, „zaklatásába”! Sokszor, ami-
kor már nem is számítunk rá, akkor adja 
meg nekünk, amire szükségünk van, sőt 
annál sokkal többet is, mint ahogy a fen-
tebb leírt nyaralás is példázza.

A Bibliában Jézus így tanít bennünket 
a hegyi beszédben: „Kérjetek és kaptok, 
keressetek és találtok, zörgessetek és aj-
tót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, 
aki keres, az talál, s aki zörget, annak 
ajtót nyitnak.” (Mt 7,7)

Legyünk bátran mi is „ajtózörgetők”!
esbé     

A nagy tömeg, a hőség és fáradtságunk 
miatt igazából csak másnap reggel tud-
tuk szemügyre venni a várost, ami iga-
zi gyöngyszeme a horvát tengerpartnak. 
Hihetetlenül mélykék tenger, tiszta és 
rendezett, gondozott lakóházak és par-
kok, továbbá barátságos emberek lak-
ják ezt a várost.

Egy végső búcsútekintet után utunkat 
a főváros, Zágráb felé folytattuk. Nagy 
szakadékok mellett, hajtűkanyarokkal 
megtűzdelve vezetett az utunk, de vé-
gig érezhettük Isten gondviselő jóságát 
és szeretetét, ahogy vigyázott ránk az út 
során. Valósággal a tenyerén hordozott 
bennünket.

Az eredeti terv szerint valahol a főváros 
határában tettük volna le az autót, majd 
tömegközlekedési eszközzel közelítet-
tük volna meg a főbb látnivalókat. Ehe-
lyett mi bátran beautóztunk - a Szentlé-
lek közbenjárására és Anna jóvoltából - 
egy egymillió lakosú fővárosba, és ha-
junk szála sem görbült meg!  

A sok fővárosi látnivaló közül mi leg-
fontosabbnak a Mária mennybemenete-
le-székesegyházat ítéltük, így először ar-
rafelé vettük az irányt. A barokk stílus-
ban épült kéttornyú székesegyház Mári-
át a kisded Jézussal ábrázoló gyönyörű 
főoltára mellett sok történelmi műemlék 
is található itt.

Nyári szabadságunk végéhez közeledve 
Zágráb után szeretett hazánk felé vettük 
utunkat, ismét kivéve részemet a veze-
tésből. Estére már Siófokra értünk, ahol 
a közelben éjszakáztunk. Isten áldja meg 
ismerős házigazdáinkat a szíveslátásért!
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A templomkert a keresztúttal

nek. A vasmunkákat Fülöp 
Tibor kovács, népi iparmű-
vész tervezte és készítette el. 
A keresztút felszentelését az 
erdélyi Bíró Antal atyának 
köszönhetjük, aki saját éle-
téből vett „keresztjeivel” tett 
tanúbizonyságot minden ál-
lomásnál 2011-ben.

A keresztút képei techni-
kailag fekete gránitra ké-
szültek homokfúvásos gra-
vírozással oly módon, hogy 
az alakok rajzolata fekete, 
a háttér pedig „roncsolt”, 
vagyis matt felület. A 14 
táblaképet vasból készült 
keretbe foglalták, melyek 
mindegyike egyforma, és 
a Szent Család-templom 
alakját domborműszerűen 
jelenítik meg. Ezeket szin-
tén vasból készült római 
számok egészítik ki (ezek 
készültek el leghamarabb, 
és egy ideig egyedüliként). 

A vasszerkezet felületke-
zelése speciális, így garan-
táltan hosszú ideig áll el-
len a korróziónak: magas 
hőmérsékleten előbb cink 

A templomot minden városlakó, s a városban csak 
átutazó vendég ismerheti, hiszen robosztus mére-
tével és impozáns megjelenésével könnyen magá-
ra irányítja nemcsak a hívő ember, de az egysze-
rű halandó figyelmét is. De vajon hányan ismerik 
belső tereit és annak környezetét? A Szent Erzsé-
bet sétány – mely közterületi elnevezés kifejezet-
ten a templom számára jött létre – többet is magá-
ban foglal, mint az Isten házát.

Itt található a nagy műgonddal és törődéssel, sok-
sok munkával és folyamatos gondozással létreho-
zott templomkert is, benne a keresztúttal. A stáció-
képeket Kerékgyártó Emerencia rajzolta és Tompa 
István digitalizálta, hogy „kőbe véshetőek” legye-

Keresztút a kazincbarcikai Szent Család-templom kertjében
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Maga a templomkert is hordoz 
megjelenésében szimbólumot, hi-
szen a középső részén kirajzoló-
dó keresztet is virágok formázzák 
meg. Tavasszal először fehér virá-
gok alkotják a keresztet, majd ezt 
követi később a rózsaszín és a sár-
ga virágok alkotta rajzolat.

A keresztút minden hónap harma-
dik péntekén szabadon látogatható, 
ekkor kora délelőttől késő délutá-
nig várja a hívőket vagy a kíván-
csi érdeklődőket. Emellett minden 
vasárnap a reggeli első misétől es-
tig - és természetesen egyházi ün-
nepek alkalmával is - látogatható 
a templomkert és a keresztút. Ér-
demes megtekinteni - felekeze-
ti hovatartozástól függetlenül  - s 
nemcsak műkedvelőknek!

Bolacsek László tanár 
Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 

(horgany) bevonatot kapott, aztán szintén 
magas hőmérsékleten porfestéket olvasz-
tottak rá (ún. szinterezési eljárás).

A stációképeken többféle szimbolikus 
elem is megjelenik. Az első, és egyben leg-
szembetűnőbb tény, hogy a keresztre feszí-
tett Jézust ábrázoló kép kivételével minden 
ábrázoláson három alak rajzolódik ki. Jé-
zus mellett általában egy a „jót”, egy pedig 
a „gonoszt” testesíti meg.

Felkeltheti a látogató figyelmét az is, hogy 
a rajzok háromféle vonalvastagsággal ké-
szültek: a legvastagabbak mindig a kereszt 
vonalai, ezt követik vastagságban Jézus kör-
vonalai, s végül a legvékonyabb vonalak a 
mellékszereplőket és a hátteret jelenítik meg. 

Észrevehető végül az is, hogy Jézus alak-
ja - miközben háromszor esik el a kereszt 
súlya alatt - egyre lejjebb helyezkedik el a 
képeken, ezzel is megjelenítve azt az egyre 
súlyosbodó terhet, amely szenvedései során 
a vállára nehezedik.

Maguk a rajzok egyszerű, de határozott 
vonalvezetéssel készültek. Hiányzik a zsú-
folt részletgazdagság, a képek egyszerűsé-
gükben is teljesen érthetően jelenítik meg 
Jézus szenvedésének és utolsó útjának ese-
ményeit, hála az alkotó művészi érzéké-
nek, gyakorlott vonalvezetésének és kife-
jezőkészségének.

Az eredeti tervek szerint a keresztút állo-
másait a „Fény útjának” állomásai egészí-
tik ki majd a jövőben. Ezek a képek a szen-
vedéstörténet képeivel ellentétes oldalon, 
ugyanazon falakon kapnának helyet, így a 
keresztút a Jézus halálát követő feltámadás 
állomásait is a hívők elé tárná.
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Csaba testvér szentmisét mutat be

iskolájukban a magyar kultúra egyéb te-
rületein való elmélyülést is segítik. Kép-
zésüket utazások, intenzív műveltségi tá-
borok egészítik ki.

A gyermekkar repertoárjában a hagyo-
mányos magyar népdalok és feldolgozása-
ik mellett középkori, reneszánsz, barokk, 
klasszikus, romantikus kórusművek, 20-
21. századi – főként magyar – szerzők da-
rabjai is szerepelnek.

Egy szovátai táborban többször részt 
vett látogató nagyon találóan fogalmazott 
az itt szereplő gyerekekről: „Nagyon nyi-
tottak, udvariasak, kedvesek. Ettől fognak 
tudni életben maradni.”

Ez a kórus Czakó Gabriella és Nagy 
Vera Boldogasszony Iskolanővérek ze-
nés missziójának gyümölcse. Csaba test-
vér így mutatta be őket:

Immár harmadik éve, hogy Böjte Csaba 
ferences szerzetes „Balatoni Csillagös-
vény” nevű missziós körútján körbeimád-
kozza a Balatont. Idén Zalakaros, Keszt-
hely, Hévíz, Sümeg, Balatonfüred, Bala-
tonalmádi, Szántódpuszta és Balatonbog-
lár volt a helyszín.

Kíséretében volt a marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkarból 50 gyermek, mint 
„mozgó” énekes iskolájának tanítványai. 
Ők szovátai gyerekek – köztük a Szent Fe-
renc Alapítvány otthonának lakói –, vala-
mint Nyárádmente falvaiban élő tanulók.

Egy iskolarendszeren kívüli komplex 
zenei műhely alakult az évek folyamán, 
mely a Kodály-módszer segítségével ma 
már csaknem kétszázötven 8–19 éves gyer-
meknek, fiatalnak ad lehetőséget az aktív 
muzsikálásra. Az éneklés mellett hétvégi 

Balatoni Csillagösvény
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Az utolsó helyszínen a szentmise vé-
geztével Lobmayer Judit, az iskolanő-
vérek tartomány főnöknője szólt a je-
lenlévőkhöz. Elsősorban arra válaszolt, 
amit Böjte Csaba egyik beszédében fel-
vetett: Vajon mit szóltak az elöljárók, 
amikor Vera nővér előállt az erdélyi 
misszió gondolatával?

Judit nővér elmondta, természetesen 
hiányzik nekik Vera nővér, de érezték, 
hogy el kell engedni, mert ez „hivatás 
a hivatásban”. Ahhoz hasonló, mint 
amikor gyerekünk bejelenti, hogy meg-
nősül, férjhez megy, papi vagy szerze-
tesi hivatást választ. Majd megosztotta 
az örömteli hírt, hogy egy újabb nővér 
érzi ezt a hivatást, és ősszel a szovátai 
misszióhoz csatlakozik.

A szentmise után a kórus rövid, ám 
gyönyörű koncertet adott, melynek 
végén az „Elindultam szép hazám-
ból” hangjaira vonultak ki a gyerekek 
a templomból. Végül a templom előtt 
még sokáig együtt énekeltek a hívek és 
az énekesek a nyári estében.

Ez a 3 éve tartó missziós körút bi-
zonyítja Csaba testvér gyermekmentő 
munkájának sokszínű ségét, mely pél-
daértékű mindannyiunk számára.

Kerékgyártó Emerencia

„Nagy Vera nővér  a gyerekkórus egyik 
alapítója és vezetője  egyszer úgy érezte, 
szólítja az Úr. Erdélybe hívja, mert az otta-
ni gyerekeket kell énekelni tanítania. Azóta 
ebből az erdélyi misszióból egy olyan ének-
kar született, amely nagy szerényen minden-
honnan elhozza az első díjat.” – fogalma-
zott Böjte Csaba. 

A Magyar Örökség-díjas kórus Svájcban, 
Neuchatelben megrendezett igen magas szín-
vonalú nemzetközi kórusfesztiválon is részt 
vett, ami Európa legjelentősebb kórusfeszti-
válja. Itt is első helyezést értek el, de szám-
talan nemzetközi elismerésben részesültek 
még Ausztriában és Olaszországban is.

„Volt egy kis lakásuk, amit hamar kinőt-
tek. A helyi plébános és az iskola igazgatója 
is befogadja őket, helyet ad nekik, de van, 
hogy 78 órát énekelnek egy nap, s ehhez 
hely kell. Vera nővér megemlítette, milyen 
jó lenne fészket rakni ennek az énekkarnak! 
Próbáltak pályázni, de nem sikerült. Mond-
tam, építsünk énekből, imádságból és jó-
kedvből házat! Azt mondták, arra nem ad-
nak téglát. De az én válaszom az volt: pró-
báljuk meg!”

Amikor ez elhangzott, ott volt Barna Ta-
más magyarországi vállalkozó, aki a Bala-
ton mellett él. Hazajött, és megszervezte szá-
mukra az első Csillagösvényt. Ők eljöttek, 
a gyerekek énekeltek, Csaba testvér prédi-
kált, a hívek raktak a perselybe, s amikor 
összeszámolták, el is indították az építkezést.

Jelenleg a Jakubinyi György gyulafehérvári 
érsektől kapott területen folyik az énekes is-
kola központjának az építése. Az elmúlt két 
év missziós körútjain kapott nagylelkű ado-
mányoknak hála, már van tető az új kórus-
központ fölött, és remélhetőleg jövő nyáron 
már ők tudnak vendégeket hívni Szovátára.



___________________________________________________________  7978  ____________________________________________________________ 

gában -, és látom, hogy a helybeliek, az el-
származottak és a rokonszenvezők jelent-
keznek benne írásaikkal, illusztrációikkal.

A kazincbarcikai „Harangszó” nemcsak 
információforrás, hanem hangulatot teremt, 
művészetre nevel. Időszerűsége minden olva-
só számára óhajtott szellemi táplálékot kínál.

Külön értéke az egyházi év ritmusának 
követése. Sok karácsonyi, húsvéti értéket 
hozott számomra is a szellemiségében át-
alakuló város életéből.

Tény, hogy a falukból integrálódó fiatal 
város - egykori berentei munkásként eltöl-
tött fiatalságomtól kezdve - érdeklődést kel-
tett bennem. Örültem épületei, üzemei, kór-
háza, iskolái létrejöttének. Igen nagy öröm 
volt - és ma is az számomra - a városnak a 
Szent Család tiszteletére épült új temploma, 
mely helyet kap a Harangszó cikkeiben is.

Bízom benne, hogy a kazincbarcikai isko-
lákban és kollégiumokban toborzódik a jövő 
közéletben, médiában részt vállaló új nem-
zedék. Az ő szellemiségük formálásában és 
alakításában is sok türelmet és szeretetet kí-
vánok a folyóirat alkotó, író munkásainak.

Valóban jó jel egy ilyen helyi kezdemé-
nyezésű, igényes folyóirat a magyar életre-
valóság igazolására, a minket sok formában 
dorongoló átmeneti időszakban. A kivitel is 
erről tanúskodik.

Bim-bam, bim-bam! Szóljon a harang, 
egyrészt hálaadásra híva a Harangszóért, 
egyben Isten áldását kérő imára késztessen 
a folytatásra és a boldog jövőre!

     Seregély István 
nyugalmazott egri érsek - öreg olvasó

Saját életemben a lassan, de meg-
állíthatatlanul bontakozó keresztény 
magyar megújulás egyik örvendetes 
tapasztalata a 20 éves kazincbarcikai 
katolikus magazin megjelenése és 
egyre gazdagabbá válása. Nem ma-
gazin a hivatalos sajtóbesorolása, de 
igényessége megüti annak mértékét.

Mindenekelőtt szeretném kifejez-
ni gratulációmat. Isten áldása kísér-
je a lap és munkatársai további sor-
sát, életét! A benne és általa fölkínált 
kincsek váljanak javára mindazoknak, 
akik kézbe veszik és olvassák! Le-
gyen öröm forrása mindenkor azok-
nak, akik írják, szerkesztik!

Külön köszöntöm a folyóirat lát-
hatóan azonos Főszerkesztőjét. Va-
lószínű, hogy istenadta talentummal 
és szorgalommal rendelkezik, és ezt 
mindazok számára kamatoztatja, akik 
vele együtt létrehozzák e tartalmas 
kiadványt.

Tudom, hogy a munkatársak nem 
profik - korunk pénzzel dirigált vilá-

Köszöntöm a 20 éves „Harangszó”-t



A Kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség kiadványa
2013.  Karácsony                              XVIII. évfolyam   3. szám 
A Kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség kiadványa
2013.  Karácsony                              XVIII. évfolyam   3. szám 

ARANGSZÓARANGSZÓ

Áldott karácsonyt mindenkinek!Áldott karácsonyt mindenkinek!

Áldott, békés ünnepeket!Áldott, békés ünnepeket!

Project1:Layout 1  2011.12.01.  8:28  Page 1

„Ne féljetek! ... Feltámadt, nincs itt!“

Oszlassa el Krisztus minden félelmünket és segítsen, 
hogy megtaláljuk Benne minden napunk örömét.

A feltámadt Krisztus legyen jelen mindig életünkben!
Áldott húsvéti ünnepet kívánok  

a plébánia és a szalézi közösség nevében

Vitális Gábor SDB plébános
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XX. évfolyam

a fogantatás pillanata? A rendszerváltozás idején, első plébánosi kine-
vezésem elején történt. Jellemzői voltak ennek az időszaknak: az önál-
ló döntési helyzet, plusz az a mámorító érzés, hogy az egyház szabad.

Nem járt dorgálás, netán börtön az ifjúsággal való foglalkozásért, 
nem figyelték a templomba járókat, nem készültek listák, sőt szent-
lelkes nagy kedvünkben még arra is gondoltunk, legyen egy kiadvá-
nyunk. Próbáljuk csak meg, hogy milyen az! Hisz vége a cenzúrá-
nak. Törjön csak elő a sok gondolat és élmény, a vallásos ihlet a lel-
kekből, melyek tárgyában sokáig nem volt szabad megnyilatkozni!

Dr. Medvegy János 
c. apát

S lőn… 

Hogy milyen is volt…

A kis fekete-fehér, pár lapos kiadványt megtöltötték a közlendők, 
egyre több és egyre jobb, egyre szerteágazóbb. Lett nekünk grafiku-
sunk, megtaláltuk a szerkesztőt, szerzőknek meg ott voltunk mi, az 
egyházközség színe-java.

És lettek gondolatok, igék, szavak és mondatok. Melyek nem az al-
pári irányba hatnak, mint egynémely Nobel-díjas regény, hanem a sza-
vak, a mondatok érintették a szépet, a szentet, és így emelték a lelket.

Ennyi a nagy titok, és még annyi, hogy lett egy áldozatos lelkű asz-
szony, aki időt, fáradtságot nem kímélve kézben tartotta az időponto-
kat, a csapongó gondolatokat és lelkeket - immár 20 éve - teljes kö-
vetkezességgel, és tanult szakmájának minden szigorával.
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Mottó: a hír szabad, a vélemény szent

A Harangszó újság megjelenésének 5. évfordulóján  2000. december 13án 
 egy ünnepi szerkesztőségi est résztvevőiként elsőként hallhattuk plébános 
atyánk, Dr. Medvegy János alábbi humoros vízióját egyházközségi kiadvá-
nyunk jövőjéről.

Az egyik nap furcsa álmot lát-
tam. Egy elegáns hírlapszalon-
ban álldogáltam, valahol Európá-
ban. Elismerő pillantást vetettem 
a mértékadó és mértéktartó világ-
hírű lapokra. Ott sorakoztak előt-
tem mind az ismerős csengésű, és 
legfőképpen mértéktartó és mér-
tékadó újságok, mint pl. Interna-
tionale Herald Tribün, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Le Mond, L’ 
Osservatore Romano, Washington 
Post… És nini, ott velük egy sor-
ban? Ez lehetetlen! Lassan szóta-
golom: Ha-rang-szó!

De ismerős! Hát persze! Ehhez 
az újsághoz mintha közöm lenne! 
No, nem túl sok, de azért mégis... 
Rögtön le is emeltem!

Nézem a szerkesztői rovatot: 2020. 
25. évfolyam, 150. jubileumi kiad-
vány. A fejlécen olvasom az egy-
kori adatokat: Alapítva 1996-ban. 
Kiadó: Római Katolikus Egyház-
község. Felelős kiadó: ez meg az én 
nevem lenne? Kissé csodálkozom!

Nézem tovább: Felelős szerkesz-
tő: Czakóné Bulla Magdolna. Ja, 
így már emlékszem! Hát persze! 
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És, hogy kik támogatták? Legyen ez az  
ő titka és azoké, akik rögtön az elején 
megértették: itt komoly dolgokról van 
szó… És minden ajtó kitárult.

Annyit elárult a különös álom, hogy a 
Don Bosco iskolában igen sűrűn csapód-
tak az ajtók, és hogy „Szent Lukács” 
keze is benne van a dologban.

Leszámítva a cikkek begyűjtésének 
lélekölő hadműveleteit, ezután már csak 
a szerkesztés nemes művelete maradt 
a mi céltudatos szerkesztőnőnknek és 
- el ne fe lejtsük - kedves férjének. De 
ez bizonyos napokon éjjel és nappal!

Olykor a fájlok és nyomtatók ördö-
ge el vitte az egész anyagot a számító-
gépes po kolba, de azért egynémely fe-
hérbélású - bocsánat - fehér ruhájú, vin-
cseszteres jó angyal mindig ügyelt arra, 
hogy igazi nagy tragédia ne történjen.

Ezt mind honnan tudtam meg? Hal-
lomásból. Időnként szigorú szerkesz-
tőnőnk vészjósló hangon közölte, hogy 
már megint csak hajnaltájban sikerült 
álomra hunynia szemét.

Ha valaki azt gondolná, hogy innen 
már minden csak a nyájas olvasó dolga, 
hogy csak úgy megvásárolja az immár 
nem szür ke, hanem gazdagon illuszt-
rált - mértékadó és mértéktartó, lega-
lább 40 vagy 50 oldalas - netán 70 ol-
dalas - színes és színvonalas újságot, 
az nagyon téved. 

Mert itt kezdődik a lényeg. Hogy 
mi ez? Kedvem lenne köz vélemény-
kutatást tartani. De nem lehet.

Hagyjunk egy kis szünetet!... Igen, 
ez a bűvös szó, csupa nagybetűvel a 

Ő volt a lelke az egésznek.
Az álomkép egyre vi lágosabbá lett. 

Igen! A rend szerváltás után az egyház 
vi szonylagos szabadságot él vezett. 
Minden valamirevaló egyházközség-
ben felvetődött a gondolat, hogy pró-
báljon az írott szó erejével hatni a kö-
zömbössé vált honfitársakra. Így jelent 
meg az első, pár oldalas szürke - aka-
rom mon dani, fekete-fehér - kiadvány 
1996. augusztus 20-ára.

Azt mintha még Pintér Er nő mér-
nök úrral közösen szerkesztettük vol-
na. Igaz, szürke volt - akarom monda-
ni, fekete-fehér - és csak pár oldallal 
szerénykedett.

Isten áldotta szervezési képességek-
kel megáldott főszerkesztőnőnk nem 
is hagyta annyiban a dolgot! Kezébe 
vette a kiadvány ügyét, és az ő kezé-
ből azóta szürke - aka rom mondani, fe-
kete-fehér - pár lapos kiadvány bizony 
nem került ki.

Ezzel elkezdődött so kunknak a nagy 
szenvedések ideje. Ezen a ponton, mint-
ha kissé fel is riadtam volna, és egy 
gyötrő gondolat hasított belém, hogy 
talán nem adtam volna le időre vala-
melyik cik kemet?

De ez a nyugtalan ébren lét nem tartott 
sokáig, ismét jótékony álomba szende-
rültem. Az álomtündér tovább idézte a 
múltat és a jövendőt. Ettől a pillanattól 
kezdve egyenes út vezetett először az 
országos, majd a világhírnévig.

Tehetséges főszerkesztőnőnk minde-
nekelőtt a lap anyagi bázisát teremtette 
meg. Hogyan tovább? Milyen módon? 
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ber egész életét át- meg átszövi zengő 
hangja, figyelmeztető vagy hívó szava. 

Egyházközségünk életéről szóló ki-
adványunknak nem is lehetne találóbb 
neve, mint a Harangszó. 

Húsz éve született Dr. Medvegy János 
atya - szeretett plébánosunk - lelki gyer-
mekeként. Az első időben - mint újszü-
lötthöz illik - csak pár összefűzött lapból 
állt, „aki” halk gügyögéssel adta tudtul 
a híveknek, hogy világra jött. Mindenki 
örömmel és szeretettel fogadta, így hát 

Ha megkondul a harang szava, min-
denki lelkében megrezdül egy csöpp-
nyi áhítat. De érces hangja mindenki-
nek mást jelent: a rohanó embereknek 
az idő múlását, az útkereső tévelygő-
nek iránymutatást, a hívő embernek 
azt, hogy hálát adjon Istennek az éle-
tért, az elvégzett munkáért, az örömö-
kért és a bánatért is.

Szentmisére és istentiszteletre hív, el-
kíséri a haldoklót, elbúcsúztatja a meg-
holtakat. A keresztény világban az em-

mert nyelvre - mértékadóan és mérték-
tartóan - lefordítva, ahogy ez az álom-
béli szalon ban elém tűnt.

És itt, ezen a ponton az én legna-
gyobb sajnálatomra - de talán a kedves 
ittlévő vendégek legnagyobb örömére 
- feléb redtem! Éjjel kettő lehetett! Az 
éjjeli lámpa fénye szemembe világí-
tott, és kezemben görcsösen szorítot-
tam a Harangszó leg újabb számát. A 
minden eddiginél leg pompásabb, leg-
tetszetősebb, legsokolda lúbb, legszíne-
sebb, legmértékadóbb és legmértéktar-
tóbb, több mint 70 oldalas kará csonyi 
kiadványát.

Dr. Medvegy János 
plébános

TERJESZTÉS!
Mert az, hogy egy kis pénz van, az 

a legkevesebb, hogy van egy művészi 
raj zolónk, hogy vannak tollforgató em-
berek az egyházközségben, ez is csak 
kismiska ahhoz képest, amit a terjesz-
tés jelent.

A valamikori kétszáz példányos kiad-
ványt elszánt szerkesztőnőnk hama-
rosan ezer példányra tornázta fel úgy, 
hogy a környék főpapjaival és kevés-
bé főpapja ival felvette a kapcsolatot, 
majd szelíd erő szakkal mindenkit be-
állított a terjesztői láncolatba.

A kitartó és szívós munka meghozta 
gyümölcsét, mert 2020-ra tízezerre fu-
tott fel a példányszám, valamennyi is-

P.S. Még van 5 év 2020-ig, hogy az álom teljes mértékben megvalósulhasson. A Harang-
szó terjedelme ugyanis időközben  a jóslatot túlszárnyalva  majdnem duplájára nőtt,  
a 100-on felüli oldalszámmal. /Szerk./

Isten éltesse!
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van a lelki gyámolításra ebben a mind-
inkább elsötétedő világban, ahol csak 
a pénz az érték.  Hála és köszönet sze-
retetteljes munkájukért és megtisztelő 
fáradozásukért!

Nekem is, mint mindnyájunknak, so-
kat jelent a Harangszó. Csaknem a kez-
detektől próbálom közreadni amatőr 
módon jól-rosszul papírra vetett gon-
dolataimat, remélve, hogy némelyike 
talán érdeklődésre tarthat számot, mert 
nemcsak olvasni öröm a cikkeket, ha-
nem írni is!

Újra átélni az eseményeket, újra örül-
ni a jónak és a szépnek, ismét érezni 
az ünnepek méltóságát és áhítatát, és 
tudni, hogy akik olvassák, ugyanolyan 
örömmel emlékeznek mindarra, amit 
leírva felidézünk. 

Előfordul, hogy bánatunkat osztjuk 
meg az olvasóval, és mire a mondan-
dónk végére érünk, „kiírjuk magunk-
ból” annak egy részét, mert a szomo-
rúság kisebb lesz a részvét tudatában. 

Mindenütt elismeréssel szólnak róla, 
és érdeklődéssel olvassák. Szépérzék-
kel és hozzáértéssel megáldott szer-
kesztőnk - Czakóné Bulla Magdolna - 
gondoskodik arról, hogy a Harangszó 
külleme tetszetős legyen, tartalma vál-
tozatos és színes. Örömmel és szeretet-
tel veszi kezébe mindenki a gazdagon 
illusztrált, mindig komoly és elegáns 
külsővel megjelenő kiadványt.

Isten áldását és segítségét kérjük szer-
kesztőnk munkájára és egész egyház-
községünkre!

Antónyi Lászlóné

nem csoda, hogy rohamosan fejlődött, 
erősödött, okosodott és szépült.

Hamarosan kiderült, hogy sok jó „toll-
forgató” tagja van ennek a közösségnek, 
akik szívesen megosztják másokkal gon-
dolataikat, érzéseiket vagy véleményü-
ket. Írásaik egyre kiforrottabbak, lényeg-
re törőbbek és élvezetesebbek lettek.

Témáik mindig közösségünk életéről, 
ünnepeinkről, netán gondjairól szólnak, 
vagy az éppen aktuális eseményekről, 
évfordulókról, melyeket érdeklődés-
sel olvashat mindenki, aki kezébe ve-
szi újságunkat. 

A munkatársak - akik mindezeket köz-
readják - természetesen nem gyakorlott 
újságírók vagy szónokok, hanem kis 
közösségünk tagjai, akik velünk együtt 
élik az egyház mindennapjait: szentmi-
sére járnak, lelki közösségek munkásai 
és segítői. Istenadta tehetséget és bátor-
ságot éreznek ahhoz, hogy papírra ves-
sék véleményüket vagy elképzeléseiket.

Lelkipásztoraink, papjaink - akik rö-
videbb-hosszabb időt töltöttek velünk - 
írásaikkal szeretettel tanítanak minket. 
Élményszerűen közreadott tapasztala-
tukkal, tudásukkal utat mutatnak, vezet-
nek és számtalan kérdésünkre választ 
adnak. Ha olvassuk írásaikat, mindig 
találunk bennük tanulságos, megszív-
lelendő tanácsokat, követendő példákat 
és intelmeket. Mind - egytől-egyig - lé-
lekemelő és léleképítő olvasmányok.

Örömmel és komoly figyelemmel 
olvassuk őket, mert sohasem kioktatni 
akarnak, hanem szelíd szóval nevelni 
és biztatni, hiszen oly nagy szükségünk 
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alapján büszkén viselhetitek a sajtóapostoli 
titulust. Gondolataitok irányítója a Krisz-
tus iránti határtalan szeretet, valamint az 
önzetlen felebaráti egymáshoz-fordulás.

De hálatelt szívvel emlékezzünk azokra 
a szerkesztőtársakra is, akik már fentről 
sugallják a szentlelkes gondolatokat, s ve-
zetik kezünket egy-egy írás születésénél.

Az edelényi Kovács Antal plébános úr 
– mindenki Tóni bácsija – 2003-ban tért 
meg a Teremtőhöz. Kedves, mosolygós 
arcát, humoros stílusát nem feledik azok, 
akik ismerték, szerették és olvasták írásait.

Erdődy Imre atya – sajóvámosi plébá-
nos – évekig az Új Misszió „A lelkiatya 
válaszol” rovatvezetője, még súlyos be-
tegen is vállalta az írást, hogy másoknak 
lelki vigaszt nyújtson. Ő 2005-ben távo-
zott tőlünk.

Pár évvel ezelőtt búcsúztunk Paranai 
Jánostól – az egyszerű bányásztól -, aki 
élettapasztalatait osztotta meg az olvasók-
kal kedves, olvasmányos stílusban.

S tavaly – húsvét előtt – temettük el Sze-
rafi Évikét, akit fiatalon ragadott el a ször-
nyű kór. Írásai megmaradtak az utókor-
nak, melyek irodalmi értéket képviselnek.  

Kedves Szerkesztőtársak! Köszönet és 
hála együttműködésetekért, a határidő 
pontos betartásáért, lelkesedésetekért és 
szeretetteljes – írásba foglalt – gondola-
taitokért! A jó Isten fizesse meg sokszo-
rosan önzetlen sajtóapostolkodásotokat!

Czakóné Bulla Magdolna 
szerkesztő

A kerek évfordulók mindig megállásra, 
visszatekintésre késztetik az embert. Mint 
most is, hiszen egyházközségünk újságá-
nak címlapján – a Harangszó fejlécén – 
ez olvasható: XX. évfolyam.

Húsz év nagy idő egy ember életében is, 
s hogy egy sajtótermék megélje ezt a kort, 
dicséretreméltó. Köszönhető ez azoknak a 
buzgó lelkipásztoroknak, ügyes tollforga-
tó híveinknek, akik írásaikkal újra és újra 
életben tartották e kiadványt.

Mert volt idő – s nem is ritkán -, mikor 
meghúztuk a vészharangot, mert kétséges 
volt a nyomdai költségek előteremtése, de 
az Úr mindig kinyitott egy parányi abla-
kot, ha az ajtó be is zárult.

Gondolatban próbálom visszapergetni 
azokat az örömteljes pillanatokat, melyeket 
együtt éltünk át egy-egy közös ünnepi szer-
kesztőségi est kapcsán, ahol a Harangszó 
megjelenésének 5. vagy 10. évfordulóját 
ünnepeltük. És mennyi élménnyel gazda-
godtunk a pozsonyi vagy a krakkói zarán-
doklat során is, ahol a résztvevők ti volta-
tok, az újság egyházi és világi szerkesztői.

Hiszem, hogy ajándékként kaptuk egy-
mást az Úrtól, hogy ki-ki - tálentumát sok-
szorosan kamatoztatva - az írott betű vagy 
rajz ereje által másoknak örömperceket 
szerezzen, vigasztaljon, simogasson, ta-
nítson vagy lelki támaszt nyújtson.

Feladatot kaptunk valamennyien, s biz-
ton állíthatom, a kiválasztás sem volt vé-
letlenszerű, hiszen az általatok leadott írá-
sok mindegyike gondosan megformált, 
igényes tartalommal bíró alkotás, mely 

Értük is szól a harangszó
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emléktáblát helyeztek el, mely ezután 
hirdeti, hogy milyen személyiség élt itt 
a falu népe között.

 A polgármester köszöntőjét követő-
en Csaba atya megemlékezett a szerze-
tesrendek - köztük a lazaristák - nehéz 
sorsáról, Kulcsár István életéről, majd 
az alpolgármester személyes kapcsola-
tát, emlékeit osztotta meg a jelenlévők-
kel. Kedves színfolt volt az ifjúsági kó-
rus műsora is.

A ház falának fülkéjében újra elhe-
lyezték a Szűzanya-szobrot, amely előtt 
az arra járók megállhatnak egy imára, és 
emlékezhetnek szeretett Pista bácsijukra.

Begov Ferencné

Pünkösd vasárnapján a bánhorváti egy-
házközség hívei gyönyörű napra ébred-
tek. A Szentlélek eljövetelének megün-
neplése mellett emléket állítottak az egy-
kor településükön élő Kulcsár István la-
zarista szerzetesnek.

Az ünnepi szentmisén Vitális Gábor 
atya mellett Szőke Sándor és Vass Csaba 
lazarista atyák mutatták be a legszentebb 
áldozatot. Sándor atya homíliájában meg-
emlékezett Kulcsár István életéről, a la-
zarista rend korábbi és mai működéséről.

A szentmise után körmenettel indul-
tunk énekelve, imádkozva a közel két 
kilométerre lévő házhoz, melyben a te-
lepülés „Pista bácsija” élt. A ház falán 

Emléktábla-avató Bánhorvátiban

Páli Szent Vince (1589-1660) 1625-ben alapította a Misszióstár-
saság Lazaristák apostoli életű közösségét, mellyel az evangé-
lium szellemében kora iszonyú szegénységére akart válaszolni. 
Rendtársaival és az irgalmas nővérekkel együtt vette fel a har-
cot a nyomor, a szegénység és a hitetlenség ellen.
Jelszava: „Az Úr elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a sze-
gényeknek”. (Lk 4,18) Apostoli területük: népmissziók, papi sze-
mináriumok, plébániák, iskolák, kórházak és diákotthonok - fő-
képp lelkivezetés formájában.
Sajátos munkaterületük: külföldi és belföldi missziók. A laza-
risták egy ötöde működik missziós országokban (India, Taiwan, 
Indonézia, Fülöp-szigetek, valamint Afrika és Latin-Amerika 
több országa).

A társaság azért nevezi magát „missziósnak”, mert Krisztus örömhírét akarja megvinni a 
szegényeknek, s így az üdvözítő Jézus küldetését folytatja. (A lazarista név pedig onnan 
ered, hogy első házuk Párizsban a Szent Lázár perjelség volt.)
Az első magyar missziós házat Piliscsabán hozták létre 1898-ban. Két hasonló missziós 
ház létesült 1909-ben és 1920-ban a fővárosban. A magyar lazaristák 1926-tól önálló tarto-
mányt alkottak. A budapesti Ménesi úton épített ház lett a magyar tartomány központi háza.

Páli Szent Vince

Lazaristák
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kórházi kellékeimet. 
A mentőben - úton a kórház felé - te-

lefonáltam lányaimnak, testvéremnek, 
legközelebbi ismerőseimnek, hogy ér-
tesüljenek e váratlan eseményről. Tud-
tam, hogy közbenjárásukkal biztonság-
ban leszek, mert megindul az imalánc 
az égiek felé. Ennek tudatában - a ki-
látástalanság ellenére is - nyugalom ült 
a lelkemre, pedig minden perc és óra a 
veszély fokozódását éreztette.

A Kazincbarcikai Kórház ügyeletéről 
továbbszállítottak sürgősséggel Mis-
kolcra, az angiológiára. Onnan vittek 
át éjjel fél 2-kor az érsebészetre, ahol 
azonnal érfestést végeztek. 

Az eredmény megérkezéséig szörnyű 
volt a várakozás, ugyanis az orvos kö-
zölte: ha a hajszálerekben, a boka vagy 
a lábfej résznél akadt el a vérrög, ak-
kor amputálni kell ezt a testrészt, mert 
egyébként várható a halál… Ameny-
nyiben a rög feljebb van, úgy műtéttel 
próbálják azt eltávolítani.

Hála a Gondviselőnek, az érembólia 
a térd alatti belső lábszáron jelentke-
zett, így a reggeli órákban megtörtént a 
műtét. Gerinc-érzéstelenítéssel végez-
ték, aminek következtében végig ébren 
voltam. Hihetetlen nyugalom töltött el 
annak ellenére, hogy hallottam az or-
vosok és asszisztálók beszédét, a mű-

Amikor minden a megszokottak sze-
rint történik az ember életében, normá-
lis életvitelről beszélünk. De ha egy-
szer csak váratlanul jön egy rendha-
gyó esemény, mely göröngyössé teszi 
az eddigi egyenes utat, másodpercek 
alatt irányváltozás áll be. Ilyen törté-
néssort szeretnék most megismertetni 
a kedves olvasókkal az én életemből.

A kezdet 2014. október hónapja. Es-
ténként a templomi rózsafüzér-ájtatos-
ságra siettem, mint október 22-én is, a 
négynapos hosszú hétvége előestéjén. 
Készülődtem, s cipőváltáskor pillana-
tok alatt erős bokaszorítás, lábfej-ér-
zékenység jelentkezett a bal lábamon. 
Bokától lefelé perceken belül jéghideg 
lett a lábam és elfehéredett. 

Elmondhatatlan zűrzavar támadt a 
fejemben, hogy mitévő legyek, kinek 
szóljak a szakadó esőtől és az őszi sö-
tétedéstől is rémisztő magányos hely-
zetemben. Eredménytelen volt a dör-
zsölgetés, a hideg-meleg vízben pró-
bálgatott „életre keltés”. 

Biztosra veszem, hogy a Szentlélek 
éreztette meg velem a tragikum sú-
lyosságát, s Ő sugallta, hogy hívjam 
ki azonnal az ügyeletet. A tények is-
mertetése után az orvos mentőt hívott, 
s alig maradt időm – fél lábbal – ösz-
szekészíteni a szükséges papírjaimat, 

Velem maradsz a végsőkig
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megkezdett „keresztutam” második 
állomása, az elesés. Autóbuszra vár-
tam egy megállóban, s egyik pillanat-
ban azt éreztem, hogy balra dőlök, s a 
járdára esem. Ez március 3-án történt.

Mivel nem tudtam felállni, egyértel-
mű volt számomra, hogy ez lábtörés. 
Mindenre emlékszem. Arra is, hogyan 
akartak többen segíteni az utcáról ösz-
szefutott emberek közül. Mentőt hív-
tak, mely a Megyei Kórház Traumato-
lógia Osztályára szállított, ahol tompor-
combcsont- és szilánkos combcsonttö-
rés miatt megműtöttek.

Két és fél hét után átkerültem a Ka-
zincbarcikai Kórház Rehabilitációs Osz-
tályára. Az egész nagyböjti időszakot, 
a húsvéti ünnepeket ott töltöttem. Iga-
zi, teljesen átélt héthetes lelkigyakorlat 
ideje volt ez számomra. Hangsúlyoz-
nom kell, hogy nem a fizikális fájda-
lom, hanem a lelki gyötrődés kínzott.

Az alapos szakellátás eredményeként 
gyorsan lábadoztam, s a járókeretet ha-
mar letettem. Lelki traumámat a hosszú-
ra nyúlt ágyhoz- és kórházhoz kötöttség, 
s az előttem álló nagy szívműtét tudata 
okozta. Erősítést mindig a Jézus Krisz-
tussal való „táplálkozásból” merítettem. 
Ő emelt föl a nehézségekből napokra, 
hetekre. (E találkozások lehetőségét a 
gondoskodó atyáknak, később pedig az 
áldoztató apácáknak is köszönhetem.)

Isten kegyelmi ajándékának tekintem 
azt is, hogy soha, egyetlen gondolat ere-
jéig sem kísértett a lázongás, vagy va-
lamiféle vádaskodás érzése. A számta-

szerek zörgését.
 Én pedig ezalatt az égiek „mágnes-

körében” éreztem magam: körülöttem 
láttam a mennyei seregeket, az angya-
lok karát, s imádkoztam - talán hango-
san is - kérve a mennyei Atyát, segítsen 
vissza a földi élet folytatásához.

Ha azonban mégsem ez lenne az ő 
akarata, akkor teljes békével elfoga-
dom életem itteni befejezését. Csak 
annak lehetőségét adja meg nekem, 
hogy az üdvösséghez szükséges lélek-
kel tudjak Elé járulni. Nagyon kértem 
az Urat, hallgassa meg az értem imád-
kozók imáját. 

S íme – beteljesült az ő akarata. A mű-
tét utáni napokban kardiológiai vizsgá-
latokat végeztek, melyek azt jelezték, 
hogy a vérrög a szívbillentyűről levált 
mészdarab miatt keletkezett. Ezért elő-
jegyeztek egy decemberben esedékes 
vizsgálatsorra, szívkatéterezésre, mi-
vel az ultrahang nagyon rosszul mű-
ködő szívre utalt. Ezt követően szív-
műtétre kaptam előjegyzést a Debre-
ceni Klinikára.

A kórházból hazakerülve csak segít-
séggel tudtam magamat és a ház körü-
li teendőket ellátni. Nagyon nagy kö-
szönettel és hálával tartozom önzetlen 
segítőmnek, aki mindig mellettem állt.

Január végén, február elején annyi-
ra felerősödtem, hogy lassú óvatosság-
gal - de bot segítségével - már az utcá-
ra is kimerészkedtem, sőt a laborba, a 
gyógyszertárba egyedül utaztam busszal.

Egy ilyen utazás alkalmával történt 
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épülést. A betegek szentségének fölvé-
telével pedig „bebiztosítottam magam” 
a Végtelenbe vezető útra is. Hittem a 
sok-sok értem mondott ima erejében, 
s az értem bemutatott szentmisék áldo-
zati ajándékában. Tudtam - és tudom 
-, hogy végeredményben csakis Isten 
akarata teljesül. Abban bíztam, hogy a 
zörgetőknek kinyílik az ajtó, melynek 
őre az irgalmas Isten!

Miután az Úr akarata a műtét utáni 
ébredésemmel, a szív újraműködésé-
vel, lábra-állásommal megvalósult, há-
romhetes szív-rehabilitációs kezelés-
re átkerültem Budára, a Szent Ferenc 
Kórházba, ahonnan július 15-én végre 
hazaengedtek. Pár próbanapot – önál-
lóságom ellenőrzésére – lányoméknál 
töltöttem, s azóta otthonomban folyta-
tom mindennapjaimat.

Egyedüllétem ellenére sem érzem 
magam magányosnak. Tudom, hogy 
átölelnek az égiek, s az őrangyalom is 
vigyáz rám. Kérem őket, és ők segí-
tenek. Óvják lépéseimet, a Szentlélek 
pedig irányítja cselekedeteimet. Intést 
kapok cselekvésemre, ha az esetleges 
merészkedés csak gondolatban is kísért.

Mindezek mellett is nagyon nehéz 
volt az elmúlt 9, illetve már majdnem 
12 hónap. Hazakerülésemig összemo-
sódtak a hetek, a hónapok, az egyházi 
időszakok. Hiányoztak a vasár- és ün-
nepnapi szentmisék, az itthoni közös-
ség. Nehéz volt megélni a nagyböjti 
időszakot ágyhoz kötötten a kórház-
ban, de még nehezebb volt átélni Hús-

lan együttérzést sugárzó telefonhívás, 
az értem aggódók jókívánságai, a sok-
sok látogató, maga a szeretet megérez-
tetése – voltak lelkem fájdalmának el-
lensúlyozói. Mindezek ellenére is na-
gyon vágyódtam már a szabadságra, az 
otthon melegére, a kert illatára!

Április 30-án végre hazajöhettem! 
Egyedüllétemben segítségre, felügye-
letre szorultam még – főleg hozzátar-
tozóim véleménye szerint -, ezért pár 
napot testvéremnél, további párat lá-
nyoméknál töltöttem.

Ott az újra jelentkező rosszullét mi-
att bekerültem a Budai Irgalmasren-
di Kórház Kardiológiai Osztályára. Itt 
a korábbi zárójelentésem és az újabb 
vizsgálatok alapján megállapították, 
hogy a korábbi lábtöréssel járó elesés 
a rosszul működő szívem miatt történt. 
Ezért haza sem engedtek, hogy hason-
ló eset elő ne forduljon.

Gyors orvosi intézkedésekkel megta-
lálták azt a szívsebészeti klinikát, ahol 
a leghamarább elvállalták a műtétemet. 
Ez Budapesten, a Városmajori Szív és 
Érgyógyászati Klinikán volt. 

Mivel konkrét műtéti dátum még nem 
volt, a várakozás idejére áthelyeztek egy 
másik kórházba, majd június 15-én át-
szállítottak vissza a klinikára, ahol 18-
án elvégezték a többórás szívműtétet.

Közvetlenül a műtét előtt – úgy, mint 
minden ezt megelőző időszakban is – 
elsődlegesen csakis a Jóistenben bíz-
tam. Kezébe helyeztem minden rám 
váró beavatkozást, és az azt követő fel-
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„Nagy szenvedést átélt ember új szívet kap az Istentől.” (Gárdonyi Géza)

„Kereszthordozásunk megoldása nem ott kezdődik, hogy Urunk elveszi rólunk a ke-
resztet, hanem ott, hogy erőt ad a hordozására.”

„Amikor fájdalmaim enyhülnek, Istenre gondolok. És amikor betegségem annyira 
kínoz, hogy képtelen vagyon Istenre gondolni, az vigasztal, hogy Isten gondol rám.”

„Miért éppen én? Kérdezd inkább így: miért legyek éppen én mentes a szenvedéstől?”

„Egy imát sem hallgat meg biztosabban az Úr, mint a szenvedéshez erőért és kitartásért 
esdő sóhajtozást.” 

Morzsák a szenvedésről

Istenem! Köszönök Neked min-
dent, amit adtál keresztjeim által 
is, de különösen a viselésükhöz 
kapott erőt, kegyelmet fogadom 
hálával.

Köszönöm a nehézként és rossz-
ként megélt napokat is, a meg-
állásra intő perceket, hogy így a 
„kút” mélyébe nézve – ha halvá-
nyan is – láthattam benne arcomat. 

Azt pedig főleg megköszönöm 
Neked, hogy az ég irányába mu-
tató felső ág felé tudtam tekinte-
ni a legnehezebb pillanataimban 
is!... Hogy igazán megérthettem 
az Örömhírt, hogy a „te utadról” 
– mely az én utam is – nem tér-
tem le… Hogy meghosszabbí-
tottad még az időm útját szeret-
teim között… Hogy még számí-
tasz rám… Hogy velem maradsz 
a végsőkig!

Szepsi Gyuláné 

vét örömét - a dicsőséges feltámadást - „ke-
resztre feszítetten”.

Nem könnyű fölmérni Jézus Krisztus ke-
resztjének súlyát az én „morzsányi” szenve-
désemhez viszonyítva, hiszen az ő minde-
neket felülmúló áldozatvállalása semmihez 
sem hasonlítható. De minden kereszt mon-
danivalója ugyanaz, s mindegyik ága négy-
felé mutat.

A kereszt felső ága
égbe mutat,

nagy örömhírt tudat:
„Itt van a te utad!”

A kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:

„Vigyázz! Őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad.”

A kereszt alsó ága
földre mutat.

„Vesződj: itt áss kutat,
s meglátod benne arcodat!”



92  ____________________________________________________________ 

Hegedűs Ferenc mindenki előtt ismert és 
szeretett társunk volt e közös munkában. Ott 
látjuk örökmozgó, temperamentumos szemé-
lyét, akár visszanyúlva önálló egyházunk ala-
kulásának idejére is. 

Erejének teljében nem volt oly esemény, 
amiben ne számíthattunk volna mindig vidám, 
megoldást kereső közreműködésére. 

Egyházközségünk vezetői is felfigyeltek 
segítőkész, egyházát, családját szerető test-
vérünkre, és számítottak véleményére, meg-
oldást kereső, aktív munkájára. Példakép volt 
mindenki előtt családszeretete, fiainak példa-
mutató nevelése. Ezt talán az példázza legjob-

ban, hogy fiatalabb fia - Ferenc - követte őt több éven keresztül az egyház-
tanács testületében.

Imádságos lelkületét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy betegsége el-
lenére is haláláig aktív tagja volt a Rózsafüzér Társulatnak. Példás családi 
életét pedig az 50 év házasságban eltöltött idő támasztja alá. 

Feri! Magunkra hagytál bennünket. Vidám, mosolygós, anekdotázó, nótás 
kedved hiányozni fog egyházi közösségünk rendezvényein, melyen még be-
tegséged ellenére is - ha tehetted - részt vettél, és szerepet vállaltál. 

82 évesen szólított magához az Úr. Bizton reméljük, hogy te már Isten 
szent színe előtt emlékezel meg itt hagyott testvéreidről.

Nekrológ elhunyt testvéreinkért
Rövid idő alatt két szék maradt üresen a Szent Család-templomban

Szeretteink elvesztése mindig fájdalommal tölti el szívünket. Fájdalom és 
üresség érzése az is, ha szeretett templomunkból hiányoznak azok az ar-
cok, személyek, akiket helyükön hosszú évek során megszoktunk, akiknek 
az Úr imádságának záróaktusaként békejobbot nyújtottunk, akikkel szent-
mise után szívesen cseréltünk eszmét egyházközségünk, hívő közösségünk 
aktuális dolgairól a jobbítás szándékával.
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Bodnár Ferenc testvérünk - aki szintén a kazinc-
barcikai Római Katolikus Egyházközség képvise-
lő-testületének volt tagja - hosszas betegség után 
távozott testvérei köréből. 

Mit is jelent az, hogy valaki tagja az egyházi belső 
vezetésnek, az egyházközségi képviselő-testületnek? 

A képviselő-testület a plébániai közösség ta-
nácsadó szerve. Alapvető feladata: Isten ügyének 
az Egyházban - konkrétan, az adott helyi egyház-
községben - való előmozdítása, a plébánia célki-
tűzéseinek megvalósítása. 

Igen, e feladatnak Bodnár Ferenc testvérünk igyekezett legjobb tudása 
szerint megfelelni. Plébános urunk is ezen önzetlen megfelelést emelte ki 
elhunyt testvérünk hamvai mellett. És ezt mi is - az egyházközség hívei - 
éreztük és tapasztaltuk. 

Munkásságát mivel is lehetne jellemezni? Mint építész, önként vett részt 
elhunyt plébánosunk, Juhász István sírhelyének rekonstrukciójában, de nagy 
lelkesedéssel vállalta az épülő Szent Család-templom alapjának helyszí-
nen történő kiszerkesztését, kijelölését is. Sok munkaórát fordított készülő 
templomunk építészeti felügyeletére, az építkezés vezetésére, majd önzet-
lenül segítette a templombelső és annak működőképességének megterem-
tését. Sok-sok ötlete volt még az egyházi építmények kialakítására, a külső 
világítás javítására is. 

Isten fizesse meg ezt a gondoskodó jóságodat, Ferenc testvérünk! Elraga-
dott tőlünk a halál, de mi bízunk benne, hogy Istennél szót emelsz értünk, 
szeretteidért, egyházközséged tagjaiért. 

Nyugodjatok mindketten békében!

Nekünk pedig - itt maradott családjaitoknak, testvéreiteknek - az Úr adjon 
megnyugvást! Kérjétek a teremtés Urát, hogy óvja, őrizze meg Kazincbarcika 
minden lakóját és hívő népét! Segítse a Mindenható, hogy buzgóságban, hitben 
gyarapodjon egyházközségünk, és amit teszünk, mindannyiunk lelki és testi ja-
vát szolgálja! Segítsen mindannyiunkat, hogy tetteinkkel az Úr dicsőségét egyre 
magasabbra emeljük, szent igazságától és a becsülettől soha el ne tántorodjunk! 
Segítsen, hisz ti is erre adtatok példát nekünk!

Emléketeket szívünkben őrizzük!
Binó Imre
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vük. Nekik felnőtt fejjel kellett megtanulni 
nyelvünket, ami köztudottan nagyon nehéz.

Hallottam egy idegen nyelvű paptól, hogy 
a mennyországban biztosan magyarul beszél-
nek, mert egy örökkévalóság annak elsajátítá-
sa. Méghozzá olyan szinten, ahogy ők hasz-
nálják, hogy közvetíteni tudják Isten igéjét.  
Talán fel sem fogjuk, hogy ez mekkora aján-
dék számunkra, és milyen küzdelem nekik.

Nekem ezen a szentmisén nemcsak a sza-
vak jelentették a tanítást, hanem a gesztusok 
is segítették a ráhangolódást Istenre, amit Pál 
atya kézmozdulataiban fedeztem fel. 

Ehhez egy kis magyarázatot fűznék: ami-
kor - több mint húsz évvel ezelőtt - az első 
cursillómon voltam, Gaál Jenő atya próbál-
ta megértetni velünk, hogy Isten mindig szól 
hozzánk. Nekünk kell úgy ráhangolódni Is-
tenre, mint a Kossuth rádió adására az éter-
ben. Isten mindig adásban van, mindig su-
gároz, nekünk csak be kell kapcsolni a ké-
szülékünket, a szívünket, és rákeresni az ő 
hullámhosszára. 

Isten most is adásban van! Ezt a hullám-
hosszkeresést fedeztem fel Pál atya felemelt 
kezeinek csuklómozdulataiban, ahogyan Is-
ten aznapra szóló igéit és örök szeretetének 
hangjait „vette” az éterből, és közvetítette 
számunkra.  

Köszönöm Istennek Pál atyát! Pál atyának 
meg ezt a kézmozdulatot, ami a ráhangoló-
dás fontosságát juttatta eszembe.

Farkas Gábor

A Segítő Szűz Mária-körmenet 
után - amely a herbolyai Szalézi 
Közösségi Háztól indult a Szent 
Család-templomig - a szentmisét 
Tran Dinh Biet Pál atya celebrál-
ta. Pál atya életét Istennek ajándé-
kozta akkor, amikor igent mondott 
hívására. A prédikáció alatt érez-
tem, értettem meg, hogy Isten nem 
magának választotta Pál atyát, ha-
nem nekem, nekünk. De nemcsak 
őt, hanem a többi szalézi szerzetest 
is, Robi, Domonkos, Rajesh, Simon 
atyákat, akik itt szolgálták Istent, és 
akiknek nem magyar az anyanyel-

Isten most is adásban van
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lott. Ezzel egyidejűleg – vagy talán egy kicsit ha-
marabb is – főként nagymamámnak köszönhető-
en elkezdtem templomba járni. Először még csak 
a padokból figyeltem a szentmisét, majd egy ki-
csit később - egy szombat délelőtti ministráns to-
borzáson való részvétel után - már inkább az ol-
tár mellett szolgáltam.  

• Kérlek, beszélj arról, hol végezted az iskoláidat?

- A helyi gimnáziumban, a néhai Ságváriban 
fejeztem be középiskolai tanulmányaimat, utána 
pedig több-kevesebb sikerrel, de jártam Kecske-
métre, majd Egerbe is. Utóbbi helyen szereztem 
egy gazdasági-informatikus szakmát, melyben 
nem igazán dolgoztam, de mégis többször hasz-
nát vettem a későbbiekben.

Azután már dolgozni kezdtem, el is költöztünk 
a párommal Budapestre, de egy rövid időszakot 
követően visszatértünk, és itt találtunk munkahe-
lyet magunknak. Pár év múlva elvégeztünk közö-
sen egy újságíró-iskolát, ahol sportújságíró-szer-
kesztő lettem, majd ismét eltelt két év, és elkezd-
tem az Egri Hittudományi Főiskolán a kateké-
ta-lelkipásztori munkatárs szakot, melynek ta-
valy értem a végére. 

• Gyermekkorod óta ismer-
hettünk, hiszen egész kisisko-
lás voltál, amikor már az ol-
tárnál szolgáltál. Szüleid ha-
tása volt, vagy ki és mi inspi-
rált, hogy vasárnapról vasár-
napra ministráltál?

- Valamikor elsős vagy má-
sodikos koromban szüleim be-
írattak hittanra, ami akkor még 
délután, fakultatív módon zaj-

Mint az egész Egri Főegyházmegyében mindenütt, úgy egyházközségünkben is 
2014. Krisztus Király ünnepén tette le az esküt az új képviselő-testület 22 tagja. 
Az alakuló ülésen megválasztották a világi elnököt, Szabó Zsolt személyében. 
Őt szeretném bemutatni a Harangszó olvasóinak. 

Véletlenek nincsenek 
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ra ő egy olyan összetett személyiség, aki 
egyszerre pap, barát és gondoskodó, vé-
delmező báty. Összhangban voltak szavai 
a tetteivel, és soha nem csalódtam benne. 
Tisztelem őt, és felnézek rá a mai napig.

Hogy neki köszönhető-e, nem tudom, 
de az tény, hogy a gimnázium első évé-
ben meg voltam győződve arról, hogy 
pap leszek. Még a második választha-
tó idegen nyelv is a latin lett, mivel a 
kispapok úgyis tanulnak latint, és leg-
alább előnyben leszek a többiekhez ké-
pest – gondoltam akkor. Aztán ez a hi-
vatástudat egyre gyengébb lett, és idő-
vel teljesen alábbhagyott. 

• Középiskolás korodban egy nagyon 
jó ifjúsági csoport volt a plébánia közös-
ségében. Ott találtál feleséget is, Erika 
személyében. Kérlek, beszélj erről. 

- Igen, köszönöm a kérdést, mert ez 
nagyon fontos nekem. Egyfelől a csalá-
dom, másfelől a fiatalkori társak, bará-
tok – mindkettő innen indult. Valóban, 
életem legfontosabb személyét találtam 
meg kis feleségemben. No persze, ezt ak-
kor még nem tudtam, mivel mint minden 
fiatal, éltem az életem, mit sem sejtve.

Ő valahogy mégis más volt. Megmarad-
tunk egymás mellett, bármi is jött szem-
be, ami mai fejjel visszagondolva nem 
volt véletlen. Véletlenek pedig egyéb-
ként is tudjuk, hogy nincsenek. 17 éves 
korom óta - immáron tizenöt éve - alko-
tunk egy párt, és 7 éve vagyunk házasok.

Akkor már felszentelték a Szent Csa-
lád-templomot, de mi fontosnak tartot-
tuk, hogy ott legyen a házasságkötésünk, 

Jelenleg itt tartok, így lettem gazda-
ságis számítástechnikusból 10 év alatt 
hitoktató, de szerintem ez még mindig 
nem a vége…

• Mivel foglalkozol, hol dolgozol?

- Érdekes kérdés, mert amikor össze-
állt az új testület, akkor még üzemveze-
tő voltam egy mosodában. Utána dol-
goztam a plébánián - elsősorban irodai 
feladatokat végezve - majd ahol éppen 
szükség volt rám, ott segítettem. Most 
pedig már főállású hitoktatóként próbá-
lom átadni az ismereteimet a gyerekek-
nek, és persze emellett, ha marad időm, 
akkor továbbra is segítek a plébániai fel-
adatokban. 

• Melyik atya volt rád a legnagyobb 
hatással, s gondolkodtál-e egyházi szol-
gálaton? 

- Bármelyik atyától - akivel valaha ta-
lálkoztam, és a köszönésen kívül több 
kapcsolatom volt - mindtől tanultam va-
lamit. Legyen az főiskolai tanárom, vagy 
barcikai szolgálatot teljesítő pap. Ez nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy csak jót, mert 
akad rossz példa is, de nem hiszem, hogy 
ezzel az érzéssel egyedül vagyok. 

Ugyanakkor mindenképpen ki kell 
emelnem Pásztor Pascal atyát, akitől 
véleményem szerint a legtöbbet kaptam 
és tanultam.

A lázadó kamaszkor természetesen 
engem sem került el, és ő akkor volt itt 
Barcikán. Nyilván sokakban felmerül a 
kérdés, hogy miért ő az, akit kiemelek? 
Erre azt tudnám mondani, hogy számom-
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átélhetek, átélhetünk.
Persze, akadnak nehéz periódusok is, 

amikor a hiszti vagy a gyermeki öntudat 
egy picit önálló életre ébred, de mindig 
megállapítjuk, hogy ez az, amit szeret-
nénk még sokszor és sokat átélni. Gya-
korta előveszem én is gyermeki mivol-
tomat, és teljesen hihetetlen szituációk-
ba megyek bele, de mindezt akarattal és 
tudatosan, hiszen véleményem szerint a 
lurkók a „szülői gyermekiségből” profi-
tálnak a legtöbbet. 

• Személyedben a testület legfiatalabb 
tagját választotta világi elnöknek. Mik 
a terveid, milyen elnök szeretnél lenni?

- Elérkeztünk a legérdekesebb és egy-
ben legösszetettebb kérdéshez. Lassan 
egy éve tanulok, és tapasztalatokat gyűj-
tök az egyházközségünkről, és bizony 
akadnak „érdekes” dolgok. Az alapve-
tő probléma valahol onnan indul, hogy 
mindenkinek megvan a maga baja, ami 
önmagában még nem egy kezelhetetlen 
nehézség, csak ebből adódóan néhányan 
nem csapatban gondolkodnak. Végtére 
is, ez egy egyházközség! Benne van a 
nevében: közösség. Ez lenne a legfon-
tosabb: együtt kellene a problémákat 
megoldani, és nem másokra várni, vagy 
mutogatni. Bele vagyunk temetkezve a 
sérelmeinkbe, és nem látunk tovább az 
orrunknál. Gyorsan hozzáteszem, hogy 
nem ennyire pesszimistán látom a hely-
zetet, sőt! Csak ezt mindenképpen el sze-
rettem volna mondani. 

Elkezdtünk nyáron egy olyan folyama-
tot, melyből hosszú távon szerintem csak 

ahol felnőttünk, és először találkoztunk 
- valamikor 20 évvel ezelőtt - a Szent 
Teréz-templomban. Engedélyt kértünk 
Iváncsy Balázs atyától, hogy a mindket-
tőnk életében fontos szerepet játszó Pas-
cal atya legyen az eskető. Természetesen 
tudtuk, hogy nem az a lényeg, ki ad össze 
minket, hiszen a szentségek közül a há-
zasság az egyetlen, melyet nem egyhá-
zi személy szolgáltat ki, hanem a jegye-
sek egymásnak, ő „csak” közreműködő. 

Mégis úgy éreztük, hogy az a nem ke-
vés munka, melyet jó felnőtté válásunk 
rögös útján elvégzett, feljogosítja, hogy 
életünk egyik legfontosabb pillanatában 
jelen legyen.

Bizton mondhatom, hogy szüleimen 
kívül Era az, akinek a legtöbbet köszön-
hetek az életemben. Egyrészt ő egy ki-
csivel idősebb tőlem, ami mára már nem 
lényeges, de akkoriban nagyon fontos 
volt. Persze ezt sem tudtam akkor még. 
Ő volt az, aki mindig terelgetett és bizta-
tott, amikor kellett. Különös érzéke van 
ehhez, igazán jó feleség. Hálás vagyok 
a sorsnak, tehát Istennek, hogy mellet-
tem van! 

• Egy gyönyörű kisfiatok született. 
Hogyan élted meg az ifjú trónörökös 
érkezését?

- Igazán leírhatatlan dolog! Azt hiszem, 
a legtöbbünknek mindez nem újdonság, 
de mégis valahogy a mai napig csodál-
kozva nézem Boldizsárt, ahogy jön-megy, 
szaladgál és érdeklődik a világ ismeret-
len dolgai felől. Óriási élmény és katar-
zis minden nap, melyet 2012 nyara óta 
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gem ből kifolyólag nagyon szeretem pél-
dául a focit. Csinálni és nézni is. Igaz, 
aki ismer, az láthatja, hogy a foci nézé-
se jobban megy, mivel nem túl sportos 
az alkatom. No, ettől függetlenül űzni is 
szeretem, csak időm nem sok jut rá. No 
de a nézésre sem jut sokkal több, mert 
az idejét sem tudom, hogy mikor láttam 
utoljára egy jó focimeccset az elejétől a 
végéig. Talán a júniusi BL-döntő volt az. 

Olyan, hogy szabadidő, sajnos nem 
sok van, mondhatni, egyenlő a nullával. 
Illetve, ez így nem igaz, mert van sza-
badidőm, de azt igyekszem a családdal, 
a gyermekkel tölteni. Nem a tévé előtt 
ülve, hanem tartalmasan eltöltve. Kint 
játszunk a kertben, vagy bent a lakásban. 
Mindegy, csak együtt legyünk. 

• Milyen egyéb terveid vannak?

- Konkrét, határozott terveim nincse-
nek, inkább irányok, hogy merre szán-
dékozom, szándékozunk haladni. Azt 
mindenképp megemlítem, hogy szeret-
nénk, ha bővülne a család, és lennének 
még gyermekeink. Végtére is, ez a csa-
lád elsődleges küldetése, ahogyan Mózes 
első könyve is mondja: „Szaporodjatok, 
sokasodjatok, s töltsétek be a földet.”

• Köszönöm a beszélgetést. Várjuk fia-
talos, lendületes munkádat, a plébános-
nak nyújtott segítséget, és a hívek gond-
jainak, bajainak képviseletét az egyház-
tanácsban. Még egyszer gratulálunk, és 
sikeres szolgálatot kívánunk az egyház-
község tagjai nevében is.

Govka

haszna lesz az egyházközségnek. Szervez-
tünk egy családos tábort Tokajban, ami-
nek abszolút pozitív volt a visszhangja. 
Azokra a családokra, akik ott voltak, és 
persze azokra is, akik nem tudtak eljön-
ni, úgy gondolom, lehet építeni a jövőt. 
Ebből a magból szép és bő termés lehet.

Aztán van itt még valami. Az egyik 
gondolatom - hónapokkal azelőtt, hogy 
beválasztottak a testületbe - az volt, hogy 
milyen jó lenne újra találkozni a régi cim-
borákkal, a már fentebb említett régi ifjú-
sági csoporttal! Sajnos ez azóta is toló-
dik, mivel az elnökké választással annyi 
új feladatom és kötelezettségem lett, ami 
mellett nem tudtam volna szívvel-lélek-
kel végigvinni ezt a „küldetést”.

Nagyon sokfelé szétfújt bennünket a 
szél, de azért néhányan most is aktív tag-
jai vagyunk az egyházközségnek. Sze-
retném felkeresni a városunktól távol 
élőket, hogy összejöjjünk egyfajta „osz-
tálytalálkozóra”, az ittmaradottakat pe-
dig szeretném egy kicsit szorosabb, még 
aktívabb kapcsolatra buzdítani. 

Fiatalokra és családokra építeni. Ez 
lehetne egyfajta mottója is terveimnek.
Félreértés ne essék, ez egyáltalán nem azt 
jelenti, hogy az idősekre nincs szükség! 
Igenis szükség van rájuk, csak látni kell 
azt a nagyon nem elhanyagolható tényt, 
hogy egy kicsit elöregedett az átlagélet-
kor, muszáj ezen változtatni. 

• Vane hobbid, szabadidődben mit 
csinálsz?

- Hobbija szerintem mindenkinek van, 
így nekem is. Sportújságírói vég zett sé-
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Barna István

A választott testületi tagok bemutatkozása

1947-ben Miskolcon születtem. Római katolikus családban nőt-
tem fel. Nős vagyok, van egy lányom és két unokám. Már nagyon 
régen részt veszek az egyházközség életében. Mint egyháztanács-
tag most töltöm a második ciklusomat, és koromnál fogva az utol-
sót. Plébániai gondnokként szeretném a munkámat úgy végezni, 
hogy az Isten dicsőségét és az emberek megelégedését szolgálja. 

Dr. Dósa Ágnes

Miskolc-diósgyőri születésű vagyok. Gyermek- és diákéveimet 
ezen a szép helyen töltöttem szüleimmel együtt. A debreceni 
Svetits Katolikus Gimnáziumban érettségiztem, majd a Miskol-
ci Egyetemen végeztem a jogi karon.
Kazincbarcikán - amit nagyon megszerettem - házasságkötésem 
óta, immár 22 éve élek családommal együtt. Férjem Dr. Spisák 
Sándor büntető ügyszakos bíró a Miskolci Törvényszéken. Gyer-
mekeink - akik az egyházközség „szeme láttára” cseperedtek fel - 

Bóna Judit

20 éve élek Kazincbarcikán. Egyházközségünk tagjaként már a 
kezdetektől igyekszem aktívan részt venni a közösség feladatai-
ban. Hittant tanítok általános iskolákban, s munkám során fon-
tos feladatomnak tekintem a hitismeretek átadása mellett, hogy 
a gyerekeket az evangélium üzenete által közelebb vigyem Is-
tenhez. A képviselő-testületnek második ciklusban vagyok tag-
ja, ahol elsősorban a hitoktatási és a liturgikus munkacsoport fel-
adatait látom el. Részt vállalok más területek munkálataiban is: 
programok szervezése és lebonyolítása, testvéreink személyes 
megszólítása, közösség építése és templomaink körüli munkák elvégzése. Hosszú 
távú célként egy olyan egyházközség kialakítását tekintem, ahol a lelki élet mellett a 
hit által a kölcsönös szeretet és megbecsülés, az összetartás, a közösen végzett mun-
ka viszi előre életünket.
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a 19 éves Réka, az egri főiskola másodéves magyar-énektanár szakos hallgatója, és a 
17 éves Máté, aki 11. osztályos a miskolci Fráter György Katolikus Gimnáziumban. 
Jómagam – csakúgy, mint férjem – 22 éve vagyok büntető ügyszakos bírája a Mis-
kolci Törvényszéknek.
Rendkívül fontosnak tartom - családommal együtt - a keresztény értékrendet, az egy-
házközséghez való tartozást, ezért képviselő-testületi tagságom idején sokéves jogi, 
igazságszolgáltatási tapasztalataimat - de bármely más irányú tudásomat is - igyek-
szem majd a közösség szolgálatába állítani.

Horváth Terézia

Az Avilai Szent Teréz-templomban kezdődött keresztény életem, 
melynek azóta is meghatározó szerepe van az életemben. Kazinc-
barcikán születtem, azóta is itt élek, itt kereszteltek. Az egészség-
ügyben dolgozom - mint gyermekkörzeti asszisztens - immár 26 
éve. Judit nevű lányom 33 éves, jelenleg Angliában él és dolgozik.
2004-ben vettem részt a cursilló háromnapos lelki felkészítésén. 
2005-ben Babik Katalin testvéremmel együtt ismerkedtünk meg 
az ACR (Krisztus Király Szolgálói Világi Intézmény) közösség-
gel, melynek örökfogadalmas tagjai vagyunk 2011.10.15.-től. 2013-tól a plébánián 
irodai segítőként tevékenykedem.
2014-ben újra bizalmat szavaztak a kedves hívek, így ismét helyet kaptam a képvi-
selő-testületben. Feladatom: az urnatemető, a városi- és a herbolyai temető, valamint 
a gondnoki és irodai feladatokban való segítés.
Megköszönöm a kedves hívek bizalmát. Szeretném a rám bízott feladatokat szere-
tettel, a jó Isten dicsőségére és mindenki megelégedésére végezni.

Halásziban születtem, egy szigetközi Mosonmagyaróvár melletti 
településen. Vallásos családban nevelkedtem két fiútestvéremmel, 
akik jelenleg is a szülőfalunkban élnek. Ruhaipari szakközépis-
kolát végeztem, technikusként dolgoztam Mosonmagyaróváron, 
majd az itteni Habselyemben. 1978-ban házasodtunk össze a fér-
jemmel, és akkor kerültem Borsod megyébe, Rudabányára. 1986-
ban Kazincbarcikára költöztük. Két fiunk született, jelenleg 36 és 
33 évesek. Sajnos a férjem 2001-ben elhunyt.
1996-ban alakult egyházközségünkben a karitászcsoport, azóta 

tevékenyen részt veszek a munkákban. A nyugdíjas klub 2004-es megalakulása óta 
sok programot szerveztünk idős embereknek. Van egy hároméves fiú unokám, aki 

Jancsurák Lajosné
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Józsa István
1970-ben születtem Sajószentpéteren. Gyermekkoromat Galvá-
cson töltöttem szüleimmel és két testvéremmel. A Szendrői Ál-
talános Iskola után tanulmányaimat Nyíregyházán folytattam a 
Vasvári Pál Gimnáziumban, a Magyar Honvédség II. sz. Katonai 
Kollégiumában. Érettségi után autóvillamossági műszerész szak-
mát szereztem. Edelényben helyezkedtem el, majd hét hónapig a 
Borsodi Hőerőmű Szállítási Osztályán dolgoztam. Ezt követően 
1991-től az Országos Mentőszolgálat ápolójaként szakápolói ok-
levelet szereztem. Az OMSZ kötelékében kilenc évet töltöttem. 
Közben 1993-ban megnősültem, és Kazincbarcikára költöztünk. 1999-ben munka-
helyet váltottam, s azóta az edelényi Fogyatékosok Otthonában dolgozom ápolóként, 
illetve lakóotthoni segítőként. Itt szociális szervezői oklevelet is szereztem, miköz-
ben elvégeztem az Egri Egyházmegye teológiai tanfolyamát, és a Magyar Cserkész-
szövetség segédtiszti képzését is.
Három gyermekem született, Viktória (22), Judit (16), és Péter Ferenc (12). Több 
helyen jelentek meg verseim, négy évig a „Galvács Öröksége” Kulturális Egyesü-
let lapjának voltam a szerkesztője.
2001-től a 165. sz. Jókai Mór Cserkészcsapat programszervezője, majd parancsnok-
helyettese, 2009-től parancsnoka lettem. A csapat 2001-től több mint 670 program-
ban vett részt, benne 15 jól sikerült, eredményes táborral. 2005-től a „Tábortűz” Ka-
zincbarcikai és Berentei Gyermekekért Alapítvány elnöki tisztét is ellátom.
Az elmúlt 15 évben munkahelyem és családom mellett a cserkészet tölti ki az éle-
temet. Egyházunk életében és Krisztus követésében e kis csapattal szeretnék minél 
teljesebben részt venni.

Gyermekkoromat Edelényben töltöttem, ott végeztem általános- 
és középiskolai tanulmányaimat is. Itt kezdtem el képesítés nél-
küli tanítóként a munkámat. Nagyon megszerettem a pedagógus-
pályát, ezért elvégeztem az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolát 
földrajz-rajz szakon. Ezután - mivel iskolavezetőnek neveztek ki 
Nyomáron, ahol csak alsós gyermekek voltak - diplomát szerez-
tem a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán.
1976-ban kerültem Kazincbarcikára. Itt családot alapítottam, s ma 

bearanyozza a napjaimat. Örömömre szolgált, hogy jelöltek és megválasztottak kép-
viselő-testületi tagnak. Megtiszteltetésnek veszem, és igyekszem a karitatív csoport 
munkáját segíteni.

Kerékgyártó Emerencia
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2 felnőtt lányom és 3 fiúunokám van. 25 évig tanítottam, melynek utolsó 10 évében 
párhuzamosan bútorkereskedelemmel foglalkozó vállalkozást is vezettem. 2000-ben 
a pedagógus-leépítések miatt abbahagytam a tanítást, és azóta csak a családi vállal-
kozásban dolgozom.
Az egyházzal való kapcsolatom 2005-ben erősödött meg, amikor elvégeztem Eger-
ben a cursillót. Ezután vált szorossá a kapcsolatom az akkor még Kazincbarcikán 
csak a Don Bosco Iskolát fenntartó szalézi szerzetesekkel, akiknek a fiatalok meg-
mentésére irányuló tevékenysége nagyon megérintett.
Pár év elteltével ismerkedtem meg Böjte Csaba ferences szerzetessel, aki hasonló 
gyermekmentő munkát végez, főleg Erdélyben. Ma 83 otthont tart fenn jó szándékú, 
együtt érző emberek adományaiból. Néhány találkozás után váltam magyarországi 
missziósává, mára pedig már munkatársává.
A 2014-es egyháztanács-választáson ért az a megtiszteltetés, hogy Gábor atya meg-
kért, mint egyháztanácstag ápoljam tovább a Szent Család-templom kertjét, melyet 
én gondoztam, amióta a szabadtéri keresztutat felszentelték. Ez azért volt nagy for-
dulópont számomra, mert a stációk képeinek tervezésére és megrajzolására engem 
bízott meg akkori plébánosunk, Balázs atya.
Az edelényi és a mályi templom felújítási munkálatainál a freskók restaurálásában és 
a díszítő munkálatokban már részt vettem, de az, hogy a márványba vésett keresztúti 
képek megrajzolásával megbíztak, ez számomra újabb nagy kegyelem.

Kriston Tamás 

47 éve élek Kazincbarcikán. A középiskolát is itt végeztem az egy-
kori Ságvári Endre Gimnáziumban. Ezt követően magyar-könyv-
tár szakos tanári diplomát szereztem Nyíregyházán. Jelenleg Szu-
hakállóban tanítok. Az oktatás mellett 14 éve dolgozom az egri 
Szent István rádiónál, ahol szerkesztő-riporterként és hírszerkesz-
tőként tevékenykedem. Az egyházközség képviselő-testületében 
elsősorban a média területét tartom feladatomnak, s remélhetően 
szorosabb kapcsolatot sikerül kiépíteni a Szent István rádióval is.

Lempochner Zsolt
1973-ban születtem Kazincbarcikán. Érettségi után vegyipari gé-
pésztechnikus képesítést kaptam. Fiatalon (21 évesen) alapítottam 
családot. Induló vállalkozásunkban dolgoztam, miközben családi 
házunkat építettem. Vállalkozásunk kisüzemi sörgyártással és ét-
termi vendéglátással foglalkozott. A sörfőzés művészete nemcsak 
a munkám, hanem a hobbym is lett. Ebből adódóan szakmailag is 
képeztem magam. Budapesten a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 
Szakközépiskolában söripari szakképesítést szereztem.



104  ___________________________________________________________ 

Isten kegyelméből négy gyermekünk született, két lány és két fiú. Családi életünk 
azonban az idők folyamán megromlott, majd békésen elváltunk. Az ezt követő kor-
szakomban a lelki nehézségeim mellett az akkori gazdasági válságot egy komoly 
árvíz is tetézte. A hitem viszont sosem hagyott el, ami hatalmas erőt adott nekem!
Amikor plébánosunk, Vitális Gábor atya felvetette annak lehetőségét, hogy tagja 
lehetnék egyházközségünk képviselő-testületének, akkor a megtiszteltetés mellett 
a feladattal járó felelősség érzése kicsit bizonytalanná tett. Életvitelemből adódó-
an rendkívül kevés szabadidővel rendelkezem. A kihívások ellenben mindig érde-
keltek, és ez a szép feladat - hogy segítsem Gábor atya munkáját, egyházközségünk 
életét - arra ösztönzött, hogy megpróbáljam. A rám bízott feladatokat örömmel tel-
jesítem, jól érzem magam e keresztény közösségben. Lehetőségeimhez képest lehet 
rám számítani, és a „sziklára épült házat” szeretném én is tovább építeni, szépíteni, 
jó keresztény ember módjára Isten segedelmével.

Mihaleczku Józsefné
1970-től élek a városban, s itt történtek életem fontosabb esemé-
nyei is. Itt voltak a munkahelyeim, itt éltünk a férjemmel 30 bol-
dog évet. 12 éve a férjem az itteni temetőben nyugszik. Itt szület-
tek a gyermekeink is. Közülük csak a legidősebb fiam él családjá-
val a városban. Kisebb fiam és lányom Dunakeszin, illetve Buda-
pesten találtak munkahelyet és otthont.
Az egyháztanács munkájában a harmadik ciklusban veszek részt. 
Képzettségem miatt leginkább a pénzügyi és könyvelési feladatokban 
tudok segíteni, de szívesen részt vállalok olyan dolgokban is, ahol a 
két kezemre és teljesítőképességemre van szükség. Megtisztelő számomra az egyház-
tanács munkájában való közreműködés. Igyekszem a testületnek hasznos tagja lenni.

Dr. Sulyok Tamás
1978-ban születtem. Gyermekkorom óta Kazincbarcikán élek. Édes-
apámat 2006-ban magához szólította az Úr. Édesanyámmal lakom, 
nőtlen vagyok. Miskolcon jogi diplomát szereztem, majd 2008-ban 
az Egri Hittudományi Főiskola hittanár-nevelő szakát, valamint ké-
sőbb, annak mesterképzését is elvégeztem. Korábban jogi területen 
dolgoztam, immáron a harmadik évemet kezdem a hitoktatásban. 
Kazincbarcikán az óvodai katekézis terén kaptam lehetőséget, illet-
ve vidéken, általános iskolákban tanítok.

Gyermekkorom óta ministrálok, valamint áldoztatói kisegítő megbízással rendelke-
zem. A szentmiséken, idősotthonokban és a helyi kórházban egyaránt kiszolgáltatom 
az Oltáriszentséget. Ezen feladatomból adódóan az egyházközség karitatív munka-
csoportjába kaptam besorolást. Tagja vagyok a cursillo lelkiségi mozgalomnak és a 
karitászcsoportnak.
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Szűcs Mátyás
1982-ben születtem Kazincbarcikán. Születésem óta Kazincbarci-
kán élek, egyedülállóként. Szüleimnek köszönhetően bölcső-ke-
resztényként nőttem fel, amiért a mai napig hálás vagyok nekik. 
Örömömre van, ha az egyháznak segíthetek, mert ezzel Isten út-
ját járom, és Őt szolgálhatom. Napjaim számottevő részét a vál-
lalkozásom tölti ki, amelynek kapcsán többször is részt vehettem 
templomunk szépítésében. A feladatok közül temetőink, valamint 
elhunyt Juhász atya sírjának gondozását vállaltam.

Tompa István
58 éves vagyok, nős, két fiam van. A nyolcvanas évek közepétől 
kapcsolódtam be az egyházközség munkájába. Elsősorban kántori 
feladatokat vállalok Berente és Sajógalgóc szolgálatával. A képvi-
selő-testület tagja voltam, vagyok, és az előző ciklus világi elnö-
keként tevékenykedtem. 
12 éves korom óta kántorizálok. Elsődleges feladatomnak tartom, 
hogy a liturgiák zenéje mellett a komolyzene is megszólaljon a fel-
szentelt falak között. Mindkét templom orgonáinak és egyéb hang-
szereinek beszerzését irányítottam. Zenei programokat is szervezek, és a Szent Csa-
lád-templom Ifjúsági Ének- és Zenekarának vagyok a vezetője, mintegy húsz év óta.
Tagja vagyok az újjáválasztott képviselő-testület hitoktatási bizottságának, így elindí-
tottam egy „5 perces hittan”nak nevezett kis előadássorozatot, melyekben a vasárna-
pi diákmise előtt öt perccel az adott evangéliumról beszélek egy kicsit, más megkö-
zelítésben. Nagy szükség van arra, hogy elsősorban fiataljainkban jobban elmélyül-
jön az evangélium üzenete.

Szabó Ede
1954-ben születtem Debrecenben. Egyéves koromtól Kazincbarci-
kán élek. Szüleim nem voltak vallásosak, így 52 éves koromig Is-
ten nélkül éltem. 2006-ban Jézus hívó szavára megtértem, és még 
ebben az évben elsőáldozó lettem, feleségemmel együtt bérmál-
koztam, és rendeztük a házasságunkat Isten színe előtt. 41 éve va-
gyunk házasok. Egy 39 éves nőtlen fiunk és egy 37 éves férjezett 
lányunk van, ahol három unokánk született. Ők is szentségi házas-
ságban nevelik gyermekeiket.
Egyházunkon belül a cursillos közösségben, a Rózsafüzér Társulatban, a karitászcso-
portban, valamint a Szent Család-kórusban ténykedünk feleségemmel együtt.
Miután a szervezési munkákban szívesen veszek részt, így már az előző ciklusban is 
megválasztottak egyháztanácstagnak, mely számomra most is nagy megtiszteltetés. 
A hívek bizalmát további munkámmal, keresztény életemmel szeretném meghálálni.
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2015. június 8-án elkezdődött a Don Bos-
co Sportközpont építése.

Hírek, közérdekű információk

2015. augusztus 25-27-én 
Vadnán animátortábort ren-
deztünk. A több mint 20 fi-
atal résztvevő - reményeink 
szerint - a következő évek 
ifjúsági és segítő csoportja 
lehet a felnőttek mellett a 
programok lebonyolításában.

Július 27-31-e között Egerben 
táborozott 44 gyermek és fiatal  
Andrásfalvy János atya és Jani 
Áron vezetésével. A rossz időt 
feledtette a gazdag program, és 
mindenki nagyon sok élménnyel 
tért haza. A finom reggeliről és 
vacsoráról Krokaveczné Marika 
néni gondoskodott Komódi Vik-
tória segítségével.

Az augusztus 20-i szent Jobb-körmeneten 
7 fő képviselte egyházközségünk karitász-
csoportját. egyházmegyénk karitásztagjait 
különbusz szállította Budapestre, és felejt-
hetetlen élményt jelentett az ünnep mind-
annyiunk számára.

2015. augusztus 25-én Soós Csilla művésznő 
behelyezte a Szent Család-templom gyóntatóhe-
lyiségébe a kazincbarcikai Szent József Szalézi 
Rendház Don Bosco bicentenáriumi emlékét, a két 
ólomüvegablakot. Az ablakok megáldása decem-
ber 8-án 17 órakor lesz.
Az ólomüvegablakok Don Bosco gyóntató és lel-
ki vezető tevékenységét jelképezik. A december 8-i 
megáldás jelképes dátum, hiszen Don Bosco 1841-
ben ezen a napon találkozott Garelli Bertalannal, 
akivel elindul ifjúságnevelő oratóriumi munkája, és 
ezen a napon nyitja meg a Szentatya az Irgalmas-
ság évét. Ezen a napon mi Don Bosco Isten irgal-
masságát közvetítő oratóriumi tevékenységéről, az 
oratórium alapításáról és a lelki vezetés fontossá-
gáról kívánunk megemlékezni.

2015. augusztus 30-án a 
szent Család-templom ven-
dége volt Böjte Csaba és Bíró 
Antal - a 97 éves erdélyi fe-
rences - akik a fél 11-es szent-
misét celebrálták.

Október 25-én tartjuk egyházközségünk-
ben a hagyományos – immár 20. alkalom-
mal megrendezett – Idősek napi ünnepséget.

November 22-én emlékezünk Szent Erzsé-
betre, a Karitász védőszentjére. 500 db szent 
erzsébet-kenyér szétosztásával hálánkat és 
köszönetünket fejezzük ki adakozóinknak, 
támogatóinknak.

Figyelem! Új honlapot indí-
tottunk www.plebania-barcika.
hu címen, melynek révén tá-
jékoztatjuk híveinket az egy-
házközség legfrissebb hírei-
ről, eseményeiről. A honlap 
szerkesztője Petróczi Gábor, 
a Szalézi Szent Ferenc Gim-
názium igazgatója.
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Az újság illusztrációit Hegedűs János grafikus készítette.

A Harangszó újság támogatására felajánlott adományok
2014.	november	1-től		2015.	augusztus	31-ig.

Ssz Név Helység Összeg Ssz Név Helység Összeg
1 Árvai	Bertalanné Eger 2 000 Ft 19 Lempochner	Györgyné Kazincbarcika 1 500 Ft
2 Balla	András Sajókaza 2 000 Ft 20 Magyar Zoltánné Ózd 500 Ft
3 Barkóczi	István	Ákos Törökszentmiklós 2 000 Ft 21 Májer	Györgyné Kazincbarcika 2 000 Ft
4 Bodó	Lászlóné Budapest 3 000 Ft 22 Molnár	János Kazincbarcika 2 000 Ft
5 Budai	Ferenc Kazincbarcika 1 000 Ft 23 Névtelen	támogató Eger 5 000 Ft
6 Névtelen	támogató Kazincbarcika 5 000 Ft 24 Pápai Mária Kazincbarcika 500 Ft
7 Császár Mátyásné Ormosbánya 3 000 Ft 25 Smolniczki	István Kazincbarcika 2 000 Ft
8 Dr.	Kohuthy	Erzsébet Budapest 5 000 Ft 26 Szabó Viktor Encs 2 500 Ft
9 dr.	Sasváry	Erzsébet Salgótarján 5 000 Ft 27 özv.	Szilágyi	Istvánné Rudolftelep 1 000 Ft
10 Halász	Judit Miskolc 2 000 Ft 28 Takács	Józsefné Rudolftelep 800 Ft
11 Feczkó	Mihályné Sátoraljaújhely 1 000 Ft 29 Tóth	Ferencné Kazincbarcika 3 000 Ft
12 Hollósiné Vadász Csilla Kazincbarcika 2 500 Ft 30 Tóth	Sándorné Kazincbarcika 800 Ft
13 Karsa Zsolt Kazincbarcika 3 000 Ft 31 Turai	Jánosné Bánhorváti 1 000 Ft
14 özv.	Kovács	Lászlóné Felsőtelekes 1 000 Ft 32 Veres Albert Kazincbarcika 1 000 Ft
15 Krámos	Istvánné Kisvárda 2 000 Ft 33 Veres Katalin Besenyőtelek 2 600 Ft
16 Krappai Ferencné Kazincbarcika 2 000 Ft 34 Virág	Jenőné Kazincbarcika 2 000 Ft
17 Ladó Lászlóné Budapest 1 000 Ft 35 Vitális	Istvánné Borsodnádasd 5 000 Ft
18 Lehota	Mihályné Kazincbarcika 2 000 Ft 36 Szalézi Társaság 4 000 Ft

Hálásan köszönjük a felajánlott segítséget!

Nyilvántartási szám: 69.869/96 Kiadó: Római Katolikus Egyházközség Kazincbarcika
Felelős kiadó: P. Vitális Gábor SDB plébános
Szerkesztő: Czakóné Bulla Magdolna E-mail: cebeem@freemail.hu

Szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa György út 35. Telefon: 48/512-396
Levélcím: 3700 Kazincbarcika, Rózsa út 12., Telefon: 48/800-888
E-mail: harangszo@vipmail.hu Web: http://www.plebania-barcika.hu/
Készült a Litoplan Kft. nyomdájában, 650 példányban.

Harangszó
időszaki lap






