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Időnként meg kell állnia az embernek visszate-
kinteni az elmúlt évekre és ezt nem nosztalgiából 
vagy magamutogatásból kell tennie, hanem ösz-
szegzésből és előretekintve. A jubileumok, kerek 
évfordulók jó alkalmak erre. Én a magam részéről 
mindenben a Gondviselő Isten akaratát látom, va-
lahányszor egy helyzet az életben nem a magam 
elgondolásából születik, hanem érzem a kegyelem 
segítő erejét. Majdnem a papságom felét a jelenle-
gi egyházközségekben töltöttem, a huszonkét év-
ből tízet. Még leírva is szép szám! Hálás vagyok a 
Jóistennek ezért, hogy így nyúlt bele az életembe, 
és püspök atyának is, aki annak idején azt mond-
ta, hogy itt öt egyházközségben nagyon kellene 
a segítség, s megkérdezte, hogy elmegyek-e oda. 
Azóta még egy község szolgálatába is beállított. 
Örömmel vállaltam az itteni szolgálatot, hiszen 
én is palóc vagyok, így szinte hazajöttem. Meg-
tapasztaltam a küzdelmet, amit az emberek azért 
vívnak e falvakban, hogy megmaradjanak és a 
közösségek végleg el ne tűnjenek. Sok embernek 
köszönhetően működnek az egyházközségek és 
a templomok. Nagyszerű és példamutató mun-
katársakkal áldott meg a Jóisten, akik nap, mint 
nap életet visznek az egyházközségekbe kitartó 
és áldozatos munkájukkal. A hat községben kö-
zel 100–120 embernek tudom megköszönni évről 
évre, amit tesznek saját közösségükért, sőt össze-
fogva néha a másik falu közösségéért is. Nagyon 
hálás vagyok, hogy támogatnak engem is a szolgá-
latomban. Sok eredménye van a közös munkának, 
s úgy érzem, kis lépésekkel, de mindig haladtunk 
előre. Persze tíz év ahhoz is elég, hogy válsá-
gos időszakok is legyenek, olyanok, amelyekkel 
szembe kell nézni vagy amelyek szembesítenek 

saját hibáimmal, akár nagyon fájdalmas módon 
is. Emberek vagyunk, s még nem szentek. Egyet 
kijelenthetek viszont, hogy a sebek ellenére, én 
nem érzek haragot senki irányában. Ugyanakkor 
bocsánatot kérek mindazoktól, akiknek én okoz-
tam csalódást vagy fájdalmat. Többször a kelleté-
nél hevesebben reagáltam bizonyos ügyekre vagy 
esetekre, s ez arra ösztönöz engem, hogy jobban 
figyeljek és hallgassak a Jóistenre és kevésbé a 
saját érzelmeimre vagy heves természetemre. Ez 
nekem is napi feladat, s nem könnyű feladat!

Mi a jövő, illetve van-e jövő? Úgy érzem, 
hogy mind egyénileg, mind közösségileg meg 
kell újulnunk. 

Aki szeretne szilárd értékekre építeni, annak 
nem lehet Istent sem kihagynia az életéből, kü-
lönben élete az árral sodródó élet lesz. Sokan 
nem foglalkoznak Istennel manapság, nem akar-
nak közösségi kapcsolatokat sem, pedig Jézus 
szándéka az volt, hogy ne hagyjuk ki a másik 
embert az életünkből, együtt építsük Isten orszá-
gát, azzal együtt, hogy tökéletlenek, bűnösök va-
gyunk. Jézus azért mondja, hogy a bűnösöket jött 
hívni, nem a tökéleteseket. 

Kellenek tehát a közösségek itt helyben is, 
melyben megújulhatnak egyházközségeink. 
Kell ifjúsági közösség, kell családok közössége 

és kell középkorúaknak és időseknek is közös-
ség. Ezért örülök, hogy már Karancsságon van 
Karitász, ahol minden korosztály megtalálhatja 
saját feladatát, de jó lenne akár énekkar, minist-
ránsok közössége, imaközösségek, bibliakörök. 

Ha érdektelenek vagyunk, akkor ne várjuk 
el, hogy életképes közösségünk legyen! Akkor 
eljuthatunk odáig, hogy templomunk bezár, fa-
lunk elhagyatott és élhetetlen hellyé válik. Nem a 
környezeten, nem a kormányon, nem a körülmé-
nyeken, nem a papon, hanem elsősorban rajtunk 
múlik. Azon múlik, hogy tudok-e a jóért tenni, 
áldozatot hozni. 

Megvan mindenkinek a saját feladata, amit 
a jövőért tennie kell! Ha közömbös vagyok, ha 
érdektelen, ha nekem mindegy, hogy a családom 
Istenre támaszkodó, hívő család-e, nekem mind-
egy, hogy van-e közösségem, ahová tartozom 
vagy nincs, akkor nagyot mulasztok! 

Elmulasztom a lehetőséget, a megújulásét, a 
jövő lehetőségét!

Szeretnék továbbra is sokat dolgozni a kö-
zösségekért, de csak, ha nem a közömbösséget 
látom, hanem a megújulás vágyát. Egy fecske 
ugyanis nem csinál nyarat, fogalmazhatnám meg 
tréfásan. Ébredjünk fel tehát, s döbbenjünk rá, 
hogy a jövő a mi kezünkben van, a Jóisten ránk 
bízta!

Hálás vagyok az itt töltött tíz évért, köszönet 
a Jóistennek és köszönet a sok jóakaratú ember-
nek! Ez a kis vissza- és előretekintés is erőt ad 
ahhoz, hogy új erővel és megújult hittel és lélek-
kel folytassam a munkát veletek és értetek addig, 
míg a Jóisten máshová nem hív.

Attila atya

2019. március 22-én Karancssá-
gon karitász csoport alakuló gyűlést 
tartottunk, Attila atya támogatásá-

val. A csoport a Bárka elnevezést 
kapta, amely támogató befogadást 
szimbolizálja. 2. oldal

Karitaszos gyereknap 
Karancsságon

Hála és 
köszönet

Csíksomlyó, 
pünkösdi búcsú

A csíksomlyói búcsú a széke-
lyek középkori eredetű fogadalmi 
zarándoklata. A történet 1444-ig 
nyúlik vissza, amikor IV. Jenő 
pápa körlevélben buzdította a hí-

veket, hogy legyenek segítségére a 
ferences rendnek a templomépítés-
ben. Az elvégzett munkáért cserébe 
búcsút engedélyezett.

Folytatás a 3. oldalon
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Július hónap végén újmi-
séket mutatott be Fehér Zoltán 
atya, akit 2019. június 15-én 
szentelt fel az esztergomi ba-
zilikában dr. Erdő Péter bíbo-
ros-prímás atya az Eszter gom-
Buda pesti Főegyház megye 
szol gálatára. Zoltán atya dré-
gelypalánki származású, nagy 
örömmel érkezett közénk és 
adott újmisés áldást mindazok-
ra, akik részt vettek a szomba-
ti és vasárnapi szentmiséken. 
Papi jelmondata: „Az Emberfia 
nem azért jött, hogy neki szol-
gáljanak, hanem, hogy ő szol-
gáljon és váltságul odaadja 
életét sokakért.” (Mk 10,45) 
Zoltán atya 2019. augusztus 1. 
napjától a budapesti Szent Ist-
ván Bazilikában teljesít kápláni 
szolgálatot. Imádkozzunk érte 
és minden felszentelt szolgálat-
tevőért, hogy az Istentől kapott 
küldetésüket be tudják teljesíte-
ni. Szolgálják Istent és ember-
társaikat és leljék sok örömüket 
a hétköznapokban és ünnepek-
ben egyaránt! 

Az 1. oldal folytatása
Megalakulásunk célja a segít-

ségnyújtás és a közösség meg-
tartása. Tevékenységünket ren-
dezvények szervezésében és az 
adományok koordinálásában kezd-
tük el. A Bárka Karitász Csopor-
tunk röpke negyedéves működése 
címszavakban a következő. Ren-
dezvényeink: egészségnap, gye-
reknap. Adományaink: negyvenkét 
család 0-3 éves korú gyermeke ré-
szesült élelmiszer adományban.

Százhúsz fő egyéb élelmiszer 
adományt kapott.  Pelenka-progra-
munkban hat család részesült. Heti 
egy alkalommal ingyenes turkálási 
lehetőséget biztosítunk. Húsz csa-
lád kapott bútort és háztartási cikk 
adományt. Bartus Balázska gyógy-
kezelésére adományt gyűjtöttünk, 
a kisfiú azóta túl van a barcelonai 
műtéten a sikeres gyűjtésnek kö-
szönhetően. 

Köszönet a segítőknek, tagok-
nak!

Csonka Kornélné, Csonka 
Mariann, Gazsi Beatrix, Csonka 
Laura, Oláh Károlyné, Bada Sze-
basztiánné Mónika, Dénesné Ma-
rika, Mangó Istvánné, Bartusné 
Tímea. Ifi tagjaink: Bada Bianka 
Dominika, Domonkos Petra, Oláh 
Mercédesz, Bada Mirella Blanka, 

Bada Döníz Abigél, Kiss Dorottya, 
Takács Bettina, Vidéki Veronika 
Mária, Kiss Viktória.

Oláh Borbála,
a Bárka Karitász Csoport vezetője

A felnőtt karitasz csoport meg-
kért, minket ifis karitasz csoportot, 
hogy szervezzük meg ezt a rendkí-
vüli gyereknapot. Mivel a csopor-
tunkban többen vannak, akik vet-
tek már részt többféle táborokban, 
így sokat tudtunk ezekből meríte-
ni. Az egész ötletelés egy délutáni 
napon kezdődött, amikor is össze-
hívtam az ifis csoportomat, amely 
jelenleg nyolc tagból áll. Kettő 
óra alatt kitaláltuk a játékokat, mi 

legyen a kaja, és hogy ki hol fog 
segítkezni.

Az időpontot volt a legnehe-
zebb meghatározni, hiszen töre-
kedtünk arra, hogy minden ifis 
tag ott tudjon lenni és segítkezni. 
Végül a nagy karitasz csoporttal 
egyeztetve július 15-én bonyolítot-
tuk le a programot. Az egész napot 
az elejétől a végéig megterveztük, 
miután papírra véstük a nap mene-
tét, azt ismertettem a felnőttekkel 
és Attila atyával. 

Reggel 10:00-kor kezdődött 
a program. Minden gyereket, aki 
megérkezett a focipályára, regiszt-
ráltunk, mert ez később fontos volt a 
sportversenyt miatt. Az ifis vezetők 

egy nagy körben állva vártuk őket, 
és ismerkedős játékkal indítottuk a 
napot, közel ötven gyermek rész-
vételével. Miután felélénkítettük a 
memóriánkat, kissé pörgősebb já-
tékokkal folytattuk (méta, foci. fo-
gócska). Legfőképpen a közös játé-
kokra törekedtünk, tapasztalatokból 
kiindulva ezt élvezik a legjobban 
a gyerekek. 13 óra körül került sor 
az ebédre, mely közkívánatra pap-
rikáskrumpli volt – melyet a nagy 
karitasz csoporttagok készítettek –, 
sikere hatalmas volt a hatalma-
sabbnál. Majd jégrémet osztottunk 
a gyerekeknek.  Miután mindenki 
jóllakott, összehívtuk a gyerme-
keket és Farkas Szilárd tanár úr 
segítségével zökkenőmentesen le-
játszottuk a közel egyórás sportver-
senyt. Később felmentünk az iskola 
udvarához, itt szintén játszottunk a 
gyerekekkel még egy kicsit.

Végül  17 órakor zártuk a napot 
közös, éneklős, szabadtéri szentmi-
sével. 

A program zárásakor a legna-
gyobb dolog az volt számunkra, 
hogy olyan boldogan mentek el 
a gyerekek, hogy köszönés előtt 
megkérdezték:vajon lesz még 
ilyen?

Bada Bianka Dominika

Karitaszos gyereknap Karancsságon

Újmisék egyházközségeinkben
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Csíksomlyó, pünkösdi búcsú

Az 1. oldal folytatása
Az 1990-es évektől kezdődően 

mára már az összmagyarság legje-
lentősebb keresztény eseményévé 
vált. A tatárjárás idejéből az írások 
említést tesznek még egy legendás 
lovagról – Szent László királyról - 
és az őt védelmező koronás szép 
királynőről, Szűz Máriáról is.

Június 7-én, egy esős hajnalon 
Attila atya vezetésével huszonegy 
hívő indult Erdélybe, a csíksomlyói 
pünkösdi búcsúba. Nagy várakozás-
sal tekintettünk az előttünk álló pár 
nap eseményeire. A hosszú – több 
mint 700 km-es – utazást néhány pi-
henővel szakítottuk meg. Gyönyör-
ködtünk a táj szépségeiben, rácso-

dálkoztunk a Királyhágó lankájára, 
a Bucin tetőn megállva megnéztük, 
hogy honnan indul kanyargós útjára 
a Kisküküllő. Este kicsit fáradtan 
érkeztünk meg Karcfalvára, ahol az 
Európa Panzióban volt a szállásunk. 
A helyiek meleg szeretettel vártak 
bennünket. Maradandó élményben 
volt részünk, mikor este ¾ 9-kor 
kimentünk a vasútállomásra, és be-
futott a „Zarándok vonat” magyar, 
székely zászlókkal integető embe-
rekkel. A helyiek fiatalokból álló 
fúvós zenekara a „Boldogasszony 
anyánk…” és a magyar Himnusz 
felcsendülő dallamaival köszöntötte 
az érkezőket.

Június 8-án  hajnalban keltünk, 
s 5 órakor nekiindultunk a több 
mint 20 km-es zarándokútnak. Na-
gyon szép kis falvakon mentünk 
keresztül, ahol szebbnél szebb 
„székely kapukat” láttunk. A nye-
reghez közeledve fantasztikus volt 
látni, hogy a szélrózsa minden irá-
nyából népviseletbe öltözött, vo-
nuló, imádkozó, éneklő emberek 
haladtak arcukon mosollyal.

A Kis- és Nagysomlyó-hegy 
közötti nyerget még az egy héttel 
megelőző pápai mise hangulata jel-
lemezte.  A mise elején Urbán Erik, 

az erdélyi ferences rendtartomány 
főnöke köszöntötte a zarándokokat. 
A szentmisét Pál József Csaba te-
mesvári megyéspüspök celebrálta. 
II. Szent János Pál pápától idézte, 
hogy „a jót lássuk meg a másikban”. 
Úgy vélte, hogy a múlton nem ke-
seregni kell, a múltból tanulni kell. 
Majd Széchenyit idézve mondta: 
„kővel dobálnak, mi a kövekből lép-
csőt építünk.” Magyarországot Áder 
János köztársasági elnök képviselte. 

Szavakkal elmondhatatlan az 
érzés, amikor több mint kétszáz-
ezer ember együtt énekel, imádko-
zik ki-ki a saját nyelvén. Jakubinyi 
György, a gyulafehérvári főegy-
házmegye érseke fogalmazta meg, 
hogy a Szűzanya tisztelete össze-
fogja a népeket. 

A mise alatt cseperegni kezdett 
az eső, de a szertartás ragyogó 

napsütésben fejeződött be. A részt-
vevők amilyen fegyelmezetten ér-
keztek, olyan fegyelmezetten, fel-
töltődve indultak haza.

A kegytemplomba is tettünk 
egy kis látogatást, ahol megcsodál-
hattuk az arany rózsát, melyet Fe-
renc pápa ajándékozott látogatása 
alkalmával.

Június 9-én reggel 8 órakor Attila 
atya által tartott szentmisén vettünk 
részt az 1444-ben épült karcfalvi 
műemlék erődtemplomban. Ezt kö-
vetően érdeklődés szerint több le-
hetőség adódott kirándulásra, a kör-
nyék bebarangolására: Gyilkos-tó, 
Békás-szoros, Szent Anna tó, Jézus 
Szíve kilátó, Székelyudvarhely, 
Csíkszereda. Csíkszeredán megcso-
dáltuk Makovecz Imre által tervezett 
Millenniumi templomot és Magyar-
országról a pápalátogatásra küldött 
két virágkarneváli kocsit, melyek a 
koronázási jelképeket és Szent Lász-
lót formázták meg. Útközben meg-
álltunk a „Hármaskereszt” emlék-
műnél, mely a csíksomlyói búcsút 
(1444), a honfoglalást (896-1996), 
és Márton Áron születési évszámát 

(1896) jelképezi. A nap végén kö-
zösen látogattuk meg László Zsolt 
helyi fazekas mester műhelyét, ahol 
lehetőségünk volt vásárlásra is.

Elérkezett június 10-e, a hazain-
dulás ideje. Ez az út is tartogatott 
meglepetéseket, programot. Far-
kaslakán megálltunk Tamási Áron 
síremlékénél, Korondon lehetősé-
günk volt megnézni a gyönyörű 
fazekas portékákat, és rácsodál-
kozhattunk a Tordai-hasadékra is, 
melyhez szintén egy Szent László 
legenda kapcsolódik.

Fájó szívvel vettünk búcsút 
Székelyföldtől, de a kapott, szer-
zett emlékeket magunkkal hoztuk, 
s örökre megőrizzük.

Scholtz Katalin
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Balatoni 

tábor
Július 8-án, hétfő reggel indul-

tunk útnak, a hat egyházközség mi-
nistránsai, bérmálkozásra készülő 
fiataljai és a minket kísérő felnőttek 
Siófok-Szabadisóstóra. Néhányan 
már vasárnap útra keltek, hogy fel-
állítsák a sátrakat, Velük Pákozdon 
találkoztunk, ahol végigjártuk a 
pákozdi csata emlékhelyét. A kiállí-
tások között volt, amelyik a NATO 
munkáját, a sorkatonaságot, az 
1848-49-es szabadságharcot mutat-
ta be.  A domb tetején lévő kilátóról 
gyönyörű látvány nyílt a Velen-
cei-tóra. Az emlékhelyről egy szé-
kelykapun át átsétáltunk a közelben 
lévő arborétumba és vadasparkba. 

Kora délután érkeztünk meg 
Szabadisóstóra, és miután minden-
ki elfoglalta a helyét, a bátrabbak 
megmártóztak a nem túl meleg Ba-
latonban.

 Másnap a délelőttöt a siófoki 
Galerius Fürdőben töltöttük. Dél-
után Attila atya szentmisét mutatott 
be, majd este Hegedűs Gergővel 
közösen tartott élménybeszámolót 
és vetítést a fatimai zarándoklatról.

Szerdán reggel vonatra száll-
tunk és meglátogattuk a balaton-
boglári Csavargőzös Hajómúzeu-
mot. Ezután kisvonat vitt el minket 
a kalandparkba, ahol sokféle 
programot kipróbálhattunk: volt 
bobpálya, gömbkilátó, trambulin, 
kötélpálya, íjászat. Délután érkez-
tünk vissza Szabadisóstóra, ahol 
szentmisén vettünk részt, majd újra 
megmártóztunk a Balatonban.

 A következő napon délelőtt a 
bérmálkozók bibliodrámán vettek 
részt Attila atyával, a többiek ad-
dig Boriskával szituációs játékot 
játszhattak. Később Klaudia néni 
tartott rendhagyó hittanórát min-
den fiatalnak. Ebéd után szentmi-
se  következett, majd egy érdekes 
vetélkedőn vettünk részt, Gergő 
szervezésében. 

Pénteken a rossz időjárás mi-
att újra meglátogattuk a Galerius 
Fürdőt, majd a délután pakolással 
telt. Az időjárás előrejelzés ugyan-
is szombatra esőt jósolt, ezért úgy 
döntöttünk, hogy pénteken kora 
este indulunk haza. Mielőtt útnak 
indultunk volna, értékeltük a tábort, 
és a vetélkedő eredményhirdetésére 
is sor került. Megtudtuk, hogy ki 
volt az őrangyalunk a hét során, és 
egy hatalmas öleléssel megköszön-
tük Attila atyának a tábort. 

Köszönjük a minket kísérő fel-
nőtteknek, akik egész héten értünk 
fáradoztak és köszönjük Attila 
atyának, hogy lehetővé tette a tá-
borozást!

Kasza Laura
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...Szent István koronázási 
palástja. A koronázási jelvények 
egyike. Azt az isteni segítséget 
jelzi, mely betakarja, oltalmazza 
a királyt, hogy betölthesse külde-
tését: az ország védelmét és a nép 
boldogulásának és üdvösségének 
szolgálatát. Eredetileg harang ala-
kú magyar miseruha (kazula), bi-
zánci selyemből, arany hímzéssel, 
amelyet 1031-ben adományozott 
I. Szent István király és Gizella 
királyné a székesfehérvári prépos-
ti templomnak. Palásttá alakítása 
a XII. századra tehető. Először II. 
(Kis) Károly (1385-1386) koroná-
zásánál említik A palást képprog-
ramja a keresztről uralkodó és taní-
tó Krisztus körül mutatja az Ó- és 
Újszövetség prófétáit, apostolait és 
a szenteket. Azt tanítja, hogy a föl-
kent király keresztként veszi vállá-
ra az uralkodás terhét, és Krisztus 
előtti felelősséggel a Szűzanya és a 
mennyország segítségével teljesíti 
szolgálatát. A palást hátán látható 
villa alakú kereszt mellett a szö-
veg: LIGNUM CRUCIS O SPES 
CERTA SALUTIS (‚Kereszt fája, ó 
biztos reménye az üdvösségnek’). 
A keresztre hímzett mandorlában 
Krisztus áll áldásra emelt kézzel, 
lábai alatt oroszlán és sárkány (az 
ördög jelképei). A mandorlában a 
szöveg: HOSTIBUS EN XRISTUS 
PROSTRATIS EMICAT ALTUS 
(‚Ellenségeit letiporván megdicső-
ül Krisztus’). Az álló Krisztustól 
jobbra, kissé följebb, a kereszt jobb 
szára fölött két  térdelő és  két ki-
terjesztett szárnyú angyal tart egy 
mandorlát, benne álló szent (Ke-
resztelő Szent János?), körülötte az 
evangélista szimbólumok. A man-
dorlában a szöveg: DAT SUMMO 
REGI FAMULATUM CONCIO 
CELI (‚a Nagy Királynak szolgál 
a mennyei gyülekezet’). Szim-
metrikus elhelyezésben a kereszt 
bal szára fölött két térdelő és két 
kiterjesztett szárnyú angyal tartja 
mandorlában Máriát. A mandorla 
szövege: EMICAT IN CELO SA-
NCTAE GENITRICIS IMAGO 
(‚fölragyog az égben a Szent Anya 
képe’). A kereszt két szára körül 
hármas gyűrűben próféták iratte-
kerccsel, apostolok és szentek, ösz-
szesen tizennyolc szent.

A belső körgyűrűben balról 
jobbra Habakuk, Nátán, Ezekiel, 
névtelen alak (Ozeás), Krisztus 
(PRINCIPIUM ET FINIS, ‚Kezdet 
és a Vég’ felirattal, kezében könyv-
vel), Dániel, Aggeus, Zakariás, 
Malakiás. A kereszt másik oldalán: 
Mikeás, Jónás, Abdiás, Jeremi-
ás, Krisztus (vállai mellett: A - Ω, 

kezében országalma), Izajás, Joel, 
Ámosz, névtelen alak (Báruk).  A 
próféták lábánál körbefutó betűsza-
lag: CASULA HEC OPERATA ET 
DATA ECCLESIAE SANCTAE 
MARIAE SITAE IN CIVITATE 
ALBA ANNO INCARNATION-
IS XPISTI M XXXI INDICCIO-
NE XIIII A STEPHANO REGE 
ET GISLA REGINA. (‚E kazulát 
István király és Gizella királyné 
készítette és ajándékozta a Fehér-
váron lévő Szűz Mária egyháznak 
a megtestesülés 1031. évében’).  E 
betűszalag alatt egy másik körgyű-
rűben a tizenkét apostol trónszé-
ken: Péter, Pál (tollal és könyvvel), 
János (tollal), Tamás (könyvvel), 
Jakab (könyvvel), Fülöp (könyv-
vel) (Krisztus mandorlában), Ber-
talan (áldást ad), Máté (tollal és 
könyvvel), Júdás Tádé (tollal és 
könyvvel), Simon (könyvvel), 
András (könyvvel). Középen man-
dorlában Krisztus trónon ül, bal 
térdén könyv, jobbját áldásra eme-
li. A mandorlában a körirat: SES-
SIO REGNANTEM NOTAT ET 
XRISTUM DOMINANTEM (‚a 
trón az uralkodó és országló Krisz-
tust hordozza’). A palást alján kö-
rökben: Névtelen (Szent Damján), 
Szent Kozma, Szent Pantaleon, 
Szent György, Szent Vince, Gi-
zella királynő, Imre herceg, István 
király, Szent István vértanú, Szent 
Kelemen pápa, Szent Sixtus pápa, 
Szent Kornél pápa, Szent Lőrinc 
vértanú. A szentek körképei között 
indadíszek és két-két madár (ga-
lamb?). 

E liturgikus ruhadarab monda-
nivalója  a keresztény teológia (val-
lási tanítás) tételeinek teljességét 
tartalmazza. Azt az új ideológiát 
ábrázolja közérthető képi nyelven 
- de az egyes mandorlák verses fel-
irataiban is megfogalmazva -, ame-
lyet a magyarságnak kényszerítő 
szükséggel át kellett venni ahhoz, 
hogy a keresztény Európa közepén 
nemzeti létét megalapozhassa.

A kazula nyilvánvalóan köthető 
volt az államalapító szent király 
személyéhez, ezt később uralko-
dóink egyike (valószínűleg a teoló-
giailag rendkívül képzett Könyves 
Kálmán), aki hangsúlyozni kíván-
ta, hogy az ő szellemi örököse, ko-
ronázási palásttá alakíttatta át. Így 
ez a pompás ruhadarab a mai napig 
jelképezi azt a roppant szellemi át-
alakulást, amely ezer évvel ezelőtt 
népünk fennmaradásának egyedüli 
záloga volt.

(forrás: Magyar Katolikus Le-
xikon)

Tőzsérné Dudás Erika

Szent Gellért azon szentek sorá-
ba tartozik, akik nem hazánk földjén 
látták meg a napvilágot, de életük, 
működésük és haláluk ide kapcsolja 
őket. Velence volt a szülőföldje. Öt 
éves volt, amikor szülei – édesapját 
Gellértnek hívták – áteveztek vele a 
Szent Márk székesegyházzal átellen-
ben lévő San Giorgio-szigetre. Úgy 
látszott ugyanis, hogy György nevű 
kisfiúk (Szent György napján szüle-
tett, ezért kapta a keresztségben ezt 
a nevet) nem marad életben. Foga-
dalmat tettek, hogy ha a gyermek a 
sziget bencés szerzeteseinek imájára 
meggyógyul, Istennek szentelik az 
életét, és mindjárt a monostorban 
hagyják. A gyermek fölgyógyult, ott 
maradt, és fokozatosan bevezették 
őt a kor szellemi és a Szent Benedek 
rend lelki életébe, fegyelmébe. 

Tizenöt éves lehetett, amikor 
édesapja Jézus iránti szeretetből 
szentföldi zarándoklatra indult. 
Társaival együtt elérte Palesztina 
partjait, ahol rabló arabok támadták 
meg őket. Csatára került a sor, s bár 
a támadókat megfutamították, édes-
apja holtan maradt a csatatéren. Az ő 
emlékére vette föl az ifjú György a 
Gellért nevet. Nem sokkal később az 
édesanyját is elvesztette.

Huszonöt éves korában rendtársai 
őt tették meg a monostor perjelévé, 
majd másodmagával Bolognába 
küldték, hogy később elfoglalhassa 
a kolostori iskola egyik tanári poszt-
ját. Harminckét évesen tért vissza a 
Szent György szigeti monostorba, de 
nem sokáig tanított, mert őt válasz-
tották meg szerzetestársai apátnak. 
Három  év múltán lemondott apáti 
tisztéről és a Szentföldre indult.

1015. február vége felé szállt ha-
jóra két társával, hogy Zárába (ma: 
Zadar) jusson, s onnan továbbha-
józzék Palesztina felé. De a kitört 
tengeri vihar miatt Isztria partjai 
felé sodródtak. Ott a Parenzo (ma 
Porec) melletti Szent András-sziget 
kikötőjében vetettek horgonyt és a 
sziget bencés monostorában találtak 
menedéket. A több hétre elhúzódott 
kényszerpihenő közben Gellértnek 
nemegyszer nyílt alkalma, hogy 
megbeszélje útitervét az ugyancsak 
ott időző Razina, más nevén Gauden-
tius pannonhalmi apáttal, aki szerette 
volna őt megnyerni magyarországi 
kolostoralapítási és térítői tervének. 
Gellért azzal a nem titkolt szándék-
kal engedett unszolásának, hogy Ma-
gyarországon keresztül könnyebben 
eljuthat majd a Szentföldre. Átkelvén 
a part menti hegyláncokon, majd 
a Dráván, 1015. május 3-án érkez-
nek Pécsre, Mór püspökhöz. Vele 
és Asztrik pécsváradi apáttal onnan 
Székesfehérvárra, István királyhoz 
mennek. Nagyboldogasszony napján 
járul Gellért a király elé, és találkozá-
suk hatására István meghívja őt Imre 
fiának nevelőjéül. Nyolc éves volt 
ekkor Imre, és szentünk hét évig ne-

velte az esztergomi királyi palotában. 
Tanítványának életszentsége tanúsít-
ja, hogy nevelő, oktató munkája nem 
veszett kárba!

Ezután következtek a bakonybéli 
remeteség évei. Ajtony vezér legyő-
zése után Szent István hívatta, hogy 
rábízza a Maros menti egyházmegye 
megszervezését. 

Gellért az egyházszervezést azzal 
kezdte, hogy fölosztotta az egyház-
megye területét hét főesperességre, 
s ezek élére a magával hozott papok 
közül azokat állította, akik tudtak 
magyarul. Majd a papi utánpótlás 
biztosítására káptalani iskolát szer-
vezett, végül templomokat építtetett, 
köztük a székesegyházat és a bencés 
monostor Boldogságos Szűz oltal-
mába ajánlott templomát. Tevékeny-
ségét a szent életű király bőkezűen 
támogatta. E tekintetben, de más, 
sorsdöntőbb szempontból is, végze-
tes fordulatot jelentett a király halála 
1038- ban. Utóda, Aba Sámuel sem 
vitte sokra. Zsarnoksága miatt 1043-
ban a koronát és a húsvét megünnep-
lését is megtagadta tőle Gellért. A 
fölfordulásnak ezen évei készítik elő 
vértanúságát is. Ha arra gondolunk, 
hogy a csanádi püspök e vérzivataros 
években hittudományos munkákat 
írt, rádöbbenhetünk, hogy semmi-
képpen sem kereste a vértanúságot, 
hanem inkább csak elfogadta azt.

1046. szeptemberében a len-
gyelországi száműzetésből hazatérő 
Vászoly fiak, Endre és Levente fo-
gadására igyekezett püspöktársaival. 
Mivel a hercegek még nem érkeztek 
meg Székesfehérvárra, továbbutazott 
Diósdig. Az éjjelt itt töltötte, reggel a 
Szent Szabina templomban mondott 
miséje közben látomása volt közel-
gő vértanúságukról. A pesti révhez 
közeledve Vatha pogány lázadói kő-
záporral törtek rájuk. Kiráncigálták 
Gellértet a szekeréből, hozzákötötték 
egy kordéhoz, és a később róla elne-
vezett Kelenhegy szikláiról a mély-
be taszították. Szentté avatása Szent 
László királysága idején történt. 
Alakja hatalmas mintája és alakítója 
lehetne a legmodernebb egyházi és 
világi kultúra felé tájékozódó papsá-
gunknak, tanítóknak, tanároknak, és 
minden művelt, modern embernek.

Tőzsérné Magdus Melinda

Liturgikus jelképtár
Mit is jelent...

Példaképünk lehetne
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évszázadokon keresztül uraló mó-
roktól, és az akkori portugál király 
pedig haladéktalanul nekiállt az új, 
keresztény kegyhely építésének. A 
katedrális az elmúlt évezred során 
számtalan alkalommal sérült meg 
földrengések, háborúk következ-
tében, a legnagyobb pusztítást az 
1755-ös földrengés okozta, amely 
a város tekintélyes hányadával 
együtt a katedrális nagy részét 
is lerombolta, ezért rengetegszer 
átépítették, felújították már. Ép-
pen ezért az épület napjainkban 
egyedülálló keveréke a különféle 
történelmi építészeti stílusoknak. 
A templom eredetileg román stí-
lusban épült. Jelenlegi formáját a 
XX. század eleji felújítások és a 
korábbi újjáépítések révén nyerte 
el, illetve az elmúlt évek feltárásai-
nak köszönhetően. Az épület egyes 
részei még mindig román és arab 
stílusjegyeket viselnek magukon, 
míg máshol barokk és neoklasszi-
cista elemek tűnnek elő. Minden, a 
művészet, építészet és persze a tör-

ténelem iránt érdeklődőnek igazi 
különlegesség tehát ez a hely. 

A katedrális szomszédságában 
található a Szent Antal templom, 
mely annak a háznak a helyén áll, 
ahol Páduai Szent Antal született.  
A templom kriptájában van Szent 
Antal ereklyéje. A szent halálának 
750. évfordulója alkalmából ide 
látogatott Szent II. János Pál pápa, 
aki a templom előtt álló szobrot 
meg is áldotta. Ebben a templom-
ban szentmisén vettünk részt, me-
lyet Attila atya, a zarándoklat lelki 
vezetője mutatott be.

Szabadidőnkben megtekintet-
tük a Kereskedők terét, ami Praça 
do Comércio névre hallgat. Ez a fő-
város legismertebb és legnagyobb 
tere. Egykoron ez a királyi palo-
ta tere volt (Terreiro do Paço), és 
hosszú időn keresztül itt fogadták 
az óceán felől érkező királyi ven-
dégeket. Ez volt a város fő tengeri 
kapuja. A teret neoklasszikus épü-
letek veszik körül. A házak többsé-
gét irodahelyiségként használják, a 
földszinten kávézók és vendéglők 
sorjáznak. A tér számos kulturális 
rendezvény színhelye, így méltán 
nevezik a város recepciós teré-
nek. A tér  északi részén található 
a Győzelmi Ív, amelyet a XVIII–
XIX. században építettek, a tér kö-
zepén pedig a híres portugál szob-
rász, Machado de Castro szobra I. 
José király lovas figurája látható. 

Ha tovább megyünk délre a Cais 
das Columnas nevű díszlépcső-
höz jutunk, mely elvezet minket a 
Tajo folyóig. Innen a város Augus-
ta sétálóutcáján haladtunk tovább 
egészen a Rosszió térig. Érdemes 
megemlíteni a sétálóutcáról nyíló 
kis utcában található  Santa Justa 
felvonót, ami 45 méter magas, neo-
gótikus stílusú vasszerkezet, tete-
jéről lenyűgöző panoráma tárul az 
ember szeme elé. 

A Rossio tér, amit már említet-
tem a város központja. A tér köze-
pén két szökőkút és köztük a IV. 
Pedro szobra látható, aki Brazília 
császára volt. Északra emelkedik 
a II. Dona Maria Nemzeti Színház, 
s tőle jobbra a található a barokk 
Sao Domingo templom, melyet az 
1755-ös földrengés és egy későbbi 
tűzvész után építettek újjá. A temp-
lom mögötti piros színű épület a 
Függetlenségi Palota. Itt nyerte el 
Portugália Spanyolországgal szem-
beni függetlenségét 1640-ben. A 
térről rálátás nyílik még a Szent 
György-várra, melyet az V. szá-
zadban a nyugati gótok építették, 
később a mórok erődítménnyé ala-
kították és csak a XII. században 
került keresztény kézbe. A XIV—
XVI. században a portugál kirá-
lyok rezidenciája és börtön volt.

A városnézés hátralévő részét 
a Belém negyedben töltöttük. A 
Belém negyed a Tejo folyó partján 

található, itt szálltak hajóra a por-
tugál tengerészek a nagy földrajzi 
felfedezések idején. A partról indult 
többek között Vasco da Gama is 
útnak 1497-ben, aki két évig tartó 
útja során felfedezte az Indiába ve-
zető tengeri útvonalat. Visszatérését 
követően I. Mánuel király kolostor-
templomot építtetett a parton, mely 
ma Lisszabon egyik leghíresebb 
látnivalója, a Szent Jeromos kolos-
tor (Mosteiro dos Jeronimos), mely 
az UNESCO világörökség része. A 
kolostor egy régi folyóparti kápolna 
helyén épült, ahol Vasco da Gama 
és társai indulás előtt egy teljes éj-
szakán át imádkoztak. A kolostort 
akkor Betlehemi Szűz Máriának 
szentelték: ebből ered a városrész 
elnevezése is, mivel a Betlehem por-

tugál nyelven Belém. A kolostorban 
Jeromos-rendi szerzetesek laktak, 
akiknek legfontosabb feladata – 
amellett, hogy a király lelki üdvéért 
imádkozzanak – az volt, hogy nyu-
galmat, békét és útmutatást nyújt-
sanak a tengerészeknek. 1833-ban 
feloszlatták a Jeromos-rendet, így 
ezután a kolostorban iskola és árva-
ház működött az 1930-as évek vé-
géig. Érdemes megnézni a kolostor 
kerengőjét is, amely a világ egyik 
legszebb kerengője csodálatos kőfa-
ragásokkal, még a turistákkal együtt 
is békés nyugalommal. Itt található 
Vasco da Gama sírja, róla nevezték 
el a város egyik hídját, a Vasco da 
Gama hidat, mely Európa leghosz-
szabb hídja. A kolostorral szemben 
található a Felfedezők Emlékműve, 
amit az országot híressé tevő tenge-
ri felfedezések emlékére emeltek. 
A kolostortól megközelítőleg 1 
km-re, közvetlenül a folyó partján 
áll a hatszögű sakkfigurát mintázó 

2019. június 30. és július 4. kö-
zött zarándoklaton jártunk Portu-
gáliában, azon belül Fatimában és 
környékén. Első nap kora reggel 
utaztunk Lisszabonba, Portugália 
fővárosába, repülővel, majd város-
nézésre indultunk. Elsőként a Sé 
székesegyházhoz vezetett utunk. A 
Sé Katedrális, eredeti portugál ne-
vén a Santa Maria Maior de Lisboa 
a portugál főváros egyik jelentős 
kulturális és történelmi emlékhe-
lye. A székesegyház építését még 
1147-ben kezdték meg, a korábban 
ugyanott álló nagymecset helyén, 
így ez a város legősibb templo-
ma. A várost a keresztény seregek 
1147-ben hódították vissza az azt 

Zarándoklat Fatimába (1. rész)

Az Atlanti-óceán partján

Befejezetlen kápolna 
a domonkos apátságban

Felfedezők emlékműve

Győzedelmes Szűz Mária domonkos apátság
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Belém-torony, melyet szintén meg-
néztünk, de csak kívülről. Az épület  
Lisszabon és a felfedezések korának 
jelképe. A XVI. században épült I. 
Mánuel megrendelésére, aki a lisz-
szaboni kikötő bejáratát őrző erődít-
ménynek szánta, és bár eredetileg a 
folyó partvonala előtti kis szigeten 
állt, később a sziget a szárazföldhöz 
kapcsolódott, így ma már a parton 
található egyik legnépszerűbb lisz-
szaboni látványosság. Az utazásunk 
első napjának programja itt zárult, 
innen a szállásunkra mentünk, ami 
Fatimában volt.

A második napunk első állomá-
sa Batalha volt, mely a középkori 
Mária tisztelet egyik fontos hely-
színe volt. Itt a portugál gótika 
remekművét, a Győzedelmes Szűz 
Mária domonkos apátságot keres-
tük fel, mely szintén az UNES-
CO Világörökség részét képezi. A 
templomot I. János király kezdte 
építtetni a XIV. század végén az 
1385-ös spanyolok elleni Alju-
barrota csata emlékére, ugyanis a 
király megígérte, ha a csatát meg-
nyerik, egy hatalmas templomot 
építtet a Szűzanyának. Az egyet-
len, nyugatra néző főkapu mellett 
jobbra találjuk az Alapító kápol-
náját, melynek közepén áll I. János 
és feleségének Philippa síremléke, 
a szarkofágot portugál és angol cí-
mer díszíti. A kápolna déli falánál 
I. János fiainak sírjait láthatjuk, 
közöttük Tengerész Henriknek a 
sírját is. 

A templom bal oldalán található 
átjárón keresztül jutunk be a Kirá-
lyi kerengőbe. Ez egy csodálatos 
harmóniával megépített kerengő 
finoman kidolgozott hálószerű 
kőcsipkékkel díszítve. Jellegzetes 
mintái a növényi motívumok, Má-
nuel király gyűrűs éggömbjével 
illetve a Krisztus-rend kettőske-
resztjével.  A keleti oldalon találha-
tó hatalmas csillagboltozatú Kápta-
lan teremben találjuk az ismeretlen 
katona sírját. A sírnál örökmécses 

ég és folyamatosan két katona áll 
díszőrséget. 

I. János halálát követően egy 
nyolcszögletű panteon építésébe 
kezdtek ezt azonban a mai napig 
sem fejezték be. Ez a nevezetes Be-
fejezetlen kápolna. Bejárata nem a 
templomból, hanem közvetlenül a 
templom keleti falánál nyílik. Az 
eredetileg nyolcszögletű gótikus 
épület kupolarésze nem készült el. 
Díszítése a Mánuel stílus szép pél-
dája, legszebb része a tizenöt méter 
magas és hét méter széles kapuzat. 
Itt található Eduárd király és fele-
sége, Aragóniai Eleonóra sírja.

Utunk egy festői kisvárosba, 
Óbidosba vezetett innen, ahol 
mindenki szabadon sétálhatott, 
nézelődhetett a középkori vár-
fallal körülvett település fehérre 
meszelt házai között. Eltévedni 
nem lehetett, mert egyetlen főut-
cáján lehetett haladni. Portugália 
uralkodói nagyon szerették ezt a 
várost, miután II. Alfonz 1210-ben 
feleségének adományozza a tele-
pülést birtokaival együtt. Óbidos 
megkapja a Vila das Rainhas, azaz 
a Királynék Városa nevet, ez lesz a 
portugál Veszprém egészen 1884-
ig. A város nagyon híres népszerű 
fesztiváljai miatt, a leghíresebbek a 
március-áprilisban tartott csokolá-

défesztivál és a régmúlt hangulatát 
híven megidéző középkori piac, 
amelyet minden júliusban megren-
deznek.

Rövid itt tartózkodásunk után 
tovább haladtunk Nazaréba, mely 
az Atlanti-óceán partján fekszik. 
Nazaré évekkel ezelőtt egy kicsiny 
halászfalu volt, napjainkra ez meg-
változott fellendült itt a turizmus, 
de még most is lehet találkozni ha-
gyományos kockás ingbe és fekete 
sapkába öltözött halászokkal, illet-
ve fekete ruhás asszonyokkal. A 
város két részből tevődik össze. Az 
alacsony részén húzódó homokos 
tengerparti rész évente megtelik 
nyaralókkal. Ennek jobb oldalán 
egy sikló viszi fel a látogatókat a 
110 méter magas Sítio település-
részbe, melynek kilátópontjából 
gyönyörű kilátás nyílik az alacso-
nyabban fekvő településrészre és 
a tengerpartra. Itt található egy 
kicsiny kápolna a Nazaré-i Szűza-
nya emlékére, aki megmentette egy 
vadász életét, aki a szakadékba zu-
hant volna, amikor szarvasra vadá-
szott. Sítio terének másik oldalán 
áll a XII. századi Nossa Senhora 
de Nazaré temploma, melynek 
belső terét aranyozott fafaragások, 
illetve bibliai jeleneteket ábrázo-
ló XVI. századi holland csempék 

díszítenek. Az oltárfestmény kö-
zépső része a már említett vadász 
csodás megmentését ábrázolja. Itt 
található a Nazaréi Miasszonyunk 
nagy becsben őrzött kegyszobra, 
melyhez legenda fűződik. A le-
genda szerint a település nevének 
eredete egy Szűz Máriáról készült 
kis faszobortól származik (a Fekete 
Madonna), amit egy szerzetes ho-
zott a IV. században a szentföldi 
Názáretből egy spanyol kolostor-
ba. Egy Romano nevű másik barát 

hozta át a szobrot a vizigót király, 
Roderick társaságában 711-ben ere 
a helyre. A szerzetes egy tenger 
feletti sziklában lévő barlangban 
élt és hunyt el. Halála után, a ba-
rátok kívánságának megfelelően a 
király a barlangban temette el őt és 
barlangban, egy oltáron hagyta a 
Fekete Madonnát. Innen az eredet-
hez hasonló városnév. Mindezeket 
megtekintettük s a közben tartott 
szabadidőben a tengerpartra is ki-
mentünk, s a lábunkat megmártot-
tuk a nem túl meleg tengervízben. 
Szép napot töltöttünk el ismét s 
tértünk vissza innen a szállásunkra. 
(a cikk folytatása az októberi lap-
számban lesz)

Hegedűs Gergő

Mise a Szent Antal templomban

Kereskedők tere

Nossa Senhora de Nazaré 
templom
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A Váci Egyházmegye hírei

„A mi papunkat nevezte ki a 
Szentatya, az egyházmegyénk pap-
ját. Azt hiszem, nagyon jó döntést 
hoztak, amikor nem idegenből 
hoznak ide valakit az egyházme-
gye élére, hanem olyan papot, aki 
itt nőtt föl, ide köti őt az elmúlt 
évek szolgálata, akit ismerünk és 
szeretünk.”

Beer Miklós szerint a váciak 
már hozzá lehetnek szokva a püs-
pökszentelésekhez, hiszen Varga 
Lajos segédpüspököt is a város-
ban szentelték fel, akárcsak Pintér 
Gábor beloruszi nunciust, így nem 
lesz szokatlan dolog számukra az 
augusztus 24-i esemény. A nagy 
ünnepre sok szeretettel hívja a 
püspök az egyházmegye papjait és 
a híveket. Mindenekelőtt ezt kéri 
mindenkitől: „Imádkozzatok az új 
püspökért és imádkozzatok értem 
is, (…) hogy jó püspökök, jó papok 
legyünk”.Váci püspöki szolgála-
tának több mint másfél évtizedére 
visszatekintve Beer Miklós meg-
köszönte egyházmegyéje papjainak 
a bizalmat és készségességet, az 
együttmunkálkodást, mindenna-
pos munkájukat és egyre nehezedő 
szolgálatukat, hiszen egyre keve-
sebben vannak. Majd azt kérte tő-
lük, akárcsak a hívektől, fogadják 

bizalommal új püspöküket, s az 
együttmunkálkodás, együtt gon-
dolkodás, egymásért való imádság 
jellemezze az elkövetkezendő éve-
ket, évtizedeket, a szám szerint vár-
hatóan huszonkét évig tartó szol-
gálati időt. Sokan kérdezik Beer 
Miklóstól: „Mit csinál egy nyug-
díjas püspök?” Elmondása szerint 
ő is tanulni fogja ezt. Sok helyről 
hívták plébánosnak, hogy lakjon 
náluk. Valóban nem tudja még, mi 
az, amit idős emberként, nyugdíjas 
püspökként tenni tud majd, de az az 
álma, hogy több időt szánjon a sze-
mélyes találkozásokra, a beszélge-
tésekre. Talán kicsit több ideje lesz 
nemcsak a papokra és barátaira, de 
az idős, magányos emberekre, a be-
tegekre vagy a cigány testvérekre 
is. A nyugdíjba vonuló főpásztor 
rövidesen költözködik, méghozzá 
Nagymarosra, ahol támogató szol-
gálata központja, a magányos, idős 
emberek házi gondozását végző 
csapat tevékenykedik. A plébánia-
templomtól nem messze levő ház 
egyik lakásában fog élni valószínű-
leg, de hogy ez mennyire lesz tartós 
állomáshely, az attól is függ, hogy 
milyen feladatot fog ellátni a továb-
biakban. Marton Zsolttal mint az 
utódjával kinevezése napján, július 

12-én, pénteken találkozott először. 
A zsolozsmáskönyvben aznap ép-
pen Dávid király utolsó rendelkezé-
séről olvastak, aki fiára, Salamonra 
hagyta a székét. „Mondtam is Zsolt 
atyának, milyen érdekes, hogy ezen 
a napon adom át jelképesen a püs-
pöki székemet.” 

Beer Miklós utódjának sok, 
papjaival, híveivel közös örömet 
kíván, sok egymásra találást, azt, 
hogy élje meg az egyházközségek 
között bontakozó kapcsolatokat. 
Ugyanakkor aggódva imádkozik 
érte is, akárcsak a többi papért, 
mert tudja, hogy a világ gyors vál-
tozása miatt nem lehet elővenni a 
régi recepteket, meg kell küzdeni 
az új megoldásokért. Biztos ben-
ne, hogy nem lesz könnyű Marton 
Zsolt szolgálata, hiszen a papok 
száma csökken, igaz, hogy sok jó 
diakónusra, akolitusra, katekétára 
és más munkatársra lehet számíta-
ni, de mégiscsak nagyon gyorsan 
átrendeződik az élet. Nógrádban 
elöregszenek a falvak, a cigányok 

helyzete továbbra is megoldatlan, 
és új problémákkal kell küzdeni: a 
családok helyzetével, a gyermekek 
új függőségi problémáival. Zsolt 
atya pedagógus, különösen is ér-
zékenyen érintheti az a nehézség, 
hogy miként lehet visszacsábítani 
a fiatalokat az elektronikus eszkö-
zöktől a személyesség irányába. 
Az egyházmegyének a jövő évi 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszuson való részvétele már Mar-
ton Zsolt feladata lesz, ugyanakkor 
egy nagyszerű lehetőség is ez, a 
szolgálata kezdetén, hogy újra rá-
csodálkozhassunk Jézus szerete-
tére, aki a szentmisén ott van ve-
lünk – hangsúlyozta Beer Miklós. 
„Kívánom neki, hogy a feltámadott 
Jézussal való találkozás lendületé-
vel és örömével vezesse tovább az 
egyházközségeinket, az egyházme-
gyénket.”

Váci Egyházmegye
Forrás: Magyar Kurír/(asz) és a 

Váci Egyházmegye honlapja
Fotó: Bölönyi Gabriella

„Isten országát a papoknak és 
híveknek együtt kell építenie.”

A Váci Püspöki Hivatal épü-
letének dísztermében 2019. július 
12-én Dr. Beer Miklós a Váci Egy-
házmegye nyugállományba vonuló 
püspöke bemutatta az Egyházmegye 
helyi papjainak és a Hivatal munka-
társainak utódját Marton Zsolt atyát, 
a Központi Papnevelő Intézet rekto-
rát, akit Őszentsége Ferenc pápa váci 
megyéspüspökké nevezett ki. Az 
ünnepi bemutatás a harangok zúgá-
sával és az Úrangyala közös elimád-
kozásával vette kezdetét, majd Beer 
Miklós megyéspüspök köszöntötte 

utódját, aki követi őt a Váci Egyház-
megye élén. Örömét és háláját fejezte 
ki azért az isteni gondviselésért, hogy 

Váci Egyházmegyéhez kötődő, innen 
induló lelkipásztor váltja a püspöki 
székben. Az újonnan kinevezett Mar-

ton Zsolt atya üdvözölte az egybe-
gyűlteket, hálás köszönetét fejezte ki 
a szeretetteljes fogadtatásért és kérte 
minden jelenlévőnek az imádságos 
közbenjárását ahhoz, hogy a a Jóisten 
segítse őt az elődje által megkezdett 
feladatok méltó folytatásában. Majd 
arra hívta fel mindenki figyelmét: 
Isten országát a papságnak és a hí-
veknek együtt kell építenie és ezzel 
a lelkülettel szeretne munkatársaival 
is együtt dolgozni. Ezt követően be-
jelentésre került, hogy Marton Zsolt 
atya püspökké szentelése 2019. au-
gusztus 24-én 10 órakor a Váci 
Székesegyházban lesz. Szeretettel 
várjuk a kedves híveket a szentelé-
si és beiktatási szentmisére.
Szöveg és képek: Bölönyi Gabriella
Forrás: Váci Egyházmegye honlapja

A mi papunkat nevezte ki a Szentatya
Beer Miklós a váci püspöki székváltásról

Dr. Beer Miklós nyugdíjba vonuló váci megyéspüspök főpásztori szol-
gálatának tizenhat évéről és a püspöki székváltás körülményeiről nyi-
latkozott a Váci Egyházmegyei Katolikus Televízióban július 16-án. A 
főpásztor arról beszélt, hogy már jóval több,  mint egy éve betöltötte 
a 75. életévét, amikor – a szokásoknak megfelelően – életkorára hi-
vatkozva benyújtotta lemondását a pápának. Már attól tartott, hogy 
elfeledkeztek róla, nem tudta, hogyan tervezze a következő heteit, 
hónapjait. Ekkor jött a hír Rómából, hogy döntöttek, és a Szentatya – 
július 12-én – kinevezte az utódját Marton Zsolt személyében. 

Bemutatták Marton Zsolt atyát
a Váci Egyházmegye kinevezett új püspökét
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Az idei egyházmegyei talál-
kozót a jövő évi Nemzetközi 
Eucharisztikus Világkongresz-
szusra való felkészülés jegyé-
ben rendezték meg június 29-
én Kókán. A több mint ezer főt 
számláló rendezvény résztvevői 
egymás hitéből bátorítást merít-
ve együtt élték át az emmauszi 
tanítványok „lángoló szívű örö-
mét, azt hogy Jézus velünk van. 
A nap mottója: „Krisztus él(j) 
bennünk” gondolat is azt az em-
beri szándékot és reményt fejezi 
ki, hogy megláthassuk egymás-
ban Krisztust. A reggeli órákban 
a jelenlévőket a házigazda Mik-
lós Zalán plébániai kormányzó 
köszöntötte, majd Juhász Ildikó 
polgármester fejezte ki örömét 
azért a megtiszteltetésért, hogy 
a település lehetőséget kapott 
az esemény megszervezésére 
és mindenkinek lelki feltöltő-
dést és szép élményeket kívánt. 
A találkozóra hallássérült hívek 
is érkeztek részükre jeltolmács 
fordította az elhangzottakat. Az 
esemény fő helyszíne az erre az 
alkalomra felállított nagysátor 
volt a falu régi focipályájának 
területén, de a fák alatt egész na-
pos gyermekprogrammal, játé-
kokkal, kézműves foglalkozással 
várták az óvodásokat és kisisko-
lásokat. A plébániatemplomban 
örömútja elmélkedésen és zenés 
szentségimádáson vehettek részt 
az érdeklődők, de volt könyv-, 
és kegytárgy vásárlására is lehe-
tőség. Jelen volt a Váci Egyház-
megyei Karitász és a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus 
egyházmegyei képviselete. Az 
első előadó Lendvai Zoltán Já-
nos atya volt, akit sokan úgy is-
mernek; a „gördeszkás pap” hu-
szonegy éve plébános Rédicsen. 
Az evangelizációt Bosco Szent 
János példáját követve játéko-
san képzeli el és valósítja meg. 
Örömteli, vidám gördeszkás 
technikákat is bemutató előadása 
minden korosztályt ámultba ej-
tett. Második előadóként Uzsa-
lyné Dr. Pécsi Rita neveléskuta-
tó, az Egyházmegyei Katolikus 
Iskolák Főhatóságának pedagó-
giai igazgatója lépett a nagysá-
tor „színpadára”. Neveléskuta-
tóként legjobban a személyiség 
hatékony fejlesztése, az érzelmi 

intelligencia humán tőkévé ala-
kítása érdekeli, az, hogy hogyan 
tanítsunk-neveljünk úgy, hogy 
ne csupán ismereteket, hanem 
életet alakító tudást és tapaszta-
latot adjunk át. A délelőtt harma-
dik, utolsó előadása, ami nem is 
előadás volt, hanem egy élettör-
ténet, egy tanúságtétel, amelyet 
Olaj-Rabóczky Anett mesélt el 
fiatalon átélt abortuszáról és sok 
évvel később megélt csodás gyó-
gyulásáról. Azóta érez küldetést, 
hogy az abortuszon gondolkodó 
és az azon átesett anyákon segít-
sen tanúságtételével és hitével. 
Jelenleg az abortusz.hu oldal 
szerkesztője, a Ráhel Szőlőskertje 
gyógyító hétvége munkatársa és a 
József Szövetség tagja, és immá-
ron négy gyermek édesanyja. 

A déli időben a közös ebédre 
és a szabad programokra került 
sor. Majd ismét egy mély tanú-
ságtételt hallgathatott meg min-
denki Holló András kertészmér-
nök, teológus, kerekes-székes 
tánctanár tolmácsolásában. Saját 
életpéldáján keresztül mesélt Is-
tennel való kapcsolatáról, annak 
elmélyüléséről és más alapokra 
helyezéséről, arról, hogy milyen 
változásokat hozott balesete. A 
megérintő előadás után közös 
szentségimádást tartottak, majd 
Dr. Beer Miklós váci megyéspüs-
pök mutatott be szentmisét Dr. 
Varga Lajos segédpüspökkel és 
paptestvéreivel. Szentbeszédében 
az egy közösséghez való tarto-
zásról és egymás elfogadásáról 
elmélkedett. Szent Péter és Szent 
Pál apostolok főünnepe kapcsán 
kitért személyiségük jellemvo-
násaira, akik nem egyforma tu-
lajdonsággal rendelkeztek és más 
volt az Istentő elrendelt útjuk. 
Pál gondolatát követve mondta: 
„minket egy lélek itatott át, fe-
lelősek vagyunk egymásért, félt-
jük egymást, aggódunk és hálát 
adunk egymásért.”

A szentmise végén az egyház-
megyei találkozó vándorzászlajá-
ra felkötötték a szalagot és kihir-
dették, hogy a jövő júniusban az 
egyházmegyei találkozó Vácon, 
az Alsóvárosi plébánia szervezé-
sében lesz megtartva.

Szöveg: Bölönyi Gabriella
Forrás: Váci Egyházmegye 

honlapja

XV. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ – KÓKA

„Egy lélek itatott át 
bennünket.”

Nehéz szívvel, tele szoron-
gással baktatott hazafelé. A 
tegnap esti összeszólalkozás 
a lányával még mindig nyo-
masztotta. Minek is szóltam… 
Van elég baja. Elhagyta a fér-
jét, a két kicsi gyerekkel nála 
húzta meg magát. Ej, hát miért 
is nyaggattam megint a mun-
kája miatt. Most már bánta, és 
bár ezerszer megfogadta hogy 
nem szól bele Edit életébe, nem 
tudta megállni. De ez volt az 
utolsó. Soha többet nem okos-
kodom, bármit csinál!

Már az előszobában is olyan 
fura érzése volt. Halihó, meg-
jöttem! Várt egy kicsit, de sem-
mi választ nem kapott, mitöbb 
néma csend volt. Nagy-nagy 
csend. Fura. Még nem jöttek 
volna meg? Elmentek volna 
fagyizni? Edit rég ígérte ne-
kik. Vagy annyira megsértő-
dött hogy tüntetőleg késnek? 
Bekopott a szobájukba. Csend. 
Megint kopogott, majd benyi-
tott. Tátva maradt a szája. A 
szobában csak a négy fal volt, 
azon kívül semmi, de semmi. 

A konyhában talált egy cet-
lit. Elmentünk, ne keress. 

Hetekig semmit nem tudott 
Editről és az unokáiról. Aztán 
egy jó hónap múlva felhívta. 
Csak azért hívlak, hogy el-
mondjam jól vagyunk. Pesten 
élünk, van munkám, a gyere-
keknek iskola. Megállok a lába-
mon, nem kell aggódnod. Majd 
kereslek.

Nem tudta, meddig ült a tele-
fon mellett. Arra eszmélt, hogy 
sötét éjszaka van. Tele volt gon-
dolatotokkal. Mit tett, hogy eny-
nyire távol kerültek egymástól? 
Nem talált rá a válaszra se ak-
kor, se reggelre, se később. Hát 
jó, ha nem kellettek a tanácsaim, 
a segítségem, akkor ezekre nem 
volt szükség, gondolta. Ezen 
elmosolyodott. Végre, te ütő-
dött, rájöttél. Hagyd  rá Editre, 
hogyan akar élni. Legyél ott ha 
kéri, segíts ha szól, adj tanácsot 
ha megkérdez, de magadtól soha 
többé ne szólj bele az életébe.

És Anita kivárt. Bár Edit 
nem kereste sűrűn, sőt ritkán, 

nagyon ritkán, de felhívta. 
Beszélhetett az unokáival is. 
Nagyon büszke volt magá-
ra, mert rajtuk keresztül sem 
akart közelebb férkőzni a lá-
nyához. 

Aztán megtörtént a csoda. 
Edit hívta. Szia  Anyu, van 
egy kis baj. Máté lebetegedett, 
legalább két hét, nem járhat 
iskolába. Most nehéz lenne 
elszabadulnom a munkahe-
lyemről. Nem tudnál idejönni? 
Dehogynem kislányom. Nem is 
gondolkodott hogy oldja meg, 
tudta, mennie kell. Szükség van 
rá! A lányának szüksége van rá! 
Akkor megmondod a címed? 
Kimegyek érted a pályaudvarra, 
nehéz ide eljutni. De ha egyszer 
együtt megtesszük az utat utá-
na tudni fogod. Utána? Úristen, 
utána? Hát ezután mehet hozzá-
juk? El sem tudta hinni, ujjon-
gott, de csak annyit mondott, 
rendben kislányom.

Ült a konyhaasztalnál a ká-
véja mellett, nézett ki az ab-
lakon. Nagyon szerette ezt a 
kilátást, a tó, az erdő, most így 
tavasszal gyönyörű. Sorra jöt-
tek fel az elmúlt évek emlékei. 
Az eltávolodás, a hosszú üres-
ség, a lassú közeledés. Egészen 
tegnapig nem értette az egészet. 
Akkor volt először, sok év után, 
hogy Edit itthon volt, két nap-
ra jött. Egész nap jól elvoltak, 
beszélgettek, nevetgéltek, segí-
tett neki az ügyeit intézni. De 
valahogy olyan felszínes volt az 
egész.

Este, mikor hazaértek, kisza-
ladt a száján egy mondat. Olyan 
rossz volt mikor itt hagytatok

Szó szót követett. Egész éj-
jel beszélgettek, olykor emelt 
hangon. Elhangzott minden ki 
nem mondott gondolat, minden 
sérelem. Voltak vádak, voltak 
védekezések. Volt szikrázó ha-
rag, volt zokogás. Volt vigasz-
talás.

Összeölelkezve aludtak el.
Volt csodálatos ébredés. 

Amikor a szemüket kinyitva 
meglátták a másikat. 

A másikban a szeretetet.
vitekeszti

Haragudni bárki tud, 
a megbocsátás 

a bátor tett
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A KESELYŰ
Ha beleteszel egy héját egy 180 x 240 cm-es ketrecbe,

aminek teljesen nyitva van a teteje, a madár – annak ellenére,
hogy tud repülni – teljesen bezártnak fogja érezni magát.

Ennek oka, hogy a héja repülés előtt mindig 3–4 métert fut a földön.

A DENEVÉR
A hétköznapi denevér, mely repked az éjszakában, figyelemre

méltóan gyors teremtmény a levegőben, nem tud felszállni a földről.
Ha leteszed a földre, mindössze annyit tud tenni, hogy ügyetlenül

és kétség kívül, fájdalmasan ide-oda lépeget, míg el nem ér
valamilyen enyhe magaslatot, ahonnan a levegőbe vetheti magát.

Utána, mint egy fénycsóva, hirtelen elillan.

A DARÁZS
Ha egy darázs beleesik egy pohárba, addig marad ott, ameddig meg 

nem hal, feltéve, ha nem veszik ki. Soha nem látja a pohár tetejét 
a menekülés eszközének, de ragaszkodik ahhoz, hogy valamilyen 

módon az aljánál találjon kijáratot. Ott keres utat, ahol nincs,
míg végül teljesen el nem pusztítja önmagát.

AZ EMBEREK
Sok mindenben hasonlítunk a héjára, a denevérre és a darázsra. 

Megküzdünk minden problémánkkal és frusztrációnkkal, soha nem 
vesszük észre, hogy mindössze fél kell néznünk!

Ez a válasz, a menekülési útvonal és a megoldás bármilyen gondra.
csak nézz fel!

A sajnálat visszanéz,
az aggodalom körülnéz,
de a remény felfelé néz.

Élj egyszerűen,
szeress nagylelkűen,

törődj alaposan,
beszélj kedvesen.

Az idei nyár gyorsan elszalad. 
Már augusztus van, hamarabb bo-
rítja ránk éji köntösét a természet és 
reggelente már többször oszlik fel 
a sűrű köd a horizontról. Ma reg-
gel, munkába menet is elnéztem a 
tájat. Örülök, hogy nyár van, lehet 
biciklizni, nem kell buszra várni. 
Számos előnye van a kerékpáros 
közlekedésnek. A legfontosabb az, 
hogy több mindent észreveszek az 
engem körülvevő világból. Az inge-
rült embereket, az elsuhanó gépjár-
műveket, a reggeli párbeszédeket. 
Érzem a nyíló fuxia illatát, látom a 
madarak röptét, megcsodálom a há-
zak mellett virító vadvirágokat. Ad-
dig nézelődtem, amíg eszembe ju-
tott, hogy én annyi mindent ígértem 
magamnak az idei nyárra. Többek 
között: egészségesebben élek, ked-
ves leszek másokhoz (és magam-
hoz is), nagytakarítást rendezek, 
odafigyelek az étkezésemre…A 
végtelenségig tudnám sorolni. Azt, 
hogy mennyi ígéretet teljesítettem 
az elmúlt hetek alatt, nem tudom 
megszámolni. Van más valaki, aki 
számon tartja. Számon tartja, meg-

mosolyogja, megvalósítja vagy 
esetleg elfeledteti egy magasabb 
értékrend szerint. Ami nem emberi 
értékrend, az biztos. Tehát vissza-
térek oda, hogy a mindennapi élet-
rendem szerint hajtom a szomszéd 
falu felé a kerékpáromat és arra 
döbbenek rá, hogy legszívesebben 
leszállnék. Meg kellene állni és le 
kellene ülni a fűbe a kék és citrom-
sárga színben pompázó vadvirágok 
közé. Mert azok a virágok minden 
reggel a Nap felé fordulnak, még 
felhős időben is. Arra vannak te-
remtve, hogy megtanítsanak min-
denkit: értékes vagy, emeld fel a 
fejed és nézz felfelé! Felfelé, min-
dig felfelé és keresd a teremtő Isten 
szépséges ígéreteit fűben, fában, az 
embertársak tekintetében, a fecskék 
kecses röptében és zöldellő lombok 
susogásában. Ígértem valamit? Sőt, 
több dolgot? Könnyelmű nyári ígé-
retek voltak. Inkább leckét veszek 
a fű között gyönyörködtető vadvi-
rágoktól. Nem kérnek érte semmit, 
mások is bizodalommal megpró-
bálhatják.

Dénes Katalin

Könnyelmű nyári ígéretek

Nyáron kevesebb a hagyomá-
nyos ünnep, ez inkább a mező-
gazdasági munkák ideje. A nyári 
napfordulót, Szent Iván napját (jú-
nius 24.) azonban számon tartják. 
A Vajdaságban Szent Iván napi 
szokás a tűzgyújtás az utakon, út-
kereszteződéseknél, amit a fiatal-
ság átugrál. 

Szent Ivánt követően hamaro-
san elérkezik Péter-Pál napja (jú-
nius 29.), az aratás kezdete. Ez a 
legnehezebb mezőgazdasági mun-
ka, melynek eredménye sok család 
sorsát meghatározta akár egy esz-
tendőre is. Bár számos lírai dal szö-
vegében szerepel az aratás, ezek 
nem kötődnek az aratás időszaká-
hoz, bármikor lehet énekelni őket. 

Amikor bevégezték az aratást, 
valamennyien rendbe szedték ma-
gukat, fölvették az erre az alkalom-
ra kivitt tiszta ruhát, felsorakoztak, 
és nótaszóval megindultak befelé. 
Vitték a koszorút vagy a koronát a 
gazdának. A koszorú átadásakor a 
bandagazda rigmussal is köszön-
tötte a gazdát. 

Az aratáskor több éneket éne-
keltek, próbálok párat bemutatni.

Véget ért az aratás
Dallam: Teljes minden éltem-

ben 426
1. Véget ért az aratás, Aszta-

lon az áldás. Hozzád száll ma, jó 
Atyánk, Hála és imádás. Hű kéz-
zel, bőséggel Gondoskodtál ró-
lunk. Köszönetet mondunk.

2. Amit Isten megígért Még 
Noénak régen, Hogy amíg lesz ez 
a föld, Aratás is lészen: Ím, betölt, 
mert a föld, Termését megadta: Hű 
a népek Atyja!

3. Jó reményben hullt a mag A 
föld rejtekébe. Felsarjadt a zöld 
vetés, És az Úr megvédte. ő adott 
harmatot Az eltikkadt földre, És 
úgy lett gyümölcse.

4. Alázzuk meg magunkat, Ha 
így áld az Isten, Hiszen jóra érde-
münk Nékünk soha sincsen, Mert 
szívünk, életünk Oly rest a jótétre, 
A gyümölcstermésre.

5. Bűnbánó, hálás szívvel, 
Atyánk, áldj meg minket! Az termi 
jó gyümölcsét Szeretetnek, hitnek. 
Dicsérjen, hirdessen Minden áldás 
téged! Zengjen hálaének!

Gyertek, hálás emberek
Lendületesen
1. Gyertek, hálás emberek,
Aratódalt zengjetek!
Termésünk begyűjtöttük,
A tél elől megvédjük.
Isten a nagy Teremtő,
Áldást nyerünk kezéből.
Templomába jöjjetek,
Aratódalt zengjetek!

2. Isten mezeje a föld,
Néki terem gyümölcsöt.
Búza, konkoly van vetve
Bánatra vagy örömre.
Zöldül már a zsenge szár,
Érleli a napsugár.
Aratásnak jó Ura,
Hadd legyünk tiszta búza!

Ady Endre: Új arató ének
Keresztek ülnek a tarlón, 
Keresztek a temetőben, 
Keresztek a vállon, szívünkön, 
Keresztek messze mezőkben 
S csak a Kereszt gazdája

nincs sehol. 

Keresztek az egész Földön, 
Keresztek tornyon és mellen, 
Keresztek a földi jóságon 
S égi szózat: » Megérdemlem, 
Keresztet mért vállaltam

ezekért?« 
Végül el ne felejtsük kérni az 

aratás Urát, hogy küldjön munká-
sokat a aratásába.

Mravcsik József

Az aratás és a dalok
A gazdálkodó emberek nyáron nemigen értek és érnek rá ünnepelni. 
Szigorúan elő volt írva, mit mikor szabad vagy kell énekelni. Ennek 
megfelelően minden zenélési alkalomnak megvolt a maga sajátos dal-
lama vagy dallamfajtája, műfaja, és az egész hagyományos dallamvi-
lág ilyen alkalomhoz kötött műfajokra tagolódott. Mennél régiesebb 
állapotban élt egy nép, annál szigorúbbak voltak ezek a kötöttségek.
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Dénes Katalin:

Király 
és kereszt

kezében kereszt
szívében kereszt
néha még megrezzent
pogány altatóra
mely oly régen zengett
dajkája ajkán

a keresztet kezében
rőt magyar vér mosta
saját önnön vére
mert a múltat 
úgy taposta sárba
hogy mocsárból
rózsa szökkent szárba
és templom épült
bálványtűzhelyen

hogy virradjon
új nap a magyarra
nemzet nagyságáért
lett önmaga hamva
hordott görnyedt háttal
új ígéretet

szívébe lopództak
átvirrasztott éjek
hangtalanul mondott
forró könyörgések
amikor éj borult
nyári lombos tájra
eltemetett könnyét
soha más nem látta
csak a moccanatlan
őrködő vén bástya

Szent István, nagy király!
példaképe minden
tipródó magyarnak
ezer év múltával
még e tájon laknak
még e tájon élnek

emlékező hálás 
nemzedékek
kik elődök szavára
méltóképp felelnek
ünnepélyes igaz szóval
kiknek Magyarország
nyugodalmas várta
mint az látnok szemed
ezer éve látta
kinek jobbját enyészet 
nem érte
mindig köztünk marad
ékes dicsősége

(1999. július 26.)

Gyerekszáj
A nyári oratóriumról beszéltem 

a gyerekeknek. Jelentkezési lapo-
kat is osztottam, mire az egyik kis-
lány jelentkezik:

– Margó néni, te is jössz a kre-
matóriumba? (Hát, én még marad-
nék egy kicsit itt...)

*  *  *
Harmadik osztályban a Tíz-

parancsolatból írattam (volna) 
dolgozatot. A IV. parancsolat az 
egyik tanuló szerint: „Ne szójjá be 
anyádnak!”

*  *  *
Jázmin a minap egy csigát talált 

az udvaron. Játszott vele, pátyol-
gatta, majd így szólt:

– A csiga éhes. Adok neki ele-
morzsiát!

*  *  *
Férjem itthon volt szabadságon, 

kértem otthonról egy fél nap „sza-
bit”. Marci könnyes szemmel így 
könyörgött:

– Anya, ne menj el, ne hagyjál 
itt minket! Ki fog nekünk akkor 
főzni?

*  *  *
Jázmin Úrfelmutatáskor ezt 

kérdi a kehelyről:
– Anya, mi van abban a díjban?

Szőllősné Bablena Margit
gyűjtése

Kifestő
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Akinek füle van, hallja meg!!!

Információk, programok:

X. évfolyam, 4. szám. • Megjelenés: 2019. augusztus • Kiadják: Etes, Karancsalja, Karancsság, Piliny, Ságújfalu és Szalmatercs Egyházközségei. 
• Megjelenik két havonta. • Főszerkesztő: Kapás Attila plébános. • Szerkeszti a szerkesztőbizottság. • Tördelőszerkesztő: Kalcsó István. 
• Nyomdai munkálatok: Polár Stúdió, Salgótarján.

risztus HordozóK

„Ma az irodalom egy része „új 
hangokat keresvén”egyre mélyebb-
re süllyed önmaga identitásának 
megtalálásában, árvulóban, sok-
szor elidegenedve, néha kivetkőzve 
önmagából, szinte reménytelenül 
keresi az ideált. Nagybetűs Szelle-
mi Fogódzó híján elveszni látszik a 
katarzis.

Ilyen jelenvalóságok közepette 
vállalkozott Sebestyén Péter arra – 
habár a partvonalrólérkezett –, hogy 
nemzedéke krónikásaként, az általa 
is megélt székely, rurális és urbá-
nus hétköznapok hol keserédes, hol 
huncuton mosolyogtató történeteit, 
a közelmúlt székely életérzésének 
szépségeit áthordja a túlsó partra, a 
Mába. A hamuban sült pogácsából 
madárlátta kenyér lesz, evangéliu-
mi béleléssel. Csokorba kötve ezt 
a 15 történetet, felmutatja annak a 
székely mikrovilágnak az időtál-
ló értékeit, amelynek stabil alapját 
az Isten-, ember- és természetsze-
retet harmóniája alkotja. Szeretet 
sugárzik a kötet minden sorából, s 

ez a szeretet járja át a karcolatok/
novellák felépítését, kibontását is. 
Választékos, ízes, friss, humoros 
szövegek szerveződnek egységes 
egésszé. Megeshet, hogy az olvasó 
egy szuszra fogja elolvasni. Mert 
jóformán letehetetlen.”

Balog László

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk programjainkra, 
amelyek az elkövetkező két hónapban így alakulnak: 
Augusztus 20., Karancsság, templombúcsú, Kómár István rákóczifalvai 

plébános ezüstmiséje,
Augusztus 26–30., oratórium (nyári napközis tábor) Karancsságon,
Szeptember 1., Szalmatercs, templombúcsú, Láng András atya taksonyi 

plébános aranymiséje,
Szeptember 14., Fájdalmas anya búcsú a karancssági Szentkúton,
Szeptember 14., Piliny, Nyitott Templomok Éjszakája program 19–24 

óra között,
Szeptember 28., Szalmatercs, Nyitott Templomok Éjszakája program 

19–24 óra között,
Október 6., Ságújfalu, 80-as templombúcsú, a szentmise főcelebránsa dr. 

Mohos Gábor, az Esztergom-budapesti Főegyházmegye segédpüspöke 
lesz.

Püspökszentelés
Főtisztelendő Marton Zsolt atyát, a Váci Egyházmegye leendő püs-

pökét 2019. augusztus 24-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő 
szentmisén fogják felszentelni a váci székesegyházban.  Tiszteljük meg 
egyházmegyénk új vezetőjét azzal, hogy minél többen részt veszünk a 
püspökké szentelésén! Imádkozzunk leköszönő püspökünkért, dr. Beer 
Miklós atyáért is, aki szívébe zárta szűkebb és tágabb lakóhelyünket, egy-
házközségeinket és sokat tett értünk! Mindkettőjük életútjára Isten áldását 
kérjük és kívánjuk!

Az egész még a tavasszal kez-
dődött! Hívott Attila atya, hogy 
jönni kellene májusban főzni Etes-
re. Tudja, hogy az szerda, de azt is 
tudja, hogy nálunk állami ünnep 
van, szóval egyeztessem le a dol-
got a csapattal. Nem kellett sokáig 
győzködni a lányokat, a Mezei-
csokor éneklőcsoportunk gyorsan 
döntött, juhtúrós haluskát főzünk.  
Jöttek velünk a füleki ferences 
atyák is, Jakub és Rajmund. Etesen 
meg csak érkeztek és érkeztek a 
vendégek, a templomkert udvarát 
betöltötte a töltött káposzta, a pa-
cal, az ördöglángos illata. Jött Pas-
kó Csaba atya is, egyenesen Délvi-
dékről, Kelebiából. Nagyon ízlett 
neki a palóc juhtúrós haluskánk. 
Aztán jött az ötlet, hogy mi lenne, 
ha júniusban, László napra, jönne 
hozzánk Kovácsiba, vendégségre...

Június 23-án itthon aztán esett 
az eső. Szakadt. Egész álló nap. A 
templomkerti megvendégelésnek 
annyi lett. Ez volt az a nap, mikor 
az éneklőcsoport szinte minden 
tagja elhagyta a cipője sarkát.  Nem 
baj! Történt azonban még sok-sok 
említésre méltó dolog. Érkeztek 16 
órakor a vendégeink Ságújfaluból 
és érkezett Paskó atya is velük. 

Ságújfalu és Fülekkovácsi képvi-
seletében Szentes Attila és Mic-
hal Muránsky polgármester urak 
aláírták a testvértelepülési meg-
állapodást. 17 órától kezdődött az 
ünnepi szentmise a kovácsi Szent 
László templomban. Paskó atyát 
élvezet volt hallgatni! Kölcsönös 
barátságunk és tiszteletünk jeléül 
hársfát ültettek a polgármester urak 
a  templom kertjében. A körmenet 
után az ünneplő tömeg visszavo-
nult a kultúrházba, ahol elfogyasz-
totta vacsoráját. Szentes Attila 
polgármester úr meghívott minket 
június 29-re, az ottani falunapra. 
Mondtuk, hogy sajnos sűrű a prog-
ram, nem tudunk menni...

Jaj, dehogynem mentünk! Igaz, 
csak hárman, de mentünk. Fergete-
ges volt a hangulat a templom előt-
ti kis téren Ságújfaluban. Persze, 
mindent megkóstoltunk! Muszáj 
volt, mert a hazaiak vendégszere-
tete nem hagyta nem megkóstolni. 
Aztán megegyeztünk, hogy jönnek 
hozzánk augusztus 10-én. A Temp-
lomkerti Ízparancsolat rendezvé-
nyünkre, közös sütés-főzésre. Én 
ságújfalusi házi hamburgert ren-
deltem! 

Agócs Lívia, Fülekkovácsi

Sebestyén Péter

KERESZTMALAC
Szeretettel várunk mindenkit

augusztus 28-án, szerdán, a 18 órakor
kezdődő szentmisére és az azt követő

könyvbemutatóra a ságújfalui templomba!

Testvértelepülések lettünk


