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Szent Imre
herceg,
könyörögj
érettünk!
„Azért tehát, szerelmetes fiam,
én szívemnek édessége, jövendő sarjak reménysége, kérlek,
parancsolom, hogy mindenütt
és mindenben malaszttól gyámolíttatva nemcsak atyádfiaihoz és rokonaidhoz, avagy fő
emberekhez vagy vezérekhez,
vagy szomszédokhoz és lakosokhoz légy kegyelmes, hanemha az idegenekhez is és mindenekhez, kik te hozzád jőnek.
Mert a kegyességnek míve téged mindeneknél nagyobb boldogságra vezet.”
Részlet az Intelmekből
Takács István - Szent Imre

Zarándoklataink
Valljuk be, hogy minden zarándoklaton a honnan-hová nagy kérdésére
szeretnénk választ kapni.
Mert a múltat gomolygó köd takarja el előlünk. Még addig csak emlékezünk, kik voltak a nagyszüleink.
De amikor a dédik, netán szépapáink, szépanyáink után kutatunk, na
ez már nagy nehézségekbe ütközik.
Gyakran találkozom a családfakutatókkal. Mert még az egyházi anyakönyvek tartalmaznak egy-két beírást, 2-3 száz évre visszamenőleg, de
utána a néma csend, az adattalanság.
A történelem, történelmi helyek,
mondjuk 1000 évre engednek vis�szatekintést. Amikor ellátogatunk

Pannonhalmára, vagy Esztergomba,
akkor csodálat tölt el bennünket,
hogy eleink mire voltak képesek.
Egy-egy történelmi helynek sajátos
kisugárzása van. A feltáruló magyarázatok betekintést engednek őseink döntéseibe, amelyek megtartottak minket.
Kedves Testvérek! Amikor az autóbusz ablakán látjuk a suhanó tájat, falvak, városok, templomok tűnnek szemünk elé, akkor hirtelen a bensőnkre
váltunk. Itt sem élhetek, itt sem, nem
abban a korban, minden érdekes, de
számomra, csak egy hely, és csak egy
időpont adatott. Nem Svájc hegyeit kaptuk örökül, nincsennek gótikus
székesegyházaink, nem voltak gyar-

Szentmise Győrben, a Karmeliták templomában
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Zarándokcsoportunk Győrben a Szent László szobornál

matbirodalmaink... és így tovább.
Mindezzel le kell leszámolunk.
De amikor belépünk egy-egy távoli ország templomába, s ott az örökmécsre esik tekintetünk, akkor hirtelen mindenre választ kapunk. Lám
1000 km-t utaztam, s feltatálom Krisztust, az origót, az alfát, a mindennek
a kezdetét. Mert minden érte, általa
és érte teremtett – olvassuk. Igen. Zarándoklataink által egyszer csak megtalálom a múltamat. Mert hisz Krisztusban van összefoglalva minden. Az
emberiség története, nemzetem történései, sőt közvetlen őseimet is benne ölelem át. A hitnek egyedülálló
nagy tapasztalat ez.
De nem csak ez. A jövő is feltárul előttem. Oda ugyan nem tudunk
társasutazást szervezni. De amikor
egy távoli helyen szentmisén veszünk részt, akkor az is körvonalazó-

dik, hogy Ő az én jövendőm is. Ahogy
isteni kijelentéssel mondja is, én vagyok számodra a kezdet és a vég. S itt
válik egy-egy zarándoklat igazi lelki
élménnyé.
Amikor pedig visszatérünk oda,
ahol az az egyetlen hely és időpont
adatott számomra, akkor felszabadult lélekkel ki tudjuk jelenteni: Krisztusom téged találtalak meg a múlt tájain, s visszatérve a magam szürkeségébe, már tudom, hogy te vagy a jövendőm is. S így a lelkemben minden a helyére kerül. Kezdek mindent „szemétnek” (Szent Pál) tekinteni. Hogy pl. marad-e utánam valami,
meg hogy mi lesz a világgal, mindez
érdektelen.
Mert már tudom honnan jöttem és
hová megyek!!!
Dr. Medvegy János
plébános
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A szentek köztünk élnek 4.
Még Egerben történt.
Minden reggel a szentmisék sorozata. Látom a híveket. S egy arc, egy hang
kiemelkedik a sorból. Ősz
hajú asszonyt látok, ott van
minden szentmisén, reggel
és este. Hangja kitűnik,
nem bántón, kellemes, jellegzetes hangon énekel.
Ez így ment vagy egy
évig. Mire kiderült, hogy
ő valamikor szerzetesnő
volt, megélte a feloszlatást.
A helyi kórházban dolgozott, mígnem nyugdíjas
lett. S végre nem maradt
más dolga, mint az Istent
dicsérni, teljes valójával.
Meghívott egyszer egy
ebédre magához, amikor
mindezt megtudtam. S elbeszélte egy napját.
Reggel korán kelt, a
reggeli imádságok végzésével, indult a 6 órakor kezdődő szentmisére.
Részt vett mind a hármon.
Délelőtt betért a szemináriumba, ahol a konyhán
segített, teljesen önként
és ingyenesen, jó szívvel.
Déli pihenő után jöttek az
imaórák, a fogadott rózsafüzérek sok szándékra,
majd készülődés az esti
szentmisére. Az Úrangya4

la imádsággal vége is volt
a napnak. S ez így ment
minden nap.
Nem láttam soha fásultnak. Tetterő csillogott szemében. Mint alázatos szolgálólány pucolta a krumplit, végezte amit
kellett a kispapoknál. S az
ima áthatotta az egész életét. Kellő csodálattal voltam és vagyok iránta ma
is. Pedig már vagy húsz
éve, hogy meghalt. Engem
bízott meg a temetésével,
amit szívesen vállaltam.
S most is, hogy emlékezetembe idézem őt, ajándékként jelenik meg életemben. Mint tanítóm,
hogy is kell Istennek szentelt életet élni. Érdekes ezt
a szemináriumba nem tanítják. Valóban ezt csak ta-

núsítani lehet. Talán ezért
térdelek olykor buzgón a
padokban a kedves hívek
között, és imádkozom velük együtt, csak úgy, mint
egy hívő keresztény lélek.
Úgy ahogy azt láttam, a
kedves Hedvig nővértől.
Néha megadatott, hogy
beszélgettünk. S mintegy
rituálévá vált, hogy elénekelte nekem szépen csengő hangján a „Szűzanyám,
tied akarok lenni” éneket.
S a végére könny gyűlt a
szemünkben. Ezért valahányszor meghallom, felidéződik előttem alakja,
hallom ahogy ő énekelt,
és bizony a könnycseppek
is megjelennek.
Kedves Hedvig nővér!
Papi életem fontos tanítójává váltál. Isten áldjon
meg ezért. Istennek tett
fogadalmadon semmi sem
tudott változtatni. Te mindig is szerzetesnő maradtál az utolsó sóhajodig. Na
ebben van, ami felemelő.
Talán ez lenne a szentség.
Kimondom: igen! Ezennel
őt a névtelen szentek sorába emelem.

Dr. Medvegy János
plébános

Isten hozta Egyházközségünkbe!
Varga Pál káplán atya
augusztus elsejétől teljesíti hivatását plébániánkon. Lapunk előző számában köszöntöttük Őt, a bemutatkozásra most kerül sor.
Mindannyian azt kívánjuk, érezze jól magát
Egyázközségünkben!
(Szerkesztő)
Úgy tűnik, hogy az isteni gondviselés – a nevemhez híven – varga-betűvel vezetett ide Mezőkövesdre. Nem olyan mes�sze, Pesten nőttem fel és
innen indultam el nyugatnak. Először a soproni egyetemre, ahol erdőmérnökként
végeztem,
majd Vancourverbe (Kanadába), ahol hosszabb ideig tanultam és dolgoztam.
Az Úr nagyon irgalmas és
türelmes volt velem, mert
bár korábban is éreztem,
hogy hív a papságra, nem
szűnt meg újra és újra hívni. A hivatásom felfedezésében nekem nagyon sokat segítettek a közösségek, amelyekbe kis ministráns koromtól kezdve lehetőségem volt járni. A végső irányt is egy közösség, a
Neokatekumenális Út adta
meg, amely lelkiségnek

most is tagja vagyok. Ez a
közösség segít felfedezni, hogy keresztségünkkel
mekkora ajándékot kaptunk és hogy a katolikus
hitünket felnőttként tudjuk megélni. A papságra
való felkészülést és tanulást is ilyen lelkiségű szemináriumban, Torontóban
(Kanadában) végeztem.
Amikor Egerben megalakult egy hasonló, úgy nevezett Redemptoris Mater
Szeminárium, akkor kerültem vissza Magyarországra és az egyházmegyébe. A
szentelésig együtt voltunk
a szemináriumban Vadászi
László atyával. 2014-ben
Érsek atya egyszerre szentelt bennünket pappá és
Versler Sándor atyát diakónussá.
Gyöngyösön, ahol szentelés után három évig szol-

gáltam, nagyon sokféle lelkipásztori munkára volt lehetőség. Az egyik fő feladat a katolikus iskolákban
való lelkipásztorkodás volt:
ez alatt a rövid idő alatt is
két általános iskola is katolikus lett. Nagyon örülök,
hogy az itteni plébániához
is tartozik egy katolikus középiskola, ahol hasznosíthatom az eddigi tapasztalataimat.
Hálát adok az Istennek,
hogy a szép gyöngyösi idő
után ide, Mezőkövesdre kerülhettem. Nagyon köszönöm Plébános atyának és
a híveknek a kedves fogadtatást, amit egészen biztosan az előző káplánok áldozatos szolgálatának is köszönhetek. Egy lelkipásztor
áthelyezése mindig nehéz
különösen a hívek számára. Mindenesetre amen�nyire tőlem telik próbálom
folytatni és elmélyíteni az
eddigi lelkipásztori szolgálatot. Bár ez hosszabb időt
fog igénybe venni, de szeretném megismerni a gazdag Matyó kultúrát és hagyományokat, amire méltán büszkék a helybeliek.
Varga Pál
káplán
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A Szent László Emlékév programjairól
Egyházközségünk képviselőtestülete változatos, tartalomban gazdag
eseménysorozatot tervezett a 2017-es esztendőre, névadónkhoz, Szent
Lászlóhoz méltó megemlékezéseket minden korosztály részére. A közelmúltban történt ünnepi eseményekről olvashatnak a következő cikkekben. Fogadják szeretettel!
(Szerkesztő)

Ars Sacra fesztivál
Országszerte Szeptember hónapban kerültek megrendezésre az Ars
Sacra, művészeti rendezvény- sorozatok. Városunk IV. alkalommal csatlakozott a Szent Művészet fesztivál
programjához.
A fesztivál, „A Jóság, Szépség és
Igazság felmutatásával törekszik láthatóvá tenni a láthatatlant, és felragyogtatni az Isten által teremtett világ csodálatos voltát.” Zene, képzőművészet, ének,
próza, vers formájában kerülnek a hallgatóság elé.

Medvegy Atya megnyitó beszédével
vette kezdetét az ünnepség a Szent László
templomunkban. Az itt elhangzó eszményi nemes szépségre figyeljünk- mondta az Atya. Szent László év kapcsán, az
ének, a zene, az ima, és a vers mind-mind,
szent királyunkat méltatta, dicsérte, dicsőítette. Hét hófehérbe öltözött kicsi gyermek, kezükben égő gyertyával vonultak
az oltár elé, és angyali hangon énekelték
Szent László dicséretét. A Szent László
Fesztiválkórus előadásában számtalan kórusmű, glória tétel, mise hangzott el. Szó-

A Babakórus lelkes éneke
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Pethe Ákos, aki Szent Lászlót
személyesíti meg

lót énekelt Indre Andrea és Mozerné Horga Stefánia. A Baba Kórust hallhattuk a
„nagy” kórussal is együtt énekelni. Milyen öröm, ahogy a tüneményes kicsik ráéreznek a zene, az ének különleges szépségére! A versek kiről, másról, mint Szent
László életéről, cselekedeteiről… szóltak.
Szent László imáját Pete Ákos előadásában láthattuk. K Dudás Máriától: Dalold
matyó népünk Szent László hűségét, Ko-

vács Mátyásnétól Siklósi András Szent
Lászlóhoz írt versét hallhattuk. A hangversenyt Kántor Úr virtuóz orgonajátéka
zárta és koronázta meg. Most, mint an�nyiszor a Mozer család közreműködése nélkül nem lehetett volna ilyen magas
színvonalú élményben részünk. Köszönet
és dicséret K. Dudás Máriának az irodalmi összeállításért, a jó érzékkel kiválasztott előadókért! Legyünk büszkék a fiatal
versmondókra: Mozer Előd és Boglárka,
Kis Marcell, Szepesi Virág, Fügedi Gábor,
Barna György.
Gánóczyné, Marika mindannyiunk nevében köszönetét fejezte ki e szép ajándékért, amelyet kapott a hallgatóság. „ Ahol
zene szól, ott nem lehet semmi rossztól
tartani” mondta zárszavában. Tóth Imre
világi elnök virággal köszönte meg a szereplők és szervezők áldozatos munkáját.
Kívánok erőt, jó egészséget minden előadónak, hogy még számtalanszor részesülhessünk általuk ilyen felemelő, szent,
művészeti értéket bemutató előadásban!
Kasza Lajosné

Tetszik az előadás mindenkinek
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Az Ars Sacra rendezvényen elhangzott zárszó:
A zene, az ének szépségéről, nevelő hatásáról, személyiségünket fejlesztő, formáló erejéről sokan vallottak. A spanyol irodalom legnagyobb alakja több, mint 400
évvel ezelőtt mondta: „Ahol zene szól, ott
nem lehet semmi rossztól tartani.” Egy német költő is hasonlóan vélekedett, imígyen: „Ahol énekelnek, nyugton lehetsz:
rossz embereknek nincsenek dalaik.”
Kedves Egybegyűltek! Kedves Főtisztelendő Atyák! A Szent László Egyházközség Képviselőtestülete nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit.
Az arcokról, a tekintetekből látom, hogy
felhatalmaznak engem arra, necsak a magam nevében, hanem mindannyiunk nevében mondjak hálás köszönetet az imént
kapott ajándékért, aminek hatásától nehéz
felocsúdni. Igen! Ajándékot kaptunk, amit
nem a posta hozott, ami nem volt dobozban, díszes csomagolópapírban szalaggal

átkötve. Másabb fajta ajándékot, ami mindennél több, értékesebb, mert a bensőnket,
a szívünket érintette, melengette, örömöt,
szeretetet sugárzott felénk, és komoly belső munkához látott.
Megmutatta mindannyiunknak mi az
igazi érték életünkben.
Történt egy alkalommal, hogy Kodály
Zoltán egyik ünnepi hangversenyének végén egy ember odament Kodályhoz és azt
mondta: Mester! Köszönöm, jobb ember
lettem! Biztos vagyok abban, hogy valamennyien meg tudnánk fogalmazni hogyan
munkálkodott bennünk és mit eredményezett, mire sarkall bennünket az, amit most itt
láttunk, hallottunk. Bizonyára többen jutottak arra az elhatározásra, hogy: béketűrőbb
leszek, mások, hogy: megbocsátóbb, segítőkészebb leszek, többször hallgatok szép
zenét, énekelek, akár főzés közben is, szép
verseket olvasok, és sorolhatnám...

A Szent László Fesztiválkórus
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Mint ahogyan egyszer az a bizonyos bátor, őszinte ember a hangversenyteremben Kodály Zoltánhoz járult és bevallotta
amit érzett, úgy vallom be a MESTEREKNEK Stefikének, Marikának, Karnagy Úrnak, és minden szereplőnek, hogy én most
nagyon-nagyon örülök, és büszkeséget érzek. Örülök, hogy lakóhelyünkön Mezőkövesden, de még jobban szűkítve a kört,
a Szent László Egyházközségben ennyi tehetséges, jóakaratú ember van, akik idejüket, energiájukat nem sajnálják a felkészülésre, erre a gyönyörű munkára, és felvállalják önzetlenül, hogy bennünket megörvendeztessenek, ünnepnapokat varázsoljanak életünkbe.
Büszke vagyok arra, hogy bármilyen
fontos, nagy ünnepünk van, nekünk nem
kell idegenből hívni előadókat.
Milyen igaz a költő mondása: „Még gyermeki korban kell szép tettekre nevelni!” Jó
példát láttunk erre! A Babakórust látni, hallani, bizony sok szemet nem hagyott szárazon! Külön köszönet azért a sok türelemért,
fáradozásért, akik ezt vállalják. Megéri!
A mai program inspirált arra, hogy Kodályról olvassak, hiszen őt is ünnepeljük
ebben az évben. Nagyon megragadtak szavai. Ezt nyilatkozta egy alkalommal.
„Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak. Lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene
világít be. A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. A zene
költő a maga világában, és ennél több senki sem lehet.”
A Szent László Emlékév egy gyönyörű programja volt a mai napon. Voltak már
előadások, ahol sok mindent megtudtunk
szent Királyunkról, életéről, családjáról,
munkásságáról. Emlékezetes volt az ének-

Kis Marcell verset mond

kari találkozó. Templomunk búcsúján sokan megtiszteltek bennünket, jó érzés volt
számunkra. Akkor is lenyűgözött a Szent
László kórus előadása, Sokáig gyönyörködhettünk a gyermekrajzokban, amelyek
zsűrizése a napokban megtörténik. A munkatársi, emberi kapcsolatok ápolását szolgálta a családi nap, ahol Képviselőtársaink
„Szent László Évben” született három kis
unokájának örvendtünk együtt.
Lesz faültetés, ahová várjuk a híveket,
lesz két napos zarándok út, a hittanos gyerekeknek vetélkedő, és ha tehetjük, az októberi litániákat is sorolhatnánk az Emlékév
rendezvényeibe úgy, hogy az eddigi évek
létszáma sokszorozódik!
Azt gondolom, méltóképpen emlékezünk Névadónkra! A mai ajándékért megismétlem köszönetemet minden szereplőnek,
felkészítőiknek.
Kívánom, hogy további munkájukat segítse a Jó Isten! Köszönöm, hogy együtt ünnepeltünk!
Azt mondják, a színészek jutalma, fizetsége a taps. Ne maradjunk adósok!
Gánóczy Zoltánné
képviselő

9

Berekfürdőn a Szent László Házban
Hét esztendeje már, hogy nyaranta Berekfürdőn töltünk pár napot a
Sznent László Házban. Mindig olyan jól érezzük magunkat, hogy szeptemberben repetázunk, visszatérünk újabb két-három napra. Gondolkodtunk
azon, vajon mi az a vonzerő, ami miatt kialakult nálunk ez a gyakorlat, hiszen nem mondható, hogy a mai ember komfortérzetének megfelelnek
a Ház adottságai. A választ hamar megtaláluk: azok az Emberek, akik ott
dolgoznak a vendégekért, kárpótolnak minden hiányosságért. Idén nyáron, tekintettel a Szent László Emlékévre különösen nagy élményt jelentett, hogy pihenésünk, feltöltődésünk a bereki Szent László Házban lehetett, hogy imáinkat a Szent László kápolnában végeztük, megcsodálva László király hatalmasságát, ahogyan a szomjazóknak vizet fakasztott.
(Szerkesztő)

Kedves Olvasó! egy valóságos történetet mese formájában szeretnék „elmondani”.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Szent László városában, (Mezőkövesden) egy jóságos tündér. Ő mindig azon törte fejecskéjét, hogyan
szerezzen örömet a körötte lévőknek,
különösképpen azoknak, akik egyedül élnek. Összehívta kis csapatát,
és hipp-hopp, elrepítette őket, egy
messze földön híres fürdőhelyre, Berekfürdőre. Láss csodát! A Szent László Lelkigyakorlatos Ház kitárt kapui,
és a hatalmas öreg, bölcs fák ágai integettek: ide gyertek, hamar, hamar!
Betértünk hát fürgén. Várt itt finom
étel, ital, jó szó, szíves vendéglátás,
móka és vidámság. Gyertek gyorsan
hív a harang szent misére - szólt a tündér. Mit ad Isten a templomot, Szent
Lászlóról nevezték el. Ejha, mit lát az
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Oltárképen a vízfakasztó Szent László

ide belépő kíváncsi szeme, az oltár fölött ki tekint rád, nem is hinnéd! Daliás termetű nagy királyunk épp kardjá-

val vizet fakaszt a sziklából. Játszik velünk László, vagy a tündér varázslata?
Biztos, hogy mid a kettő, mert Szent
László majd’ mindenhol megjelenik, kis faluban, nagy városban, hogy
őhozzá szálljon imánk, tiszteljük, szeressük és dicsőítsük vitézségét. A tündér előlépett, varázsütésre benépesítette a templomot jó emberekkel. A
szent beszédnek áhítata néma csendet varázsolt, annál hangosabb volt a
jó hívek szép éneke! Felszállott a nyitott égbe egyenest az Úr elébe. A tündérke úgy rendezte, filmvetítés legyen este. A történet jóra intsen, jó és

a rossz benne legyen. Legyen próba,
bántás, öröm végén pedig legyen áldás. A filmeket végig néztük, közben
Jézust megidéztük. Ó mily édes volt
az álmunk, amit, hálát adva vártunk.
Napos reggelre ébredtünk, a gyógyvízben fürdőt vettünk. Az volt ám az
új varázslat, gyógyult lett a kezed, lábad! Szent Lászlóra rátaláltunk, teljesült a kívánságunk!
A mesének az a vége, hazatértünk
egészségben. Szent Lászlónk és jó
tündérünk magyar hazánk áldd meg
kérünk!
Kasza Lajosné

A platánfák hűs árnyékot adnak a pihenőknek
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Faültetés plébániánk udvarán
Különleges esemény zajlott Plébániánkon az Emlékév ünnepei sorában. Nagyon szép kőrisfa csemetét ültettünk, amely tövében kőtábla jelzi:
Szent László fája. Sokan eljöttek. Kedves kis műsorral köszöntöttük szent
királyunk fáját. Elhangzott vers, gyönyörű ének, ünnepi köszöntő, majd
a fa és kőtábla megáldása. Vannak még jó emberek! A kőtömböt Kiss Attila kőszobrász ajánlotta fel, a márványtáblát és a további munkálatokat
Nyikes József kőfaragó mester végezte. Hálás köszönet érte! (Szerkesztő)
Tisztelt Jelenlévők!
Kedves Főtisztelendő Atya!
Amikor értesültünk arról, hogy a 2017es esztendőt Szent László Emlékévvé
nyilvánítják, azonnal munkához láttunk,
terveket szőttünk. Tudtuk, éreztük, hogy
Szent Királyunk, védőszentünk tisztelete, szeretete minket mindig, de most különösképpen méltó emlékezésre kötelez.
Sok minden történt eddig. Előadások,

Jó földbe kerül a facsemete
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kórustalálkozó, irodalmi
összeállítás, pályázatok,
búcsú, zarándokút.
A felsorolt programok
sok embert hívtak plébániánkra, templomunkba.
Nagyon jó volt szembesülni azzal, hogy Szent László él. Ezt
nem feledtetik az Őt ábrázoló gyönyörű
Takács István művészi freskói sem.
A rendezvényeink sorában különleges
ünnepnap a mai is.
Fát ültetünk, amit megszemélyesítünk.
Ez a facsemete a mi Szent László Plébániánk udvarán Szent László fája nevet
kapja.
Azt gondolom, nagyon szép dolog kiváló, halhatatlan Elődökre úgy emlékezni, hogy a természet szeretetével is az Ő
nagyságuk előtt tisztelgünk, meghajtjuk
fejünket.
Kérjük a Jó Istent, őrizze, óvja szent
királyunk fáját, hogy életképes legyen,
nagyra nőjön, sok embert gyönyörködtessen, és sok évtized elteltével is jusson
eszébe annak, aki elmegy mellette, hogy
ezt a fát Szent László Király tiszteletére
ültették az Egyházközség képviselői és
hívei 2017. október 11-én.
Áldott legyen Szent László fája!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Plébános úr megáldja Szent László fáját

Benedek Elek

Az öreg faültető éneke

Ragyogj, ragyogj még őszi napsugár,
Melengesd testét az elaggott földnek!
Szánd meg szegényt, óh nézzed, mily kopár,
Talán nem is zöldül ki soha többet.
Ragyogj, ragyogj még nyájas-szelíden,
A zord szelet kergesd a messzeségnek,
Hadd ültetek fát szépen, rendiben,
Oh, nem magamnak - az új nemzedéknek!
Ragyogj, ragyogj még, s azzal ne törődj,
Munkám örömét hogy aligha látom...
Jól tudják ezt a vén faültetők,
Oh, jól tudom én is, nap barátom!
Oh, jól tudom, hogy más szedi le majd
Édes gyümölcsét mind ez ifjú fáknak,
Örömet, hasznot nékem egy se hajt,
Fáradt testemnek sose adnak árnyat!
Mindegy!Te csak ragyogj, segélj nekem,
A zord szelet kergesd a messzeségnek,
Mi hasznom benne? - én nem kérdezem,
Csak ültetek a jövő nemzedéknek.
Kőtábla jelzi kinek a tiszteletére
ültettük ezt a fát

A verset Ócsai János képviselő mondta el
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Negyedszázad a Szent László Egyházközségben
Mozer János Karnagy úr huszonöt éve teljesít szolgálatot nálunk, mindannyiunk nagy megelégedésére. Ez alkalomból köszöntötte Őt képviselőtestületünk verssel, dallal, jókívánságokkal. Kívánjuk, hogy még sokáig
maradjon a helyén!
				
(Szerkesztő)

Túrmezei Erzsébet

Maradj a helyeden
Maradj a helyeden, ahol Isten látni akar!
Ő tudja mi használ, s mi fenyeget,
elrejt, ha kell, be is takar!
Maradj a posztodon! Ott a helyed.

A világ csak kínoz és elárul,
fordítsd el tőle arcod!
Az Úr irgalmán szíved elámul,
csak Őt dicsérje hangod!

Ha elfogadtad, amit Ő ígért,
a legjobb dolog: hinni!
Az Ő szent lényét sérti a „miért”,
és a te Igéd: bízni!

Krisztus Megváltód! Ő a Vezéred,
ha nehéz úton vezet,
tanítja az engedelmességet,
s életed boldog lehet!

Maradj a helyeden, ha fárasztó is,
és a feladat nehéz,
az Úr ismeri szíved titkait,
Ő rád szeretettel néz.

Ő már előre kiválasztotta,
utad merre vezessen,
lépésről lépésre eléd hozza!
Te maradj a helyeden!
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Kedves Képviselőtársaim!
Kedves Mozer János Karnagy úr!
Naptárunk a mai napon hétköznapot
ír, mégis nagy ünnep ez nekünk. Ennek a napnak a másságát a szívünkben
érezzük.
Jubileumot köszöntünk, igaz kicsit
megkésve, de nagy tisztelettel és szeretettel tesszük. Mozer János Karnagy úr
Mezőkövesden a Szent László Egyházközségben töltött 25 éves évfordulóját
ünnepeljük. Negyed század már a történelemben is jelentős időszak. Ez idő
alatt hány szentmisén, esküvőn, temetésen és egyéb ünnepeken adtad tudásod
legjavát. Tetted a dolgodat, mindig szerényen, felsőfokon. Hálával és köszönettel tartozunk a magas színvonalon végzett igényes munkádért.
Amikor kezed alatt megszólal az orgona, betölti az egész templomot és a mi
lelkünket. Ez felemelő érzés! Amikor egyegy alkalommal távol vagy, azonnal, már

az első akkordnál megérezzük, most nem a mi
karnagyunk orgonál.
Igényes vagy önmagaddal,
önképzésedre nagy gondot fordítottál
mindig. Érezzük, hogy nagyon szereted
hivatásodat, és sokat teszel azért, hogy a
„kötelező munkádon” kívül a zenekedvelőket élményekhez juttasd.
A gyönyörű orgonakoncertek, műsorok felejthetetlenek.
Emberi tulajdonságaid, közvetlen,
kedves modorod, szeretetet, tiszteletet
és elismerést vált ki mindannyiunkból.
Arra kérjük a Jó Istent segítse további
munkádat, őrizzen meg jó egészségben
mindannyiunk örömére.
Hálásan köszönjük a 25 éves munkádat. Áldjon meg a Jó Isten! Fogadd szeretettel ajándékunkat.

Ősi ír áldás
(részlet)

Őrizzed lelkedben a hálát,
és a köszönet ki ne fogyjon
ajkadról.
Szíved legyen telve
a visszaemlékezés gazdag
szépségével,
arról, ami betöltötte életedet.

Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe
életed feladataival és a próbákkal,
melyeknek az élet kitesz.
Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet
és a csúcsot meredeknek, ahova az út vezet,
növekedjen meg benned akkor
a remény és a bizalom.
Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek,
amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme,
és volt igaz barát, aki reményt adott.
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EMLÉKEZZÜNK

DAMJANICH JÁNOS IMÁJA KIVÉGZÉSE ELŐTT
Mindenség Ura!
Hozzád fohászkodom! (…)
Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó
vágyteli kérésemet!
Te vezettél, Atyám,
a csatákban és ütközetekben,
Te engedted, hogy azokat kiállhassam,
és a Te védelmező karod
segített némely kétes küzdelemből
sértetlenül kilábalni:
dicsértessék a Te neved mindörökké!
Oltalmazd meg, Mindenható,
az én különben is szerencsétlen

hazámat a további veszedelemtől!
Hajlítsd az uralkodó szívét
kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt,
és vezéreld akaratát a népek javára!
Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény,
szerencsétlenségbe süllyedt
Magyarországot!
Te ismered, ó, Uram, az én szívemet,
és egyetlen lépésem sem
ismeretlen előtted:
azok szerint ítélj fölöttem kegyesen,
s engedj a túlvilágon
kegyes elfogadást találnom!
Ámen.
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Mindszenty-zarándoklaton
a széchenyisek
Hetven évvel ezelőtt,
1947. szeptember 14-én
a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
Mindszenty József bíboros kezdeményezésére és vezetésével százezres tömeg zarándokolt
Budapesten a Városmajorból Máriaremetére.
A hetvenedik évfordulóra emlékezve idén jubileumi engesztelő gyalogos zarándoklatot tartottak ugyanezen az útvonalon. A lélekemelő
eseményen a Mezőkövesdi Széchenyi István
Katolikus Középiskola
is képviseltette magát.
2017. szeptember 16án reggel 7 órától vidám
és lelkes hívek gyülekeztek a városmajori Jézus
Szíve-templom előtti fás,
ligetes téren. Budapestről, hazánk különböző részeiből, de külhonból is
rengeteg zarándok érkezett fővárosunkba, hogy
közösen megtegye a 14
kilométeres távot. Az idei
zarándoklatot az Egyházért, a magyar hazáért és
a családokért ajánlották
fel. A híveket Bíró Lász-

ló, Magyarország Katonai Ordináriusa, Székely János szombathelyi megyéspüspök, valamint Lambert Zoltán
városmajori
protonotárius kanonok vezette
Máriaremetére
A
mintegy
négyórás gyaloglást követően déli 12 órára érkezett meg a több kilométer hosszan hömpölygő
tömeg Máriaremetére a
Kisboldogasszony Bazilikához. A kegytemplom
előtti téren Erdő Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek megáldotta Mindszenty József
napokban felállított szobrát, melyet Rieger Tibor
Magyar Örökség és Pro
Cultura Christiana díjas
szobrászművész készített.
A zarándoklat szentmisével ért véget, melynek
főcelebránsa Erdő Péter volt. A bíboros ünnepi
prédikációjában a kereszt
jelentőségére, fontosságára hívta fel a figyelmet.
„Ha Krisztus keresztáldozatára gondolunk, ha
abban bízunk és úgy te-

kintünk a keresztre, akkor az valóban védelmező jel számunkra. Védelmez a kísértéstől és a gonosztól, védelmez a saját
rosszra hajló akaratunktól és a könnyen értelmetlenségbe zuhanó emberi gyengeségünktől. Saját
küzdelmeinkben minden
bűnnel szemben Krisztus keresztje segít minket
győzelemre. Helyesen teszik azok, akik akár nyakukban is hordják a keresztet. A kereszt annak
a győzelemnek a színhelye, amit Krisztus a halál
fölött aratott.” – mondta
Erdő Péter.
Köszönetet
fejezem
ki a szervezőknek, valamint iskolánk vezetésének, hogy lehetőséget biztosítottak a
jubileumi
engesztelő gyalogos Mindszentyzarándoklaton való részvételre.
Laus Deo!
Istennek hála!
Bágyi Tamás
Mezőkövesdi
Széchenyi István
Katolikus Középiskola
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A mezőkövesdi Karitász csoport zarándoklata
Szeptember utolsó napján karitász
csoportunk családtagjaikkal együtt zarándoklatra indult, Dr. Medvegy János
apát-plébános úr vezetésével.
Fő úti célunk az esztergomi Várhegyen magasodó, a magyar klasszicizmus remekművének a Bazilikának megtekintése volt.
A buszon - zarándokokhoz méltó módon – a Rózsafüzér elimádkozásával indítottuk a napot, majd Mária énekeket
énekeltünk. Megérkezve, Medvegy atya
a Bazilika egyik kápolnájában szentmisét mutatott be csoportunknak..Semmivel össze nem hasonlítható jó érzéssel töltött el bennünket, hogy egy ilyen
csodálatos helyre eljutottunk, mégis
úgy éreztük mintha otthon lettünk volna. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen Isten háza mindenhol egyforma, a
mi kis karitász csoportunk volt együtt, a

mi plébánosunk celebrálta a szentmisét
és a mi Vinnai Anikónk kísérte orgonajátékával a szertartást.
Szentmise után már várt bennünket
az idegenvezető, aki profi módon, 1-2
anekdotával fűszerezve mutatta be és
vezetett végig a Bazilika nevezetességein.
A főszékesegyház méretei igazán imponálóak, az altemplomtól a kupola csúcsáig 100 méter. A főoltárt gyönyörű ezüst oltárelőlap borítja, fölötte pedig megcsodáltuk a világ legnagyobb egyetlen vászonra festett képét, ami Mária mennybevitelét ábrázolja, ami egy Tiziano kép alapján készült.
A székesegyház legértékesebb emléke a Bakócz kápolna, közepén található kegykép a máriapócsi könnyező Mária kép másolata. Innen az Altemplomba mentünk. Mindszenty József bíbo-

Plébános úr szentmisét mutat be
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De jó, hogy eljöttünk!

ros sírja előtt imával tisztelegtünk. A
Kincstár következett. Nem mindennapi látvány fogadott bennünket. Ámulatba ejtőek a gyönyörű cizellált műkincsek, ötvösmunkák, csillogó aranyozott
ezüstből készült műtárgyak, az aprólékosan díszített miseruhák.
A Bazilikában tett zarándoklat szó
szerinti csúcspontja, a kupola körerkélyéről történő kilátás élvezete volt. A
csoportunkból páran a bátrabbak elindultunk fölfelé a szűk csigalépcsőkön,
és egyre feljebb jutva, már útközben is
fantasztikus volt a kilátás. Lift nem volt,
több mint 400 lépcsőt kellett leküzdenünk, de a panoráma bőven kárpótolt a
fáradságért.
Bőséges ebéd elfogyasztása után
indultunk zarándoklatunk másik kiemelkedő állomására, a Budapest II.
kerületében található Máriaremetei

Kisboldogasszony Bazilikába. Lombos
fák között, egy kis erdő közepén emelkedik a magasba a kegytemplom, ahol
örömmel fedeztük fel Takács István festőművészünk csodálatos freskóit. A
kegytemplom előtt megtekintettük a
közelmúltban felállított Mindszenty József bíboros prímás életnagyságú márványszobrát. Ez a kegytemplom nagy
területen helyezkedik el. A templomkertben többek között szentkút, szabadtéri oltár, keresztút, Szent Imre és
Szent László szobrok vannak. A szabadtéri oltárnál elimádkoztuk a Loretoi litániát és bármennyire is szerettünk volna
még maradni, indulni kellett haza.
Csodálatos volt ez a nap, jó szívvel
ajánljuk másoknak is, hogy ezt az élményt ne hagyják ki az életükből.
Kovács Mátyásné
karitász tag
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Szent István király intelmeiből, melyeket
szeretett fiához, Imre herceghez intézett.
V. Az igaz ítélet
és a türelem gyakorlásáról
A türelemről így beszél Pál apostol: „tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.” És az Úr evangéliumban: „Ha /
türelemmel/ kitartotok, megmentitek
lelketeket.” Ehhez tartsd magad, fiam:
ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet: ha
hatalmadban akarod tartani lelkedet,
türelmes légy. Valahányszor, kedves
fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd
vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted:
bizony ez ingatag lenne és mulandó,
mert a bolond fogadalmat megszegi
az ember; és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány
ügyben forgolódva folt essék, hanem
az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy a törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok
királykodnak, a türelmetlenek pedig
zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer
olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.
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IX. Az imádság megtartásáról
Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilencedik regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: „Küldd le /Uram,
a bölcsességet/ szent egedből, dicsőséged trónjától, hogy munkámban velem
legyen és segítsen, és így fölismerjem,
mi kedves a szemedben /minden időben/.
És ismét: „Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban,
az én szemeimnek ne adj kevélységet és
a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem,
Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek
ne adj engem, Uram.” Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is
ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy
mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének
segedelmével, s így legyőzhesd látható
és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul,
ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

Mindenszentek - Halottak napja
Nincs olyan ember, akit ne érintetnének meg ezek a napok. Ha év során nem is, ilyenkor ellátogatunk szeretteink sírjához. Rájuk gondolunk,
értük szól imánk.					
(Szerkesztő)

Avilai Szent Teréz

IMA MINDENSZENTEK NAPJÁN
Ó boldog lelkek, akik már félelem nélkül
élvezitek a boldogságot,
és állandóan el vagytok merülve
az én Istenem dicséretében!
Legyetek segítőink nyomorúságunkban,
járjatok közben értünk Isten irgalmánál,
hogy juttasson nekünk is valamit
a ti boldogságotokból,
és ossza meg velünk azt a világos megértést,
amelyben részetek van.
Értesd meg velünk, én Istenem,
hogy mi a jutalma azoknak,
akik férfiasan harcolják végig
ennek a nyomorúságos életnek az éjszakáját.
Ó, boldog lelkek, akik olyan gyönyörűséges
és maradandó örökséget tudtatok szerezni,
magyarázzátok meg nekünk,
hogyan gyümölcsöztettétek ezt a végtelen kincset,
és segítsetek rajtunk,
hiszen oly közel vagytok a forráshoz,
s merítsetek vizet számunkra,
akik eltikkadunk idelent a szomjúságtól.
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Van még meglepetés!

Receptek

a Tihanyi Bencés Apátságból

Ima a Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden
élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk
feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő
Krisztust felismerjük és
egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő
erejét és örömét elvigyük
minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus
Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon! Ámen

www.tihanyiapatsag.hu www.facebook.com/T.Apatsag
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Unokákat ünnepeltünk
Családi összejövetelt már több évben is tartottunk Plébániánk udvarán,
mondhatjuk, már hagyomány! Az idei azonban másabb volt az eddigieknél.
Három, illetve négy képviselőtársunk kis unokájának születését ünnepeltük
nagy örömmel. Panyi Bence, Papp Emma Liza és Bacsi Dominik a Szent László
Emlékévben születtek. Íme a boldog nagyszülők a pici babával. (Szerkesztő)

Papp Emma Liza
2017. május
5-én született. A
mosolygós, kedves
kislány Ócsai János
képviselőtársunk
második unokája.

Bacsik Dominik
2017. június 23-án
született. Szabóné
Varga Ágnes első
unokája. A kis
Dominik nagyon
jól érezte magát a
felnőttek között

Panyi Bence
2017. július 19-én
született. A kis Bencének
mindkét nagypapája
képviselő. Panyi
nagypapának Bence
a negyedik unokája,
Csirmaz papának a
kilencedik. Tetszett neki
a felnőttek éneke.

„Segítsd őket, hogy megtalálják és teljesítsék küldetésüket úgy, ahogyan azt
Te eltervezted, amikor elküldted őket ide a földre atyai jókedvedben.”
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Hírforgácsok
- Az őszi időjárás miatt most nem aktuális a figyelemfelhívás, de a jövőre nézve talán igen: többen jöttek szentmisére vállpántos ruhában a nyári időszakban. Bármilyen nagy a hőség, legalább vállkendő legyen! Fedetlen vállal egy külföldi templomba sem
engednek be látogatót!
- Tisztelettel kérjük a kedves híveket, hogy mobiltelefonjaikat kapcsolják ki mielőtt a templomba bemennek. Általában nem is veszi észre az illető, hogy az ő
telefonja szól, aztán a keresés a táskában is jó ideig eltart. Ez nagyon zavaró.
- Beköszöntött az ősz. Az esti szentmisék 17 órakor kezdődnek okt. 1-jétől.
- Október hónapban minden este rózsafűzért imádkoztunk 17 órai kezdettel.
Minden este más-más imacsoport vállalta az előimádkozást. Gyönyörű Mária
énekek hangzottak el minden alkalommal.
- A Szent László Emlékév programjai sorában különleges alkalom volt okt. 11én a faültetés Plébániánk udvarán.
- 48-an vettek részt a Győr-Pannonhalmi zarándoklatban. Napsütéses időben,
sok-sok látnivaló várt ránk. Két szentmisét mutatott be dr. Medvegy János plébános úr. Lelkiekben feltöltődve, sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
- November hónapban a felsőtagozatos hittanosok részére vetélkedőt szerveztünk.
- A pályázatok értékelésére, jutalmak átadására advent második vasárnapján kerül sor a 9-es szentmise után.
- A Mindenszenteki és Halottak napi megemlékezés az előző évek rendje szerint történik.
- Elkészült a temetőkerítés. Több évig tartottak a munkálatok, hiszen nagyon
hosszú szakaszon kellett megépíteni, a költségeit tekintve sem lehetett rövidebb idő alatt kivitelezni. Szeretteink, hozzátartozóink rendezett, gondozott
körülmények között pihennek.
- A Sziklaforrás következő száma Karácsony előtt jelenik meg.
Kiadja: Szent László Egyházközség
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Szerkeszti: Gánóczy Zoltánné

