XXVIII. évf.

2018. január - február
Boldogasszony hava - Böjtelõ hava

SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Családok éve 2018
Érsek atyánk újévi
körleveléből értesültünk, hogy a 2018-as
esztendő a családok
éve lesz. Ahogy az elmúlt évben örömmel
vettük a Szent László
emlékévet, úgy szívesen vesszük ebben az
évben a családokért
való aggódó felszólítást.
Ez lehet egy vezérfonál, amelyre felfűzhetjük ezévi programjainkat. Ahogy a hirdetésben elhangzott, kérek ötleteket, kivitelezhető terveket erre
az évre vonatkozólag,
a kedves hívektől, a
képviselőtestület tagjaitól.
Hogy miért is álljon
figyelmünk központ-

jában a család? Azért,
mert veszélyben van.
Az a rengeteg válás,
össze-vissza élt családi
élet, a házasságról vallott téves gondolatok,
az abortuszok száma,
a gyermeket nem vállaló együttélések sokasága, - csak úgy hirtelen
belegondolva
-, a téma időszerű és
fontos.
Annál is inkább,
mert nekünk biztos
tudásunk van a mi Istenünk belső életétől, mely az Atya, Fiú,
Szentlélek belső szeretetáramlása. S mivel
az Isten szeretetből teremt, s a maga képére és hasonlatosságára
formálta belső életünket, ezért a földi szent-

Takács István Matyó család

háromság (apa, anya,
gyermekek) az égi
mintájára van teremtve és elgondolva. Ezért
ennek felismerése, ennek a gondolatnak elmélyítésem mindan�nyiunk számára – életbevágóan - fontos.
Dr. Medvegy János
plébános

Papszentelés templomunkban
2018. január hetedike beíródott a Szent László Templom történetébe

A papszentelés fontos mozzanatai

Paptestvérek és a hívek

Bekapcsolódás a szentmise menetébe
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Érsek úr és a boldog Ünnepelt
Fotók: Kovács Mátyás

Köszöntjük Konrád Atyát!
Liga Konrádnak hívnak, 1992. július 27én születtem Egerben.
Mezőszemerén
lakom,
itt végeztem el az általános iskolát, majd Egerben folytattam tanulmányaimat a Kossuth Zsuzsa
Egészségügyi Gimnáziumban. Nem volt egyszerű igent mondanom Jézusnak és a hívószavát is
későn hallottam meg.
Egyszerű
családból
származom, szüleim egyszülött gyermekeként. A
hittel általános iskola felső tagozatáig nem volt
kapcsolatom. A változás
akkor következett be életemben, amikor az akkori
hitoktatóm meghívott hittanórára. Ott megérintett
egy baráti légkör, amely
körülvett, ennek okán elkezdtem látogatni az órákat. Az egyik ilyen órán
nagyon szíven talált egy
mondat: „Ő már előbb
szeretett”. Ez akkor még
számomra megmagyarázhatatlan volt, nem értettem mi ez az érzés. Annyit
tudtam, hogy közeledni akarok e felé a Szeretet felé. De hogyan? Még
meg sem voltam keresz-

telve. Féltem és zavart ez a
helyzet, de az akkori káplán atya és egy számomra
kedves plébános sokat segített ebben a helyzetben.
Elindítottak, mára már látom, hogy a hit és az istenkapcsolat útján. Így tizenhét évesen részesülhettem a beavató szentségekben. Hosszas vívódás és sok lelki beszélgetés
után rádöbbentem arra,
hogy szolgálni akarom ezt
a Szeretetet és az Övé akarok lenni. Beadtam jelentkezésemet az egri szemináriumba, ahol elkezdhettem formálódni és alakulni arra a hivatásra, melyet Istentől kaptam.

2016-ban Érsek atya
diakónussá
szentelt,

majd Jászberénybe helyezett diakónusi gyakorlatra. Az éves diakónusi szolgálat után nem
lettem azonnal áldozópap, mert valamit még
Istennek akartam adni a
szentelésem előtt. Vis�szatekintve az elmúlt
időszakra, hálás vagyok,
mert fejlődhettem az önismeretben és erősödhettem hitemben. Így még
inkább oda tudom adni
magam annak, aki meghívott, hogy az Ő tanítványa legyek.
Nagy boldogság és
béke volt bennem január
7.-én, amikor Érsek atya
pappá szentelt a mezőkövesdi templomban. Éreztem azt, hogy küldetésemhez több eszközt kaptam az Istentől: Szentmise, bűnbánat szentsége
ezek mind olyan áldások
az életemben, mellyel a
hívek és saját magam életét is boldogíthatom.
A szentelés után megdöbbentő és örömteli
volt hallanom a diszpozíciómat (helyezésemet),
hogy itt szülőföldemhez
közel abban a közösségben kezdhetem papsá3

gom évét, melyben magam is nevelkedtem. Lelkesen és megújult lendülettel kezdem el szolgálatomat Január 15.-vel a
Szent László Plébánián,
mely közel áll szívemhez.
Hálás vagyok a kedves
hívek minden egyes fohászáért és támogatásáért, hogy segítettek és támogattak a papság útján.
Kérem a kedves testvéreket, hogy imáikkal kísérjenek utamon, hogy
méltón őrizhessem a

Az Újmisés atya áldását fogadják a Hívek

papságban azt, amit a jelmondatom magában foglal: „Megtaláltam, akit

szeret a lelkem, belekapaszkodtam, és nem engedem el.” (Én 3,4)

Kedves Hívek, kedves Konrád Atya!
Egyházközségünk képviselőtestülete
nevében szeretettel köszöntöm a szentmise résztvevőit. Mindannyiunk nevében
nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm
újmisés káplánunkat, Konrád atyát.
Élénken él bennünk a január 7-ei szentmise minden pillanata. Sok-sok emlékezetes esemény történt már a mi gyönyörű templomunkban: keresztelők, esküvők, lelkigyakorlatok, első szentmisék bemutatása, ezüst-, arany-, gyémánt szentmisék, és sorolhatnám még.
Papszentelésre senki sem emlékszik.
Nagy ünnep volt ez mindannyiunknak!
Templomunk karácsony közeli hangulata, díszítése, a betlehemi jászol, a vízkereszt üzenete, mondanivalója mind-mind
jelen voltak ezekben az órákban.
Megtisztelő és egyben megható volt
számunkra a papszentelés minden mozzanatát ilyen családias körben végig követni, együtt imádkozni, részesei lenni
egy ilyen nem mindennapi eseménynek.

4

Köszönjük ezt Érsek úrnak,
Plébános atyának!
Akkor még nem tudtuk, hogy Liga Konrád
áldozó pappá szentelve ide kapja diszpozícióját.
Azt gondolom, Konrád atyára is különös hatással van ez, amikor belép ebbe
a szép templomba. Ahol pappá szentelték, ahol igent mondott a jó Isten meghívásának, ott kezdhette meg hivatása
gyakorlását. Örömmel tölt el bennünket, hogy a mezőkövesdi Szent László
templomban papszentelés volt. Kérjük
imáinkkal, hogy ez a január 7-e teremtsen hagyományt nálunk.
Kívánjuk, hogy káplán atya érezze jól
magát a mi egyházközségünkben.
Minden korosztálynak nagy szüksége
van lelki segítségre, támaszra, erősítésre.
A jó Isten áldását kérjük munkájára,
életére! Isten hozta a Szent László Plébániára!

Papszentelés volt templomunkban
Igen örömteli, és rendkívüli esemény
színhelye volt templomunk január 7-én.
Örömteli, mert ilyen paphiányos időkben egy újmisés nagy kincs, ráadásul a
mi vidékünkről, Mezőszemeréről származik. Rendkívüli, mert rendszerint a
Bazilikában történik a papszentelés. Így
hát nem csoda, hogy a Szent LászlóTemplomban egyetlen ülőhely sem maradt üresen.
Liga Konrád 17 éves korában részesült a beavató szentségekben. 2016-ban
szentelték diakónussá, most pedig a papi
hivatás szentségében részesítette az egri
érsek, Dr. Ternyák Csaba.
A szentelés előtt ismertették a jelölt
életútját. Ennek során elhangzott, hogy
diák korában a hittanórán nagyon megérintette egy bibliai mondat: Azért szeretjük (az Istent), mert Ő előbb szeretett minket. Ez a gondolat aztán elkezdett növekedni benne, ami odáig vezetett, hogy ma itt áll előttünk beöltözésre várva.
A papszentelés mindig szentmise keretében történik. A szertartásra körmenetben vonultak be a fehér ruhába öltözött papok, diakónusok, ministránsok
– Főpásztorunk kíséretében.
Az Evangélium elhangzása után került
sor a szentelési aktusra. A szeminárium
rektora tanúsította, hogy a jelölt minden
kötelezettségének eleget tett, megérett az
áldozópapi szolgálatra. Ezután Ternyák
érsek atya arról beszélt, hogy tegnap Vízkereszt, ma pedig Jézus megkeresztelkedésének ünnepe van. Mindkét esetben

központi szerepe van a víznek, amely az
élet alapeleme és fenntartója, isteni erőt
hordoz. A víz tisztára mossa a testünket,
a keresztség pedig a lelkünket teszi tisztává. Isten szereti az egyszerűséget. Az
emberek közül azokat választja ki, akik
gyengék – a keresztség által megerősíti
őket. Érsek atya – egyebek mellett – beszélt még arról is, hogy az igazi szabadság
a belső rabságból való szabadulást jelenti.
A szertartás első részében, a szentelés kérése és a jelölt bemutatása után,
az Érsek Úr buzdította az ifjút, aki ígéretet tett az áldozópapi szolgálat hűséges
végzésére. A jelölt szándéknyilatkozatot
tett a hívek előtt, hogy minden követelményt teljesít, amely méltóvá teszi hivatása gyakorlására. Az áldozópappá szenteléshez ez nélkülözhetetlen. A Főpásztornak engedelmességet fogadott.
Ezt követően a mindenszentek litániájának imádkozásával a földi és a megdicsőült egyház együtt imádkozott a szentelés előtt állóért.
Majd következett a papszentelés lényegi része: a szentség kiszolgáltatásának fő mozzanata. Az Érsek, mint apostolutód imádság és kézrátétel által átadta a Krisztustól származó, II. János Pál
pápától kapott lelki hatalmat és küldetést. (Az Egyház kétezer év óta ezt teszi. Gondoljunk csak a hét diakónus kiválasztására és felkenésére, amelyről az
Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk.) Az Érsek után a jelenlévő papok
mindegyike egyenként rátette a kezét a
jelölt fejére, amely annak a jele, hogy az
idősebb papok befogadják az újmisést
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az Egyházmegye papi közösségébe.
A szentelési imát – melyet Érsek Atya
recitálva mondott – minden jelenlévő
felállva hallgatta. Ezután megkente a jelölt kezét krizmával, azaz olajjal, melyet
nagycsütörtökön szentelt meg. A felszentelés ezzel megtörtént, ami után a
beöltöztetés következett: ráadták a stólát, a miseruhát, kezébe adták a kelyhet
és a paténát, amely arra emlékeztet, hogy
a papi szolgálat egyik legfontosabb ele-

me a szentmise bemutatása. A szentelési
aktus utolsó mozzanata a békecsók volt.
A szentmise a továbbiakban a szokott
módon folytatódott. Az újmisés együtt
celebrált a főpásztorral.
„Megtaláltam, akit szeret a lelkem, belekapaszkodtam, és nem engedem el.” –
Ez Liga Konrád újmisés választott jelmondata, amely az Énekek Énekéből
származik.
K. Dudás Mária

Fopásztorunk Matyóföldön járt
Egy rendkívüli és igen örömteli esemény kapcsán jött el Mezőkövesdre
Dr. Ternyák Csaba érsek atya, január 7-én. Templomunkban szentelte pappá
Liga Konrád diakónust, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén. A szertartás után lehetőségünk volt Főpásztorunkkal beszélgetni.
- Érsek atya tegnap, január 6-án, Vízkereszt ünnepén hálaadó szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában, püspökké szentelésének 25. évfordulója
alkalmából. Szeretettel
gratulálok.
- Köszönöm.
- Rendkívüli eseménynek számít, hogy
most nem a Bazilikában
történt a papszentelés.
Ennek vajon az lehet
az oka, hogy az újmisés
ifjú pap mezőszemerei
illetőségű, s így a Szent
László Egyházközség
filiájához tartozik?
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- Ez is, igen, közelebb
akartuk hozni a fiatal papot ahhoz a vidékhez,
ahonnan Ő származik.
Máskor is előfordult már,
hogy ha csak egy, vagy
két diakónus, illetve pap
szentelésére került sor, és
ugyanahhoz az egyházközséghez, vagy vidékhez
tartoztak, akkor helyben
történt a szentelés.
- Közeledik a 2020-as
esztendő, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus időpontja. Ezzel
kapcsolatban mi most a
legfontosabb feladat?
- Az előkészítő szakaszban minden évnek meg-

van a maga feladata.
Most a legfontosabb, hogy
az Eucharisztiát az egyéni
lelkiéletünk középpontjába állítsuk. Ez vonatkozik
a szentmisére, a szentségimádásra, a gyakori szentáldozásra azért, hogy életünk egyre inkább eucharisztikus központú legyen.
Az Eucharisztia Krisztus
megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad,
hogy átformáljuk magunk
körül a világot. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a fővárosban lesz.
Megalakult a Kongresszus
titkársága, a pápai döntés

után röviddel megkezdték
a szervezés előkészületeit. Maga a rendezvény Budapest-központú lesz, de
az előkészület az egész országot átöleli, bekapcsolja. Országjárásra indul rövidesen a 2007-es budapesti Városmisszió keresztje, amely Egyházmegyénkbe is el fog érkezni.
- Budapesten 1938ban is volt Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Akkor is országjárásra indult egy
fontos
szimbolikus
jelkép, a Szent Jobb,
amely az aranyvonattal Matyóföldre is megérkezett. Nekünk, mezőkövesdi híveknek mit

kellene tennünk annak
érdekében, ha azt szeretnénk, hogy 2020ban a missziós kereszt
hozzánk is eljusson?
- Sokat imádkozni! Szerepel terveink között, hogy
Mezőkövesdre is eljusson.
- Lehet már tudni,
hogy Liga Konrád újmisés pap hol fog szolgálni?
- Igen, de nem lenne helyes, ha a sajtó előbb tudná meg, mint az érintett.
Egyébként ma a vacsora
során kihirdetésre kerül.
- Érsek atya, mit üzen
a mezőkövesdi híveknek az új év kezdetén?
- Még buzgóbban imád-

kozzanak papi és szerzetesi hivatásokért. A hivatások megbecsülésének
új kultúrájára van szükség. Becsüljék meg azokat
a családokat, amelyek felismerik a jeleket gyermekükben és segítik a papi hivatás felé. És természetesen meg kell becsülni azokat is, akik papi, szerzetesi hivatásra vállalkoznak.
Matyóföld híres „paptermő” vidék volt a múltban,
de nem elég fürödni a régi
dicsőség fényében. Adja Isten, hogy ismét sok hivatást adjon az Egyháznak.
- Köszönöm a beszélgetést.
- Szívesen.
K. Dudás Mária

II. János Pál pápa

ÚJÉVI FELAJÁNLÓ IMA
(részlet)

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Eldöcögött már az Óév szekere,
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele,
Pusztuljon hát nyikorogva, zörögve,
Búját, baját felejtsük el örökre.
Asztalunkon legyen mindig friss kenyér,
A Sallai családnak mosoly legyen két szemén.
Boldog Új Évet kívánok.
Anya ági nagyszüleinket – Bollók nagyanyánkat és Sallai nagyapánkat – ezzel és hasonló más verssel köszöntöttük az Újév napján délután. Nagyon vártuk, hogy melyik
unoka tanul új verset. Ki-ki korának megfelelően készült. A kicsik ezzel:
Én még kicsi vagyok, székre állok,
Onnét egy nagyot kiáltok,
Hogy mindnyájan meghalljátok,
Boldog Új Évet kívánok.
A köszöntők után jött a játék, bújócskázás,
asszonyoknak beszélgetés, férfiaknak a kártyázás. A nagyobb unokák dominóztak, vagy
csendben figyelték a kártyajátékot. Nagyanyánk behozta a kemencében sült savanyú
káposztát, „álla szalonnával”, amihez hasonlót azóta sem ettem. Elmaradhatatlan étel
volt a sült hurka, hisz disznóvágásban nem
volt hiány. Édesanyámék öten voltak testvérek, mindig beosztották, ki mikor vág. Karácsony előtt vágtak ketten, a két ünnep között
egy, újév után megint valaki, s legvégül január végén az ötödik. Így két hónapig folyamatosan volt friss hús, hurka, hisz fagyasztószekrény nem lévén a húst és csontot is sózták és füstölték. Volt diós és mákos kalács,
amit nagyanyánk szintén kemencében sütött. Később, a hatvanas évek vége felé bekerült a sütemények közé a zserbó, mézes, hájas is. Az ételek sorát gazdagította a kocsonya
is. Elmaradhatatlan volt a főtt kukorica, amit
vagy cukrosan, vagy ízesítés nélkül ettünk.
A köszöntésért mindig kaptunk almát, diót,
mogyorót, néhány forintot és szaloncukrot.
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Íme egy újabb köszöntő emlékeimből:
Ez Újév reggelén, minden jót kívánok,
Ahová csak nézek, nyíljanak virágok.
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
Dalos madár zengjen minden rózsabokron.
Minden szép, minden jó, legyen mindig bőven,
Szálljon rátok áldás, ebben az Új évben.
Boldog Új Évet kívánok.
Ahogy múlnak az évek, egyre többször
gondolok azokra az ünnepekre, amiket a
nagy család együtt töltött. Tízen vagyunk
unokatestvérek, nagyszüleinknek tizenkilenc dédunokája és tizenegy ükunokája született. Itt még bővülni kell a létszámnak, hisz
tizenhárom dédunoka még nem él házasságban. Sokszor elgondolkodom, hogy tudunk-e
mi annyi emléket hagyni magunk után, mint
nagyszüleink tették. A nagy rohanásban
van-e időnk egymásra, meghallgatjuk-e mindig gyermekeinket és unokáinkat. Soha nem
késő elkezdeni. Elevenítsük fel a régi szokásokat, meséljünk, kapcsolódjunk be a hagyományok ápolásába és tovább adásába, vagy
csak hallgassuk őket, amíg tehetjük.
Ezekkel a gondolatokkal, s egy olyan verssel köszöntök mindenkit ebben az új évben,
amit édesanyám legkisebb testvérétől többször hallottam, s a vers a 40-50-es években
keletkezhetett:
Boldog Újévet kívánni jöttem én,
Ennek a szép téli napnak sugárzó reggelén.
Legyen ez év öröm év, kicsinynek és nagynak,
Hozza meg a szabadságot, a sok rab magyarnak.
Harmatozzék mireánk Isten áldás bőven,
Virradjanak szebb napok ránk,
Ez új esztendőben.
Kamrátokba sok jót, házatokba békét,
Szívetekbe boldogság áldott csendességét.
Kérem a Jóistent, adjon áldást rátok,
Hogy ez új év minden napját, boldogan bírjátok.
Boldog Új Évet kívánok.
Lázár Mihályné

A szentek köztünk élnek 6.
Egy mélyen hívő keresztény édesapát idézek meg most. Egerben
történt, abban a nehéz,
egyházat üldöző korban.
Ennek ellenére mindig
voltak, akik a papokkal,
(hogy így mondjam) jó
barátságot ápoltak. Családi életük nyitott könyv
mindenki számára. Én is
gyakran megfordultam
náluk, ők is bizalommal
fordultak hozzám, rajtam
keresztül az egyházhoz,
így magához Krisztushoz.
S minden vidámság
és hitvalló élet közben
egyszer csak elérkezik a
meghalás pillanata. S annak feladata. Hogyan kell
meghalnia egy hívő kereszténynek?
Na most elárulom! Először is nem riad meg tőle.
Nem kap fűhöz-fához.
Nem kezdi gyötörni az
orvosokat, hogy márpedig neki joga van az élethez, és kutya kötelességük azt neki visszaadni.
Nem bizony! Mert imádkozni kezd. Istenem eljött
az óra – amint Jézus is –
„Atyám, kezedbe ajánlom
lelkemet!”

Valóban – elismerem –
mindnyájan úgy vagyunk,
hogy a halál jeges lehelete, amikor megcsap bennünket összeborzadunk.
Valami nagy sötétség keletkezik a lelkünk mélyén,
és a rémület összerándítja minden idegszálunkat. Jaj! Vége mindennek!
Egyik percről a másikra.
S nem vagyok kész. Minden félben van hagyva. Ez
sincs elintézve, az sem...
és így tovább.
Visszatérve most a haldoklóhoz. Nagy nyugalom áradt el rajta, ahogy
ott álltam betegágyánál.
A családja ott volt hiánytalanul. Az ő szeretetük igazolta, hogy minden helyesen történt, a szeretetben
nem esett csorba, minden

el van intézve. Megadó lélekkel készült a találkozásra. S mivel ő világi ember
volt, ezért végtelenül elcsodálkoztam, hogy hibátlanul egy latin imát, a
haldoklók imáját suttogta
el nekem. Ez az utolsó képem róla, és szemének reményteljes pillantása.
Kedves Olvasó! Meghalni készülni kell. A keresztény lét az értünk meghalt és dicsőségesen feltámadt Úr igézetében áll. Ő
a győztes, ő lelkületét kérem minden nap. Ami így
hangzik: bízzatok, én legyőztem e halálra szánt
világot.
Édes Istenem! Mi még
élők e nagy feladat előtt
állunk. Ő, László testvérem, előttem ment, s a
szemeiben gyúlt túlparti fényeket nem felejtem,
sőt reményt, mintát adnak nekem. Valahogy így
készüljek, valahogy így
készüljünk mi is.
Így, - mivel láttam őt
hívő lélekkel meghalni –
általam a névtelen szentek sorába emeltetik.
Dr. Medvegy János
plébános
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Így zártuk a 2017-es esztendőt
Az alábbiak a hálaadó ünnepi szentmisén
hangzottak el!
Kedves Testvérek! Tekintsük át a
mögöttünk hagyott évet!
Ami a világegyházat illeti:
Ha egy nagy közonti témát akarunk kiválasztani, mindenképpen a reformáció
500 évét vehetjük. Ferenc pápa szavai: „A
reformációra való közös emlékezés szellemében mi inkább azt nézzük, ami egyesít
minket és nem pedig azt, ami megoszt. Tovább folytatjuk az utat együtt, hogy elmélyítsük a közösségünket és annak mind láthatóbb formát adjunk”.
Tény: száz évvel ezelőtt a világ ke
resztényeinek kétharmada élt Európában,
ma már csupán egynegyede. A „pro
testáns” megjelölés gyűjtőfogalma sok
száz önálló hitvallásos közösséget, szervezetet, egyházat, szektát jelent.
Ezek sorában az egyik legkorábbi és
legnagyobb az evangélikus (lutheránus)
egyház: híveinek száma a világban
ma legalább 80 millió, akiknek zöme
Németországban, Skandináviában, valamint a Baltikumban él.
A reformáció másik ősi ága a református
(kálvinista) egyház: a statisztikák ma
70 millió követőjéről adnak számot
Hollandiában,
Skóciában,
Svájcban,
Magyarországon és Erdélyben, valamint az
USAban és szerte a harmadik világ missziós
közösségeiben.
A régi és népes protestáns közösségek
közé tartozik az anglikán egyház is a
maga 80 millió követőjével: ez NagyBritanniában többségi és államegyház, de
a régi brit koronagyarmatok (Ausztrália,
10

Kanada, Aél-afrika, Új-zéland) legfontosabb reformált vallása is. Közösségeit
megtaláljuk az USAban és szinte minden,
egykor brit gyarmati uralom alá tartozott
országban, főleg a fekete-afrikai régióban.
A nagy protestáns egyházak közé tartozik a baptista is: 40 millió követőjének
zöme az USAban és más angol kultúrájú
országokban él.
A metodisták világszerte 60 millióan vannak: ez az amerikai protestantizmus legnagyobb közössége, de szórványegyházként
szinte mindenütt megtalálhatók.
Az újabb protestáns egyházak sorában
Európában, Amerikában és a missziókban
is elterjedt, a pünkösdi egyház (mozgalom); 30 millió követője van. Különösen is
jelentősek Latin-Amerikában – elsősorban
Brazíliában – működők.
Ugyancsak jelentős és ismert protestáns
hitágazat az adventista közösség: 10 millió
híve közül a legtöbben az USA területén
élnek, kisebbségi mozgalomként azonban
követői szinte az egész keresztény világban
meglelhetők.
Látjuk tehát, hogy nagyszámú protestáns
közösség él a különböző kontinensen, tehát a párbeszéd elengedhetetlen. Bár mint
Jakubinyi gyulafehérvári érsek mondta, katolikus szempontból, a válás számunkra
nem ünnep. De a békéltető, egymás szándékait jobban megismerő párbeszédben érdekeltek vagyunk.
A másik nagy témában, a migráns kérdésben, a szentatya álláspontja változatlan:
„Európa nem zárkózhat be a hamis biztonságok félelmébe. Az Uraltól az Atlanti-óceánig húzódó Európa gazdagságát mindig
spirituális nyitottsága képezte. Egyedülál-

ló lelki öröksége megérdemli, hogy ismét
szenvedélyesen és megújult frissességgel
térjen vissza hozzá. Ez a legjobb orvosság
az értékek hiányával szemben, amely termékeny talajt jelent a szélsőséges nézetek
számára.”
Ami a magyar egyházat illeti:
Az elmúlt év során Szent László királyunkra emlékeztünk. A sokféle rendezvény, tudományos konferencia, az egyes
egyházközségek ünneplésén túl elmélyítésre kerültek alakjával kapcsolatban a következők: termetileg és lelkileg is kiemelkedett az átlagból..., a Krisztusi hit egészen
a sajátja volt, ő tette kereszténnyé az országot..., nem volt bosszúálló (emberileg oka
lehetett volna rá, hisz nagyapját megvakíttatták)..., nem volt nagyravágyó (a koronát
nem tette a fejére, csak mindig a közelében
vitték)..., igazi lovagot ismerhettünk meg
benne, aki a gyengék, a nők védelmezője...,
nem beszélve a hős harcosról, a csodatévőről, a gyógyítóról.
De már a magyar egyház a 2020-ban
megrendezendő Eucharisztikus Világkongresszus előkészületei lázában ég, amely készület mindnyájunkat egészen személyesen fog érinteni, hisz a mi nagy kincsünkről van szó. Krisztust, az Urat kell, mintegy „úrfelmutatásként” a világ előtt felmutatnunk.
Ami egyházközségünket illeti:
Az egri egyházmegye legrangosabb
Szent László tiszteletére szentelt templom
hívő közössége a következőkkel tisztelgett
a nagy király előtt: Az ő alakját szem előtt
tartva, fűztük mintegy csokorba, és helyeztük lába elé, mindazt a programot, amit ebben az évben az egyházközség eltervezett.
Legyen az történelmi, művészeti előadás,
legyen az kórustalálkozó (melyet az Érsek
atya személyes jelenlétével is megtisztelt!),

legyen az templom búcsúnapja (mely alkalomra helyeztük ki a feliratot: Szent László városunk védőszentje, és erre rímelt a
szentélyben elhelyezett két Takács alkotás,
a könyörögj érettünk felirattal!), legyen az
emlékezetes irodalmi műsor (Szent László alakjának megjelenítésével!) nem beszélve a Szent László fája ültetéséről (melyet szimbolikusan az egykori Ferencz József fája helyére ültettünk!), nem feledkezünk el arról a sok gyermekrajzokról, melyek a királyt ábrázoltak (micsoda fantasztikus lóábrázolásokkal!), a vetélkedőről, nem
feledkezve el a katolikus középiskola díjnyertes alkotásairól sem. Arról sem, hogy a
Szent László Kórus karácsonyi koncertjével
tette fel az í-re a pontot. Na, ez a hosszúra
nyúló mondat is jelzi, hogy történtek események, melyeknek célja a szent király teljesebb megismerés volt egyházközségünk
életében.
Az események mögött emberek sokasága húzódik meg, akik mindezt szervezték, akik ebben részt vettek. Jól eső érzéssel
mondok köszönetet sokaknak: névszerint,
a főszervezőnek: Gánóczy Zoltánnénak, a
művészeti vezetőnek: Mozerné Horga Stefániának, az irodalmi est szervezőjének:
Dudás Máriának.
S még egyszer: a nagy király személyisége fontos számunkra ma is, amikor a kereszténység háttérbe szorítását szenvedjük,
amikor az újpogányság egyre mélyebb gyökereket ver családjainkban, társadalmunkban, akkor, amikor felmerül a kérdés van
e joga egy nemzetnek önvédelemre, akkor
amikor a világból a nemesi lelkület, a lovagiasság szelleme kihalóban van? A válaszunk egy határozott igen. Mert ha ezek az
erények eltűnnek, akkor nemcsak a kereszténység, hanem a magyarság (Európa is!)
végveszélybe kerül.
Statisztikai adatok felolvasása!
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Záró megjegyzés:
Az időre két fogalom is rendelkezésünkre
áll. Van a kronos, a megállíthatatlanul, könyörtelenül haladó idő és van a kairos, ami
az idő belső tartamát jelenti. Nekünk ez
utóbbi adatott. Attól kezdve, hogy az idők
teljességében eljött, az értünk, ami üdvösségünkért született és feltámadott Úr, aki áttörte a “kronos” időt, és így a szeretet által,
új tartalmat adott a múló időnek. Keresztségünk által kivétettünk a monoton időből, és áthelyeztettünk az örökkévalóságba,
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ahogy imádkozzuk is, az örök életbe. Épp
ezért testvérek, nekünk a pogány időszemléletet tükröző, az idő múlását zajos mulatsággal ünneplők köréből, lélekben ki kell
vonnunk magunkat. Mi az örök életre születtünk újjá. Ez a mi el nem múló csöndes
örömünk, ezen az estén is, amikor petárdák
értelmetlen robbanását halljuk, vagy éppen
a magukat leivó, féktelen mulatozásba kezdő embertársainkat látjuk.
Dr. Medvegy János
plébános

Összes

Vegyes

Vallás
különbség

Eltérés az
előző évtől

29

4

2

+4

SZIHALOM

4

-

-

+2

MEZŐSZEMERE

1

-

-

+1

CSINCSE

-

-

-

-

Hagyományok, amelyeket folytatni kell
Kedves Olvasóink! Színes az a paletta, amely már megtörtént eseményeket
tár elénk, de fontos tudni, hogy a jövőben folytatnunk érdemes! A következő
oldalakon szó lesz lelkigyakorlatról, ami nem csak egy adott ünnepre készít
fel, házaspárok ünnepléséről, akik bizonyítják, hogy milyen fontos a szentségi házasság, a család. Olvashatnak gyermekprogramokról, amelyek megvalósításához szükség van sok-sok jó pedagógusra, hitoktatóra. Nem hiányozhatnak az élménybeszámolók utazásokról, közösségek imádságos összejöveteliről. Olvassák figyelemmel, szeretettel!
/Szerkesztő/

Lelkigyakorlat
A 2017-es esztendő adventi időszaka városunk hívei számára két különleges
lelki építkezést és feltöltődési alkalmat kínált.
A Jézus Szíve templomban Gulyás Zsolt atya (volt
káplánunk) szentbeszédei
készítettek fel a várakozásra, Jézus születésére.
Szent László templomunkban három estén,
Mezőkövesd szülötte, Panyi
József atya prédikációjával
kaptunk az előkészületekre
teendőket, tanácsokat.
József atya szülei itt élnek városunkban, tehát Ő
most hazajött. Édesanyja elmondta, hogy fia kis
korától készült a papságra. Mi leszel, ha nagy leszel kérdésre, imakönyvet és keresztet rajzolt.
Kecskeméten a piaristáknál folytatta tanulmányait.
1985-ben szentelték pappá
Egerben. Majd megkezdte

papi szolgálatát, ott, ahová az Úr rendelte. 2010-től
szülővárosától jó távol eső
Nyírcsaholy plébánosának
nevezték ki. E rövidke bemutatás után a lelkigyakorlatról írok. Igyekszem
az Atya beszédeiből idézni, mondandóját feleleveníteni.
Nehéz dolog ott, papként
a szentélyben állni, ahol
gyerekként ministráltam. A
gyóntatószékben középen
ülni és nem gyónóként térdelni, hanem mint gyóntató. – kezdődött a prédikáció. Adventi feladatunk a
szívünket ünneplőbe öltöztetni. A lélek kitakarításán
dolgozzunk, majd ha ezzel készen vagyunk, jöhet
csak a díszítés.(Ilyen sorrendet tartunk a lakásunk
rendben tartásánál is.) Karácsony szent ünnepe minden évben eljön. Addig
meg kell tanulni vágyakoz-

ni arra, ami a miénk, vágyakozni a kis Jézusra. Igaz,
Ő velünk van mindenkor a
világ végéig, de adventben
mégis újra és újra várjuk!
Kérdezzük meg magunktól: cselekedeteink Isten
bölcsességét igazolják-e?
A földi dolgokról okosan
gondolkodjunk, Isten bölcsességét tetteinkkel igazoljuk. Aki bölcs az alaphelyzetben bölcs, aki okos, az a
cselekedeteiben okos. Szívünk feldíszítésében cselekedetre van szükség. Megbocsátani a sérelmeket. A
megbocsátás a keresztény
ember egyik legnagyobb és
legfontosabb erénye, amit
Jézus Krisztus tanított nekünk. A megbocsátáshoz
idő szükséges. Apró lépésekkel jutunk oda, hogy azt
érezzük mintha meg sem
történt volna. Nem akarok
haragot tartani magamban,
mert azzal saját üdvössé13

gemről mondok le. Imádkozzunk ellenségeinkért, s
akkor, kinyílik a kegyelmi
csap és árad a kegyelem. Ellenfeleiteknek ti jót akarjatok!- mondja Pál Apostol. A
rosszra jóval feleljünk! Advent megszentelt időszak,
énekeljük:
„Jöjj el Jézus, jöjj el már,
szívünk, lelkünk Téged
vár…”
„Örvendjetek, mert az Úr
közel, a kis Jézus fogadására öltöztessük szívünket ünneplőbe” – kezdte az Atya
beszédét a második estén.
Nagy kegyelem nekünk, katolikusoknak a szentgyónás!
Kincsként adta számunkra
Jézus a bűnök megbocsátását. Nézzünk lelki tükörbe,
mossuk lelkiismeretünket
tisztára! Mit gyónjak? Mit
tekintsek bűnnek? Ezekre
kérdésekre tanácsokat adott
az Atya. Szóval, tettel (azért
tettem, mert… mentegetjük bűnünket). Gondolattal? Vigyázzunk, mert gondolatunkat támadja az ördög, mivel ő is ünnepelni
vágyik! Mulasztással (nem
vettem észre, nem figyeltem…). Nagy érték a gyónás, a gyóntató pap közvetítő az Atya felé és a feloldozással, jóvátétellel bűnbocsánatot nyerünk!
Tiszta lélekkel, meglátjuk mindenben a jót, a jóságot. Jót tenni jó. Még ma
kezdjük el! A jó Isten a jó14

kat felemeli, egy magasságba, közelebb Istenhez, a
Szűz Anya közbenjáró szeretetével. Ezt követően egy
nagyon megható, kedves kis
mesét hallhattunk, amelyben két iker magzat a hívő
és a szkeptikus beszélgetett
a születés utáni életről és az
édesanyáról. Sokáig emlékezetes lesz számunkra ez
a kis történet az édesanyáknak könnyet csalt szemébe!
Drága Jó Matyó Testvérek! –megszólítással indult a harmadik prédikáció. Milyen bensőséges szeretettől átitatott megszólítás ez! Ezennel az elmélkedés a Szűz Anyát helyezte középpontba. Mária Kegyelemmel teljes jelzőjének mélyenszántó jelentése
van. Hasonló egy vízzel tele
pohárhoz, amelybe már
egyetlen csepp sem fér bele.
Máriának lelke így volt tele
kegyelemmel! Isten kiemelte Őt az áteredő bűnből, ezért nevezzük Szeplőtelennek! Simeon jövendölése szerint: Fájdalmas
Anya. Rokonai féltik Máriát, félre hívják, de Jézus átlát a kelepcén és ezt mondja: aki hallgat engem követi
az Anyám! Ezzel utal a lelki
anyaság fontosságára.
István király 1038. augusztus 15-én, Imre herceg
halála után ajánlja fel országunkat Máriának. Ekkor
kapta a Magyarok Nagy-

asszonya megtisztelő nevet. Mária velünk van most
és volt, még a vesztes csatákban is, mint, például a
mohácsi vész. ( Nem a segítő szándékának hiánya
okán lett a nagy emberáldozat…). Isten testestől-lelkestől felvitette a mennybe
az angyalokkal.
Mi a keresztelésben leszünk Isten gyermekei. A
gyermekekben ártatlanság,
bizalom, nyitottság, befogadás, szeretet van. Ilyen,
gyermeki tiszta szívvel közeledjünk a kis Jézushoz.
Fejezte be elmélkedését
Panyi József atya. Mindhárom este tanítása keresztény
hitéletünk erősítését szolgálta, ünnep előtti szentgyónást elvégezve, lelkünket ünneplőbe öltöztetve,
megbocsátó szeretettel vártuk megváltónk születésének megünneplését!
Tóth Imre világi elnökünk megköszönte az advent idejére alkalmazható
útmutatást, és áldott Karácsonyt kívánt. Panyi József
atya meghatódottan, csupán ennyit felelt: „Én már
megkaptam a karácsonyi
ajándékom”…!
Kedves Atya a matyó testvérek szeretnék újra máskor
is hallani! Szeretettel várjuk.
Kívánjuk, hogy a jó Isten áldása, féltő, óvó szeretete kísérje papi életében!
Kasza Lajosné

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyházközségünk képviselőtestülete
és a kedves hívek nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Főtisztelendő
Panyi József atyát. Mindig különös öröm,
amikor városunk szülöttjét látjuk a szentélyben, hallgatjuk tanításait, hozzánk intézett szavait. Három este a lelkigyakorlatot vezető atya készített fel bennünket a
nagy napra, a kis Jézus születésének szent
ünnepére. Közeleg az idő, már nem kell
sokáig várni.
Az ünnep előtt, a rohanó, sokszor zaklatott, fárasztó hétköznapok után el kell
csendesednünk. Át kell gondolnunk életünk lényegét, hovatartozásunkat, hogy
tiszta lélekkel, örömteli szívvel tudjuk a kis
Jézust fogadni. Hiszen mindent neki köszönhetünk. A Szent Család példa minden
ember számára.
A világban mennyi gonoszságot, kegyetlenséget tapasztalunk! Jó lenne, ha az
erre fordított erőket, energiát a szeretetre, egymás megbecsülésére, elfogadására használnánk, ha a betlehemi istállóban
született kis Jézusra figyelnénk, aki botladozásainkkal, bűneinkkel együtt is szeret
bennünket, akihez kéréseinkkel mindig
bizalommal fordulhatunk.

Az advent, a karácsony
nagyon sok költőt, írót
megihletett, és szebbnél
szebb gondolatokat fogalmaztak meg:
Túrmezei Erzsébet ezt mondja:
Kenyérnek jöttél éhező világra,
Világosságra, sötét éjszakába.
Fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,
Vak zűrzavarban, örökös tanácsnak.
Jöttél útnak, igazságnak, életnek,
S kicsiny gyermekként, jászolba fektettek,
Jézus, Jézus!
Mért sínylődnénk hát éhezve, szegényen,
Mért tévelyegnénk világtalan éjben?
Tanácstalanul, és halálra váltan,
És úttalanul, a hazug világban?
Mikor Benned mindent megnyerhetünk,
És jászlad elé odatérdelhetünk!
Jézus! Jézus!
E gondolatok után ismételten köszönöm Főtisztelendő Panyi József atyának,
hogy hazajött, megosztotta velünk gondolatait, hogy együtt elmélkedhettünk.
Végezetül áldott szent karácsonyt és
boldog új esztendőt kívánok mindenkinek! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Olvasóink!
A Sziklaforrás karácsonyi számából kis félreértés miatt kimaradt néhány gyerek neve, akik szép rajzaikkal idézték Szent László királyunk
alakját, nagyságát, tetteit. Ők Tóthné
Gáspár Mária tanárnő tanítványai,
a Művészeti Iskola diákjai. A munkájukért járó díjat megkapják, büszkék vagyunk rájuk!

Oklevélben részesül:
Korpás Fanni és Petrán Benedek Lajos
Emléklapot kapnak: Tóth Zsombor
Attila, Nagy Krisztofer, Sasvári Gréta,
Kis Bence, Csirmaz Dóra, Csörgő Lotti,
Rácz Enikő, Tóth Anna Zoé, Kaló Kincső és Petrán Péter Pál.
(szerkesztő)
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Szállást keres a Szent Család
ADVENT! Várakozás… Készülődés a
karácsonyra, Jézus születésére. De elég-e,
ha vásárolunk, ajándékozunk, takarítunk, fénybe vonjuk lakásunkat? Nem,
mert ez az elcsendesedés időszaka is,
amikor törődnünk kell lelkünkkel: el kell
gondolkodnunk embervoltunk lényegi feladatáról, embertársainkhoz való viszonyunkról. Ehhez alkalmat kell keresni és találni.
Az egyház is gondoskodik erről, ilyen
pl. a kora reggeli RORÁTÉ, a lelkigyakorlatok, az ünnepélyes gyertya gyújtások ideje.
A hívők már a korábbi századokban
is saját kezdeményezésre összegyűltek
imádkozásokra, olvasó végzésére. Ilyen
volt az adventi időszakban a SZENT
CSALÁD-JÁRÁS is. Egymást követő 9
napon keresztül – minden este más-más
házban, családban fogadták a szállást kereső Szent Családot. Megvolt ennek a koreográfiája, a hozzávaló énekek, rítusok.
Jött egy olyan időszak, amikor ez a szép
szokás majdnem feledésbe ment. De csak
majdnem, mert a tudat alatt ott szun�nyadtak ezek a szép énekek, párbeszédek, könyörgések, és lettek olyan hívek,
akik kezdeményezték ennek a szép népi
ájtatosságnak az újraélesztését.
Változott életvitelünk, körülményeink,
ezért mind a 9 napon át a Szent László
templomban volt a Szent Család fogadása, nem este, hanem du. 3 órakor.
A lelkes kezdeményezők, szervezők
–Tóthné Margó, Jacsoné Erzsike- ös�szeállították, másoltatták a forgatókönyvet, és gondoskodtak a templom világítá16

sáról, fűtéséről, a hívek fogadásáról. Hamar elterjedt a híre ennek az ájtatosságnak, napról-napra többen lettünk. Minden jelenlévő lelkesen, szívből énekelte,
a régi - gyermekkorban tudott -, és most
újra fellelt énekeket, rigmusokat. Szinte
mindenki be tudott kapcsolódni az olvasó, a könyörgések, a litánia elmondásába,
a közösen mondott fogadalomba.
Mire leszállt az este, lelkiekben feltöltődve, jobbá válva tértünk otthonainkba,
és szeretetben, békességben vártuk a karácsonyt.
Köszönet a kezdeményezőknek, szervezőknek és a lelkes híveknek!
Kirsch Györgyné

Kedves Olvasóink!
A Családok Évében – hasonlóan
a Szent László Emlékévhez szeretnénk több pályázati lehetőséget,
programot kínálni gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Április 30-tól május 2-ig Lengyelországba szervezünk
három napos zarándokutat családjainkért. Részletes útleírást, tudnivalókat Plébániánk Hivatalában kaphatnak. A pályázati lehetőségeket pedig
a Sziklaforrás következő számában közöljük. Bízunk a kedves Hívek érdeklődésében, támogatásában.
(Szerkesztő)

FELVIDÉKEN JÁRTUNK
Október elején megcsörrent a telefonom. Felvidéki kirándulásra hívtak. Selmecbánya, Bajmóc, Liptószentmiklós,
Árva vára, Besztercebánya, Zólyom, Magas Tátra. Megdobbant a szívem. Már jártunk a Felvidéken, de idegenvezetővel,
szervezetten még nem jártunk ezeken a
helyeken. Mondtam, szívem szerint azonnal igent mondanék, de meg kell beszélni a férjemmel. Bíztam abban, hogy ő is
igent fog mondani. Két nap múlva kész
voltunk a válasszal: igen.
Eljött október 24., a kora reggeli órákban indultunk. Selmecbányán leszálltunk
a mélybe, magyar nyelvű idegenvezetésben volt részünk. A bányamúzeumban
bányagépeket, bányamozdonyokat láttunk, természetesen védőruházatba beöltöztetve, bányászlámpával a kezünkben. Ezután városnézés volt a program,
láttuk a líceumot – ebben az épületben

tanult Petőfi Sándor és Mikszáth Kálmán
-, a Szentháromság teret, az Óhegy lábánál a legenda gyíkjai helyett a tévesen
szalamandraként emlegetett emlékművet, a városháza toronyóráját. Megnéztük
a fából készült Betlehemet, s faragásból
a történelmi város, Selmecbánya fejlődését, az ezüst és arany bányászatot, Jézus
születését, a három királyt, a Kálváriát, s a
város híres épületeit.
Utána indultunk Bajmócra, itt volt a
szállásunk. Másnap reggel látogattunk el
a bajmóci várkastélyba, mely az egész
Felvidék legnépszerűbb és leglátványosabb várkastélya. Nagy hatással volt ránk
az Aranyszoba, ahol a mennyezetről 183
angyalka arca tekintett ránk, s a Kék Szalon, ahol a falon magyar királyok alakjai
láthatók, a mennyezeten pedig a Pálffy,
a Thurzó család és Mátyás király címere. Talán csak azért lett felhős néha a szí-

Mennyi szépet láttunk!

17

Selmecbányai faragott Bethlehem

vünk, hogy magyar nyelvű idegenvezetést nem kaptunk, bár a velünk utazó idegenvezető mindent megtett, hogy eloszlassa a felhőket.
Ezután a Magas Tátrába kirándultunk,
lanovkával felmentünk a Kő-patakitóhoz, itt hógolyóztunk, majd lejöttünk
a Csorba-tóhoz, s egy röpke egy óra alatt
körbesétáltuk a tavat.
Harmadik nap délelőtt Liptószent
miklós volt a látnivaló a Felszabadítók
terével, a Szent Miklós templommal,
Palatinus-házzal, zsinagógával, a Vág folyóval. Délután Árva vára, melynek a középkorban fontos szerepe volt Magyarország északi határa és a Lengyelország
felé vezető kereskedelmi út védelmében.
Meghallgattuk a vár legendáját, az 1484ben ide bezáratott Váradi Péter kalocsai
érsek történetét. Sajnos magyar feliratot itt sem láttunk, s már meg sem lepődtünk, hogy az ottani idegenvezető sem
szólalt meg magyarul.
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Utolsó napunkon Besztercebányával
ismerkedtünk. Láthattuk: a Szűz Mária
Mennybemenetelének tiszteletére szentelt templomot, mely korábban német
templomként volt ismeretes, a Szent Kereszt templomot, mely szlovák templomként ismeretes, a Városháza épületét, a
„várnegyedet”’, a IV. Béla király teret. Ezután a Garam folyó kanyarulatában fekvő Zólyom város volt a cél. A város legnagyobb nevezetessége a magaslaton álló
gótikus-reneszánsz vár. Itt született 1554ben Balassi Bálint.
Felejthetetlen négy napot töltöttünk
Felvidéken, s nem Szlovákiában. A programok mindenki igényét kielégítették, a
szállás jó volt, a reggeli és a vacsora bőséges, ízletes, a vacsorához a pohár sört
is felszolgálták. Földrajzi és történelmi ismereteink gyarapodásában nagy szerepe volt az utazási iroda alkalmazottjának,
az idegenvezetőnknek. Köszönet érte!
Lázár Mihályné

Széchenyisek programjai
Lelkinapok 9. osztályosoknak
„Uram, Jézus!
Fiatal vagyok,
szeretem a kényelmet,
és vonzódom a könnyebb megoldásokhoz.
A mai kor gyermeke vagyok.
De ma ezer hang között is
összetéveszthetetlenül
meghallottam a Te hangodat:
“Jöjj, és kövess!”
Egy pillanat alatt összezavartad álmaimat,
és romba döntötted terveimet.
Szükséged van rám,
lelkesedésemre,
nagylelkűségemre,
fiatalos lendületemre.
Mit akarsz tőlem,
hová vezetsz, Uram?
Adj bátorságot, hogy elinduljak,
hogy elhagyjam dolgaimat,
a házam, a földem, a népem.
Uram, olyan fiatal és bizonytalan vagyok!”
Ne félj, és ne mondd:
“Fiatal vagyok”, hanem
menj… és én mindig veled leszek! (Jer 1)„
Az elmúlt évhez hasonlóan a Mezőkövesdi Széchenyi Katolikus Középiskola 9. osztályos diákjainak 2017 szeptemberében és októberében szintén megszerveztük a lelki napokat. Merész vállalkozás, mert a diákok még

nincsenek összecsiszolódva, hisz alig ismerik egymást. Pont ezért tartjuk fontosnak,
hogy az együtt töltött két nap alatt ismerkedjenek egymással, tanáraikkal. Mindehhez a nyugalmas légkör adott volt hisz
Egerben a Szent János házban volt a szállásunk ahol már nagy szeretettel várnak bennünket. A hat nap alatt két- két napos turnusokban váltakozva közel 140 diákot táboroztattunk osztályfőnökeik és kísérőtanáraik segítségével.
Részt vettünk közösen Szentmisén, voltunk tárlatvezetésen az Egri Bazilikában
és az Érseki Palotában Délutáni programként előadásokon vehettek részt a diákok
melyeket Varga Pál atya és jómagam tartottunk.
Interaktív beszélgetésbe próbáltuk őket
bevonni, kisfilmet vetítettünk, amelyek segítségével elmagyaráztuk hogy minden
ember mennyire értékes és higgyenek magukban, értékeikben. Voltak feladatok az

Érdeklődő tekintetek
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előadásokhoz kapcsolódva, melyeket tanáraik segítségével kellett megoldaniuk, mindenki nagyon aktívan próbált részt venni
és élvezték a feladatokat.
Köszönettel tartozom az iskola vezetőségének segítő pedagógusoknak, és nem
utolsó sorban közvetlen kollégámnak
Bágyi Tamásnak,akik nagyban hozzájárultak, hogy a lelki programot az idei tanévben megszervezhettük.
Féléves összegzés
Fontos tehát, hogy a diákok életében és
mindennapjaikban megjelenjen a katolikus szellemiség. Pontosan ezért próbáljuk
bevonni őket minél több megmérettetésbe és versenybe. amely kapcsolatos az Egyház életével.Valamint ezért szervezünk nekik táborokat, lelki napokat. A Szent László évhez kapcsolódóan nem csak plébániai,
de egyházmegyei versenyeken is jeleskedtek diákjaink. Iskolai szavalóversenyt szervezett az iskola humán munkaközössége,
ahol a diákok Istenes verseket adtak elő.
Élő kapcsolat kell, hogy kialakuljon az iskola ezen belül a diákok, és az Egyház kö-

zött. Az atyák évek óta jelen vannak az iskola életében, általuk találkozhatnak Krisztussal a Szentmiséken valamint a szentgyónások alkalmával. Osztályaink részt vesznek a reggeli szentmiséken és ebben az évben az iskolában lehetőség volt szentgyónásukat is elvégezni.
A közös adventi gyertyagyújtások alkalmával elmélkedéseken vesznek részt diákjaink, ami alkalmat ad nekik megérteni az
ünnep nagyságát és üzenetét.
A szeretettel teli várakozásra hívta fel a
figyelmet Dr. Medvegy János apát úr a karácsonyi szentmisén. Nagy öröm és büszkeség hogy iskolánk énekkara közreműködhetett a szentmisén, köszönet nekik a
sok - sok készületért.
A közös iskolai lelki nap alkalmával három előadót köszönthettünk iskolánkban,
akik buzdították a fiatalokat a Jézus Krisztusi életre. Andrásfalvy János atya és segítője a
vietnámi származású Ferenc atya valamint
Balázs József atya. Előadásaikban meghívták és buzdították a fiatalokat a szentmisék
látogatására és minden diáknak felhívták a

Mennyi élmény!
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figyelmet, hogy engedjék a Hit a Remény és
a Szeretet irányítsa az életüket. Járjanak élen
jó példával és jócselekedetekkel.
Hálával tartozunk az idei tanév eddigi
programjaiért. Adja Isten, hogy a további-

akban is gyümölcsözően vezessük a fiatalokat Krisztus közelébe és be tudjuk vonni
őket az Egyház életébe.
Szabóné Varga Ágnes
hitoktató

Táboroztunk
Immár hagyománynak
mondhatjuk, hogy iskolánk
tanulói hittantáborban vehetnek részt. Lassan négy
éve, hogy pályázati pénzből sikerül megvalósítani a
táborozást. Sok diák jelentkezett táborunkba, nagy
volt az érdeklődés, de mivel ingyenes a részvétel,
ezért anyagi határaink igen
meg vannak szabva. Az idei
tanévben kevesebb pénzből
gazdálkodhattunk ezért az
Egri Főegyházmegye plusz
anyagi segítséget adott a táboroztatáshoz. Minden évben, olyan diákokat próbálunk beszervezni és elvinni, akik sokat segítenek az
ünnepségeken, akik aktí-

Jól érezzük magunkat!

Szálláshelyünk a Szent János házban volt ahonnan
a különböző helyszínekre könnyen eljuthattunk,
ez is nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy sikeres és élményekben gazdag tábort
szervezhettünk a fiatalok
számára. Voltunk közösen
szentmisén az Egri Bazilikában, megismerkedhettünk Urbán Péter karnagy úrral, aki fantasztikus előadásában
mutatta be a diákoknak a bazilika orgonáját. Megcsodálhattuk
az Érseki Palotát eljuthattunk a Bélapátfalvai Apátságba és még
számos érdekes progIde is eljutottunk!
ram volt, ami felejthe-

van részt vesznek az iskola
életében, ezzel is jutalmazzuk őket.
Az elmúlt évben a tábor
2017 októberében került
megszervezésre 16 fő részvételével Egerben. Mint
minden évben nagy sikere van hisz az új ismeretek
és információk nagy hatással vannak a fiatalokra.
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tetlenné tette az együttlétet. A kötetlen esti beszélgetések alkalmával jobban
megismerhették egymást
a fiatalok. Az egyik estére
meghívtuk Varga Pál atyát
is, akinek feltehették kérdéseiket és a spontán beszélgetés végül jó hangulatú estté alakult.
Köszönet a segítő kollégáknak, az iskola vezetőségének és nem utolsó sorban az Egri Főegyházmegyének, hogy évről évre segítséget nyújtanak a diákok
táboroztatásához.
Szabóné Varga Ágnes
hitoktató
Ez a három nap nagyon
sokat jelentett nekem. Új
barátokat szereztem, és
rengeteg új emléket. Ne-

kem legjobban az orgona
bemutatása tetszett. Köszönöm, hogy ott lehettem!
(Tóth Krisztina 12/A)
Nagyon jól éreztem magam. Nekem a Szemfényvesztő kiállítás tetszett a
legjobban, hogy bele láthattunk a vakok világába. A társaság is nagyon jó
volt jobban megismertük
egymást. Köszönöm ezt a
sok élményt.
(Ócsai Renáta 12/A)
A hittantáborban töltött
idő, nagyon tartalmasan
telt el! Rengeteg program
és a hasonlóan sok tudásszint fejlesztő foglalkozás
volt, beszélgetős tartalmas
estékkel tarkítva. A társa-

Jövőre is szívesen jövünk!
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ság és a helyszínek ahova ellátogathattunk nagy
- nagy élményt jelentettek
mindenki számára! Szenzációs emberekkel ismerkedhettünk meg, és csodálatosabbnál-csodálatosabb helyekre juthattunk
el! Nagy betekintést kaphattunk a hitélet eme csodálatos oldalára!
(Fügedi Csaba 12/A)
Nagyon jól szervezett
volt a kirándulás, és nagyon szép helyeken voltunk. A szoba amit kaptunk otthonos volt,a koszt
finom, és sokszínű volt .
Folyamatosan tartottunk
valamerre. Kifáradtam, de
jó értelemben.
(Szabó Ádám 12/A)

Holtomiglan - holtodiglan
Szép hagyomány nálunk, hogy megünnepeljük, köszöntjük a jubiláló házaspárokat. Az értük felajánlott szentmisén megújítják a 25, 50, 60 évvel ezelőtt kimondott IGEN-t. A Szervezők, akik nagy gondossággal kutatják fel a
régi Anyakönyvek adatait, most 27 házaspárt kerestek meg. Nagyon megható, szép lett volna, ha miden házaspár eljön. Köszöntjük mindnyájukat! További életükre kérjük a jó Isten áldását.
/Szerkesztő/

2017-ben ünnepelték házassági évfordulójukat
25 éves házasok

Bán Ferenc és Bide Teréz
Köteles József és Antal Andrea
Németh Mihály és Tóth Tímea
Pap József és Nagy Emese
Panyi Tibor és Cserpák Tünde
Drotár István és Nyikes Szilvia
Varga József és Gemenci Noémi
Horváth József és Nagy Beáta
Kaló István és Farkas Anikó
Gáspár Márton és Asztalos Edit
Sáth Péter és Bárdos Gabriella
Flekács László és Kovács Anikó

50 éves házasok

Kovács István és Bíró Mária
Ádám János és Papp Mária
Dudás András és Juhász Anna
Sallai Gáspár és Bán Mária
Suha János és Gáspár Mária
Gáspár Mátyás és Demeter Mária
Németh Mihály és Kardos Katalin
Bán István és Papp Borbála
Pacza János és Demeter Mária
Varga László és Demeter Mária
Molnár József és Edőcs Mária
Papp Pál és Somogyi Borbála
Antal Miklós és Panyi Erzsébet

60 éves házasok
Varga Mátyás és
Demeter Borbála
Barta József és
Nagy Gy. Borbála

Demeter Borbála és Varga Mátyás
1957-ben
és
2017-ben

Hálásak vagyunk az együtt eltöltött évekért, amely 60 év természetesen tartogatott szomorúságot, de sok-sok örömet is.
Két leánygyermekünk van, Borbála és Ágnes. Négy unokánk és három dédunokánk

bearanyozza napjainkat. Számunkra mindig fontos volt a munka, a család összetartó ereje. Ez segített bennünket egymást
megőrizni. Visszanézve a hat évtizedre elmondhatjuk: jó úton jártunk!
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Házassági évfordulóra
Jézusom, e szent órában köszönöm Neked házastársamat.
Köszönöm, hogy nem vesztettem el szeretetét.
Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát.
Mindezt köszönöm, és eskümet megújítom:
Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát.
Esküszöm, hogy Őt el nem hagyom!
Köszönöm Neked az éveket, amelyeket együtt töltöttünk.
Isten engem úgy segéljen!
Köszönöm a gondokat, amelyeket egymással megosztottunk.
Ámen
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém.

Dr. Medvegy János plébános úr előtt az IGEN megerősítése

Meghatódva, gondolatokba merülve

Kiadja: Szent László Egyházközség
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Szerkeszti: Gánóczy Zoltánné

