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László királynak
vitéz lovagságát,
ó, ha csak ezt látnád!
Isten, hazánkért
térdelünk Elődbe.
Rút bűneinket
jóságoddal född be.
Szent magyaroknak
tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed.
Náray: Lyra Coelestis (1695)

Ápádház családjai
Szegről-végről, huszonhatan voltak
azok, akik az árpádházból származva
szentek, boldogok, vagy éppen tiszteletreméltók lettek. Még ha háromszáz évet
veszünk is alapul, amíg ez a család irányította nemzetünket, derék, szép szám.
Most tekintsünk ennek mélyére. Legyen mindjárt legfontosabb megállapításunk, hogy egy-egy család nem elsősorban biológiai-leszármazási közösség, hanem elsősorban szellemi és lelki
közösség. Ott a biológiai funkciók mellett, szellemi tartalmak átadása történik. Gondolok itt pl. a keresztény erényekre. Ha ezt összevetjük a mai ideológiával, miszerint majd a gyermek eldönti, nem szólunk bele, hogy majd milyen

Takács István: Szent László fohásza
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nemet, identitást, vallást és egyebet magának választ. Amikor ezt hallom, mindig egy olyan kert jut eszembe, amelyet
nem művelnek. Mert ha a növényeket
csak úgy magukra hagyjuk, akkor bizony
nem terem más, mint „gyomot és bojtorjánt”. S ez igaz a családok életére is.
E mai felfogással szemben, elég, ha
csak Szent Istvánra gondolunk, az alapvetőre, elég Szent Lászlóra gondolnunk,
a magyar lét megszilárdítójára, elég csak
Szent Margitra gondolnunk, a magyarságért életét adóra, elég csak Szent Erzsébet ferences lelkületére gondolnunk,
aki királylány létére, a szegényekért adta
fiatal életét. Igen, ez másból nem származhat, csak abból a lelkületből, abból
a kultúrából, ami a Krisztus követése,
amely ellen miden módon tiltakoznak a
mai világ hangadói.
Ha nincs átadva az evangéliumi törvény, miszerint „ha mag el nem hal,
egyedül marad, és nem hoz termést”
vagy pozitívan, „azt akarom, hogy életük legyen, és bőségben legyen” – akkor valóban a halál kultúrája virágzik körülöttünk. S ebben nemhogy a családok,
de így egy egész nemzet válhat semmivé, annak minden áldozata, történelme,
ősei verítéke, tehát minden.
Kedves árpádházi szentek, boldogok,
tiszteletre méltóak, kérünk, hogy a magyarság nagy családjának legyetek közbenjárói, ebben az évben, amelyben a
családokra figyelünk.
dr. Medvegy János
plébános

Köszöntünk Szent László Király!
Sziklahitű László, ki nem
ismersz félelmet,
Légy ereje, pajzsa
gyengeszívű népednek:
Ingadozó lelkek, sok
csapással vertek,
Tőled kérnek védelmet.
Emberölő harcban a
Gonosznak ártottál.
Isten erejével síkra hitért
szállottál,
Fergeteges vészben,
rendületlen, épen
Égi jelül állottál.
E világi élet a remények
sírhalma,
Teelébed száll fel
nemzetednek siralma.
Útmutató fényünk, téged
adott nékünk
Az Úristen irgalma.
Most világok dőlnek,
nemzedékek romolnak,
Ezeréves bástyák repedezve
omolnak.
Csüggedésre válasz: szent
király, te állasz
Égrenéző oromnak.
(SzvU 302) .
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A szentek köztünk élnek 8.
A megértéshez képzeljünk el egy szerető
anyai és baráti közösségből kiszakadt 14 éves
fiút, aki egy nagy városba, egy szigorú intézménybe érkezik. Távol az
otthontól és mindentől,
ami biztonságot jelentene. Ott találja magát
egy 80 fős fiúközösségben, akik számára mind
idegenek. Ez az intézmény bizony egy gimnázium, mégpedig Kecskeméten, ott is a Piaristák,
azaz a kegyes atyák felügyelete alatt.
A szegény lény szorongva figyeli, ez lenne az élet, a nevelésnek egy fontos szakasza,
ahogy hangzott az édesanyai szó? De hát ez inkább egy börtön, büntetés, meg ilyesmi! Vajon
megállom-e a helyem
vagy pedig menekülőre fogom a dolgot? Ez
bizony naponta felmerült bennem, amikor esténként, könnyekkel öntözött párnámra hajtottam a fejem.
Ráadásul hiába a ki4

tűnő bizonyítvány, lépten-nyomon a megszégyenülés,
különösen
orosz nyelvből, amit bizony nem nagyon tudtunk, de ott ez különösen is hangsúlyos volt. Itt
pedig értsd a szovjet elnyomó rendszert, amelynek következményei így
érintették azt a bizonyos
ifjút. Mert az atyák, erre
az elátkozott nyelvre, különösen is nagy hangsúlyt fektettek.
Na de elég a körítésből. Mert akiről szó van,
az egy nyugdíjas paptanár. Oroszból korrepetált
minket. Képzeljünk el
egy kodályos hajviseletű
idős papot, akinek arcán
angyali jóság ragyogott.

A reggeli félhomályban
találkoztunk vele, még
az órák előtt. És az ő szeretetével oldotta a rettegést, a rettenetet. Személyessé tette az intézményt, oldotta a szülői
hiányt, ő volt számunkra
az igazi kegyes atya. Aki
már túl volt mindenen.
Csak a nagy szeretet maradt a szívében. Ott fürödtünk, lubickoltunk az
általa teremtett jóságban. S oldódott a szívetelmét gúzsba kötő görcs.
Ő volt Santora tanár úr,
akinek alakja oly mélyen
és kitörülhetetlenül belevésődött a lelkembe.
Aki végül is elviselhetővé tette azt a végtelen
személytelenséget, amit
az anyai szeretetből való
kiszakadást jelentett.
Engedelmükkel ezért
tehát Őt is ajánlom, hogy
a névtelen szentek közösségébe vegyük be.
És most ezt én, a magam
részéről, ezzel az írással,
meg is teszem.
Dr. Medvegy János
plébános

Az édesanyákat köszöntöttük…
Május első vasárnapján minden évben köszönetünket, hálánkat
fejezzük ki földi és égi Édesanyánknak. Egy szál virággal jelezzük
ilyenkor, hogy Ők velünk vannak mindig. Akkor is, ha már hosszú
évek óta nincsenek köztünk valójában, mert az Örök Hazába költöztek. Amit értünk tettek, azt a szívünkben őrizzük.
Sok éve már, hogy a Mozer család nagyon szép műsorral készül
ilyenkor templomunkban. A gyönyörű orgonamuzsika, a szebbnélszebb énekek, versek nagyon széppé teszik ezt az ünnepnapot. Köszönjük a család minden tagjának!
/Szerkesztő/

Máriát dícsérni, hívek, jöjjetek...
Az év legszebb hónapjában, májusi estéken hívogatóan szól az
esti harangszó, hogy köszöntsük égi Édesanyánkat. Ebben a hónapban
újul meg körülöttünk a
természet. Szeretnénk a
lelkünket is így felvirágozva, megújulva Mária lába elé tenni. Ez a
„virág” a Lorettói litánia.
Ebben a középkorból
származó imában sokféle névvel illetjük és köszöntjük Őt. Szentírásból vett szebbnél szebb
jelzőkkel szólítjuk men�nyei Édesanyánkat, és
kérjük, hogy legyen közbenjárónk szent fiánál,
Jézusnál.

Milyen jó, hogy van
mennyei
Édesanyánk
is! Ezt az tudja igazán
megbecsülni,
akinek
már nincs földi Édesanyja. Édesanyám Mária hónapjában költözött az
égiekhez egy éve. Előtte is szívesen énekeltem
a májusi litániát, de azóta Édesanyámra emlékezve sokkal mélyebben

élem át e gyönyörű éneket. Amikor tehetem, leteszem a lelkem imáját
Mária zsámolya elé, és
kérem a közbenjárását,
hogy segítse a kéréseimet eljuttatni szent Fiához. Nemcsak kérem Máriát, hanem teljes szívemből meg is köszönöm azt
a sok jót, amit életem folyamán kaptam.
Hiszem, hogy a fenségesen szép templomunkban a gyönyörű
orgonakísérettel imánk
eljut Teremtőnkhöz.
„Dávid királynak sarja,
könyörögj érettünk!”
Pappné
Guba Borbála
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Révész Ágnes

ANYÁK NAPI IMA
Mindenható Istenem!
Köszönöm, hogy olyan édesanyát adtál nekem,
aki megtanított engem legelőször is imádkozni.
Áldd meg őt, és áldj meg minden édesanyát,
akik az anyai méltóságban részesültek,
és vállalták mindazokat a fáradalmakat,
amelyeket értünk tűrni és szenvedni kellett.
Óvd meg őket, ahogyan ők óvtak bennünket
minden veszélytől,
lemondva minden kényelemről.
Add, ó Istenünk, hogy minden édesanya
a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit!
Áldd meg kérünk, a nagymamákat is,
akik nekünk szüleinket felnevelték.
Végül, boldogságos Szűzanyánk,
Hozzád fordulunk:
Fogadj minden édesanyát anyai palástod alá,
segítsd őket, hogy olyan szeretettel
gondozzák gyermekeiket,
amint Te gondoztad egyszülött Szent Fiadat.
Növeld az édesanyákban is bennünk is a hitet,
a reményt és a szeretetet,
segíts, hogy soha el ne veszítsük ezt.
Taníts meg arra, hogy Istenben bízva
boldogok legyünk minden veszélyben,
s hogy egykor a fényes égi hazában
Veled együtt dicsőíthessük a teljes
Szentháromságot. Ámen.
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Az idei tavaszi hónapokra sok gyermek, fiatal emlékezik majd, hiszen elsőáldozók, bérmálkozók voltak, amit sosem lehet elfelejteni. A következő írásunkban erről olvashatnak. A bérmálás szentségét dr. Dolhai Lajos főtisztelendő atya szolgáltatta 65 fiatalnak. Elsőáldozó 23 gyermek volt.
/Szerkesztő/

Jézussal találkozunk a szentségekben
Egyházunk liturgikus
életének legfontosabb
cselekménye a szentmiseáldozat és a szentségek kiszolgáltatása.
A szentségeket Jézus
Krisztus alapította és Ő
cselekszik bennük.
Szent László Egyházközségünkben
szép
esemény volt a bérmálkozás és az elsőáldozás.
A nagykorúság szentségét 65fő fiatal vette
fel, 2018 április 29-én
templomunkban.
A szentmisét Dr.
Dolhai Lajos rektor
atya celebrálta. Mindkét plébánia fiataljai itt
voltak és közösen kapták meg a Szentlélek
ajándékait. Plébániánkon a felkészítést Varga Pál atya koordinálta.
Szeretnénk, ha kiala-

Dr. Dolhai Lajos atya bérmál

kulna egy ifjúsági hittancsoport a megbérmáltakból, akik rendszeresen találkozva hitükben
megerősödnének és segítenék az
egyházközség életét.
Az elsőáldozás május
13-án vasárnap, a 9.00i szentmisén volt, melyet Liga Konrád káplán

atya celebrált. 23fő vette magához az Úr Jézus
testét és vérét. A felkészítésben aktívan részt
vettek az atyák, a hitoktatók és a szülők. Havi
rendszerességgel találkoztunk az oratóriumokon, részt vettek a plébániai pásztorjátékban,
és szép kiránduláson
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voltunk Mátraverebély
Szentkúton. A gyerekek
élményt kaptak az egyház életéből, tevékenységéből. Ezt kellene továbbvinni életükben.
Nagy a szülők, nagyszülők, a hitoktatók felelőssége a gyerekek hitre
nevelésében.
Örvendetes esemény,
hogy a Széchényi István
Katolikus Szakképző Iskolában év elején 18fő
kezdte meg a szentségekre való felkészülést.
Többen
megkeresztelkedtek, voltak akik
elsőáldoztak és bérmálkoztak is. Köszönet a

Az elsőáldozók

hitoktatók lelkes munkájának és a tantestület
támogatásának.
Jézus azt mondja:
„Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem is�szátok az Ő vérét, nem

Együtt a megbérmált fiatalok
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lesz élet bennetek.” (Jn
6,53) Mindenkit hívunk
és bátorítunk, hogy éljünk a szentségek életadó lehetőségével.
Nagy Péter
diakónus, hitoktató

Világi elnökünk köszöntője
a bérmálkozáson
Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel köszöntöm a két
egyházközség kedves híveit, ünnepelt fiataljait, Főtisztelendő plébános és káplán atyákat, Főtisztelendő
dr. Dolhai Lajos atyát!
Jó volt néhány héttel ezelőtt hallgatni és megszívlelni Atya nagyböjti gondolatait! Most ismét köszönthetjük nagy tisztelettel és szeretettel ezen az ünnepnapon! Mindan�nyiunk nevében megköszönöm,
hogy eljött hozzánk. és 65 fiatalnak
kiszolgáltatja a bérmálás szentségét.
Számunkra felejthetetlen lesz ez a
szentmise, hiszen a bérmálás napja
a megkeresztelt lélek Pünkösdje. Keresztelés alkalmával a szülők és keresztszülők tettek fogadalmat. Most
az ifjakká serdült fiúk, lányok saját
akaratukat fogalmazzák meg, hogy
mostantól döntéseiket valóban Isten fényében hozzák meg, hogy ki
tudják választani azokat az értékeket, amelyek mentén élni akarnak,
és a rájuk bízott kincseket megőrzik
a bennük lakó Szentlélek erejével.
Természetesen a szülők, bérmaszülők mindig segítenek a nehéznek tűnő helyzetekben. Amit sohasem szabad szem elől téveszteni,

hogy a Szentlélek bennünk és nem helyettünk
akar munkálkodni. Kell az imádság
csendje, a válaszkeresés és az erőfeszítés ahhoz, hogy megvalósítsuk
mindazt, amit Jézus Krisztus elénk
tűzött ki célul.
Kedves Fiatalok! A bérmálás nagykorúvá tesz, felelősséget, állhatatosságot ad, megadja a szeretet nagykorúságát is. Eddig gyermeki szeretet élt szívetekben. Mostantól tökéletes szeretetté kell nemesednie:
komollyá, találékonnyá, önfeláldozóvá. Ez a lélek száll rátok a bérmálásban.
Örömmel tapasztaltam, hogy
mindannyian alaposan felkészültetek erre a napra. Megköszönöm hitoktatóitok, szüleitek munkáját, szorgalmatokat.
Köszönöm Főtisztelendő Dolhai
Lajos atyának, hogy itt van velünk
ezen a szép napon. Életére, munkájára kérjük a jó Isten áldását. Ti pedig
kedves Fiatalok ne felejtsétek, hogy
a mai napon eltörölhetetlen jegyet
kaptok a lelketekbe. Szent égő pecsét ez, amely lángoló betűkkel hirdeti: ÉN ISTENÉ VAGYOK!
Tóth Imre
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2018. Családok Éve
Egyházközségünk színes programot hirdetett ez évben, hiszen a
család nagy fontossággal bír az életünkben. Lengyelországi zarándokutunk, az eddig lezajlott versenyek igazolják, nem volt hiábavaló
kiemelten foglalkozni a család felelősségével, szerepével. Zarándokutunk egyik szentmiséje Krakkóban pontosan abban az időpontban
volt, amikor Brenner János boldoggá avatása zajlott nálunk. Olvassák szeretettel a következő írásokat!
/Szerkesztő/

A magyar Tarzíciusz
Brenner János boldoggá avatásának napján, az idén május 1-jén, a
krakkói Irgalmasság bazilikának az
altemplomában, a magyarok kápolnájában mutattunk be a szentmisét.
A kápolna falán megjelenő magyar
szentek sorában, a XX. század nagyalakjai között, glória nélkül, a magyar Tarzíciusz alakját is felfedeztük.
Mezőkövesdi és karcagi zarándokok felemelő érzéssel ünnepeltünk
és imádkoztunk élő és elhunyt szeretteinkért. Különös érzés, amikor a
magyar hazától távol, mégis otthon
érezhettük magunkat. Látható és
láthatatlan világ összekapcsolódott
számunkra: múlt és jelen, elhunytak
és élők, földiek és égiek, emberek és
szentek. Isten, a Mindenható felülírja az emberi cselekvést és elképzelést. Ő a történelem Ura!
Brenner János atya életén keresztül is megláthatjuk, hogy az Örökkévaló hogyan rendezi életünk apró
mozzanatait, történéseit. Az érthe10

tetlen hogyan lesz érthető az időtávlatából.
Brenner János szülei második
gyermekeként 1931. december 27én, védőszentjének ünnepén látta meg a napvilágot Szombathelyen.
Szülei keresztény értelmiségi családból származnak, ahol a gyermekeket Isten ajándékának tekintették. Apai nagymamája sokat imádkozott azért, hogy családjából legyenek, akik Istennek szentelik életüket. Az unokái közül öten lettek papok. Ebből BrennerJános két testvérével, Lászlóval és Józseffel. Szülei
mélyen hívő emberek voltak. Édesapja nemcsak a családfő, de a család
papja is volt. Mindennap szentmisén vett részt, és a rózsafűzért imádkozta, gyakran betért a templomba a
szentségi Jézust meglátogatni.
A kis János 7 éves volt, amikor a
hitoktatója Szent Tarzíciusz életének előadására készítette fel a hittanosokat. Ő két kézzel jelentkezett,

gára vette a karinget és a
mert ő szeretett volna lenstólát, majd a télikabátni Tarzíciusz. Mély átját, s elemlámpával a
éléssel
jelenítette
kezében fölmentek
meg a szent alakját.
a templomba, ahol
Ki gondolta vola betegek olaját és
na, hogy húsz évaz Oltáriszentsével később vaget burzába helódi dráma főlyezte, és a nyaszereplője lesz.
kába akasztotta.
Akit
magyar
Ta r z í c i u s z n a k
A templomot
nevezünk, hiszen
elhagyva kb. 100
az oltáriszentséméterre már megget védve adta életámadták,
vetéstét Krisztusért.
ben látható nyomok
utalnak erre, de nem
Mi is történt?
bírtak
vele. Később 200
Brenner János atya
méterre
ettől
a helytől meg„vétke” az volt, hogy szeret- B r e n n er Já n o s
találták
a
keresztet,
amit vitt
ték az emberek. Buzgón végezte lelkipásztori feladatait, és vonzot- magával. Itt is bántalmazták, de újra
ta a fiatalokat, híveket. A kommu- elmenekült, sportos egyéniség volt.
nista hatalom rossz szemmel nézte, Végül támadók egy másik csoporthogyha egy pap a fiatalokkal foglal- ja a feltételezett beteg házánál várta,
kozik. Az állami egyházügyi megbí- szándékukat itt végrehajtották. Megzott Kovács Sándor megyéspüspök- döbbentő az a gonoszság, amellyel
kel el akarta helyeztetni az ifjú pa- hazug módon tőrbe csalták, alattopot. Kovács Sándor tudomására hoz- mos módon megtámadták, és életét
ta Brenner Jánosnak az állam szán- bestiális módon, 32 késszúrással kidékát. Ő röviden ennyit válaszolt: oltották. Rengeteg vért veszített, és
„Nem félek, szívesen maradok”. Ezek megfulladt az átvágott torkán megután a püspök úgy döntött, hogy akadt vértől. Életét nem tudta megnem helyezi el a káplánt. Az állami védeni, de az Oltáriszentséget megegyházügyi megbízott erre azt felelte: óvta a gyalázástól. Teste úgy hűlt ki,
„Jó, akkor lássák a következményeit!” hogy bal keze a mellén, a szíve fölött
nyugvó Oltáriszentséget védte. Utol1957. december 14-én szombat éjsó szavai ezek voltak: Uram, segíts! A
szaka egy 17 éves fiatalember, aki koboncolási jegyzőkönyvből azt is tudrábban ministráns fiú volt, zörgetett
juk, hogy a nyelvcsont és a gégeporc
be a plébániára, hogy beteg ellátására
szarvainak többszörös törése volt láthívja a káplán atyát. Felöltözött, maható. Ezt fojtogatással nem lehet elő11

idézni, ráléptek a nyakára, megtaposták. A reverendához tartozó kollárén, fehér papi galléron talajnyomok láthatók, és kirajzolódik egy
lábnyom körvonala is. Tehát a meggyilkolása mellett a meggyalázása is
szándékuk volt.
Abban az időben öt papot végeztek ki hasonló módon, hogy megfélemlítsék a vallásukat gyakorló embereket. A falut hallgatásra
kényszerítették. Senki nem mert beszélni, féltek. Az egész gyilkosságot
rablótámadásnak színlelték. Embereket hallgattak ki, de senki nem
vallott ellene. A „szentté avatása”, a
kihallgatások kapcsán, már akkor
megtörtént.
A temetés időpontját is módosították, hogy minél kevesebben vegyenek részt rajta. Kovács Sándor
püspök úr, aki temette, tisztában
volt az ő mártírságával. Az egyházmegyei körlevélben következőt írta:
„Élete példakép volt. Halála pedig
ábeli áldozat, amelyet a jó Isten híveink üdvösségéért fogadjon el.”
A rendszerváltás előtt nem beszélhettek Brenner János atya történtéről. Az Állami Egyházügyi Hivatal még a fényképét is levetette a
Győri Szeminárium faláról.
A történelem Ura megmutatja az
Ő erejét és hatalmát. Hol vannak
azok az emberek, akik kivégezték,
megalázták Brenner János vértanút?
A félelem elmúlt, a hallgatásnak
vége. 2018 május 1-jén több tízezren vettek részt a boldoggá avatá12

sán. Papi jelmondata, ma még szebben hangzik, mély tartalommal: „Az
Istent szeretőknek minden a javukra
válik.” (Róm 8,28)
Alig huszonhét esztendős, két
évig sem szolgálhatott papként. Élete mégis világít és ragyog. Nekünk,
magyaroknak pedig nagy ajándék, hogy a 2020-ban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eukarisztikus
Kongresszusra készülve, a Magyar
Tarzíciusz lehet a példaképünk és
közbenjárónk.
Gulyás Zsolt
karcagi plébános

A püspöki palotában tavasszal nyílt
Brenner-kiállításon látható a véres
karing, a reverenda, a nadrág, amelyeket
Brenner János meggyilkolásának
éjszakáján viselt. Fotó: Szendi Péter

Zarándokút a Család Évében
A karcagi katolikus
egyházközség kis csoportja 2018. április 30án zarándokútra indult
Lengyelországba. A mezőkövesdi testvérekhez
csatlakozva zarándokoltunk immár hetedszer.
Lelki vezetőnk Gulyás Zsolt, érseki tanácsos, plébános atya volt.
Utunk első állomása
Árpádházi szent Kinga
városába, Stary Saczba
vezetett. IV. Béla királyunk mélyen vallásos
lánya, Szent Erzsébet
unokahúga, Szent Margit testvére fontos kapcsolat a baráti, keresztény lengyel és magyar
nép között. Szemérmes
Boleszláv hitveseként
ő alapította a szandeci
klarissza kolostort és
egész életében imádságos volt, a szegényeket,
elesetteket támogatta,
egész hozományát nemes célokra fordította
és élete alkonyán, férje
halála után ebbe a kolostorba vonult vissza.
Xll. Ince pápa Lengyelország védőszentjévé
tette. A kolostorhoz és
a Szentháromság temp-

Szentek Közössége kápolna, Bal felső sor, 2. személy:
Brenner János vértanu, azóta Boldog Brenner János arcmása

lomhoz vezető úton áthaladtunk a világ egyik
legnagyobb, 7 méter
magas, gyönyörű faragott
székelykapuján,
ahol a bemenőt Szent
Kinga, a kimenőt Szent
Hedvig arcmása köszönti. 1999-ben Kinga szentté avatására készült. A szertartást az azóta Szent Il. János Pál
pápa végezte a szandeci
síkon álló fából készült
szabadtéri
oltárnál,
több százezer résztvevő
előtt. A Szentháromság
templom barokk épüle-

tét megcsodáltuk, majd
Zsolt Atya misét mutatott be, melynek zárásaként Szent Kinga ereklyéje előtt tiszteletünket tehettük. Il. jános
Pál pápa alakját nemcsak szűkebb hazájában Wadowicében, hanem egész Lengyelországban töretlen szeretet és tisztelet övezi. A
látnivalókban és lelki élményekben gazdag nap
végén a sóbányájáról híres Wieliczkában kellemes vacsora és pihentető szállás várt ránk. Más13

nap Krakkóba látogattunk. Idegenvezetőnk
az autóbuszon sok érdekes tudnivalót osztott
meg velünk a látnivalókról, a lengyel nép történelméről, Szent Il. János
Pál pápa életéről, munkásságáról. Először a Il.
János Pál pápa által felszentelt Isteni Irgalmasság templomát tekintettük meg, mely Szent
Fausztina nővér kultuszához kapcsolódik. A
monumentális bazilika
alatt öt kápolna, köztük
a Szentek Közössége,
magyar kápolna található. Díszítése mozaiktechnikával készült, közös, magyar és lengyel

szenteket és boldoggá
avatott személyeket jelenít meg. Ottjártunk alkalmával itthon avatták
Boldoggá az 1957- ben
meggyilkolt Brenner János vértanút, akinek
arcmása szintén látható volt mozaik formájában, s akinek emlékét
Zsolt Atya szentbeszédében felidézte és a misét a zarándok csoport
szeretteiért
ajánlotta
fel . Köszönet érte! Lengyel
idegenvezetőnk
kíséretében ezt követően a lengyel királyok
székhelyére, az egyetlen lengyelhonban eredő folyó, a Visztula ölelésében fekvő 228 mé-

Kalwariai templomban Zsolt atya,
plébános urunk és Peti a ministránsunk
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ter magas Wawel dombra sétáltunk fel. Ott található a királyi palota gótikus épülete és
a Waweli Székesegyház. Az 1364-ben szentelt katedrálisban koronázták a lengyel királyokat, végső nyughelyet is
ebben a templomban
leltek, sok más egyházi és világi hírességgel
együtt, mint Kosciuszko, vagy Lech Kaczinsky
.ltt nyugszik a magyar
származású Szent Hedvig, és az 1576-ban lengyel királlyá koronázott Báthory István is.
Személyében a lengyelek nagy királyukat tisztelik. Történelemleckét
kaptunk a szép, gazdagon díszített barokk katedrálisban, majd felmentünk a Zsigmond
toronyba és megnéztük
a 12 tonnás Zsigmond
harangot, bár a hangját
- amely nagyon messzire szól - nem hallhattuk.
Megszólaltatásához legalább 12 emberre van
szükség. Ritkán, különleges alkalmakkor szólaltatják meg. Rövid pihenő után a világörökség listáján szereplő
krakkói Rynek Glownyn

Együtt a karcagi és mezőkövesdi zarándokok

vezetett át utunk a Mária templomhoz. Közép Európa egyik legnagyobb és legszebb tere
ez, sok szép épülettel,
köztük a Posztócsarnok,
ahol sok izléses, ajándék vásárlásra csábító
áruda található, vagy a
régi városházából megmaradt torony is vonzó látnivaló. Az időjárás is kedvezett nekünk.
Számomra az egyik legemlékezetesebb a Mária templom, a maga fából faragott, párját ritkító, csodás gótikus oltárával, mely Szűz Mária életének fontos eseményeit jeleníti meg.
A templom festése, szí-

nei, ólomüveg ablakai
is megérnének még egy
későbbi krakkói látogatást. A templom építéséről, a 80 és 69 méter magas tornyokról
hallhattuk a legendát,
ahogy volt módunk a
Hejnál dallamát meghallani a toronyból, a
hozzá kapcsolódó történettel együtt. Sétáltunk
a főtéren, a környező utcákban, a Visztula partján, majd ismét a szállásunkon elköltött vacsora után vártuk a következő napot. Különleges
lengyel búcsújáró hely
Kalwaria Zebrzydowska,
a jeruzsálemi mintára
épült kolostor, bazilika,

42 kápolna, és a 6 km
hosszúságú kalwariai
keresztút
együttese.
Mára már élő településsé gyarapodott, miközben a lengyelek
egyik nagyon fontos
zarándokhelye, s szintén az UNESCO világörökség listáján szerepel. A bazilikában látható Szűzanya kegyképet
a ferencesek koronázták
meg. Ebben a barokk
templomban is szentmisén vettünk részt.
Zsolt Atya igehirdetése, a hozzátartozóinkért
mondott imádságok lelki feltöltődést jelentettek számunkra. Utunk
során az oda- és vissza15

úton a buszban is sokat imádkoztunk, énekeltünk.
Legfiatalabb
zarándoktársunk Illyés
Peti, IV. osztályos katolikus iskolai tanuló, aki az
út folyamán híven teljesítette a ministránsi szolgálatot. A búcsúvacsora
után Gánóczyné Marika
köszönetet mondott - a
csoport nevében is- Gulyás Zsolt atyának, a lelki
vezetésért, Petinek, valamint a minket biztonságban szállító buszvezetőinknek is. Egyikük
kislánya éppen hazautazásunk napján jött a világra. Isten éltesse őket!
Mi, karcagi zarándokok is köszönetünket fe-

Krakkó, Isteni Irgalmasság Temploma

jezzük ki Zsolt Atyának,
Marikának a sok szervezőmunkáért, lelki útravalóért és Petinek, az
utazási iroda munkatársainak, a busz vezetők-

nek és mezőkövesdi
útitársainknak a kellemes társaságért!
Az Isten adjon nekik,
és mindannyiunknak
erőt és egészséget!
Hazafelé még a Tátra havas hegycsúcsait is megcsodáltuk a
buszból, valamint egy
szlovákiaki pihenő alkalmával.
Jóleső érzéssel, mindenki épségben, szép
emlékekkel a szívünkben hálával gondoltunk
vissza erre a szép útra.
El is határoztuk, hogy
ha tehetjük, lesz folytatás!

Kinga szenttéavatásának helyszíne a szandeci síkon
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Dr. Perge Judit

Előadás a felnőttek részére
A Családok éve rendezvénysorozatot Plébános Atya nyitotta
meg. Majd Gánóczyné
Marika, a programok
szervezője,
kifejtette
mennyire sok feladatunk van a családok
körül, értük és velük
együtt. Az előadásokra való ráhangolódásaként kulturális blokk
következett,
Kovács
Mátyásné
Anyaverset mondott el. Mozer
Boglárka, Nézz rám Istenem c. gyönyörű számot énekelte.
A három előadó közül elsőként Rajna
Mártonné óvodapedagógus valóságos szociológiai tanulmányt tárt
elénk a családok szerepéről, összetételéről,
formájáról. Összehasonlította az 50-60 évvel ezelőtt élő és a mai
családok életét. Múltban a több generációs
családban a gyermekek
részesei voltak a születésnek, halálnak, idősek gondozásának. Ma
a születéshez a halál-

Plébános úr köszönti az előadás résztvevőit

hoz többnyire intézményes forma tartozik. Az
idős szülőkről a szociális otthonok gondoskodnak. A mai ember
sorsot formáló feladata a családi életre nevelés, a természet szeretetére nevelés, a környezet védelme, megóvása
a munkaszeretetre nevelés. A családi minta a gyerekeknek életre
szóló viselkedés mintául szolgál.
Dr. Jászberényi Judit
nyugdíjas gyermekorvos 40 éves tapasztalatait osztotta meg. Aktív

korában 23 település
gyermekeinek egészségét vigyázta. Kihangsúlyozta: orvosilag a családnál nincs jobb, ha ép
a család, ép a társadalom. A családi szeretet
biztonságot ad a gyermek számára. Összetartás, segítés, gondoskodás példaként szolgál,
mivel 6 éves korig meghatározó mit tanult, látott, tapasztalt a gyermek a családban. Ezt a
mintát viszi tovább ifjú
s felnőtt életébe. Ezek a
tapasztalások befolyásolják egyéniségüket.
Töltsünk minőségi időt
17

gyermekünkkel, unokánkkal. Adjunk lehetőséget kérdezésre, beszéljünk a régi dolgokról. Óvodás korú gyermekek lelki nyugalmát
biztosítsuk, mert a lelki
betegség testi tüneteket
produkál. A kamaszkor
megérdemelne egy külön fejezetet. Ebben az
életszakaszban figyeljünk a barátaira, szabadidejét kivel, hol, mivel tölti. Három T betűs
szó egyensúlyban tartása nevelési szempontból fontos, ezek a tiltás,
tűrés, támogatás!
Szarka Melinda, a
Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Támo-

gató Szolgálat igazgatónőjének tájékoztatója hasznos információkkal szolgált saját magunk és körülöttünk
élő rászorultak megsegítése szempontjából.
Intézményükhöz fordulhat 0-99 éves korig bárki tájékoztatásért, tanácsért, segítségért. 23 településen hét
féle szakfeladatot nyújtanak a rászorulóknak.
Gyermekvédelmi rendszerük a veszélyeztetett gyermeket segíti. A
gondozóház az átmenetileg rászorulóknak 1-2
hét vagy 1 hónap időtartamra nyújt segítséget. Az Idősek Klubja nappali foglalkozást

Záró ima az előadás végén
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biztosít a közösségnek.
Intézményük végzi a
házi segítségnyújtást az
otthonukban rászorulónknak. Érdeklődőknek segítőkész szakképzett személyzet áll
rendelkezésre. Telefonszámuk: 49/ 313-825.
Mindhárom előadó
rendkívül hasznos, értékes,
segítőszándékú információkkal gazdagított. Óvjuk, védjük, tartsuk egybe, szeretetbe a családjainkat, hogy gyermekeink
egészséges lelkületű felnőttként ne féljenek házasságot kötni, családot
alapítani!
Kasza Lajosné

Szavalóverseny
„A vers ajándék, melyet meg kell tanulnunk elfogadni és befogadni. Ez a
folyamat egyszerre gyötrelmes és gyönyörűséges. A kisgyermeknek viszont
természetes, mert ő még lénye egészével a versben él, annak ritmusában,
zeneiségében, szókapcsolataiban. A
költészet varázsa nem kívülről hat rá,
hanem belülről, a lélek határain belül.” (Cseh Katalin)
Egy szép, napsütéses májusi délutánon zsúfolásig megtelt a plébánia
hittanterme. Szavalóversenyre gyűltünk össze.
A legkisebb résztvevők kissé bizonytalanul, szüleik kezét szorongatva, a nagyobbak magabiztosan
foglalták el helyüket a hittanteremben, ami ez alkalommal igen kicsinek bizonyult. Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy az általános is-

kolásokon kívül középiskolás diákok is részt vettek a versenyen.
Elsőként Gánóczyné Marika, az
esemény ötletgazdája és szervezője
köszöntötte a megjelenteket, majd
Dr. Medvegy János plébános úr köszöntője és a zsűri bemutatása után
elkezdődött a verseny. Örömmel
töltött el minket a sok sugárzó gyermekarc és az, hogy látszott, mind
azért jöttek, hogy megmutassák, mit
tudnak.
És valóban! Miket tudtak! Megnevettettek, elgondolkodtattak, sírásra késztettek. Jobbnál-jobb versek,
jobbnál-jobb előadásokban. Kicsik
és nagyok a versek világában elmerülve, zakatoló szívvel-lélekkel léptek a hallgatóság elé. Ámulva hallgattuk, mennyi tehetséges versmondó és verset értő diák van városunk-

Megtelt a hittanterem
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De szép ez a vers!

ban, egyházközségünkben. A versek mellett két jelenetet is láthattunk, melyeken mindenki jót mulatott.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni,
milyen fontos napjainkban az, hogy
gyermekeink találkozzanak a művészetekkel, ezen belül a költészettel. Mai rohanó világunkban számtalanszor látjuk: a gyermekkor elveszett valahol az okostelefonok, konzolok és táblagépek útvesztőjében.
A diákok kezében állandóan ott a
mobiltelefon, melyen kívül sokszor
nem is létezik más. S valljuk be, legtöbbször mi sem mutatjuk a legjobb
példát gyermekeinknek.
Kell, hogy az olvasás, a versek, a
versmondás és más művészeti ágak
megismerése, gyakorlása visszavezessen bennünket és gyermekeinket
ahhoz, ami igazán fontos és érté20

kes az életben. Szerencsére – és ezt
a mostani szavalóverseny és annak
résztvevői bebizonyították – vannak
még szép számmal szülők, tanárok
és diákok, akik felismerték ennek
fontosságát, és jó példát mutatnak.
Köszönet és hála illeti Gánóczyné
Marikát a gondos szervezésért,
zsűritársaimat Kovácsné Tecát, Kispál
Pálnét és Dr. Szedresi Gyulánét a lelkiismeretes munkájukért, a diákok
felkészítő tanárait és nem utolsó sorban Plébános Urat azért, hogy támogatta és segítette a rendezvény létrejöttét. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a felemelő délutánnak!
Remélem, hogy hamarosan lesz folytatása ... hiszen érdemes!
„Minden szó hangjegy, és a vers
létünk dalához néma partitúra.”
(Tóth Krisztina)
Pázmándi-Guba Viktória

Kálnay Adél

Levél Anyához!
Anya, én magam sem tudom, mi
történt velem,
Hirtelen nagy lett a szám és hosszú
a kezem,
Még a hangom is megváltozott,
Pofákat vágok és ugrándozok
Még akkor is, amikor tudom,
Nem volna szabad,
S néha az elfojtott nevetéstől
Rázkódik velem a pad...
Anya én sem tudom, mi lett énvelem,
De már nem tudok megülni csendesen,
Mindenről eszembe jut valami más,

Nehezebben megy a tanulás,
Időnként csak úgy ábrándozom
a könyv fölött,
Máskor meg mindenkit fellökök,
Idétlenkedem, mondják, akik látnak,
És én is inkább látom magam valaki
másnak
Mint kedves, jó gyereknek,
Aki régen annyira örült minden
apróságnak,
Cukornak, perecnek...
Most mindig valami más kell,
Divatos ruhák, pénztárca sok pénzzel,
tudom, jobb lenne lenni jónak, megint
kedves szófogadónak,
Nem értem, miért nem jön ez össze,
Ó, jöjjön már valaki, s újra töltse
Fejembe azt a sok-sok illemszabályt
És tanácsot, amit tőled kaptam,
Mióta csak vagyok neked...
Mert ez mind valahogy most elveszett,
S félek nagyon, hogy mit szólsz ehhez...
Anya én sem tudom, meddig tart ez,
mi lesz,
De azt éreznem kell, hogy szeretsz,
Szeretsz, szeretsz, nagyon, nagyon,
Még jobban talán, mint egykoron,

Könnyeket csalt a szemekbe
Titkó Flóra
8. osztályos tanuló

S éreznem kell, hogy türelmed végtelen...
Anya, köszönöm, hogy segítesz nekem!
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Agnés Lacor

Lili

Lili a kishúgom. Jó játszani vele.
Holdvilág az arca, mandula a szeme.
Már amikor megszületett,
tudtuk, hogy ő különleges.
Mongólia messzi ország.
Ott csupa mongol születik.
Régen még mongoloidnak
hívták volna a kicsi Lilit.
Kedves szó a mongol, igaz?
Kerek és szinte simogat.
Lili is ölelős kislány,
mindig mosolygós és vidám.
Most úgy hívják: Down-szindrómás.
Ez sem ijesztő szó, csak más.
Az emberek mégis félnek:
Lilit látva elfordulnak,
nagyon furcsa arcot vágnak,
sietve másról beszélnek.
Csak nem félnek Lilitől?
A virág-szép kicsitől?
Aki fél – na, az buta!
Nem mindenki egyforma!
Lili jó. Ez nem kevés!
Tudom, kicsit más – na és?
Nem vezet majd repülőt,
tévében sem látod őt,
nem árul majd ceruzát,
nem épít majd palotát.
22

Ezt a különleges, kedves verset
Dobos Kira,
3. osztályos kislány mondta el

De szépen szed virágot,
színes falat fest, látod?
Talizmánt is szed nekem:
van egy szerencsekövem.
Mama mégis szokott sírni,
mert néha nehéz kibírni,
hogy aki különbözik,
azt sokan nem kedvelik.
Nehéz annak, aki más.
De ha Lili odabújik,
megvigasztalja mamát.
Ő ölel a legjobban.
Csodálatos húgom van.

Ünnepélyes értékelés
A versenyekre (versmondás, fogalmazás, rajz) benevezett 139
gyerek. Elismerésben részesült 69 fő. Megköszönjük Plébános
Atyának a szép okleveleket, könyveket, azt, hogy ilyen gazdagon
ajándékozhattunk.				
/Szerkesztő/

Meghirdetett és eddig lezajlott versenyek a Családok Évében:
A szavalóversenyen 32 gyerek vett részt. Az általános iskolákból 22 tanuló a
középfokú intézményekből 10 fő. Nagyon megható, szép versek hangzottak el.
Díjazottak:
Emléklapot és könyvjutalmat érdemeltek:
Lanszki Márton		
3. o.
Bárdos Iskola
Orosz Miklós		
7. o.
Szent László Gimnázium
Kovács Marcell		
7. o.
Szent László Gimnázium
Zsebe Anna		
9. o.
Széchenyi Katolikus Középiskola
Molnár Enikő		
11. o. Széchenyi Katolikus Középiskola
Besenyei Piroska
11. o. Széchenyi Katolikus Középiskola
Oklevelet és könyvjutalmat kaptak:
Dobos Kira		
3. o.
Kleszó Máté		
3. o.
Gáspár Júlia		
4. o.
Titkó Flóra		
8. o.
Farkas Klaudia		
11. o
Hegedűs Gábor		
10. o.
Joó Kristóf		
7. o.
Farkas Lili		
8. o.
Tóth Renáta		
9. o.

Szent István Katolikus Iskola
Szent István Katolikus Iskola
Szent István Katolikus Iskola
Szent István Katolikus Iskola
Széchenyi Katolikus Középiskola
Széchenyi Katolikus Középiskola
Szent László Gimnázium
Szent László Gimnázium
Szent László Gimnázium

Két kedves jelenetet is láthattunk a Szent István Katolikus iskola diákjai előadásában.
Ők: Molnár Mihály, Bencze Viktória, Erdélyi Csenge és Sipos Csenge
2. osztályosok, valamint Szász Réka, Ádám Balázs, Daragó Lili, Pap Dániel
és Vilmányi Emma 3. osztályos gyerekek voltak. Kis mesekönyv és színes
ceruza az ajándékuk.
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22-en írtak fogalmazást a családról.
Szép gondolatokat fogalmaztak meg a pályázók.
Oklevél
Díjazottak:
Emléklap és könyvjutalom:
Emlé
klap
Mizser Dorina		
Szent István Katolikus Isk.
Hegedűs Anna		
Szent István Katolikus Isk.
Keresztesi Korinna
Szent László Gimnázium
Hajdu Zaszkia Gréta
Szent László Gimnázium
Virasztek Krisztina
Széchenyi katolikus Középiskola
Póta Martin		
Széchenyi katolikus Középiskola
Zsebe Anna		
Széchenyi katolikus Középiskola
Szabó Lili		
Széchenyi katolikus Középiskola
részére

A Családok Évében
végzett kiemelkedő
munkádért.
Mezőkövesd
2018.A Családok

végzett

Dr. Medvegy János
plébános

részére

Évéb
munkád en
ért.

Mezők
övesd
2018.

Dr. Med
vegy Jáno
s
plébános

Oklevelet és könyvet érdemeltek:
Korpás Róbert			
Szent István Katolikus Iskola
Kozma Flóra			
Szent László Gimnázium
Galgóczi Józsué			
Széchenyi Katolikus Középiskola
Közzéteszünk két munkát. Olvassák szeretettel!
A pályázók szebbnél-szebb rajzokkal fejezték ki gondolataikat a családról:
Murányiné Klucsik Judit tanítványai:
Emléklapot és könyvet kapott: Lukács Viktória 1. o; Simon Kata és Nagy
Lili 3. o.; Gál Panna és Lukács Máté 4. o.; Pázmándi Emma és Valkó Viola 5. o.;
Garamhegyi Csilla 6. o.
Oklevél és könyvjutalom illette meg: Vámos Lívia Anna, Ébert Zete Hunor,
Nyitrai Levente 1. o.; Hajdú Vivien 4. o.; Csörgő Lilla 5. o.; Nagy Anikó 7. o.;
Radványi Zita és Loj Tímea 8. osztályos tanulókat.
Tóthné Gáspár Mária tanítványai:
Emléklap és könyvjutalomban részesült: Mihajlov Mercédesz, Mozer Nikolett 3. o.; Petrán Péter Pál 4. o.
Oklevél és könyvjutalom elismerésben: Csongrádi Dominika, Guba Gréta,
Menyhárt Réka 1. o.; Huszár Liliána 2. o.; Beller Gvendolin, Mozer Zsófia 3.
o.; Csirmaz Laura, Dósa Alexandra, Ujj Alex Róbert 4. o.; Tamási Máté 6. o;
Nyitrai Csenge 7. o.; és Barzsó Nikolett középiskolás diák.
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A Szent István Katolikus Iskolából: Brunczel Annamária és
Kriston Júlia 3. o.; Gáspár Júlia és
Birinyi Anna 4. o.
Néhány rajzból kiállítás tekinthető
meg templomunkban. Nézzék meg
minél többen. Érdemes!
A gyerekek pedagógusok segítségével nagy dolgokra képesek.
Az ő munkájukat egy-egy Emléklappal és könyvvel köszönjük meg:
Murányiné Klucsik Judit, Tóthné
Gáspár Mária a Művészeti Iskola tanárai. Vavszeg Mária, Gyenes
Gabriella, Bálintné Tóth Éva, dr.
Radványiné Fodor Valéria a Széchenyis diákokat segítették.

Korpás Róbert, 3. osztályos tanuló a szép
fogalmazásért kapott díjjal. Kézzel írott
munkája a következő oldalon olvasható.

Pajor Tamásné, Keller Jánosné és
Gáspárné Ali Júlia a Szent István Katolikus Iskola gyermekeit patronálták.
A Szent László Gimnáziumban
Csigerné Fazekas Csilla tanárnő kísérte figyelemmel a pályázó gyerekek munkáját.
Köszönjük Juhász Jánosné igazgatónőnek, hogy az érettségi és tanévzárás sűrű feledatai sorában is figyelmet fordított a Szent László Egyházközség programjaira!
Kedves Gyerekek! A mezőkövesdi embereknek nagyon gazdag népdalkincsei vannak. Válasszatok Kiss József tanár úr
gyűjteményéből, mert ősszel
rendezünk számotokra népdaléneklési versenyt is.
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GONDOLATOK A CSALÁDRÓL
(Vallomás)

A családtagom, akire felnézek
Minden ember életében van egy
személy, akire felnéz. Őt lehet akár
példaképnek is mondani. Ez a bizonyos példakép lehet barát, családtag, vagy egy híresség. Sok kisgyerek
megkedvel egy celebet a tv-ből vagy
az újságból, és olyanok akarnak lenni,
mint ő. Nekem két nagyon közeli ismerősöm, családtagom is van, akikre
én felnézek: Apa és Anya.
Kisebb koromban mindig egy-egy
hírességet tartottam a példaképemnek. Mára már rájöttem, hogy ezeket az embereket nem ismerjük. Pár
dolgot tudunk róla, amit a közösségi médiában hallunk, olvasunk. Édesapámat és édesanyámat ismerem, tudok róluk mindent. Szerencsére olyanok, akikre fel is lehet nézni. A szüleim fantasztikus emberek. Nem tudok választani, melyiküket tartom
példaértékűbbnek a szememben.
Apukám rendkívül precíz, okos ember. Bármit megtesz a családjáért.
Mindig mindent meg tud oldani, bármiről is legyen szó. Erős, hisz kilencéves volt, mikor meghalt az édesanyja, mégsem omlott össze. Ekkor döntötte el, hogy orvos lesz, ha már az
anyukája életén nem tudott segíteni,
másokén tudjon. Remek apa, bármiben számíthatok rá. Tudom, hogy az
életét is odaadná értem vagy anyáért,

ha szükség lenne rá. Anyukám „csupa
szív” ember, aki még ha meg is bánt
valakit, öt perc múlva gyötri a lelkiismeret, és bocsánatot kér, akkor is, ha
nem kellene. Anya a szeretteiért nagyon kiáll. Rá mindig lehet számítani. Optimistán próbál szemlélni mindent, de közben ő egy realista gondolkozású személy. Mindig tudja, mi a
jó, ezért, ha tanácsra van szükségem,
mindenképp hozzá fordulok.
Ha felnövök, olyan okos és kitartó szeretnék lenni, mint apa, és olyan
szép, valamint jószívű, mint anya. Nekem ők a példaképeim, és ők is lesznek örökké.
Kozma Flóra 11. B
Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent
László Gimnáziuma, Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
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Pünkösd
Nagyapám, aki még a béke embere volt, így indított el egy pünkösdi napon: eredj s keresd meg az
igaz utat a világban, az emberek között…
A pünkösdi útkeresés a világban,
nem csupán Vass Albert – fogalmazásában ad biztatást. Végigkísérte
különböző korokban és fázisokban
is az istenhívő embereket.
Vízözönnel megbüntetett embernek, olajággal a szájában hozta meg
egy galamb a hírt, az Isten szeretete megbocsájtó, átírja a rosszért járó
büntetést.
A Megváltó várásának évezredeit átrendezte mindig ez a biztatás. A végső válasza mindig a
megbocsájtás, amit Noé bárkájának
ablakán kopogtató galamb-- szájában, az olajággal, a bukdácsoló embernek, meghozott.
A zsidóknál a Pünkösd aratási
ünnep is volt. A falvakból és városokból búcsús csoportok, többnyire
férfiak zarándokoltak Jeruzsálembe. –Tele volt a szent város jövevényekkel. Ezek különböző tartományokból, a saját nyelvük szerint köszönték meg az Úrnak az új termést
amit hazájukban learattak.
Nem véletlen, hogy Jézus feltámadása után az ötvenedik napon az
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apostolok ott vannak Jeruzsálemben, a már jól ismert épületben.-Félnek .-- Becsukják az ajtót.
Különbözők történnek velük:
Megjelenik Jézus, nehezen ismerik fel. Fejük felett a lángnyelv, ami
a zsidóknál az isteni kiválasztottság
jele volt. Jelentős bátorság töltötte
el őket. Kinyitják a ház ajtóját. – Az
eddig félénk apostolok bátrak lesznek. Az emberek elé állnak. A Főapostol beszélni kezd. Kiről ? a názáreti Jézusról.
Kezdenek keresztelni. Formálódik egy közösség. Elkezdődik az
egyháztörténelem.
Mi, 2018 ban, több mint 2000 éves
Egyház pünkösdjét ünnepeljük. A
két évezredben örök hullámzás volt.
A Szentlélek volt, Aki az egyházat
újra és újra megtisztította és megerősítette.
Nehéz helyzeteiben, fontos ügyeiben az Egyház a Szentlélekhez fordult.. Gondoljunk egy pápaválasztásra. A Szentlélekhez fordulnak.
Sokszor, ilyen súlyos szavakkal indult egy pápai megnyilatkozás: „úgy
tetszett a Szentléleknek, és nekünk.”
A legkeresztényibb kontinensen, Dél-Amerikában, jelentős csoportok szakadnak ki az egyházból,

ezek között a legjelentősebbek a
pünkösdisták.
Ott bujkál az emberek fejében a
vélekedés: az újkori történelem a
Szentléleké.
A múlt század derekán, amikor
az Egyház egy jeges liberalizmus,
halálos ölelésével küszködött, egy
holland bíboros megírta nevezetes
könyvét, „Új pünkösd volt a címe”.
Amikor megriadunk az üresedő
templompadok láttán, találkozunk
elsőáldozás utáni héten, azzal a pár
gyerekkel, aki másodszor is eljött
áldozni.-- mellbe vág. Amikor látjuk hogy, vallásosnak tűnő emberek tetteiben milyen morzsányi emberség van, riadtan nézünk körül
és feltesszük magunknak a kérdést:
hol itt a kereszténység ?
Új Pünkösd kell. – De ezt a Pünkösdöt nekünk kell megvalósítani.
Az ismeretszerzésnek mai formája az internet. - Ott ülünk előtte
megbabonázva kicsik és nagyok. - A
sok között mit is láthatunk? – Gyilkosság, rablás, meztelenség, legkülönbözőbb változatai.—Korrupció,
érdektelenség a jó iránt. Sokféle a
rosszból, kevés a jóból.
Gyakran kell hallanunk a kritikus
bírálatot: kereszténységünktől jobb
lett a világ ???
A világon sok helyen Pünkösd
második napját már lefaragták! Hol

a politika, mint nálunk 40 évig, hol
az érdektelenség,-- mert zavarja a
Welnesst.Éles ésszel kell tudni válogatni a
jó és a rossz között --Bátrabbak válasszák a jobbat.—Ne vegye el bátorságukat a mocsok. Ne csupán a
világ biológiai egészségére vigyázzanak, legyen fontos a morális, a
lelki egészség, legyen ebben támaszunk az első Pünkösd. Aki számára az első Pünkösd, nem egy lelki kaland volt, hanem a Szentlélek
kiáradása. Ideadta magát embereknek hogy tüzétől lobbantsuk lángra, szenteljük meg az ember történelmét!
Jéger Károly
ny. apát, plébános

Szentmisén
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Hitélet a Széchenyi Katolikus Középiskolában
Az iskola kapcsolata
a plébániával példa értékű. Dr. Medvegy János apát-plébános úr
és Varga Pál iskolai lelkipásztor rendszeres
segítői és támogatói az
iskola életének.
Az atyák jelenléte az
iskolában nagyon sokat jelent, hisz általuk
találkozunk Krisztussal a szentmiséken a
szentgyónások alkalmával.
A nagyböjti időben,
hasonlóan az adventi időszakhoz, gyónási alkalmat szerveztünk iskolánk tanulóinak és pedagógusainak .A húsvéti lelki
napi program a Szent
László Templomban
szentmisével kezdődött. Dr. Medvegy János apát-plébános celebrálta a szentmisét
Varga Pál és Liga Konrád atyák közreműködésével. A szentmisén iskolánk énekkara teljesített szolgálatot, ezzel még meghit30

A kitüntetett énekkar

tebbé tették az ünnepi készülődést. .A Közösségi Házban folytatódott a lelki nap. A
Ciszterci’s Band előadásával indult a program. Az egyetemistákból álló énekes csapat fiatalos, lendületes műsorral lépett fel.
Világi és egyházi dalokkal szórakoztatták a
nézőközönséget. Megnyerő
produkciójuk
nagy hatással volt a fiatalokra.
Ezek után Czibere
Zsolt atya előadása
következett. Az atya
hangsúlyozta, hogy figyeljünk jobban egymásra. Kifejtette az
emberi érzéseket, vágyakat és fontosnak

tartotta
elmondani,
hogy az emberek találjanak kapaszkodót az
Egyházban és az optimizmus hassa át az
életüket.
A lelki nap zárásaként Pintér Béla Húsvéti
Evangelizációja
következett. A zenés
produkció nagy sikert
aratott a diákok körében.
Az Egri Főegyházmegye kérésére iskolánk is
csatlakozott a Teremtésvédelmi programsorozathoz . Dr. Ternyák
Csaba érsek úr Gyümölcsoltó Boldogas�szony ünnepét Teremtésvédelmi Napnak hirdette meg. 2018. április

19-én diákjaink az iskola területén és a környékbeli utcákban és
játszótereken szemetet
szedtek, takarítottak.
Az iskolánkban fákat és
növényeket ültettek. A
Szent László Plébánia
udvarát és a temetőt is
segítettek szebbé tenni.
Április 21-27 között a munkaközösségek készültek az iskolarádióban a teremtésvédelemmel kapcsolatban. Minden nap felolvastunk egy-egy részt
Ferenc pápa Laudato
si’ kezdetű enciklikájából.

Május hónapban iskolánkból közel 200
diák ballagott. Diáktársaik, tanáraik hálaadó szentmisével búcsúztatták őket a Szent
László Templomban.
Május 24-én délelőtt iskolánk diákjai
és tanárai összegyűltek a Mária szobornál,
hogy megemlékezzenek Szűz Máriáról. Pali
atya szavai, az énekek,
versek és a közös ima,
a csillogó tavaszi napfényben betöltötték a
díszudvart. Mindenkit meghatottak ezek a
percek.

Május hagyományosan Máriának szentelt
hónap. Május a tavasz,
a virágok, a szépség
ünnepe. Mária a teremtett világ legszebb
virága, akinek szépsége a mai embert is lenyűgözi.
„Ő az emberiség és a
népek Édesanyja. Mária hozzánk tartozik,
azokhoz, akik a helyes úton járnak, de
azokhoz is, akik letértek róla. Mindannyian
a Boldogságos Szűzanyára emeljük tekintetünket ebben a hónapban, mert ő se-

Plébános úr megáldja a ballagási tarisznyákat
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gít bennünket abban,
hogy szeretetközösséget teremtsünk.”
Iskolánkban az idei
tanévben 22 diák készült lelkesen a szentségek vételére. Hét diákunk
keresztelkedett. Volt, aki felnőttként a keresztség, az
elsőáldozás és bérmálás szentségét egyszerre vette fel. A fiatalabb
korosztály az idén keresztelkedett és majd jövőre fog a többi beavató
szentségben részesülni.
A tizenöt diákunk a városi bérmáláson, az egyházközség többi fiataljával együtt bérmálkozott.

A szentségek – Istennel való közösségünk
fizikai jelei, eszközei.
Minden szentségben
látható jel és a láthatatlan kegyelem működik. Fontos hangsúlyozni hogy ezek a fiatalok átgondolva, saját akaratukból vettek
részt a felkészítésben
és lettek Isten gyermekei. Bízzunk benne és imáinkba foglaljuk, hogy az Örömhír,
amit fiataljaink megéltek követendő példa
lesz társaik körében.
2018 június 12-én az
Egri Bazilikában érseki
kitüntetést vehetett át

Szentmisén a széchenyisek
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iskolánk énekkara. A
rangos elismerést Dr.
Ternyák Csaba érsek
úr adta át a diákoknak.
Az énekkar 2017 tavaszán alakult meg. Előző évben is bontogatták a szárnyaikat a fiatalok, a lelkes toborzó
munkának köszönhetően hamarosan létrejött a diákok közössége. Kezdettől fogva hetente gyűlnek össze a
próbákra, a helyszín az
iskola lelkészi irodája
és a kápolna.
Az énekkar repertoárját alapvetően gitáros énekek alkotják.
Elsősorban ünnepna-

Tanévzárás

pi liturgiákon énekelnek és látják el a kántori szolgálatot, de szerepeltek már több iskolai
rendezvényen is. A lelki napokon rendszeresen szentmise szolgálatot látnak el. A kórus
elsősorban katolikus
ifjúsági énekeket énekel, ez a főprofiljuk, de
a könnyűzene sem távoli a fiataloktól.
Az egyházi ének az
ünnepélyes
liturgia
nélkülözhetetlen része,
melynek célja emelni a
szertartások szépségét
és fényét, díszíteni a liturgikus szövegeket, s
a fiatalok lelkét fogé-

konnyá tenni a liturgia
kegyelmének befogadására és átélésére. Az
egyházi kórus éneklés a liturgikus éneklés lényege: ének útján
imádkozni.
Énekkarunk tagjait nemcsak a zene tartja össze, jó barátokká
lett a kis csapat. Közös programokat és kirándulásokat szerveznek, sok időt próbálnak együtt tölteni. A
legnagyobb lelkesítő és
összetartó erő azonban
Isten szeretete és a diáktársak és tanáraik támogatása.

Nagy köszönet a fiataloknak ezért a lelkes
szolgálatért és külön köszönet az önkéntes munkáért Szabó Fruzsinának, aki segíti az énekkar munkáját és lelkesen
összefogja a diákokat.
Hála van a szívemben az elmúlt tanév
minden napjáért. Köszönet a diákok és a
kollégák odaadó munkájáért.
Kívánok pihentető
nyarat, Istentől megáldott testi lelki feltöltődést a nyári szünidőre.
Szabóné Varga Ágnes
hitoktató
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Tanév vége a Széchenyiben
A Széchényi Katolikus Középiskola június 14-i, hálaadó vagy Te
Deum miséjén valóban volt miért
hálát adni és dicsérni Istent az Ő jóságáért. Az eseményekről hála Istennek a Sziklaforrásból részletesen tájékozódhatnak a kedves hívek. Ezért inkább az évet szeretném
összefoglalni és a jövőbe tekinteni.
„Más vet és más arat” mondja Szt.
János és ez nagyon is igaz az iskola életére. A mai eredmények az előző lelkipásztoroknak és igazgatóknak
köszönhető, különösen azoknak, akik
a katolikussá válástól kezdve szolgáltak itt. Számomra nagy áldás és segítség volt, hogy Péter Zoltán igazgató
úrral együtt kezdhettem tavaly szeptemberben. A katolikussá válás belső
folyamata úgy gondolom új lendületet nyert az ő vezetésével, ami remélem, hogy folytatódni fog a jövőben
is. Természetesen hálás vagyok a vezetőség többi tagjának, a hitoktatóknak és minden dolgozónak az elmúlt
évi munkájáért, segítségéért!
Az iskola életére, amint a lelki életre általában, jellemző a „már” és „még
nem” kettőssége. Isten országa köztünk van, de egyben eljövendő is. Az
iskola már katolikus, de még sok lehetőség van a növekedésre, hogy a
hit egyre mélyebben átjárja a hétköznapokat. Ez a kettősség mindig feszültséggel jár, amivel együtt kell tudni élni. A diákok egyre jobban jelen
vannak az egyházközség életében:
a hétköznapi miséken, a szentségek
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felvételkor és többször
segítettek a templomban és a plébánián. Remélem, hogy a jövőben a diákok egyre jobban otthon,
családiasan fogják érezni magukat a
templomunkban és a kedves hívekben befogadó testvérekre, szülőkre
és nagyszülőkre találnak!
A jövőre nézve nagy segítség Ferenc pápa legújabb, „Örüljetek és ujjongjatok” kezdetű apostoli buzdítása. Az Úr azt akarja, írja a pápa,
„hogy szentek legyünk, és nem azt
várja, hogy megelégedjünk egyfajta
középszerű, felhigított, széteső élettel”. Az életszentség nem csupán néhány ember kiváltsága, hanem mindannyiunk számára hívás, amit a hétköznapok egyszerűségében megélhetünk. „Szívesen látom meg az életszentséget Isten népének a türelmében” folytatja a pápa, és ha valahol, a
nevelésben, az iskolában nagy szükség van erre a türelemre.
Viszont magányosan, egyedül
nem tudunk növekedni az életszentségben. Ahogy a pápa kifejti: „senki
sem egymagában, elszigetelt egyénként üdvözül. Isten az emberi közösséget alkotó személyes kapcsolatok
szövetét szemmel tartva vonz magához bennünket”. Ezért továbbra
is kérem a kedves híveket, hogy szívükben hordozzák és imádkozzanak
az iskolában tanulókért, tanítókért és
dolgozókért!
Varga Pál
káplán, iskolai lelkipásztor

Lelkiségi mozgalom
Nagy lelkesedéssel írtam meg cikkemet egy hozzám közelálló lelkiségi mozgalomról és külön öröm számomra, hogy itt
Mezőkövesden is jelen van a karizmatikus
megújulás Effata dicsőítő imacsoport néven, akik hétfőn esténként összegyűlnek a
Szent László templomban Istent dicsőíteni
és magasztalni. Hol is kezdjem… talán az
elején a kezdeteknél: 1967 februárjában lelkigyakorlatra gyűlt össze a Dugnese Egyetem tanárival egy fiatalokból álló csoport.
Az a vágy élt szívükben, hogy megújuljon
bennük az a kegyelem, isteni ajándék, amit
a keresztségben és a bérmálásban kaptak.
Ami azonban ott történt arra nem gondoltak: kitárt karral imádkoztak és dicsőítették
a Teremtőt, valamint megtapasztalták Isten
rendkívüli karizmáinak kiáradását: nyelveken szólás (glosszolália), prófétálás, gyógyulás, mint egykor az első pünkösd alkalmával, amit az Apostolok Cselekedetei leír.
Tapasztalták, hogy imaéletük megváltozott,
belső öröm és vágy gyulladt bennük az
evangélium megélésére és hirdetésére. Így
indult el a Megújulás, amit 1975-ben VI.
Pál pápa „az Egyház és a világ nagy lehetőségének” nevezett. A mozgalomnak három
fő vonása van: 1, A Jézus Krisztusban való
személyes hit, amely a tudatos döntésen
(megtérésen) és az evangélium szerinti értékrend elfogadásán alapul. 2, A Szentlélek
kiáradásáért való ima, amelyben megújul a
keresztség és bérmálás kegyelme, a Jézusnak átadott élet. 3, A Szentlélek adományai
a karizmák keresése elfogadása személyes
életünkben.(Bizonyára már éreztük magunkban, hogy valamiben igazán otthonosan mozgunk például írás, beszéd, közösség összetartása, -vezetése… stb. melyeket
ajándékként kapunk Istentől és általa még

inkább kibontakoztathatjuk ezeket az erősségeket életünkben az Úr dicsőségére és az
Egyház szolgálatára.) Továbbá a Karizmatikus mozgalom lelkiségének középpontja
maga az Eukarisztia. A dicsőítések is az Oltáriszentség előtt történnek, hiszen maga a
közösség forrása és „szíve” az Úr. Jellegzetessége még a Szentírás rendszeres olvasása- fontos támpont a megújulásnak. Hiszen
Isten üzenete van jelen általa: megváltott
ember vagyok és Isten személyesen és hűségesen szeret… talán elcsépeltnek tűnhet
századunkban ez a két meghatározó tény,
mégis ha belegondolunk, korunk emberének ezekre a gondolatokra van leginkább
szüksége, mert fejlett információkkal telezsúfolt világunk ezt közli velünk a legkevesebbet. Isten szava azonban képes újabb és
újabb dimenziókat feltárni előttünk, közelebb hozni számunkra Isten végtelen odaadását, szeretetét valamint buzdítani arra,
hogy engedjük magunkhoz még közelebb
Urunkat. Kiemelt helyen van még a szolgálat és az evangelizáció, annak az örömnek a továbbadása, melyet saját életükbe tapasztaltak meg a tagok így mintegy élő tanúságtevői is leszünk Istennek. Végül Jozef
Suenens bíboros szavaival szeretném ös�szefoglalni mondandóm: „A karizmatikus
megújulásban tanúi lehetünk a személyes
és közösségi imaélet elmélyülésének. Aki
rávilágít arra, hogy a Katolikus Karizmatikus Megújulás is egy módja a keresztény
közösség megélésének és egy újabb alkalom
az Istennel való személyes kapcsolat kibontakoztatásának. Jó szívvel ajánlom minden
kedves kereszténynek, érdeklődőnek ezt az
Egyházhoz tartozó mozgalom megismerését és a közös imaalkalmakat.
Liga Konrád káplán
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A Szent László Plébánia kis közössége a Simogató Kéz
2018. szeptember 9-én ünnepli 20. születésnapját.
A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisére szeretettel várjuk azokat
a családokat, akik vállalták a sérült, fogyatékkal élő gyermeket.
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20 éves a Simogató Kéz
Közösségünk két évtizedes múltját
több kötetes könyvben lehetne megörökíteni. Ez idő alatt számos élmény,
közös öröm, felfedezés, tragédia feldolgozása, aggódás volt bőven. Az együttlétek ünnepnapot jelentettek mindig.
Sok helyre eljutottunk, amiért köszönet
jár Segítőinknek!
Ezt a szép, kerek évfordulót két helyszínen ünnepeljük idén. Templomunkban ünnepi szentmisén, amit a Plébános úr nemcsak a Simogató Kéz tagjaiért, hanem minden olyan családért
ajánl fel, ahol felvállalták a sérült gyermeket. A másik helyszín Berekfürdőn
lesz, ahol eddig már hét nyáron töltöttünk felejthetetlen napokat.
Kis közösségünk jövője, további léte
bizonytalan. Ennek több oka is van. Távoli lakóotthonban is élnek már, ezért
összejöveteleinkre csak nagyon ritkán
tudnak eljönni. Több szülőnél is jelentkeztek komolyabb egészségügyi
problémák, akik nélkül a sérült fiatalok nem tudnak jönni-menni. Ha ritkulnak is a találkozásaink, véget vetni,
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befejezni az elmúlt két évtizedet nem
lehet! A következő fotók valamicskét
megmutatnak a kedves olvasóknak az
életünkből. Vidám tánc Kelemen Csaba egri színművész gitármuzsikájára, farsangi mulatságaink, szavalóverseny, reggeli torna a táborban, Leányfalun találkozásunk Fábry Sándorral,
és sok-sok mosolygós arc, akiknek már
csak az emlékét őrizzük!
Úgy érzem mélyen beleívódott
valamennyiünk szívébe ennek a két évtizednek minden egyes mozzanata, történése. Kérjük a jó Istent, adja meg annak a lehetőségét, hogy még akik vagyunk, maradhassunk együtt!
Gánóczy Zoltánné
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Múltidézés 2018-ban,
a Család Évében…
Huszadik század, negyvenes, ötvenes évek. Ez volt az én gyermek- és
fiatalkorom időszaka.
Igen szerény körülmények között
éltünk. Beosztással, mindent megkímélve, nagyon megbecsülve! Nekünk, gyerekeknek ez nem okozott
kisebbségi érzést, hiszen ez volt akkor az általános. Tudtuk, hogy van
egy-két osztálytársunk, akiknek szépen berendezett, több szobájuk,
még zongorájuk is van, nem zsíros kenyeret hoznak tízóraira, azért,
mert az ő édesapjuk „iskolázott, tanult ember”.
Egy valamiből azonban bőségesen jutott: a szeretetből, ami kísér,
kitart életünk végéig!
Sok időt töltöttünk otthon, a családban. Tanítás után hazamentünk,
délutánonként nem volt iskolai kötelezettség, nem voltunk napközisek. Az Édesanyáknak nem volt
munkahelyük. Háztartásbeli, röviden htb., ez volt az ő státuszuk. Hogy
aztán ebbe mi minden fért bele, bizony felsorolni is igen hosszú lenne!
Visszaemlékezve: minden osztálytársam, ismerősöm szülei házasságban éltek, és együtt több generáció. Ritkaságszámba ment, ahol nem
így volt. A gyerekeknek nagyon so-

kat jelentett a nagyszülők közelsége. Csak később, felnőtt korban tudatosult, hogy mennyi-mennyi értéket, kincset kaptunk Tőlük, amik életünk során végig kísérnek, és évtizedek sem halványítják el az Ő kedves
arcukat, alakjukat, jóságukat.
A lecke elvégzése után feladataink voltak: vásárlás, ami néha időigényes volt, mert sorban kellett állnunk, vártuk a kenyeres kocsit, vagy
éppen híre jött, hogy rizst vagy cukrot „osztanak” egy távolabbi kisboltban. Szívesen tettük ezt, nem volt
unalmas, mert közben sok mindent
megfigyeltünk. Voltak, akik olyan
terméket vettek, ami volt készleten. Érzékeltük, hogy mennyi a 20
dkg zsír, boltos néni mennyit vág le
a pulton lévő nagy tömbből, egy nagyobb üveg mennyire telik meg fél
liter petróleummal (villany nem volt,
petróleumlámpa fénye világított esténként), és ki az a szerencsés gyerek, aki a visszajáró 20 fillér helyett
két karamellát kap?! – Bárcsak velünk is ez történne! – gondoltuk.
Virágok gondozása, háziállatoknak friss víz adása, tojás begyűjtése, és hasonló feladatok. Főzésnél
apróbb megbízások, és a különböző kézimunkákkal való ismerkedés,
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majd önálló munkák készítése, falvédők hímzése, kötött sál, horgolt
terítők, amik használatba is kerültek.
Ezért nagyon vigyáztunk arra, hogy
szép munka kerüljön ki a kezünkből.
Aztán játék, amíg be nem esteledett! Az utca gyerekeitől volt hangos a Rákóczi út.
Ha akadt egy labda, papírból kivágott öltöztető baba, vagy képeslap
gyűjtemény, nagy boldogság volt!
Eső után a jól megmunkált sárral is
órákig „putyókáztunk” az utcán. De
kellékek nélkül is remekül elvoltunk,
jól szórakoztunk!
Ünnepszámba ment, ha egy-egy
felnőtt kerékpárral jött hozzánk. Sajnos. nem mindenki adta oda gyerekeknek a nagy becsben tartott járművét. Szeretettel emlékszem Bán
Gyuri bácsira, aki már be sem vitte az udvarunkra, ha minket az utcán talált. „Gyertek, menjetek egy kört,
csak össze ne törjétek magatokat!” –
mondta. Nagy ajándék volt ez, férfi kerékpárral, a váz alatt oldalazva!
Fájó szívvel adtuk át a sorban következőnek, hiszen mindenki számított
a kihagyhatatlan lehetőségre. Az volt
a jó, amikor Gyuri bácsi sokáig beszélgetett apuval, mert úgy kétszer is
sorra kerülhettünk. Megbeszéltük a
távot, és sas szemekkel figyeltük, nehogy valaki csaljon, túlhajtson a célon. Így tanultunk meg kerékpározni,
sajátunk esetleg csak gimnazista korunkban lett.
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Édesanyánk és nagymamánk főztjét hiába is akarjuk elkészíteni, nem
sikerül! Nagyapó meséit, történeteit
gyakran felidézem. Mikor is mondta? Miért mondta? Az évek során
mindenre megtaláltam már a magyarázatot.
2018 van. Családok Éve. Gyerekek
rajzait nézegetem. Gondosan készített munkájukban minden benne van.
A család tagjai egymás kezét fogják. Ott vannak az idős nagyszülők,
egyikük-másikuk már kerekesszében. Középen a szülők, akik a biztonságot jelentik, akikről sugárzik a
szeretet.
A gyermekévek, fiatal évek gyorsan elrepülnek. Szinte észrevétlenül leszünk felnőttek, és érkezünk
a földi élet utolsó szakaszába. Közben el kellett köszönnünk Nagyszüleinktől Szüleinktől, ami nagyon fájdalmas volt, de kezük melege, selymes fuvallathoz hasonlítható simogatásuk, tanításuk, gondoskodásuk
végig kísér utunkon.
Mindegy, milyen évet mutat a
naptár. Lehet az elmúlt század szegényebb, egyszerű életformája, lehet a jelen az okostelefonokkal, nyaralókkal, nagy vagyonnal, luxuskörülményekkel, a gyereknek a szeretet a legfontosabb a családban. Az
mindent felülír, semmivel sem pótolható!
Gánóczy Zoltánné

Esterházy-díjas képek a Galériában
2018. április 3-án – a
város önkormányzatának
és a Takács István Alapítvány anyagi áldozatvállalásának eredményeképpen – az egy éve megvásárolt és a Magyar Nemzeti Galériában restaurált
két Esterházy-díjas csodaszép Takács festmény
méltó helyére, a művész
életműkiállításába került,
ezáltal a matyó emberek
állandóan gyönyörköd-

hetnek nagy művészünk kultúra legnagyobb zászlóvivői közé tartoznak.
ezen alkotásaiban is.
Nekem különösen kedTállai András országves
kép a „Kis legény pergyűlési képviselő, parlamenti államtitkár az áta- gőtűzben”, hiszen gyerdó ünnepségen azt hang- mekkoromra emlékeztet,
súlyozta ki, hogy hihe- amikor talpraesett kis fiútetlen érték az, hogy Me- ként a nagy matyó lányok
zőkövesdnek olyan ki- között egyedül voltam fiú
emelkedő szülöttei van- a Matyó Népi Együttes
nak, mint Kisjankó Bori, kamarakórusában, szólisHajdu Ráfis János és Ta- taként.
kács István, akik a matyó
Dr. Szedresi István
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Kiállítás a Szent László templomban
A legszebb rajzokból néhányat paravánokon helyeztünk el templomunkban. Mindegyikben benne van a család fontossága, a szeretet,
amely összeköti a családtagokat. Fogadják szeretettel!
/Szerkesztő/

Birinyi Anna (4. oszt.)
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Tamási Máté (6. oszt.)

Pázmándi Emma (5. oszt.)

Gál Panna (4. oszt.)

Garamhegyi Csilla (6. oszt.)

Nagy Anikó (7. oszt.)

Barzsó Nikolett (17 éves)

Ujj Alex Róbert (4. oszt.)

Radványi Zita - Takács István után (8. oszt.)
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Csörgő Csilla Lilla (5. oszt.)

Nagy Lili (3. oszt.)

Loj Tímea (8. oszt.)

Lukács Viktória (1. oszt.)

Simon Kata (3. oszt.)

Valkó Viola (5. oszt.)

Hajdu Vivien (4. oszt.)

Éberth Zete Hunor (1. oszt.)

Dósa Alexandra (4. oszt.)

Csirmaz Laura (4. oszt.)

Pázmándi Emma (5. oszt.)
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Huszár Liliána (2. oszt.)

Lukács Máté (4. oszt.)

Vámos Livia Anna (1. oszt.)

Kriston Júlia (3. oszt.)

Beller Gvendolin (3. oszt.)
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Nyitrai Csenge (7. oszt.)

Petrán Péter Pál (4. oszt.)

Brunczel Annamária (3. oszt.)

Nyitrai Levente (1. oszt.)

Gáspár Júlia (4. oszt.)
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Guba Gréta (1. oszt.)

Kedves Gyerekek!
Kezdetét vette a megérdemelt nyári
vakáció. Nagyon vigyázzatok magatokra,
mert sok-sok veszélyt is tartogat ez
az időszak. Legyetek körültekintőek a
közlekedésben, fürdőzésben. Töltsétek
hasznosan ezeket a napokat, olvassatok,
legyetek minél többet szüleitekkel
és ne feledjétek a nyári hónapokban
sem a vasárnapi szentmiséket! Eddigi
munkátokat köszönjük, folytatás
következik szeptemberben, újabb
versenykiírásokkal és pályázati
lehetőségekkel.

Csongrádi Dominika (1. oszt.)
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