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Szent László
himnusz
(XII. sz. vége)

Áve, égi király híve,
királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa!
Ég királyát hűn követted,
országunkat védelmezted,
légy hazánknak bajnoka.
Menedéke magyaroknak,
Örök-társa angyaloknak,
Égi kegynek eszköze:
Üdvözlégy, ó, kiváltságos,
híres-neves, igazságos
jó ítélet hírnöke.
Vigadozzál, magyar nemzet,
harsonáljad, énekeljed,
új királynak új dalod.
Boldog Várad, szálljon híred,
Növekedjék dicsőséged,
Visszhangozzák századok.
Krisztus, földről himnusz szárnyal
hozzád, aki keresztfáddal
magadhoz vonsz népeket.
Szentek útja te vagy égbe,
hitvallóknak dicsősége,
Néked áldás, tisztelet.
Amen.
(Csanád Béla fordítása)
Takács István: Szent László király

Szent László király tisztelete
2017 különösen fontos esztendő a Szent
Lászlót tisztelők körében, hiszen az idén
ünnepeljük,
hogy
1077-ben, 940 évvel
ezelőtt lépett trónra
és azt is, hogy 825 évvel ezelőtt, 1192-ben
szentté avatták.
I. Béla magyar király
és Richeza lengyel hercegnő fiaként született
1046-ban a Lengyel Királyságban. A sok évszázados lengyel magyar barátságot később
számos jeles személyiség erősítette meg a
két nép történelmében:
Szent Hedvig, Szent
Kinga valamint Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel királyon
kívül is. Közöttük mégis a legkiemelkedőbb
Szent László király, aki
vérében és génjeiben is
hordozta a lengyel magyar testvériséget és
személyében a két nép
tulajdonságainak a legjavát egyesítette.
Közel húsz olyan település van Magyaror2

szágon, amely nevében is hirdeti a nagy király emlékezetét. Bálint
Sándor jeles néprajzkutató „Ünnepi kalendárium“ c. kötetében
több oldalon át sorolja
azokat a településeket,
amelyek
templomának védőszentje Szent
László. Van köztük néhány város, amely egészen különleges módon
kötődik Szent László királyhoz. Kiemelten kell
emlékezni
Zágrábra
és Nagyváradra, amelyek az egyházmegye
alapítását köszönhetik
neki. Az utóbbi évszázadokban, amióta Győrött őrzik a Szent Lász-

ló hermát, azóta tisztelete ott is meghonosodott és természetesen
Nyitrán, ahol 1095-ben,
49 évesen meghalt. Végül ebbe a sorba tartozik Mezőkövesd is, ahol
hosszú évszázadok óta
mind a mai napig elevenen él a tisztelete. Nevét nemcsak az egyházközség viseli, hanem a
város népszerű középiskolája is.
Szent László király
már fiatalon különböző
győztes csatákban vett
részt a kun és besenyő
betörések idején, míg
végül 1077-ben, így elsősorban a csatákban
szerzett népszerűsége
és ott megmutatkozó
alkalmassága miatt került trónra, nem pedig
az öröklés jogán. A lovagi eszményt testesítette meg, karddal védte az országot a betolakodók elől. Népszerűségét katonai erényein kívül kétségtelenül emelte jó megjelenése, és magas, izmos
termete, fejjel kima-

gasló volta. Ezért is nevezik a magyar legendában elegentissimus
rex-nek, a legelegánsabb királynak. Uralkodása legfőbb célkitűzésének Szent István államának megszilárdítását tartotta. Nem egészen egy századdal később, 1192-ben avatták
szentté. Tovább folytatta és megerősítette azt a művet, amelyet
Szent István király kezdett el. Tudatosan vállalta, hogy az ő örökébe lép, ezért is tartotta
olyan fontosnak, hogy
a pápával engedélyeztesse István király, Imre
herceg és Gellért püspök szentté avatását.
Boldog
emlékű
Prohászka Ottokár székesfehérvári
püspök
örökérvényű szavai fogalmazzák meg legmarkánsabban jellemvonásait: „A magyar kereszténység eszménye Szent
László. Benne virágzott
ki jellemző típussá a magyar kereszténység: benne forrt össze a keresztény szentség a nemzeti
szellemmel. Addig a kereszténység idegen föld-

be ültetett fa volt: öntözte azt István könnyeivel,
a hithirdetők keresztvízzel, a vértanúk vérükkel, meg is fogamzott, de
még nem gyökeresedett
meg úgy, hogy magába
tudta volna szívni a föld
sajátos elemeit.
A kereszténység még
nem volt magyar… A
magyar életet, a magyar
eszményt kellett tehát
kereszténnyé tenni, hogy
ez a kereszténnyé lett
nemzeti eszmény nyissa
meg a nép szívét a hitnek. Ez a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté.“
E szavak ma is elemi
erővel hatnak, és gondolatait nagyon igaznak érezzük. Szent István művét valóban
Szent László szilárdította meg, tette közkinccsé és tudatosította népünkben. Ő valósította meg az igazi
inkultúrációt: vagyis a
magyar kultúrába eredményesen beépítette a
keresztény kultúrát.
A történelem azonban, benne népünk történelme is, arra tanít

minket, hogy az ősök
érdemeiből nem sokáig lehet megélni. Az
öröklött javakat nem
szabad eltékozolni, hanem meg kell becsülni,
értékelni és gazdagítani kell. Minden generációnak hozzá kell járulnia az elődök munkájához és meg kell hoznia saját döntéseit. Igaz
ugyan, hogy Szent István és Szent László király műve mindmáig jelenvaló és áthatja a magyarság életét, de ez
csak azért van így, mert
az előttünk járó nemzedékek sora mind tudatosította, elfogadta, és
magáévá tette ugyanazt a tanítást, ugyanazokat az ideálokat,
amelyek nagy elődeink
életét áthatották. Nekünk is hűségesen, okosan és bátran, ezekből
a hagyományokból kell
táplálkoznunk,
hogy
megőrizzük identitásunkat, nyelvünket és
őseink hagyományait.
X Ternyák Csaba
egri érsek
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A szentek köztünk élnek 2.
Kedves Olvasó! Ebben a sorozatban az elmúlt, közel 40 évemre tekintek vissza. Lehet, hogy ez sokak számára érdektelen, mert
számukra ismeretlen
személyekről van szó.
De tessenek vigyázni, mert ilyen tekintettel szemlélem a mostani kedves híveket!
És mindenkit biztatok,
hogy merítsen ihletet a
bemutatott életekből,
hogy egykor Önökről
is születhessenek hasonló írások.
Kedves Ottó Atya!
Kazincbarcikán találkoztunk. Plébánosnak
kerültem oda, te pedig
– bizony – váci megyés
papként, oda jöttél meghalni. De, amíg időd engedte, míg a „szörnyű
halál” el nem jött érted,
áldott papi szíved szerint, részt vettél a közösség életében…
Lábaid mily gyorsan
vittek! Katonásan gyalogoltál több évig. Nem is
tudott veled lépést tartani senki. De nem is em4

berekért jöttél, hanem
Krisztusért tetted meg
a hosszú utat a templomig. Azért, hogy az áldozatot bemutathasd. Szíved vitt előre. Mint Krisztusnak hűséges, jó katonája…
S hogy szerettek téged
a gyónók! Hosszú sor állt
mindig gyóntatószéked
előtt. Hiszen bölcs voltál. Emberi tekintet már
nem vezetett, csak az égi
törvény, a lelkek megmentése…
S hogy prédikáltál?
Igaz volt minden szavad.
Hogy tudtad mondani: a
földön semmibe ne kapaszkodj! Engedj el mindent! Legyen üres a kezed! – Ma is látom fel-

mutatott kezed, amelyhez valóban nem tapadt semmi. Különösen
a pénz nem. Soha egy
fillért el nem fogadtál…
Legyen miden a templomé. - S ebből az áldozatból – többek között
- szólalnak a harangok.
Ahogy a „kicsi” (Marika)
mondta mindig, amikor
megszólaltak: Ottó atya
már harangoz! S azóta
is…
És meghaltál, másfél
év hosszú szenvedése
után. Elfogyott a tested.
A végső percekben már
csak intettél amikor kérdeztem, hogy nagyon
fáj? S jöttek érted… s
ott voltál, mintha csak a
szentmisére öltöztél volna. A hosszú fehér alba
rajtad, a miseruha… Ez a
kép él bennem rólad.
Fényképed azóta is az
imakönyvemben őrzöm.
S amikor ránézek, mindig azt mondom: Kedves
Ottó atya! Krisztus igaz,
hűséges papja, légy közbenjáróm, hogy csak valamicskét is, de hasonlítsak hozzád.
Paptestvéred: János

A tavasz legszebb hónapja – május – minden esztendőben sok-sok szépet
tartogat számunkra. Az elsőáldozás és bérmákozás élménye, tartalma életünk végéig elkísér bennünket, és a szülők, felnőttek felelősségére is szólít.
/Szerkesztő/

Találkozás az Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal
„Ez az első lépés mi erősít hitet,
gyönyörű az érzés, ha közeleg az Isten!”
Szép idő köszöntött ránk, amikor
május 21-én, 35 felkészült gyereket
hoztak a szüleik, hogy első szentáldozásban részesüljenek. Fehér rózsával a
kezükben vonultak az Úr Asztalához,
a hívekkel teli templomban.
Jól felkészültek, szívesen jártak a
plébániai foglalkozásokra. Nagyrészt
ők szerepeltek az élő betlehemes pász-

torjátékban. A plébánia ajándékaként
kirándulni voltunk MátraverebélySzentkúton. Sok szép élményt gyűjthettek össze a gyerekek a felkészülés
folyamán.
A gyónás elvégzése nagy izgalommal járt. Amikor mindenki végzett, a
„bűnnel teleírt papírokat” elégettük.
Jelezve: a bűnök megbocsátva és elfelejtve, szabad a lelkünk Isten felé. A
nyugodt légkörű, örömteli szentmise a
gyerekekről szólt. Mindenki tett vala-

Íme a boldog gyermekcsoport
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mit: felolvastak, verset mondtak, adományokat hoztak. A szép eseményt
közös étkezés zárta a hittanteremben.
Köszönet a plébánia vezetésének,
hogy minden tárgyi és anyagi feltételt biztosítottak. Hálás vagyok a szülőknek, akik odaadó munkájukkal segítettek a szervezésben és a lebonyolításban.
Hogyan alakul a jövő? Nagy a szü-

lők felelőssége, hogyan nevelik gyermekeiket! Elindult egy zsenge hajtás,
ezt kellene tovább ápolni, gondozni,
hogy termést hozzon! Jézus szavai bátorítanak erre:
„Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak,
aki fölkelti napját jókra és gonoszokra,
esőt ad igaznak és bűnösnek.” (Mt 5,45)
Nagy Péter
diakónus, hitoktató

A jövő nemzedéke, Szentlélekkel eltelve
Mindig különleges eseménynek tartottam azokat az alkalmakat, amikor városunk két plébániája együtt ünnepel.
Ezek közé tartozik a bérmálás is, az egyik évben
a „Nagytemplomban”, a
másik évben a „Kistemplomban” összegyűlve.
Idén május 7-én, vasárnap 11:00-kor a Jézus
Szíve templomban kezdődött az a szentmise,
amelynek keretében Dr.
Ternyák Csaba érsek úr
kiszolgáltatta a bérmálás
szentségét 54 fiatalnak. A
bérmálkozók a Jézus Szíve és a Szent László plébániák mellett a környékbeli falvakból is érkeztek,
hogy itt részesüljenek a
szentségben.
A bérmálásban a
Szentlélek
különleges
ereje tölti el a megbér6

máltat, hogy Krisztus igazi tanújaként szavával és
életmódjával terjessze és
védelmezze a hitet. Láthatjuk tehát, milyen komoly dologról van szó.
Éppen ezért a bérmálkozásra készülők alapos felkészítésen estek át, hitoktatóik és lelkipásztoraik gondos odafigyelése mellett. A vasárnapi szentmiséken való aktív részvétel alapkövetelmény volt, és emellett
természetesen külön felkészítő kurzuson is részt
vettek, ahol elmélyíthették ismereteiket, majd
felkészültségükről a záróvizsgán adtak számot.
Mindannyian választottak továbbá egy bérmálási védőszentet is,
akit úgy éreztek, példaképnek tudnak tekinteni,
és akinek a közbenjárá-

sáért és segítségéért ezután bátran fohászkodhatnak. De nem csak az
égiek támogatják őket,
hiszen egy bérmaszülő is
ott áll már ezután mellettük, akire szintén számíthatnak a vallásos életben
való előrehaladásban, és
az élet bármely területén
egyaránt.
Akik igazán komolyan
vették ezt a szentséget
és a felkészülést, és valóban engedték a Szentléleknek, hogy eltöltse
őket, ők valóban egy új
nemzedék tagjai lehetnek, akik a világban élve,
tanulva és dolgozva, igaz
keresztény életpéldájukkal és bátor tanúságtéte
lükkel sok kortársukat vezethetnek majd el Krisztushoz.
Vízi János
káplán, Jézus Szíve Templom

Rózsafüzér Társulatok Találkozója
„Imádkozzátok
mindennap
a rózsafüzért!”
A fatimai felszólítás mottójával egyházmegyei találkozóra hívta meg Ternyák
Csaba érsek úr a híveket, Egerbe. Jelentős számú papsággal együtt, mintegy háromezer-ötszáz zarándok volt jelen az ünnepen –május 13-án – amelyen a Szűzanya Fatimai jelenésének 100. évfordulójára emlékeztünk. A hatalmas székesegyház is kicsinek bizonyult, megtelt a bazilika előtti tér, ahol – és három másik egri
templomban is – kivetítőn keresztül lehetett követni az eseményeket. Ezen a napon avatta szentté Ferenc pápa Fatimában,
Francisco és Jacinta Marto-t, a két pásztorgyermeket.
Csizmadia István atya, a bazilika plébánosa fogadta a híveket, és ismertette a nap
programjait. Az első előadás a Fatimai jelenésekről szólt. Hallottunk az akkori Portugália politikai helyzetéről: a három gyermek hagyományos vallási nevelést kapott,
de egy egyházellenes rendszerben éltek,
amely még az ünnepnapokat is eltörölte, az egyházi intézményeket és rendeket
feloszlatta. 1917.május 13-án kis nyájukat őrizték Fatima közelében, amikor először megjelent nekik a Szűzanya. Gyakori imádkozásra buzdította őket és titkokat
árult el nekik, a jövőt illetően. Ezután Érsek atya köszöntötte a találkozó résztvevőit. Ezt követően tanúságtételeket hallhattunk, négy katolikus testvérünktől: egy
főorvos, egy kisdiák, egy hitoktató, valamint egy kispap mondta el, hogy mikor
és hogyan kerültek kapcsolatba a rózsa-

füzérrel, a Szűzanyával. Mindig jó hallani örömteli megtérésekről, számomra felejthetetlen a szeminarista atya élettörténete, ahogy az elkezdett imádságokon keresztül fordítani tudott addigi életén, és a
hivatását is megtalálta. Az előadások között a szép Mária-énekektől volt hangos
a bazilika, különösen nagy élmény volt
„egy nyelven” együtt énekelni az egyházmegye különböző tájairól egybegyűlt hívekkel. Az ünnepi szentmisét Érsek atya
celebrálta, a találkozón megjelent papsággal együtt. A homíliájában említette, hogy
a mai szekularizált világban olyan sok hatás éri a hívőt is, amely képes kiradírozni az életünkből Istent. Korunk problémáiról is hallottunk, többek közt a kiüresedő
falvainkról, a fiatalok külföldön keresett
boldogulásáról. Szólt arról is Érsek atya,
hogy az Üdvözítő Édesanyjának szeretete
az üdvösség művét érinti, és hogy a Szűzanya anyai szeretetéből senkit sem rekeszt
ki. A szentmise végén a bazilika Szent Mihály mellékoltáránál található fatimai Mária-szobor előtt, a jelenlévőket és az egész
egyházmegyét felajánló imát végzett a Főpásztor.
Szentmise után ebéd következett, majd
visszatérve a székesegyházba megáldották az ajándékba kapott rózsafüzért, és közösen elimádkoztuk a dicsőséges olvasót.
Érdekesség volt, hogy egy tizedet portugál nyelven is hallhattunk. Az érseki áldás
után, - a találkozó zárásaként – elvégeztük
a Lorettói litániát. Lelkileg feltöltődve, hálát adva az egész napi élményekért – indultunk haza.
Csörgő Ilona
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Május első vasárnapja ANYÁK NAPJA. Mindennél nagyobb
kincs birtokosa, akinek él az édesanyja. Ha már nem, a veszteség
feldolgozásában segít, erőt ad égi Édesanyánk. A májusi litániákon hozzá fohászkodtunk, és örömmel, bizakodással énekeltük:
„Van egy égi anyám nékem, ki el nem hagy soha engem. Neve:
Mária, aki az én életemnek vezércsillaga!”
/Szerkesztő/

Az út szélén áll egy szobor....
Május a Szűzanya hónapja. Ennek eredete a Xlll. századra vezethető vissza. Május természeti szépsége,
rügyező fák, fakadó virágok csodálata indította a Szűzanya tisztelőit imádságra.
„A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb
az asszonyok között, méltó arra, hogy
tisztelet és szeretet övezze.”Katolikus
templomainkban felhangzik a lorettoi
litánia, Égi Édesanyánkhoz imádkozunk, hogy vezessen minket Szent Fiához, Krisztushoz.
Anyai szeretetével gondoskodik Fiának testvéreiről, rólunk, akik még
zarándokúton vagyunk, sok veszedelemben és bajban. Ezért nevezik a
Boldogságos Szüzet az Egyházban
Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítőnek.
A langyos tavaszi esték szívünknek
kedves eseményei a lorettói litániák.
Jó érzés május első napján, amikor az
elsőt végezzük, és hiányérzetünk támad, amikor véget ér. Akár közösségben mondjuk, akár a katolikus rádión
követjük, a szívből elmondott imák,
8

Mária énekek csodálatos hatással bírnak. Áldottak, gyógyítóak ezek az esték, eltöltenek kegyelemmel, megtisztítanak, felvérteznek. Mindig érzem, ha igazán ott vagyunk lelkiekben, többet érnek bármilyen „agytornánál”.. Sajnos fiatalokat elvétve lehet látni a litánián. Emlékszem, fiatal lánykoromra, amiről nekem sem
maga a szertartás, inkább az orgonaillatú májusi alkonyatok, meg a litánia
után elfogyasztott fagyik maradtak
meg emlékeimben, hiányzott az átélés, olyan egyhangúnak tűnt minden
este... Aztán hosszú szünet után, amikor már nem volt elvárás a részvétel,
újra elkezdtem járni a májusi litániákra, megéreztem, hogy ezt a szépséget
hívő embernek nem szabad kihagyni
az életéből.... Úgyhogy van remény az
utánpótlásra! Kellenek a megtapasztalások, az élet viharai, jó és rossz történések, amik érlelik, alakítják lelki világunkat..
„Az út szélén áll egy szobor,
Szűz Mária szobra,
Odamegyek alkonyatkor,
s lehajlok a porba..

Bűneimnek súlya alatt
összecsuklik térdem,
Imádkozzál bűnösökért,
imádkozzál értem..”
E szép Mária-énekkel, virágcsokrokkal, szívünk minden szeretetével
szálltunk buszra május 24-én, hogy
immáron 3. alkalommal zarándokoljunk el a noszvaji erdős részen
található kis Mária emlékhelyhez.
Az emlékhelyre lepusztult állapotban erdészek találtak rá, újíttatták
fel, és új Mária szoborral 2015- ben
szentelték fel újra.
Jól imádkoztunk, mert bár óvatosan közelítettük meg a szépen kialakított kis kegyhelyet, -az aznapi eső
nyomai látszottak, -gyönyörű kék
bárányfelhős égbolt, festői táj, kristálytiszta levegő fogadott. Sokan
összegyűltünk, jöttek Szomolyáról,
másfelől is hívek, akik megneszelték
a „kihelyezett” májusi litánia hírét,
ami ráadásul 4 papos volt, mert apát
úr és Sándor atyán kívül a bogácsi
plébános úr és Jéger atya is tiszteletét tette.
Jó és felemelő érzés volt ebben a
környezetben sokan együtt imádkozni, az ember úgy érzi,mintha a természet által „közelebb” kerülne az égiekhez, a Szűzanyához is hamarabb eljutnának a neki szánt szép dicséretek,
énekek, kérések.Hazafelé jövet búcsúzóul még elmondtunk néhányat a
legszebb Mária énekek közül.
Köszönjük ezt a kirándulást a szervezőknek, reméljük, sokszor meg-

tehetjük még ezt az utat Égi Édesanyánkhoz.
Meg kell még említeni az utolsó májusi litániát, ami Sándor atyának köszönhetően méltó lezárása volt
a Szűzanya hónapjának. Hallottunk a
helyes Mária tiszteletről, a Szentlélek
litániájának elimádkozásával az Oltáriszentség előtt pedig, már előkészültünk nagy Ünnepünkre, Pünkösdre.
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a
Boldogságos Szűz Mária oltalmában
örvendezve bízunk, anyai közbenjárá
sára minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennybe, Amen.
Pap Józsefné
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SZENT LÁSZLÓra emlékeztünk
Magyarország kormánya által kihirdetett Szent
László év méltó megünnepléséhez az egyházak is csatlakoztak. A mi
templomunkban a nagyböjti
lelkigyakorlattal
vette kezdetét szent királyunk életét bemutató elmélkedés. A következő alkalom a zsúfolásig
megtelt hittanteremben
dr. Medvegy János plébános atya köszöntő szavaival indult. Majd, Csanádi
Béla fordításában Szent
László Himnuszát adta
elő Gubáné Ináncsi Andrea. A Szent László Énekkar előadásában Szent
László él c. kórusművet
hallgattunk. A vers és az
ének segített az előadásra hangolódni.
Juhász Jánosné a Szent
László Gimnázium igazgatója előadásából olyan
mélységében ismertük
meg szent királyunk életét, amit történelem órán
sem tanítottak. Az előadást igényesen összeállított képi anyag vetítése
tette teljessé és rendkívül
élvezetessé.
László 1046-ban született Lengyelországban.
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Apja: Béla (a megvakított
Vazul fia). 10 éves mikor
Magyarországra érkezik.
Az 1081. évben történt
megkoronázásáig viszályokkal teli hosszú út vezetett. A viszályok részletezését mellőzőm, az erényeiről (a hallottak alapján) bővebben szólok.
Így vélekedtek Róla:
beszédében ékes, karja
erős, termete díszes, és
mindenkinél magasabb,
testében tiszta, lelke fényes, szívében bátor. Katolikus kegyességben kiváló, bőkezűségben adakozó, jótékonyságában
kiemelkedő. Mindig az
Úr félelmét tartotta szem
előtt. Szent István örök-

ségét megőrizte. Az ország függetlenségét biztosította. Három törvénykönyvet alkotott. A magántulajdon és a hit védelmét elrendelte, szigorú, elrettentő büntetést
vezetett be. Személyéhez
számtalan legenda fűződik, ilyen a tordai hasadék, a pénz kövekké változtatása…. Vakok, siketek, sánták, némák László érdeméből gyógyultak meg. A lovagi kultúrát, életmódot bevezette, ezért lett a lovagok védőszentje. Védőszentje a
katonáknak, polgárőröknek, egyházmegyének is.
Fiú utódja nem született.
Lánya, Piroska a bizánci
császár felesége lett.
A csehek elleni hadjáratra készült mikor
1095. július 29-én meghalt Somogyvárnál. Testét
1113.-ban Nagyváradon
helyezték el.
1192.-ben III. Béla király
és III. Celesztin pápa szentté avatja. Ezüstből készült
ereklyéjét Lux Zsigmond
készítette el. Hermája a
győri Székesegyházban
látható.

Az előadást Igazgatónő a Szakra korona c. film:
Ki a szívét osztja szét főcímdalának meghallgatásával, megható őszinteséggel zárta. Köszönjük
a tanulságos „történelem
órát”.
Gánóczyné Marika (a
Szent László év egyik
programszervezője) meg-

osztotta velünk, hogy városunkban 21-szer szerepel névben, címben, freskón, oltárképen… Szent
László. Felsorolni sok lenne e helyen. (egy kis fejtörést, utánjárást javaslok).
Marika kéri, beszéljünk
gyermekeinknek, unokáinknak Szent László királyról, hogy büszkék legye-

A Szent Lászlóról tartott „rendhagyó
történelem órát” pár hét múlva „képzőművészeti óra” követte. Egy szép vers Kovács Mátyásné előadásában, valamint
egy gyönyörű dal Indre Andrea népdalénekes közvetítésében kellően motiválta
a hallgatóságot.
Ez alkalommal is megtelt a hittantermünk. Jó volt látni az érdeklődő arcokat,
és hallani, hogy szívesen, örömmel várják: vajon most mit tudunk meg Szent
Lászlóról?
Előadónk, Murányiné Klucsik Judit tanárnő most is a tőle megszokott körülNagyon hangulatos előadáson vettem részt, melyet két vers és ének színesített.
Murányiné Klucsik Judit, Szent László életútját
és a róla készült freskókat,
szobrokat mutatta be, melyek Székelyföldön és Magyarország területén találhatók. Előadás közben na-

nek arra milyen népszerű Mezőkövesden Szent
László tisztelete! Jöjjünk
a következő előadásokra
is és hívjunk ismerősöket,
hogy Szent László királyról minél több ismeretet
gyűjtsük össze, mivel Ő a
magyar kultúra része, kiemelkedő alakja!
Kasza Lajosné

tekintéssel, alapossággal készült a témából. Aki ismerő őt, tudja, hogy milyen
nagy szeretettel, szakmai hozzáértéssel
adja át az ismereteket. Tanítványai gyakran állnak dobogón egy-egy verseny végén.
Most azt mutatta be a jelenlévőknek,
hogy Szent Lászlót hogyan ábrázolták
a középkori krónikákban, freskókon és
szobrászati alkotásokban. A két előadás
együtt, mint kétkötetes könyv tárta elénk
Szent László királyunk életét, nagyságát.
Köszönjük mindkét előadást!
Gánóczy Zoltánné

gyon pontosan jegyzeteltem, hogy újra elő tudjam
idézni az emlékhelyeket.
Tanárnő felhívta a figyelmünket a képkompozíciónál az előtérben és háttérben levő emberek, állatok, növények ábrázolásának jelentőségére. Láthattunk még a Képes Krónikából Szent László ábrázolásokat. Szent László ne-

vét a Kárpát-medencében
19 település viseli.
Legérdekesebb
volt
számomra a Székely
derzsi erődtemplom története és freskótöredékei. Köszönjük az aprólékos munkával előkészített
képi anyagot, és a tanulságos előadást!
Szabó Lászlóné
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Minden földek Istent dicsérjétek!
Ujjongjatok és énekeljetek!
Kórustalálkozónk először 1995-ben,
Szent László király halálának 900. évfordulóján került megrendezésre, majd
még két egymást követő évben szintén templomunkban kapott helyet. Ezt
követően sajnos nem akadt jelentkező
a negyedik találkozó megrendezésére, amit a létrehozók csalódottan vettek tudomásul és így abbamaradt ez az
egyoldalú kezdeményezés.
7 éves szünet után az Egri Főegyházmegye millenniumi évfordulóján
újra indult más formában, az 1000
éves Egri Főegyházmegyére emlékező, „Dicsérjétek az Urat!”- kórusta-

lálkozó” néven. Az újonnan elindított
rendezvényt különböző sajátosságok
is színesítik. Például, Érsek atyánkat
felkértük fővédnöknek, több éven át
más- más kórus rendezte, mindig van
közös énekszám az egyházi év jegyében és meghívunk vendég énekkart is,
mely nem az esperesi kerületbe tartozik.
Emléklapok, jelképes emléktárgyak
kerülnek átadásra. A találkozó nem
versenyszerű, elsősorban nem szakmai szempontokra épül, hanem lelkiségi, a keresztény meggyőződés alapjain létesült és működik.

A Szent László kórus
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Az idei fellépők a következő kórusok voltak:
A mezőkövesdi Jézus Szíve Templom Vegyeskara, a Jézus Szíve Templom Férfikara, mindkét kórus Török László karnagy úr vezetésével, a Szent István Katolikus Általános Iskola Gyermekkara, Kovácsné
Együd Ilona tanárnő vezetésével, a
mezőszemerei Sarlós Boldogasszony
Nőikar, és templomunk Szent László Kórusa, mindkét énekkar alapítója és vezetője Mozerné Horga Stefánia, a csincsei Templom Énekegyüttese Vinnai Anikó tanárnő vezetésével, valamint a tiszteletbeli meghívott
énekkar: az Egri Főszékesegyház Liturgikus Kórusa Urán Péter karnagy
úr vezetésével.
Ebben az évben Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulójára emlékezünk. Ő mondotta,
hogy az ének a mindenki számára elérhető, egyszerű, ám mégis legszebb
hangszer. A kóruséneklésnek közösségformáló ereje van, az egymásra
való odafigyelés egy érzékeny, különös formája. Ugyanilyen tisztelettel
gondolunk (a Szent László emlékévben pedig kiemelten) Halmos László
egyházzenész, zeneszerzőre, aki különös módon kötődik Szent Lászlóhoz, hiszen az általa alapított püspökség városából, Nagyváradról származik és a gondviselés további működése révén később, egy másik a szent
királyunkhoz szorosan köthető városban, Győrben élt és alkotott, ott is
halt meg ezelőtt pontosan 30 évvel.

Érsek Úr zárszavai

Az évfordulók kapcsán is hallhattunk
az énekkarok előadásában mind Kodály, mind Halmos műveket. Ez az
év, mint már említésre került, az egyházban is különleges, hiszen Szent
Lászlóra emlékezünk, második szent
királyunkra, egyházközségünk védőszentjére, aki a régi hagyomány szerint városunk védőszentje is. A Magyar Katolikus Egyházban pedig, így
a mezőkövesdi Szent László templomunkban is egész éves rendezvény
sorozattal emlékezünk védőszentünkre, akinek tisztelete körül építkezve,
az emlékév kiemelt ünnepeként jegyzi magát kórustalálkozónk.
Az esemény rangját külön emeli, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket excellenciás és főtisztelendő
dr. Ternyák Csaba érsek atya, Tállai
András miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő úr, valamint több
egyházi és világi prominens elöljáró
személy is.
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kel, az kétszeresen imádkozik” Szent
Ágoston szavait idézve megerősítette,
hogy a legszebb istendicséret az emberi hangon, s főként a közös éneklésben lehetséges, mert az közösséget
teremt amint „Isten is közösséget teremt, Ő maga is közösség, Atya, Fiú
és Szentlélek közössége”. Méltatta a
fiatalok és idősek közös éneklését, rávilágítva, hogy a közös istendicséret
megtisztítja, átjárja a lelket.

Dr. Medvegy János plébános úr

Az énekkarok bemutatkozása után
főtisztelendő dr. Medvegy János
apát-plébános, kerületi esperes urunk
felkérte Érsek atyát ünnepi beszédének megtartására, a találkozó méltatására.
„Minden művészet akkor éri el a
csúcspontját, amikor szakrális művészetté válik, akkor tölti be teljesen a
hivatását…., az igazi művészet Istenről szól.”- e gondolatokkal vezette fel
érsek atya ünnepi gondolatait. Szívhez szóló beszédében kiemelte többek
között, hogy amint minden művészeti
ágban csodálatosan meg lehet jeleníteni az istendicséretet, úgy még inkább
igaz ez a zenére, az egyházi zenére, s
főként az énekművészetre. „Aki éne14

Szívből gratulált, s, ha minden művészet akkor éri el a csúcspontját amikor szakrális művészetté válik, akkor
mennyire igaz ez az éneklésre, mert
mindegyik előadásban érződött, hogy
kétszeres, sőt négyszeres istendicséret volt….
Érsek Úr ünnepi gondolatai után
következett az emléklapok és a jelképes emléktárgyak átadása, melyre
plébános atyánk felkérte Érsek atyát
és Szabó József atyát, az Egri Főegyházmegye zenei igazgatóját. Ezután
Tóth Imre, egyházközségünk képviselőtestületének világi elnöke meglepett egy csodálatos csokor virággal,
megköszönve a találkozó létrehozását és szervezését.
Találkozónk végéhez érve plébános
atyánk meghívott minden jelenlévőt
az általa rendezett fogadásra és baráti beszélgetésre, majd következett a
közös, zárószám, mely egy 1192-ből
származó ősi Himnusz Szent László királyról (részlet – „Regis regum
civis ave”, fordította: Csanád Béla).
Végül szeretnénk fejezni köszöne-

tünket excellenciás és főtisztelendő
Dr. Ternyák Csaba Érsek Atyának,
hogy immár sok éve elvállalja a fővédnökséget, ezáltal emelve rendezvényünk rangját és méltóságát, megerősítve bennünket abban, hogy talán
nem járunk rossz úton.
Köszönjük
főtisztelendő
Dr.
Medvegy János apát-plébános-, kerületi esperes urunknak, hogy patronálja, felügyeli több éve a találkozót,
megteremti nagylelkűen a megrendezéshez szükséges feltételeket és mindig, minden egyházzenei kezdeményezésünket jó szívvel támogat.
Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni főtisztelendő Versler Sándor atyának, hogy a szervezés kezdetétől magas szakmai hozzáértését

adta a tervezésekhez és a kivitelezésekhez, ide értve a plakátokat, meghívókat, kiskártyákat, ajándéktárgyakat, ugyanakkor a technikai feltételeket is biztosította, úgy mint a vetítőn levő beköszöntő szöveget és szövegkörnyezetet, a fotózást, felvétel
készítést, a találkozóról azóta készített filmet (https://www.youtube.com/
watch?v=85w5QMj1HAY) és sok
minden mást, amivel hozzájárult a
színvonalas lebonyolításhoz.
Köszönjük az Önkormányzatnak a
támogatást, a híveknek és a kórustagoknak a baráti találkozóra szánt sütemény felajánlásokat, a kórusoknak
és vezetőiknek pedig a lelkes, méltó
felkészülést.
MHS

A közös éneklés nagy figyelmet igényel
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Egy hagyomány lelkisége tovább él…
Ismert a katolikus hívők előtt, hogy
az egyházközségen belül különböző
rendek és imacsoportok voltak és vannak pl.: Mária-rend, Ferences-rend, Jézus Szíve, stb. és a rózsafűzért imádkozó csoportok.
Ilyen volt a Szent Anna tisztelők csoportja is, aki az Anna-nap (július 26.)
előtti 9 kedden tartottak imaórát a
templomban reggel 6 órakor a szentmisék előtt. Vezetőjük, Sipekiné Erzsi néni
és társai minden évben ennek tettek
eleget, bár az utóbbi években egyre kevesebben.
A templomban szolgálatot teljesítő
Jacsóné Erzsike és az első misére gyakran járó, Tóthné Murányi Margó erre felfigyeltek – arra is, hogy fogyatkozott
ez az imádkozó csoport – és ők tovább
akarták éltetni ezt a szép ájtatosságot.
Beszéltek az idős Erzsi nénivel, akinek
nagy lelki örömet jelentett, hogy tovább viszik ezt a szép hagyományt. Gazdát cseréltek a kis imakönyvek, megtanította az énekeket, sokszorosították a
litánia és az olvasó szövegét, a könyörgéseket. Már 2014-ben a reggeli misék
előtt voltak imaórák s 2015-ben meghirdették a Szent Anna kilenced végzését a templomban este fél 7 órára.
az első imaórán 15-20 személy volt, de
minden kedd hozott új híveket, hiszen
a nyári időszakban az időpont is megfelelő volt. A kis csapat lelkesen, szívből,
nagy-nagy bizalommal fordult Szent
Anna közbenjárásáért. Több alkalommal az ájtatosságra elhozták a korábbi
előimádkozó Erzsike nénit is, aki kön�nyes szemmel látta „műve” folytatását.
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Ez évben is újra indult már a kilenced.
Első imaórája egybe esett a májusi litánia utolsó napjával. Felemelő érzés volt
látni, hallani a mintegy 60 fős imádkozó,
éneklő csoportot. Bizalmas közelségben érzi magát mindenki, amikor szívből, bizalommal énekli:
„Szent Anna, Szent Anna,
Krisztus Jézus nagyanyja
kérjed a Te Szent Unokád
– amit kérünk – adja meg nékünk.”
Köszönjük a szervezésben résztvevők
munkáját és szeretettel hívunk és várunk minden részt venni kívánót keddenként este fél 7 órakor a Nagytemplomba, július 26-ig.
Kirsch Györgyné

Szent Anna a kis Máriával

Pünkösd ünnepe
Kedves Olvasó!
Újságunk előző számában a Húsvéti Szentháromnapról esett szó. Részletesen megismerkedtünk a különleges időszak minden egyes napjával.
Minek mi az értelme és miért van. A
mostani írásomban a Húsvéti Ünnepkör egyik nagy ünnepével – Pünkösddel ismerkednénk meg.
Pünkösd ünnepe szervesen hozzátartozik a Feltámadás ünnepéhez, ezzel zárul a húsvéti időszak és kezdődik az évközi idő. Mindannyiunk számára ismerős az Ünnep története. Jézus búcsú beszédéiben többször kiemeli és világossá teszi tanítványai
számára hogy Ő felmegy a mennybe
és elfoglalja azt a helyet, ami mindig
is az Övé volt. Ugyanakkor azt is kiemelte hogy nem hagyja árván övéit,
apostolait, tanítványait és minden kor
keresztény emberét – megígérte nekik a Szentlelket, az Igazság Lelkét,
aki majd „elvezet bennünket a teljes igazságra”. A liturgikus változások miatt Magyarország határain belül Urunk Mennybemenetelének Ünnepét nem csütörtökön (mint régebben) ünnepeljük hanem a rákövetkező
vasárnapon, vagyis Húsvét 7. Vasárnapján. Áldozócsütörtök néven volt
ismert ez az ünnep, azért mert ez volt
a húsvéti szentáldozás utolsó lehetséges napja. Régi szokás szerint ilyen-

kor volt az első szentáldozás is a gyermekek számára.
Urunk Mennybemenetele ünnepe
utáni vasárnapon ünnepli tehát a Katolikus Egyház Pünkösd ünnepét. A
pünkösd szó a görög πεντηκοστή –
pentékoszté szóból ered és 50-et jelent. Vagyis ötven nappal Húsvét után.
Az ünnepnek, annak ellenére hogy
nagyon egyszerűnek látszik, nagyon
sok mondanivalója van. Jézus Krisztus felment a mennybe, előtte azonban megígérte a Szentlelket apostolainak. Ezen a napon pedig be is teljesítette ígéretét.
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Azonban nem csak az apostolok
kapták meg a Szentlelket, hanem minden megkeresztelt ember, már a keresztségben. A bérmálásban pedig különleges módon kapunk megerősítést
arra, hogy menjünk és tegyünk tanúságot Krisztusról a világban. Ugyan
ez történt az emeleti teremben az
apostolokkal. Miután megkapták a
Lélek adományait, kilépve az emeleti
teremből bátran hirdették Jézust a világnak. Ez a küldetése a megbérmált
keresztény embernek is. Pünkösd ünnepén megszületett az Egyház és el-

indult a működése. Az Egyház alapításának szándéka már Jézus földi életében is ott volt, a keresztfán megfogant az Egyház, Pünkösd ünnepén pedig megszületett.
Pünkösdvasárnappal tehát véget ér
a húsvéti időszak, a liturgikus színek fehérről zöldre váltanak és a hétfői napon már kezdetét veszi az évközi idő, ami 34 vasárnapot foglal magában és Krisztus Király vasárnapjával fejeződik be.
Versler Sándor
káplán

Álom, ami valóra vált
Hosszú időn keresztül vágyakoztunk eljutni
Szentföldre, Izraelbe. Ez
év nagyböjti időszakában
megadatott, hogy valóra váljon álmunk. Életünk
egyik meghatározó élménye marad, amit utunk
során láttunk, megtapasztaltunk.
A program nem egyházi szervezésű volt, mégis
igazi, valós zarándoklat,
hiszen minden, amit láttunk, minden, ahol megfordultunk fontos bibliai
helyszín.
A Jordán folyónál sok
fehér ruhás ember várt
bemerítkezésre. Megható
volt, hogy minden egyes
18

Bemerítkezésre váró hívők a Jordán folyónál

emberért külön imádkoztak az alámerülés előtt. A
megkísértés helyéhez vezető út – de csak az út –
Izrael, a tőle jobbra és balra elterülő rész két különböző ország.

Megnéztük Zakeus fügefáját.
Elmentünk a Galileai-tó szent helyeire, korhű hajón vízre szálltunk.
Jó érzés volt, hogy tiszteletünkre felhúzták a ma-

Angyali üdvözlet bazilika Názáretben

gyar zászlót, mi pedig elénekeltük Himnuszunkat.
További
utunk
a
Karmel hegyre vezetett,
ahol meglátogattuk a
Karmelita rend kolostorát
és templomát.
Jártunk Kánában, a
menyegző
helyszínén,
ahol a bor kevésnek bizonyult. Názáretben, az
Angyali üdvözlet Templomában mondtuk el
imáinkat, innen a Tábor hegyére mentünk.
Caperneumben Szent
Péter házát és a régi zsinagógát látogattuk meg.
Megtudtuk, hogy abban

az időben csak úgy építhettek, ha bontott köveket használtak fel.
Láttuk a sziklát, ahonnan Jézus beszélt az emberekhez, ahol Pétert
meghívta az egyházi vezetésre. Utunk folytatása a Nyolc Boldogság hegyéhez vezetett, majd
Betlehemben a szálláshelyünkre
érkeztünk.
Megdöbbentett,
hogy
hatalmas fal választja
el Izraeltől, mert ez már
Ciszjordánia.
Jeruzsálem, az Olajfák
hegye, a Gethsemane
Kert felejthetetlen!
A Nagyboldogasszony

apátságban Szűz Mária
sírjánál elénekeltük a Boldogasszony
anyánkat.
Megtudtuk, hogy az eredeti szövegben a ma ismeretes „édes hazánkról”
helyett „romlott hazánkról” szerepel.
Voltunk abban a templomban is Ein Karemben,
ahol Mária és Erzsébet találkoztak. Siratófal, a Születés Temploma, Pásztorok mezeje mind-mind
szép emlékek.
Minden úton fontos
szerep jut az idegenvezetőnek. A mi csoportunk egy hazánkból kitelepült zsidó fiatalembert
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kapott, akinek köszönettel tartozunk a sok-sok ismeretért.
Tisztelettel fogadtuk el
szabályaikat, hogy pl. az
idegenvezetőnk nem jöhetett be a városba, ahol
szálláshelyünk volt, mert
ott csak reggel 7 és este
7 között tartózkodhatnak
zsidók. Vagy: pénteki napon szépen felöltözött öltönyben, hófehér ingben,
vagy kaftánban öltözött
férfiak sokasága készült
a szombat megünneplésére.
Sok helyen – még a Keresztúton is – bazársort
láttunk, ahol szinte minden kapható volt, élelmiszer, fűszerek, ajándéktárgyak.
Láttuk a modern Jeruzsálemet, láttuk, hogyan

Gethsemane kert

vigyáznak, óvják a régi
épületeiket.
Nézelődtünk Tel Aviv
ban, Jaffában, amihez
Jónás próféta története fűződik. Ő nem akart
Ninivébe menni, hajóra szállt. A tengeren óriá-

Nagyboldogasszony apátság - Jeruzsálem
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si vihar tört ki, amit Jónás
az engedetlenségének
tulajdonított. Ezért kérte utastársait, hogy dobják őt a tengerbe. Megtették, és a vihar lecsendesült, Jónást pedig egy
cet vitte oda, ahová mennie kellett.
Idegenvezetőnk e történetből vette zárszavait:
„Az Isten akaratával senki
sem szállhat szembe, mert
előbb vagy utóbb úgyis az
Ő akarata szerint történnek
velünk az életünk dolgai.”
Hiszem, hogy a látottak
életünk végéig elkísérnek
bennünket!
Köszönjük a jó Istennek, hogy megadta nekünk ezt az ajándékot!
Tóth Imréné
(Fotók: internet)

Kedves Olvasó!
Nem sokkal Úrnapja után
még élénk bennünk a körmenet emléke. Az Oltáriszentséget, Krisztus Urunk Szent
Testét és Vérét ünnepeltük.
De mi is az Eucharisztia?
Hogy vélekedik erről az egyház most és picit korábban, a
II. Vatikáni Zsinat előtt? Két
definíciót hozok, az első egy
korábbi, zsinat előtti, a második – zsinat utáni meghatározás. Nézzük meg tehát, milyen összefüggések vannak
bennük és közöttük.
a/ Az Oltáriszentség a legfönségesebb szentség; az Úr
Jézus valóságos szent teste
és vére a kenyér és a bor külső színe alatt.1
b/ A legfenségesebb szentség a legszentebb eucharisztia, melyben maga az Úr
Krisztus van jelen, ő az áldozat, és őt vesszük magunkhoz; általa folyamatosan él
és gyarapszik az egyház. Az
eucharisztikus áldozat az Úr
halálának és feltámadásának emléke, melyben a keresztáldozat örökké folytatódik, az egész istentiszteletnek
és keresztény életnek csúcsa
és forrása, mely jelöli és létrehozza Isten népének egységét, és építi Krisztus testét.
A többi szentségek és az egyház apostoli tevékenységének összes művei pedig ös�szetartoznak a legszentebb
eucharisztiával, és rá irányulnak. 2
1 Hit- és erkölcstan, SzIT,
Budapest, 1968, 45
2 CIC ’83, 897.k.

Az Oltáriszentség
A korábbi meghatározás rövid és tömör módon meghatározza az Eucharisztia szentségét. Ha mai szemmel és gondolkodásmóddal próbálunk tekinteni rá, akkor mondhatjuk
azt, hogy ez kevés már a mai
ember számára. Ugyancsak a
Trentói Zsinat individualista
megfogalmazásával találkozunk. Sőt a magyar nyelv nem
is az Eucharisztia szót részesíti előnyben, hanem inkább az
Oltáriszentség kifejezést használja. Ebben is benne van egy
objektív és mintha kissé távol
álló valóság. Egy olyan valamiről van szó – gondolhatná
valaki – ami szent és az oltáron van, de nekem hozzá semmi közöm. Ezzel szemben az
Eucharisztia szó, ha tudjuk a
jelentését sokkal közelebb van
hozzánk. Én illetve a közösség
az, aki hálát add, egy olyan
valóságról van tehát szó, ami
nem áll távol tőlem. Több száz
oldalt lehetni írni arról, hogy
miben különbözik a két definíció egymástól, én csak egy kis
töredékét szeretnék kiemelni.
Az Eucharisztiával kapcsolatos vitás kérdések többsége a
középkorban tisztázódott, és
azóta nem sokat változott a lényege. Itt a gondolok a valóságos jelenlét, áldozat jelleg, lakoma jelleg, stb. Mégis vannak olyan szempontok, amelyeket igazából a zsinat után
hangsúlyozzuk jobban:
Az Eucharisztia a keresztény élet forrása és csúcsa.

Az Eucharisztia teológiájában a figyelem elsősorban az
eucharisztia megünneplésére,
vagyis a szentmisére irányul.
Az eucharisztikus jelenlétet
Krisztus más jelenléti módjaival együtt kell tárgyalni.
A Sacrosanctum Concilium
Krisztus ötféle jelenlétét sorolja fel. Ekkleziológiai (egyházi) vonatkozások: Az eucharisztia a keresztségben az
Egyház tagjává vált hívek teljes közösségét (communio)
fejezi ki egymással és az Egyház fejével (LG 7, 11). Az eucharisztia megünneplése által
„fejeződik ki és valósul meg
az Egyház egysége (LG 11,
UR 2, SC 41). Az Eucharisztia által „épül és növekszik az
Egyház” (UR 15, LG 26).
Az Eucharisztia képezi az
újfajta egyházszemlélet gyökerét: az Egyház communio”,
közösség, azaz az Egyház szövetségi népe Istennek, aki
üdvtörténeti munkájában népévé gyűjti az embereket. Így
alakul ki Isten népe, Isten és
az ember szövetsége.3
Végül pedig a CIC’83 kijelenti: A többi szentségek és
az egyház apostoli tevékenységének összes művei pedig
összetartoznak a legszentebb eucharisztiával, és rá
irányulnak. Vagyis nyilvánvalóvá válik, hogy az Eucharisztia kiemelkedik az összes
többi szentség között.
Versler Sándor
káplán
3 Dolhai L., A Szentségek Teológiája, SzIT, Budapest, 2011, 191
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A napokban látogattunk el Székesfehérvárra, Szent István
király városába, és a
Tihanyi Bencés Apátságba.
Gazdag látnivalókban volt részünk. Jó
lenne, ha sokan gyönyörködhetnének, milyen „kincsek” vannak
birtokunkban. A háziasszonyoknak hoztunk egy „ajándékot”,
fogadják szeretettel!
Örvendeztessék meg
családjukat a finom
tortával!
/Szerkesztő/

Tihanyi Apátság temploma

22

Szeretettel gratulálunk a gyönyörű pályamunkák készítőinek, felkészítő, segítő tanáraiknak. Büszkék vagyunk mindannyiukra! A nyári szünidőre jó pihenést kívánunk! Alkotókedvük maradjon meg az új tanévben is! /Szerkesztő/

Széchenyisek a dobogó legfelső fokán
Országos első helyezés a „Szent László év”alkalmából kiírt pályázaton.

A Katolikus Pedagógiai Intézet országos
pályázatot írt ki több kategóriában a „Szent
László év” alkalmából.
A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola többek között „Szent László intelmei a mai ifjúsághoz” témakörben
pályázott, ahol 75 induló közül első helyezést ért el.
A kiírás szerint a diákoknak törvénykönyvet kellett írniuk, amely üzenet az utánuk
következő tanulók számára, valamint mestermunkát kellett készíteniük.
Barta Judit igazgatóhelyettes vezetésével
beneveztünk a pályázatra. Igazi csapatmunka volt a diákok és a tanárok részéről is.
Bágyi Tamás irányításával iskolánk három tanulója, Bana István, Tóth Dávid és
Filkor Andrea készítette el a törvénykönyvet falapra és pirográffal.
A mestermunka egy Szent László báb elkészítése volt. Marton Ferencné segítségével Farkas Borbála tanulónk készítette el
iskolánk tanműhelyében a bábot és ruháit.
A zsűri külön kiemelte a mellvértet, amely
a Szent László templom előtti szobor alapján készült, Szűz anya a kisdeddel van belehímezve. A báb fegyverzetét a tanműhelyünkben tanulók készítették Murányi János és Gál Bertalan valamint Fügedi László szakoktatók irányításával. Kardot, bárdot,
koronát és pajzsot kovácsoltak. A fegyverzet készítése előtt CAD-CAM tervezővel készítették el a rajzokat Kiss Gábor igazgató-

helyettes irányításával, amelyet a zsűri külön kiemelt.
A díjat 2017. május 29-én a Nemzeti Múzeumban Alberto Bottari de Castello Magyarország apostoli nunciusa adta át. A díjátadásról bővebben a www.kurir.hu oldalon találhatók információk.
A részt vevő pedagógusok

Szent László, a díjnyertes munka
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Hírforgácsok
- Május első vasárnapján
Mozer János Karnagy
Úr gyönyörű orgonamuzsikával köszöntötte az
Édesanyákat, Nagymamákat. A Mozer „gyerekek” szebbnél-szebb
verseket mondtak. Köszönjük, hogy hosszú
évek óta a Család mindig gondol ránk.
- Az elsőáldozás és bérmálkozás megtörtént.
Mindannyian köszöntjük
azokat, akik a szentségekben részesültek.
- A májusi litániák hangulata mindig különös,
lélekemelő. Kár, hogy

csak az idősebb korosztály jött minden nap.
- A Szent László Emlékév programjai a tervezett
ütemben zajlottak eddig.
Valamennyi sok érdeklődőt vonzott, jól sikerült
rendezvények voltak, reméljük a folytatás is igényes lesz!
- Várjuk az októberi zarándok útra (Győr – Pannonhalma) a jelentkezőket. (Plébánia: Panyiné
Marikánál) A költségek
befizetése augusztusban
esedékes! Számítunk a
szihalmi és szemerei hívekre is.

- A gyermekpályázatok
elbírálása az Emlékév
lezárásakor történik!
- A Sziklaforrás következő száma augusztus
20-ra várható!
- A gyerekeknek kellemes szünidőt kívánunk,
legyenek nagyon óvatosak a közlekedésben, kerüljék a veszélyforrásokat. Megerősödve, kipihenten, sok élménnyel
gazdagodva kezdjék az
új tanévet!

Takács István - Búcsúi körmenet

Kiadja: Szent László Egyházközség
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Szerkeszti: Gánóczy Zoltánné

