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Újítsuk meg Krisztushoz való ragaszkodásunkat!
Új főpásztort kapott egyházmegyénk Udvardy György veszprémi érsek személyében
politikai és sportügyi biztosa; Soltész
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára; Porga Gyula, Veszprém
és Páva Zsolt, Pécs polgármestere, valamint számos egyházi és világi méltóság.

olvasmány a jó pásztor képét vetítette
a hívek és ezen a napon különösen is
az új érsek elé. A Szent Péter apostol
leveléből vett szentlecke szintén arról beszélt, hogyan kell az elöljárónak gondját viselnie a nyájának, „nem
haszonlesésből, hanem buzgóságból”.

Márfi Gyula érsek ezt követően átadta a pásztorbotot Michael August
Blume-nak, aki a pápa nevében átadta
az új főpásztornak. Udvardy György
elfoglalta érseki székét; majd a főegyházmegye papjai, az egyházmegye
területén szolgáló szerzetespapok és
az egyházmegye állandó diakónusai
egyenként eléje járultak, és békeköszöntéssel (kézfogással) kifejezték engedelmességüket és tiszteletüket.
„Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk.” Az Ezekiel próféta könyvéből vett

Figyelmeztette ugyanakkor az elöljáró
által vezetetteket is az engedelmességre. A Máté-evangélium részlete pedig
arra szólított mindenkit, hogy az Úr
szívének kedves módon, lényegre törően imádkozzon a mennyei Atyához,
a mi Atyánkhoz.
Udvardy György szentbeszédében
elmondta: készséges akarattal fogadta
a Szentatya megtisztelő bizalmát és kinevező bulláját, melyben az igen nagy
múltú, gazdag hitélettel és kulturális
hagyománnyal rendelkező Veszprémi
Főegyházmegye élére nevezte ki főpász-

Fotó: Magyar Kurír

A veszprémi Szent Mihály-bazilikában
augusztus 31-én beiktatták érseki hivatalába Udvardy György korábbi pécsi megyéspüspököt, akit Ferenc pápa
július 12-én nevezett ki a Veszprémi
Főegyházmegye érsekévé a 75. életévét
betöltött Márfi Gyula utódjául. Udvardy
György emellett – utódja beiktatásáig
– továbbra is vezeti a Pécsi Egyházmegyét, immár apostoli kormányzóként.
A szertartás fél órával a bazilikában
bemutatott szentmise előtt vette kezdetét: Udvardy György az érseki palota
kápolnájában a pápát képviselő Michael
August Blume, Magyarország apostoli nunciusa előtt latin nyelven letette
a hitvallást, majd esküvel kinyilvánította hűségét a Katolikus Egyház és az
Apostoli Szentszék iránt, mindkettőt
nemcsak szóban, hanem írásban is. Ez
megfelel az egyházi hagyományoknak,
az azonban nem, hogy mindezt bárki
élőben megnézhette. Kivetítették a bazilikában, és a híveknek is, akik a ferences templomban, valamint a várban
elhelyezett két kivetítőn követhették
a teljes szertartást. A főegyházmegye
YouTube-csatornája és a Bonum TV
nézői, illetve a Magyar Katolikus Rádió
és a Mária Rádió hallgatói is részesei
lehettek az eseménynek.
Az eskütétel után a hívek imádságot
mondtak az új főpásztorért, Udvardy
György és kísérete ezt követően vonult
be a székesegyházba. A szertartáson
koncelebrált Erdő Péter bíboros, prímás; Michael August Blume apostoli
nuncius; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
elnöke; Márfi Gyula nyugdíjba vonuló
érsek; az MKPK számos jelenlegi és volt
tagja; több külhoni magyar püspök. Jelen volt Navracsics Tibor, az Európai
Bizottság kulturális, oktatási, ifjúság-

2.
tornak. „Örömmel és szeretettel vagyok
itt közöttetek, kedves testvérek, hogy
Anyaszentegyházunk megbízásából
szolgáljalak benneteket az üdvösség
útján. Az Egyházam küldött, ezért a
küldő szó hűségében, teremtő erejében
bízva és imáitoktól támogatva bátran
bízom rá magamat és a most megkezdett szolgálatomat az Egyház Lelkének
a vezetésére” – tette hozzá.
„Meggyőződésem, az Egyházban
ismerjük fel hitelesen Jézus Krisztus
tanítását, az Atyától jövő igaz tanítást.
Rábízhatjuk magunkat, mert minden
embert bizonyosan elvezet a teljes boldogságra, amely után mindannyiunk
szíve vágyakozik. És e mögött a tanítás
mögött az értünk megtestesült, és élete kereszten való feláldozásáig szerető
engedelmes Fiú halála és föltámadása
áll. A Jó Pásztor odaajándékozta életét,
mert szeretett” – fogalmazott Udvardy
György.
A főpásztor szerint erre a szeretetre
csak a viszontszeretet lehet a megfelelő válasz, hiszen Isten nem csak egy
részt adott önmagából, hanem teljesen
önmagát. Így mi magunk is csak teljes valónkkal követhetjük. Ez a döntés
viszont nem kényszer és nem korlát,
hanem öröm és szabadság, mert az
élet, amit Jézus mutat az embernek,
az ember méltóságát teremti és óvja –
tette hozzá.
Rámutatott, hogy az Egyházban ismerhetjük meg helyesen saját magunkat, és fedezhetjük föl az emberi lét méltóságát, azt, hogy mit jelent embernek
lenni, igent mondani az élet nagyszerűségére. Az Egyház védi és prófétai
módon képviseli a család és a családi
élet Istentől elgondolt tervét. Udvardy
György arról is szólt, hogy az Egyház
hite kultúrát teremt, áthatja a gondolkodást, a kapcsolatokat, a mindennapi
cselekedeteket, a kutatást, az oktatást,
mert a teljes embert és az ember végső
célját tartja szem előtt. Ennek megfelelően a nevelés és az oktatás, illetve az
egyházi művészet fontosságára is felhívta a figyelmet, akárcsak az Egyház
karitatív, szociális tevékenységének
jelentőségére.
„Az a meggyőződés vezet, hogy az
Egyházunknak van mondanivalója a
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mai ember életével, gondjaival, félelmeivel, aggodalmaival kapcsolatban,
a hívő és nem hívő felé egyaránt. Annak a Jézus Krisztusnak, aki vállalta
mindannyiunk sorsát, van üzenete a
mai embernek, és ez az üzenet nélkülözhetetlen a boldogság eléréséhez”
–hangsúlyozta az újonnan beiktatott
érsek, aki azt kívánta, hogy legyen bátorságunk Jézus Krisztus Atyját „mi
Atyánknak” szólítani.
Udvardy György az egyházmegye
előtt álló feladatok sorában különösen is fontosnak tartja „a személyes
Krisztushoz ragaszkodás” megújítását, mind a papság, mind a hívek, különösen pedig a saját maga részéről.
Az egyházmegyét érintő feladatként
tekint a keresztségben ajándékul kapott méltóság és a keresztény identitás
megerősítésére.
A szentmise legvégén került sor az
ünnepi köszöntőkre. A püspökök nevében Veres András, az MKPK elnöke
szólalt meg, először is Márfi Gyulának
köszönve meg az elmúlt évtizedeket,
amikor közösen szolgálhatták a magyar egyházat. A győri megyéspüspök
rámutatott: Márfi érsek jelenléte mindig derűs volt, még betegségekor is, és
egy-egy viccel mindig jó hangulatúvá
tette a püspöki konferencia üléseit.
Veres András azt kívánta, hogy Márfi
Gyula nyugdíjas éveit is Isten dicsőségére és a főegyházmegye javára tudja kamatoztatni. Udvardy Györgyhöz
fordulva arról szólt, hogy sokszor egy
püspöknek is hirtelen kell váltania.
Az új főpásztornak azt kívánta, hogy
mindig tudja határozottsággal, derűvel,
elszántsággal vezetni egyházmegyéjét,
és az az alapos körültekintés vezesse a
továbbiakban is, mint ami a pécsi és a
püspöki konferenciánál való szolgálatát
is jellemezte.
Szerenka Miklós érseki helynök a
papság nevében megköszönte Ferenc
pápának, hogy Udvardy György személyében a főpásztori feladatok végzésében gyakorlott és méltó érseket
rendelt a főegyházmegye élére.
A hívek nevében Csertán György
köszöntötte a főegyházmegye harmadik
érsekét Veszprémben, „ahol a mondás
szerint vagy fúj a szél, vagy harangoz-
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nak”. Elmondta, hogy bíznak benne,
nagy elődeihez hasonlóan fáradhatatlanul, állhatatosan és megalkuvást
nem ismerve tudja az egyházmegyét
kormányozni. Ehhez Isten áldását kérte
számára, majd biztosította az új érseket
a hívek mindennapi imájáról, és kérte,
hogy ő is imádkozzon értük.
Márfi Gyula nyugalmazott érsek
hálát adott Istennek, a Szentatyának és
mindazoknak, akik 52 éves papi és 24
éves püspöki szolgálatában segítették.
Hálát adott a Szentatyának, hogy eleget
tett a kérésének, és nem kell a számára
egyre nehezebb feladatot jelentő kormányzás gondjaival küszködnie. Kifejezte köszönetét püspök- és paptestvéreinek és a híveknek is, hogy elfogadták
és segítették munkáját. Bocsánatot kért
mindenkitől, akit megbántott szóval,
cselekedettel és mulasztással.
Utolsóként az új főpásztor szólalt
meg, aki megköszönte elődjének, hogy
hosszú időn át, nagy szeretettel vezette
az egyházmegyét. Azt kívánta Márfi
Gyulának, hogy a kormányzás terhét
immár letéve, legyen alkalma a lelkipásztori szolgálat végzéséhez.
Elmondta, hogy a paptestvérekkel
együttműködve kívánja végezni szolgálatát, ezért minden egyházmegyében
szolgáló papot meghívott szeptember
10-ére Veszprémbe, hogy az együttműködés és kapcsolatfelvétel első konkrét
lépéseit megtehessék. Megköszönte
és kérte a szerzetesrendek szolgálatát,
valamint az érseki hivatal, a szociális
és oktatási intézmények vezetőinek,
dolgozóinak, valamint a hitoktatóknak áldozatos, szakmai támogatását
is. Ugyancsak megköszönte és kérte a
hívek – különösen a beteg és szenvedő
testvérek – imáit szolgálatára.
Együttműködési szándékáról biztosította a testvéregyházakat, a tudomány, a
kultúra, a közélet, az önkormányzatok,
a tájékoztatási eszközök képviselőit, a
közjó előmozdítása érdekében.
Érseki beiktatása után Udvardy
György megyéspüspök nem csak a
méltóságokat és a meghívottakat látta
vendégül, a délután folyamán a város
hajléktalan lakóinak is agapét rendezett.
Forrás: Magyar Kurír (Agonás Szonja)
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Egyházközségi családi nap

T

emplomunk búcsúnapjához kötődően ismét szeptember 7-én, szombaton egyházközségünk szép számmal
jelent meg a plébánia udvarán, hogy egy
vidám délutánt töltsünk együtt beszélgetve, falatozva, kézműveskedve, különféle játékokat játszva, kinek mihez
volt kedve.
Az időjárás is a kegyeibe fogadott
minket, egy órával előtte, majd egy órával utána zuhogott ugyan az eső, de a
találkozónk alatt kisütött a nap, és gyönyörű időben élvezhettük az együttlétet,
és a Búzás házaspár vidám, latin-amerikai zenéjét.
A finom pörköltért, palacsintáért és a
rengeteg, nem csak szemgyönyörködtető
süteményért köszönet illeti az amatőr
szakácsokat és cukrászokat, valamint a
családi nap szervezőit!
D. A.
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„Még egy nap Jézussal”
Élménybeszámoló
2019. szeptember 21-én a Regina Mundi
Plébánián szolgáló fiatalok az Egyházmegyei Ministránstalálkozón vettek
részt. A tartalmas délelőttöt megkoronázták azzal, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elő-rendezvényén
a ForrásPont nevű ifjúsági eucharisztikus találkozóra utaztak. A fiatalok már
egész nyáron tervezték a ForrásPonton
való részvételt, lelkesültek a jobbnál jobb
programok iránt, így amikor kiderült,
hogy ugyanaznap van az Egyházmegyei
Ministránstalálkozó is, kétségbeesve
néztek Dezső atyára, hogy ezt hogyan
lehet, majd megoldani.

Szerencsére lett megoldás.
Emma Lujza: „A Ministránstalálkozó
a Veszprémi Hittudományi Főiskolán
került megszervezésre. A program egy
szentmisével kezdődött, amit dr. Udvardy György érsek atya tartott dr. Márfi
Gyula nyugalmazott érsek és a ministránsokat kísérő atyák koncelebrálásával.

A mise után a „gördeszkás atya” előadásán vehettünk részt, majd különböző
ügyességi játékokon és bemutatókon
ismerkedhettünk meg még jobban a
liturgiák menetével.”
Gergő: „Jó volt, hogy találkoztunk a
szervezőkkel és tudtunk nekik segíteni.
Igazából, mi már nagyobbak vagyunk,
mint az átlagos ministráns korosztály,
ezért mi már nem ugráltunk a trambulinon és nem húztunk kötelet, de jó volt,
hogy különböző helyeken lehetett ismerkedni a liturgikus zenével, tárgyakkal.
Meg persze a volt kántorunkkal, László
kispappal is lehetett beszélgetni. Ez jó
volt.”

Emma Lujza: „Érsek atyánk elmondta
értünk a 122. zsoltárt a zarándokok zsoltárát, mi pedig Dezső atya vezetésével
gyorsan elindultunk, mert tartottunk
tőle, hogy a nyitásra már nem érünk
oda. Mikor megérkeztünk, már tartott
a zenés dicsőítés, ami rögtön a lelkemig
hatolt.”
Gergő: „Nagyon jó hangulatú rendezvény volt. Jó ösztönzés volt a lélek
táplálására.”
„Azt hiszem mindannyiunkra nagy
hatással volt Cristina orsolyita nővér
előadása – aki az olasz The Voice tehetségkutató műsor nyertese –, a hangja, a
mozgása, ahogy buzdított bennünket,
hogy hagyjuk magunkat szeretni” –
Anna.
„Az igazi boldogság apró dolgokban rejlik, azok tesznek naggyá, és a
siker nem mindig tesz jót.” – mondta
a nővér. „Nekem tetszett Pulay Eszter
edzővel is a beszélgetés” – mondta Tomi:
„fiatalos, lendületes, vidám volt – »Ne
féljetek, bízzatok Istenben!« – mondta
és ez biztató volt.”
Meglepő volt látni, hogy mennyi
korombeli fiatal ment oda a Jézussal
való találkozás miatt. A dicsőítést követő egyes előadások elgondolkoztatták a tömeget, mint pl. Papp Miklós
görögkatolikus pap, némelyek pedig mint Kovács András Péter humorista
a nevetésen keresztül is mélyen tettek
tanúságot arról, hogy Isten esendőségünkben is szeret bennünket. („ott van
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az ajtó mögött és várja, hogy meglephessen téged” – mondta).
„K.A.P. humorista vicces volt, élőben
láthattuk és Jézust közvetlen barátként
mutatta be” – mondta az egyik résztvevő.
„A szentmisén hihetetlenül felemelő
érzés volt, amikor a több ezernyi fiatal
együtt énekelt és egy szívvel lélekkel
imádkozott. A program szentségimádással zárult, ahol bemutatták a NEKre készített új szentségtartót. Leírhatatlanul jó érzés volt szembesülni azzal,
hogy Isten szeret minket, és áldani Őt
ezért.” – „Azt hittem unalmas egy óra
következik, mit lehet ennyi idő alatt csinálni? – kérdeztem, majd megragadtak
a dalok és az egy óra szentségimádás
olyan gyorsan eltelt, hogy sajnáltam,
hogy már vége.” – az egyik fiatal résztvevő vallomása.
Emma: „A papi áldás, amit mindenki
külön-külön kérhetett, még közelebb
hozott minket Jézushoz. Rengetegen
éltek ezzel a lehetőséggel.”

„Ott volt több mint 8000 fiatal! Hihetetlen élmény volt. Ennyi ember ellenére
mégis volt valami személyes.”- résztvevő
fiatal vallomása.
A program végén mindenki leírta

egy kis papírra, hogy mit visz haza az
eseményről, például:
Összeállította: Sára és Emma
director/censura manager: Barna

Törekedjetek a szeretetre!
A Szent Margit Római Katolikus Óvoda évnyitó szentmiséje

I

smét megtelt vidám, mozgékony ovisokkal a Regina Mundi-templom
szeptember 19-én tanévnyitó szentmiséjükre, amelyet Stadler László Dezső
lelki igazgató mutatott be.
Szentbeszédében Dezső atya kiemelte az alázatot és a gyermekek szeretetre
nevelésének fontosságát, ezt Szent Pál

szeretethimnuszából vett idézettel támasztotta alá.
Somogyi Eszter, az óvoda vezető pedagógusa szerint, több okból is különleges ez az év: egyházmegyénknek új
főpásztora van Udvardy György érsek
személyében, az óvoda ebben az évben
tölti be a 25. évét, és ezt a születésnapot

gyönyörűen felújított épületben ünnepelhetik, mivel most költözhettek vissza.
Megköszönte Dezső atyának és munkatársainak a lelkiismeretes feladatvégzést,
és Isten áldását kérte az új nevelési évre.
A szentmise végén közösen elmondták az égi édesanyánkhoz szóló imát
gyermekeinkért:
Gyermekeinket hozzuk eléd imáinkban
kegyes Szűzanya,
Kérünk, oltalmazd gyermekeinket, és
vigyázd életüket.
Kérünk, vigyázz rájuk, és vezesd őket
Szent Fiad útján.
Hálát adunk Neked, hogy mellettünk
vagy nevelésükben,
Hálát adunk Neked, hogy mennyei
Édesanyjuk vagy,
Hálát adunk Neked, hogy gyermekeink
oltalmazója vagy.
Soha nem szűnünk meg Hozzád imádkozva, Téged hívni,
Édesanyai szíved szeretetében bízni, és
remélni. Ámen.
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Veni Sancte – a Szilágyi iskola tanévnyitó szentmiséje a Regina Mundiban

G

ondoljátok végig, mi minden történt a nyári szünidő alatt, és tartsatok bűnbánatot, ha olyasmit követtetek
el, amire nem vagytok büszkék! – ezekkel a szavakkal indította Márfi Gyula
nyugalmazott érsek a Szilágyi keresztény
általános iskola szentmiséjét szeptember 2-án, a Regina Mundi-templomban,
az iskola lelki igazgatójának, Stadler
László Dezső atyának, Isó Dorottya és
Zoltán evangélikus lelkész házaspárnak,
Niederhoffer Zoltán református lelkésznek és Halmay György iskolaigazgatónak jelenlétében. Érsek atya köszöntötte
őket és a megjelent tanárokat, tanítókat
tanulókat és szüleiket is.
A szentbeszédben érsek atya felsorolta, milyen sok előnye van annak, hogy
keresztény iskolában tanulhatnak: például kulturális ismereteket szerezhetnek
a Biblia tanulmányozásával. Enélkül
nem értenék meg a magyar szólások
legnagyobb részét, én nem tudnának
mit kezdeni műalkotásokkal, képekkel,
szobrokkal, irodalmi alkotásokkal, amelyek mind a Biblia ismeretén alapulnak.
De ennél is fontosabb az, hogy az iskola hitre nevel és imádkozni tanít, ami a
mindennapi életünkben nélkülözhetetlen magatartási és erkölcsi szempontból,
valamint Jézus ismeretével, az Ő követésével juthatunk el az örök életre. Szokás manapság mindent a gyermekekre
hagyni, az ő belátásukra bízni, mit és
hogyan tesznek. Ez veszélyes lehet a fejlődésükre nézve. Felnőttként nagyobb
megbecsüléssel gondolnak vissza a szi-

gorú és következetes tanáraikra, mint
azokra, akik mindent rájuk hagytak.
Niederhoffer Zoltán református lelkész elsőként megköszönte érsek atyának a bölcsességét és sok munkáját,
amellyel a keresztény felekezetek közötti
együttműködést, egyetértést megteremtette, és Isten áldását kívánta nyugdíjas
éveire. Elmélkedéséhez az első zsoltárból
hozott magával idézetet: „Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa
nyomán, aki nem jár a bűnösök útján
és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki
örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel.”
A lelkész úr ezután Pestalozzit, a híres
svájci pedagógiai szakembert és tanárt, a
neveléstörténet egyik legnagyobb alakját
idézte, aki szerint az igazán jó nevelés a
vallásos nevelés. A Szilágyi keresztény
iskola tanulói olyan szerencsés helyzetben vannak, – állapította meg – hogy ezt

a jó nevelést kapják, a vallásos nevelést.
Végül Isten áldását kérte az új tanévre.
Isó Dorottya evangélikus lelkész kifejtette, hogy bármennyire is sokat változtak a tanítás körülményei és eszközei az
évtizedek során, egy dolog változatlan:
a Szentlélek jelenlétére mindig szükség
volt és van, valahányszor valami újba
kezdünk. Érte imádkoztunk, Őt hívtuk
ebben a misében is. Tőle kapjuk a kedvet a tanuláshoz és az örömöt a megszerzett tudás miatt. Ő a tanácsadó, Ő
a vigasztaló, amikor arra van szükség.
A tanév kezdetén Pál apostol szavaival
biztatta a tanulókat. Végül Szentlélekkel
teli új tanévet kívánt a tanulóknak és a
tanároknak.
Stadler László Dezső lelki igazgató
köszöntötte az új tanév alkalmából érsek
atyát, a lelkész testvéreket, a tanárokat és
a tanulókat. Külön szeretettel üdvözölte
Brigitta és Zsuzsanna CJ-nővéreket, és
örömét fejezte ki, hogy pár év kihagyás
után visszajöttek az alma máterbe, hogy
szellemiségükkel és lelkiségükkel ismét
gazdagítsák az iskola tanulóit. Köszönetet mondott érsek atyának a szentmiséért, és azért, hogy bölcs gondolatait
megosztotta velünk. Szeretné, ha érsek
atya úgy érezné, hogy az iskolába vagy
a templomunkba belépve mindig itthon
érezné magát.
A szentmise a lelkészek áldásával
fejeződött be.
Demény Anna
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„Nekem, az összes szent közül a legkisebbnek jutott
osztályrészül a kegyelem, hogy Krisztus felfoghatatlan
gazdagságát hirdessem...” (Ef 3,8)
Tóth Gyula atyára emlékezünk, halálának 10. évfordulóján
Gyula atya, a Regina Mundi előző plébánosa 2009. október 27-én adta vissza
lelkét Teremtőjének 15 év itteni szolgálata után. A mai napig nagy tisztelettel
emlékezünk rá, sokan idézgetjük emlékezetes szavait, következetességét, hitelességét és lelkiismeretességét. Olyan
lelkipásztor volt, aki hivatását minden
körülmények között komolyan vette.
Ezért is választottuk megemlékezésül
saját szavait, amelyeket hivatásáról és
hivatásának kialakulásáról mondott,
mivel vallomása akkor (halála évében),
már nem kerülhetett nyilvánosságra.
Történetét gyermekkorával indította:
Kiskoromtól orvos akartam lenni.
A papi hivatás negyedikes gimnazista
koromban merült fel komolyabban.
Egyházi gimnáziumba jártam (Pannonhalmán). Az a folyamat, amelynek a
jelenlegi hivatásom lett a következménye, harmadikban, egy jól sikerült húsvéti lelkigyakorlattal kezdődött. Addig
különösképpen nem érdekelt a vallási
élet, automatikusan részt vettem a vasárnapi szentmiséken, és ennyi. Ez után
a lelkigyakorlat után kezdtem elgondolkozni azon, mit jelent az, hogy van
Isten, hogy Jézus köztünk élt, és hogy
miben áll a keresztény élet. Elkezdtem
olvasni a Szentírást, sokat beszélgettem
ezekről a dolgokról osztálytársaimmal,
akik közül többen ugyancsak fogékonyak lettek hasonló kérdések iránt, s
felfedeztem az ima erejét, jelentőségét.
Nyáron tapasztaltam, hogy sok embert,
fiatalokat is érdekel ugyanez. Próbáltam komolyan venni a kereszténységet,
s negyedikben odáig jutottam, hogy
ha már komolyan veszem, miért ne
vegyem annyira komolyan, hogy ezt
hirdessem, és amennyire tőlem telik,
rátegyem az életemet. Több-kevesebb
töprengés, fontolgatás után végül is
Mózes meghívásának története adta a
végső lökést, és vállaltam ezt a hivatást.

Arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni a hivatások ápolása érdekében, ezt
válaszolta Gyula atya:

Először is fontos a helyes motiváció
kialakítása. Szerintem ma elsődlegesen
az evangélium hirdetése, a közösség vezetése és szolgálata lehet csak a helyes
motiváció, és nem elegendő az, hogy
csalódtam az életben (szerelemben),
szimpatikus egy papnak az egyénisége,
szép a papi élet, stb. Látszódjon rajta,
hogy van értelme a munkájának, és
komolyan veszi, amit tesz, ő maga is
az szerint él, amit hirdet.
Az ember elsősorban nem a saját erőfeszítésétől várja a boldogulását, habár
az sem felesleges. Saját hivatásáról úgy
gondolkodik, hogy dolgoznia kell, de
az élete nem merülhet ki a természet
alakításában, hanem arra is hivatott,

hogy meg-megnyugodva újra meg újra
Istenre emelje a tekintetét.
A pap fő élettere a szentmise, az Eucharisztia. De nem csak a papé, mert
minden élet egy szentmise, amelynek
lelke egy ostya. Életünk üdvösségtörténet, egy nagy misztérium része, ami
a végtelenből a végtelenbe nyúlik. Jézus a bűnösöket akarja szentté tenni,
de mindenkinek megadja a szabad
választás lehetőségét. Ha vele akarjuk
járni az utunkat, akkor önmagára irányítja figyelmünket, hogy kiléphessünk
a beteges önmagunk körüli forgásból.
Naponta adjuk neki életünket, hogy
tegye azt szebbé! Felkelti bennünk a felelősséget a világért. Felelősek vagyunk
a bennünk élő és a minket körülvevő
rosszért. Fontos a kiengesztelődés és
az irgalom.
Gyula atya egyszerű életet élt, nem
gyűjtött vagyont, földi kincseket. Úgy
élt, ahogyan azt híveinek tanította:
mennyei kincseket gyűjtött. Szinte
magunk előtt látjuk, ahogy az Úr színe előtt megjelenve, alázatosan meghajolva bemutatja, milyen kincsekre
tett szert földi élete során: idős, beteg
emberek szeretetére, akikhez eljárt vigaszt nyújtani, gyermekek, fiatalok szeretetére, akiket nevelt, oktatott, akiknek
életvezetési tanácsokat adott. Hitoktatók, szerzetesek, papok tiszteletére és
megbecsülésére, akiknek kiemelkedően nagy biblikus tudását nyújtotta, és
akiket – példaképül állva előttük – a
hitükben erősített meg. Családok, barátok, hívek szeretetére és tiszteletére.
A közösségek, amelyeknek munkáját
támogatta és segítette, szintén ide tartoznak.
Isten áldjon, Gyula atya, nyugodj
békében!
Demény Anna

8.

Hírek és események
Az imaapostolság szándékai októ
berre:				
Evangelizációs: Az Egyház missziós
megújulásáért: Imádkozzunk, hogy
a Szentlélek kiáradása új missziós
tavaszt ébresszen az Egyházban!
Október hónapban minden este kö
zös rózsafüzér-imádság van a temp
lomban este ½ 6-kor; utána 6 órakor
szentmise. Reggel nincs szentmise.
Október 7. Rózsafüzér Királynője
Október 8. Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának, Magyarország Főpatrónájának az ünnepe.
Október 10. Badalik Bertalan
püspök halálának az évfordulója
(†1965).
Október 11. Szent XXIII. János pápa emléknapja
Október 11-én indulás az egyházközségi zarándokútra, a Szepességbe.
Október 14. Szent I. Kallixtusz pápa
és vértanú emléknapja.
Október 14-én indulás az egyházközségi zarándokútra, San Giovanni
Rotondóba.
Október 15. a Jézusról nevezett
(Avilai) Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja.
Október 16., Szent Hedvig szerzetesnő emléknapja.

Október 22. Szent II. János Pál pápa
emléknapja.
Október 23. Kapisztrán Szent János
áldozópap emléknapja.
Október 28. Szent Simon és Szent
Júdás Tádé apostolok ünnepe.
Október 31. Boldog Romzsa Tódor
püspök és vértanú emléknapja.
November 1-je mindenszentek ünnepe. 7 és 18 órakor tartunk szentmisét. Az esti misét követi a szokásos
halottak napi megemlékezés elhunytjainkról, valamint a halotti zsolozsma virrasztó imaórája.
November 2-án, halottak napján,
este 6 órakor tartunk szentmisét.
Halottak napjához kapcsolódó búcsúkról: „Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben
imádkozik a meghaltakért, november
1-jétől 8-ig mindennap teljes búcsút
nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás,
imádság a pápa szándékára. Az év
többi napján részleges búcsút lehet
nyerni a temető meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt
megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy
templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy
miatyánkot és egy hiszekegyet kell
imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a
megelőző vagy következő vasárnapon és mindenszentek ünnepén is”
(Direktórium).

Október 17. Antiochiai Szent Ignác
püspök és vértanú emléknapja.
Október 18. Szent Lukács evangélista ünnepe.
Október 20-án tartja egyházunk a
missziós vasárnapot és az évente
szokásos missziós gyűjtést. Kérjük a
kedves hívek nagylelkű támogatását.
Október 21., Boldog IV. Károly király emléknapja.		
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Felhívás!
Kéréssel fordulunk a kedves
Testvérekhez, különösen azokhoz,
akik még nem fizették be
az egyházi adójukat,
szíveskedjenek azt lehetőleg
minél előbb megtenni.
Előre is köszönjük a Testvérek
megértését és nagyvonalú
támogatását.
Stadler László Dezső atya
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Imádkozzunk értük...!
…mert a keresztségben újjászülettek:
Garami Amina szeptember 1-jén, Fodor
Dominik szeptember 8-án, Gál-Polinszky
Maja szeptember 8-án, Szijártó Lotti
szeptember 15-én.
…mert az örök hazába költöztek:
Földvári József (68 éves) szeptember 11-én, dr. Scholtz József (91 éves)
szeptember 11-én, Szántó Gézáné sz.:
Czibor Irén (75 éves) szeptember 12én, Schwarcz Mátyásné sz.: Szamos
Mária Ella (81 éves) szeptember 16án, Vámosi András Sándorné sz.: Fekete Ilona Ibolya (70 éves) szeptember
19-én, Keserű Antalné sz.: Steierlein
Teréz (70 éves) szeptember 20-án, Csaba István Máté (78 éves) szeptember
20-án, Ráczné Németh Edit (75 éves)
szeptember 27-én.

Készüljünk a szentmisére
Olvasmány
okt. 13.
okt. 20.
okt. 27.
nov. 1.
nov. 3.

Szentlecke

Evangélium

2Kir 5,14-17

2Tim 2,8-13

Lk 17,11-19

Kiv 17,8-13

2Tim 3,14 – 4,2

Lk 18,1-8

Sir 35,12-14.16-18

2Tim 4,6-8.16-18

Lk 18,9-14

Jel 7,2-4.9-14

1Jn 3,1-3

Mt 5,1-12a

Bölcs 11,23 – 12,2

2Tessz 1,11 – 2,2

Lk 19,1-10

