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elsajátítatása volt. A főiskolai évek után több évig tartó, 
kínzó fejfájása sem menthette meg attól, hogy besorozzák. 
A Lenti melletti zajdai laktanyába került, ahol a tiszti ál-
lomány 80-90 %-át a korábban büntető zászlóaljban 
szolgált katonák tették ki.  A laktanyában 72 kispappal 
hozta össze a jó Isten. A velük való beszélgetések, viták 
hamarosan bebizonyították számára, hogy milyen fel-
színes képzésben volt része:  
 az istenhit elleni érvelésem közben döbbentem rá, hogy a fő-
iskola ilyen irányú képzése milyen ostoba megvezetés volt. 
Sokáig nem is kellett a kispapoknak az igazukról győzködniük. 
Érvelésük hiteles volt, legbelül én is így éreztem.  
Megrendítő élményt jelentett hitéletében, átélve ezzel 
sorsdöntő órákat, amikor elhatározta, hogy valóra 
váltja rég eltemetett álmát: tengerész lesz.  
1995 nyarán a hajóvezetői képesítéshez szükséges 
második tengeri mérföldgyűjtő túrán Korfu felé hajózva    
az Adrián,  minden külső racionális ok nélkül, az 
éjszakai fedélzeten teljesített őrszolgálat közben meg-
magyarázhatatlan halálfélelem kerítette hatalmába.  
Előtte ilyet még sosem tapasztaltam, rettegés lett úrrá rajtam. 
Pont a tengeren, abban a közegben, ahol addig otthon, biz-
tonságban, önfeledten szabadnak éreztem magam. Elkezd-
tem imádkozni Istenhez - a Miatyánkot és az Üdvözlégyet 
még tudtam-,hogy tartsa meg az életemet, mentsen meg. 
Alig vártam, hogy leadjam a szolgálatot és fáradtan bekuc-
kózzak a kis kabinomba. Rádöbbentem, hogy valóban Isten 
kezében vagyok. 
Ettől a kegyelmi pillanattól kezdve lassan visszatért 
Istenhez, az egyházhoz. Felesége, Kati nagy örömére 
ismét járt templomba, elkísérte őt a Kálváriára, meg-
gyónt, feleségével együtt csatlakozott a Székesegyház 
családcsoportjához. Miszori Zoltán atya vezetésével 
több éven át vettek részt a Mariazellbe irányuló za-
rándoklatokon. Két évvel ezelőtt belső indíttatásból 
felvette a bérmálás szentségét.  
Felismerte, hogy életének alakulásában Isten mindig is 
segítette: mélyen vallásos felesége személyében, a 8 
évnyi türelmes várakozásban, míg végül ikrei megszü-

lettek, unokái mosolyá-
ban. Ott volt vele aktív 
dolgos hétköznapjaiban, 
majd a súlyos betegsége 
adta teher hordozásában 
és elvesztésének fájdal-
mában.  
 A bekövetkezett tragé-
dia után újra fel kellett 
építenie az életét, és 
imádsággal megtölteni 
napjait. 2007-ben kez-
dett el napi gyakoriság-
gal járni templomunkba, 
bár Kálváriához való kö-
tődése megmaradt gyer-
mekei, unokái révén, akik 
ott látnak el a mai napig 
egyházi szolgálatot.  
Miséken és a zsolozs-
mákon is rendszeresen 
részt vesz. Pár éve jelent-

kezett az olvasmányok, szentleckék, könyörgések fel-
olvasására is, azóta, ahogy módja és lehetősége van, 
segíti a közösség életét. 

 
Gyermeknapi meglepetés Szentháromság vasárnapján 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hirdetések 
 
A mai vasárnap Úrnapja, Krisztus Testének és Vé-
rének ünnepe.  A 10 órai szentmisét követően úrnapi 
körmenetet tartunk. 
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kérésére a 
vasárnap délelőtti szentmisék végén harangszóval em-
lékezünk az elhunytakra, a járvány okozta vesztesé-
geinkre. Legyen ez a harangzúgás megmaradásunk 
hálaadásának kifejezője. 
 
Júniusban a 9 órai szentmise után Jézus Szíve litániát  
imádkozunk. 
 
Jövő csütörtökön, június 10-én, Jézus Szíve Főünne-
pén 18 órakor tartjuk meg a Jézus Szíve Imaközösség 
hálaadó szentmiséjét. Várjuk a kedves testvéreket. 
 
Páduai Szent Antal ünnepén, június 13-án, a 10 órai 
szentmise keretében tartjuk a gyermekek megáldását 
és a liliomszentelést. 
 
A jövő vasárnapi perselyadományokat a hittanos 
gyerekek nyári táborára és a gyalogos zarándokútra 
gyűjtjük. Kérjük a testvérek nagylelkű adományait. 
 
Szent József-évéhez kapcsolódóan imákat, Ferenc 
pápa elmélkedéseit tartalmazó kiadványok érkeztek, 
melyek 250 Ft/db egységáron átvehetők az irodában.  
 
2021. június 14-től 2021. augusztus 23-ig a hét-
köznapi 18 órai szentmise elmarad. A szombati és 
a vasárnap esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.  
 
A 2021. június 28 - július 2. között meghirdetett káp-
talanfüredi nyári táborunkra még várjuk a jelentke-
zőket.  
 
2021. július 8-10-ig tartó IX. Sümegi zarándoklatunkra  
június 15-ig még lehet jelentkezni. 
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Videó készült templomunkról 

 
Zillich Mihály ötödéves ferences 
testvér templomunkról készített 
kisfilmet. Eddigi munkáiról kér-
deztük: 
 
Az egyik legelső munkám Mát-
raverebély-Szentkúthoz köthető, 
de az igazán nagy áttörést a 
2019-es Szent Miklós kisfilm hoz-
ta meg. Eredetileg csak a pasaréti 
közösség számára készült, de 
olyannyira elterjedt, hogy több 

mint 150 ezren nézték meg három nap alatt és 
rengeteg pozitív visszajelzés is érkezett. Ebből az 
egyik legkülönlegesebb, amikor az 5-ös buszon egy 
számomra ismeretlen hölgy azzal szólított meg, hogy 
ez a kis videó olyan, mint egy terápia, mert akárhányszor 
maga alatt van, csak visszanézi és egyből felvidítja.Volt, 
aki azt jegyezte meg, milyen jó fej az Egyház, van hu-
morérzéke. A mikulás úgy búcsúzik, hogy a torony 
tetején a keresztbe kapaszkodik – többen ezt hitval-
lásnak tekintették. Ekkor figyeltem fel arra, hogy 
milyen jó evangelizációs eszköz. Ekkor értettem meg, 
hogy ez milyen jó tanúságtétel lehet a nem hívők 
felé is. A következő sikeres filmünk a „Maradj otthon!” 
kampány idején készült. A pasaréti templom tetejére 
kifeküdtünk kereszt alakba – a videó üzenete a vi-
dámságon kívül az erő átadása az embereknek, hogy 
bezártságuk idején is van mibe kapaszkodniuk. Több 
médium is foglalkozott az ötlettel, a Hír Tv egy külön 
riportot is készített velem. 
Mindezek után a pasaréti Csibe kórus számára készí-
tettünk virtuális locsolást. Ezt olyan sokszor megosz-
tották, hogy végül le kellett venni az internetről, 
hiszen ez kifejezetten nekik szólt.  A videó a vidámság 
és a remény közvetítője volt; hogy bátorságot adjon 
az embereknek. Sokan hálásan köszönték meg. 
 
Mi a célod ezekkel a videókkal? 
A választ a legújabb karácsonyi kisfilmünkkel tudnám 
leginkább illusztrálni. Megjelenik benne a ferences 
közösségünk. A humor és a karácsony üzenete mellett 
a ferences teológia mélysége is kifejeződik benne.  Azaz 
a mai embert a maga teljességében a mai kor technikája 
segítségével a hit széles dimenziójában érzékennyé 
tenni szelíden és derűvel. 
 
Vannak-e visszajelzések a fiatalok részéről ? 
Igen, nagyon nyitottak a humorra, a természetességre. 
Fontos számukra a hitelesség. Ha meg merjük mutat- 
ni ezt az oldalunkat, ahol mi is egyszerűek és boldogok 
vagyunk. A műfaj kiváló, mert a fiatalok idejük jelentős 
részét a virtuális világban töltik. Egy olyan csatorna, 
ahol veszik az adást, lehet nekik üzenni. 
 

 
Akik a hitben előttünk járnak… 
 
Feri bácsitól eltérő úton talált rá újra a Jó Istenre Pósfay 
Péter Pál, akinek világra jöveteléért szülei hálából 
márványtáblát állí-
tottak a Szűzanyá-
nak. Péter gyermek-
korában egészen kö-
zépiskolás koráig 
szüleivel vasárnapi 
templomba járó fiú 
volt, és ő mindig a 
Jézuskához imádkozott. Az Alkotmány - mostani Szily 
János - utcai bérházban, nagyon szegényes körülmé-
nyek között boldog gyermekként élt. A szerzetesrendek 
felszámolását követően, 6 évvel idősebb nővérével 
együtt egy családtag apácától tanult hittant. Mivel 
édesapját hivatásos katonatisztként a néphadsereg 
megalakulásakor „kirúgták”, mondván rendszeridegen, 
attól sem kellett félniük, hogy megszólják őket a 
misére járás miatt. Szülei mindig megtartották katolikus 
hitüket és gyermekeiket is ebben a szellemben nevelték. 
Nagyon jó barátságot ápoltak Sági Elek kanonok úrral, 
Szakos Gyula és Seregély István atyával (az utóbbi 

édesanyja gyóntatója 
volt). Az iskolás évek 
alatt egyszerre érezte 
a „nagy testvér” figyelő 
tekintetét és a Gond-
viselés oltalmazó érin-
tését: az igazgató úr 
ugyanis a maga szigo-
rúságával és vajszívű-
ségével édesapját arra 
figyelmeztette, hogy 
az osztálykönyvben x-
el jelölt gyerekek, hiába 
kitűnő tanulók, még-
sem mehetnek gimná-
ziumba, egyetemre és 
jobb, ha inkább szak-
mát tanulnak.  

A technikumi évek alatt, hála édesanyja a művészet 
és irodalom iránti érzékenységének hamar megmutat-
kozott előadóművészi vénája: szavalóversenyeket 
nyert, felkérésre városi rendezvényeken lépett fel. 
Életében jelentős szerepet játszottak a Stúdiószínpadon 
eltöltött évek, ahol bepillanthatott a művészek cso-
dálatosan szabad világába. Ezt követően 180 fokos 
fordulattal felvételizett a szombathelyi főiskola nép-
művelő-könyvtár szakára, amely úgy tűnt, végleg 
fátylat borít vallásosságának gyakorlására. Szülei óvó, 
szerető gondossággal ugyanis azt tanácsolták neki, 
hogy ne akarja a hatalmat provokálni ilyen megnyilvánulásokkal.  
Innentől kezdve egészen 1995-ig szakított a vallásos 
élettel. A főiskolán más tárgyak mellett vallástörténetet  
is tanítottak, aminek célja az ’ateizmus’ melletti érvelés  
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