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Imával, szentmisével kezdődött a nap és imával fejeződött 
be. Ez a hét I.-V. osztályosok részvételével történt.  
A Jóisten további lehetőségeket adott a lelki fejlődésemhez, 
amelyeken részt vettem.  Ilyenek voltak:  
 
- nyaranta hitoktatói továbbképzések-lelkigyakorlatok Győrben, 
 
- Szombathelyen lelkigyakorlatok a Kálvárián, 
 
- Jálics Ferenc jezsuita szerzetes által vezetett lelkigyakorlat, 
amelyen a szemlélődő imamóddal ismertetett meg. 
 
- dr. Tarjányi Béla prof. által alapított Szent Jeromos Biblia-
társulat keretében megismerkedtem a Szentírásnak a min-
dennapi életünkre gyakorolt hatásával. Mindennapi kérdésre 
válaszolni: „mit mond nekem” az a szentírási rész, amit ol-
vastam? 
 
Az eddig elmondottak alapján egyenes út vezetett a 
Ferences Világi Rendbe.  2007. december 5-én örökfoga-
dalmat tettem és elköteleződtem az evangéliumi életre. A 
közösségünk alapját képezi a szeretet, amit Regulánk így 

fejez ki: a „Szentlélektől in-
díttatva saját világi álla-
potukban akarják megvaló-
sítani a szeretet tökéletes-
ségét.  Közösségünkben az 
egyszerűség, alázatosság 
és engedelmesség, testvé-
riség szerint élünk a szere-
tetben. Feladataink: 
 
- környezetünk evangelizá-
lása cselekedeteink által a 

szeretetben, hogy látszódjék rajtunk az Isten szeretete, kí-
vánkozzanak a kívülállók közénk tartozni, 
 
- az Istennek átadott idő, nagyon fontos a szentmise, ima, 
szentségimádás, 
 
- a másik ember megértése, segítése esetleg útbaigazítása, 
 
- szolidaritás a szegényekkel. 
 
Életem, életünk programja Szent Ferenc atyánk segítségével 
is ezeket megvalósítani. Mindenért hála, köszönet  a jó Is-
tennek és a Szűzanyának, akik segítségükkel mindig mel-
lettem voltak. Erőt adtak, bölcsességet és kitartást.  
Köszönet mindenért, amit kaptam, és amit nem, és talán 
jól használtam fel. Erre majd a Jóisten ad választ annak 
idején.   
Deo gratias! 
 
„Jézus szíve legtisztább szív, kegyelem oltára… 
 
kezdetű ének hangjai töltik be péntek reggelenként kis 
templomunk falait a 13 idős asszonyból álló plébániai 
csoport 6-8 lelkes aktív tagjának közreműködésével; ez a 
mi Jézus Szíve Imaközösségünk. Imaóráinkat péntekenként 
tartjuk 8.15-től a 9 órás szentmise kezdetéig. Csoportunk 
már több évtizede szerény helyet foglal el a plébánia életében. 
Imaközösségünk dr. Sill Aba Ferenc idejében alakult, s első 
vezetője a legendás hírű Rózsa néni volt, sajnálatomra én  
már nem ismerhettem meg. Imacsoportunk Lupusz atya -  

 
Farkas István piarista dunaszigeti 
plébános- által vezetett Jézus 
Szentséges Szívének családjába 
tartozik, amelynek Jézusom bí-
zom benned! című,  2 eltérő 
imatartalmú kiadványát rend-
szeresen használjuk.  
Az imafüzéreket jobbára a Szű-
zanya iránti hálából megtéré-
sekért, hozzánk közel álló be-
tegek gyógyulásáért, haldok-
lókért, idősekért, szenvedőkért 
és a gyermekekért ajánljuk fel. 
Első péntekenként az oltárra 
kihelyezett Oltáriszentség előtt 
imádkozunk. Jézus Szent Szí-
vének Főünnepét ünnepélyes 
imaórával és hálaadó szentmi-

sével tartjuk meg. Csodálatos érzés heti rendszerességgel 
együtt lenni. Jézus szívével való találkozás sok erőt és ke-
gyelmet ad nekünk, hogy vállalni tudjuk az öregséget, be-
tegséget, gyengeséget. S az ezzel járó fájdalmakból fakadó 
szenvedést felajánljuk Jézusnak.  
  

Imaórák alatt átérezzük Ferenc pápa buzdító gondolatait, 
amely szerint: törekednünk kell arra, hogy mindig Jézus 
álljon a középpontban, mert önmagában a vallásosság 
nem tesz kereszténnyé. Engedjük Krisztusnak, hogy alakítsa 
át életünket! Soha nem találkozunk olyan Jézussal, aki 
nem alázatos, nem szelíd, akiben nincs szeretet, és akinél 
nincs kereszt.  
Örömmel fogadnánk fiatalabb testvéreinket is sorainkban.

(László Sándorné) 
 

Hirdetések 
 
A 10.00 órás szentmise keretében kerül sor Páduai Szent 
Antal ünnepe alkalmából a liliomszentelésre és a gyermekek 
megáldására. 
 
Június 15-én 17.00 órai kezdettel a július 19-23. közötti 
nyári hittanos táborunkra jelentkező gyerekek szüleinek 
tartunk megbeszélést.  
 
Jövő pénteken június 18-án  este 18 órakor régi rítusú 
szentmisét celebrál templomunkban Cséry Gergely pacsai 
plébános.  
 
A mai napi perselyadományokat a rászoruló gyermekek 
nyári táboroztatására fordítjuk. Hálásan köszönjük a kedves 
testvérek bőkezűségét. 
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Vasárnap Úrnapja volt 
 
Reggel fél nyolcra beszéltük meg a találkozót, hogy feldí-
szítsük az ünnepi oltárokat. Az időjárás közbeszólt, kiadós 
esővel indult a nap. A harang mindenkit hívott a 10 órás szent-
misére, és úgy terveztük, az időjárás engedi, megtartjuk a kör-
menetet. A bevezető homília nagycsütörtöki párhuzammal 
indult.  
Az Oltáriszentség megalapítása és a mai nap, az Úr Testének 
és Szent Vérének ünnepe. Ezen a napon  „Krisztus szentséges 
testét” az Oltáriszentséget ünnepli az Egyház.  
Jó volt látni, hogy sok-sok gyermek teli kosár virágszirommal 
foglal helyet, a padsorokban mindenhol hívek ültek, egy-

szóval megtelt a 
templom. Feleme-
lő volt együtt ün-
nepelni, énekel-
ni, imádkozni. A 
szentmise végé-
re az eső is elállt. 
Elindult a körme-
net. Virágszir-
mok hulltak a 
gyerekek kosa-
rából az Oltári-
szentség elé. A 

Főtéren a Szentháromság szobrot megkerülve, majd vissza-
jövet a rendházat is körüljárva érkeztünk a templom bejá-
ratához.  Négy evangéliumot hallhattunk és négy alkalommal 
hajthattunk térdet az Oltáriszentség előtt. A körmenettel 
tanúságot tettünk az Oltáriszentségbe vetett hitünk mellett. 
Legyen ez áldás minden hívő és nem hívő embertársunknak!  
A Szentség eltétele után, aki nem sietett, még egy kis sü-
teményt is ehetett.  

(Gyenese Balázs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akik hitben előttünk járnak… 
 
Felkérésre írom ezeket a sorokat: dr. Karácsony Máriának 
hívnak. A Szent Erzsébet ferences plébániához tartozom. 
Szeretetteljes családban nőttem fel 2 testvéremmel együtt. 

Nagyon szegények vol-
tunk, mint mindenki az 
1950-es években. Gon-
dos nevelésben része-
sültünk. Korán felébredt 
bennünk a tudás iránti 
vágy. A szüleink a hitre 
nevelést és a Jóistennel 
való megismerkedést 
is előtérbe helyezték. 
Fontos volt a hitokta-
táson való részvételünk. 
A Szűzanya és a Jóisten 
mindig átsegítette a 
családot a  „megoldha-

tatlan” nehézségeken, amiért mindnyájan hálát adtunk.  
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogot végeztem. 
Majd ügyvéd – jogtanácsosi szakvizsgát tettem. Két mun-
kahelyem volt: Sopronban a Postaigazgatóság, Szombat-
helyen a Vízügyi Igazgatóság. A második munkahelyemen 
konszolidált körülmények közé kerültem. Vallásgyakorlásom 
nem ütközött nehézségekbe. A székesegyházi szentmiséken 
való részvételem természetes volt. Az átlag katolikusok 
vallási életét éltem. 
Dr. Gyürki László körmendi plébános 1987-ben 3 éves teo-
lógiai tanfolyamot hirdetett Szombathelyen, majd később 
Zalaegerszegen. A tanfolyam elvégzése hitéletemben nagy 
változást idézett elő. Fontossá vált az Istennel való szorosabb 
kapcsolat. Naponta szentmisén vettem részt, rendszeresen 
gyóntam, áldoztam. Sill atya a ferences templom plébánosa 
hitoktatónak hívott heti 2 órás elfoglaltsággal. Ezt a főállású 
munkám mellett végeztem kb. 4 évig.  A templomi hitoktatás 
megszűnése után a Bercsényi Miklós Általános Iskolában 
főállású hitoktató lettem, ugyanis nyugdíjassá váltam.  
Feladatom az I.-VIII.  osztályosokat a hitre nevelni és meg-
ismertetni őket Isten szeretetével, a Szentírással. Ez a 
munka, valamint a hit átadása csak a Jóisten segítségével 
ment. Én voltam a Jósten meghosszabbított karja, ami 
elért a gyerekekhez és szüleikhez. A szülőkkel jó kapcsolatot 
sikerült kialakítani és szívesen járatták gyerekeiket hittanra.  
A gyerekek nagy többsége megszerette a hittant. Az iskola 
pedagógusai segítséget nyújtottak munkámhoz.  
Dr. Seregély érsek úr hitoktatói módszerét barátnőm köz-
vetítésével átvettem. Ennek alapján fontosnak tartottam, 
hogy havonta egyszer hittanóra minden osztállyal külön-
külön a templomban legyen. Énekeltünk, imádkoztunk 
egymásért, családtagokért, betegekért. A gyerekek szerettek 
a templomba jönni, már várták ezeket az órákat. Részt 
vettünk osztályonként külön-külön a templomi szentség-
imádásokon, a templomi rózsafüzér-imádkozásokon, sőt 
előimádkozók is voltak. Év végén hittanos hetet rendez-
tünk a plébánián. A gyerekek 10-15 fős csoportokban voltak. 
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