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Ovis mise Szent Antal ünnepi gyermekáldással 
 
Nagy öröm összegyűlni kicsiknek és nagyoknak kéthetente 
az ovis misékre! Az óvodáskorú gyermekek és a kisiskolások, 

akik eljönnek 
szüleikkel és 
nagyszüleikkel 
erre a szent ese-
ményre, még 
egészen a játék 
világában élnek. 
A liturgia esemé-
nyei is számukra 
egy-egy szerep 

átélését jelentik, és jó, ha a felnőttek környezetében őket 
utánozva és ugyanakkor szabadon – ha szükséges, kicsit 
futkosva, vagy hangoskodva - tapasztalhatják meg a moz-
dulatok ízét, a hangok varázsát: apránként tanulva az alkal-
mazkodást ahhoz a misztériumhoz, amihez minden gesztus 
vezet. Itt egyszerre van jelen az az érzés, hogy minden 
rólam szól, és az, hogy minden valami, Valaki többről, mint 
aki én vagyok. A két összefonódó életérzést szolgálják 
János atyának a kisgyermekeket megszólító mondatai, 
közel jövése, leereszkedése, az egész testet megmozgató 
mutogatós énekek, az egyszerű és aktualizált prédikáció, 
a bábokkal mesébe bújtatott evangélium, a gyermekek és 
kísérőik személyes ünnepeiről való megemlékezés. Ezt 
szolgálja továbbá a liturgiának Istennel kapcsolatos vá-
gyainkra irányuló egyszerű szövege, a ritmikus gitáros 
zenei kíséret és gyermeki lélekhez közel álló szövegezések, 
az Úrfelmutatásra felhívó csengőszó kicsik által is való 
megszólaltatása – jelenleg a pandémia miatt háttérbe 
szorult –, körben és kézen fogva elmondott Miatyánk. És 
az a pillanat, amikor az apróságok kivonulnak kis áldásra 

az áldoztatásnál, ne-
künk, felnőtteknek a 
szívében is visszavon-
hatatlanul előhívja 
azt a gyermeket, akit 
Jézus kér, hogy en-
gedjük hozzá, mert 
Isten országa az őszin-
te, egészen rászoruló 
és ráhagyatkozó 
csöppségeké. Ez egy 

olyan közösség, amely már szilárd emberek alkotta körrel 
bír, de amely, mint a vízbe bedobott kő koncentrikus gyű-
rűzése, szívesen fogad be újabb és újabb tagokat. Hiszen 
kéthetente egy állandó - zenei és „színjátszó” – csapat 
készül nagy örömmel, hogy segítse és áldottá tegye az 
ovis misékre eljövő gyermekek és felnőttek istenélményét. 
Egy ötödikes kislánnyal találkoztam minap a múzeumban. 
Örömmel mesélte, hogy annak idején ő is látogatta az ovis 
miséket. De most már – mondta - a „rendes”, vasárnapi szent-
misékre jár. Bele lehet nőni hát a megszokottól kicsit eltérő 
úton is a hagyományos, orgonás szentmisék rendjébe, hiszen 
változunk és alakulunk, ...    (folytatás a második oldalon)   

 
Akik hitben előttünk járnak… 
 
 Horvát anyanyelvű vagyok, horvát nemzetiségű faluban 
születtem és nevelkedtem, ahol nagyon könnyű volt Istent 

szeretni. Az egész fa-
lunak mély keresz-
tény hite van egészen 
a mai napig, így nem 
volt kérdés a minden-
napi Istentiszteleten 
és litánián való rész-
vétel, hisz mindenki 
megjelent a temp-
lomban. Itt, megtaní-
tottak minket helye-
sen imádkozni és 
énekelni, főleg visel-
kedni, mindezt hor-
vát nyelven. 
14 évesen Budapes-

ten kezdtem meg a magyar nyelvű tanulmányaimat, ami 
nagyon nehéz volt egy horvátul beszélő kislánynak. Az 
iskola elvégzése után, nagyon haza szerettem volna kerülni, 
közel a családomhoz. Falum közelében, Szombathelyen 
kaptam munkát és itt sikerült családot alapítani. Két gyer-
mekem született, férjemmel együtt nagyon fontosnak tar-
tottuk a hitünket és ezt megtartva nevelni gyermekeinket. 
Mára ők is mély hittel, buzgón szeretik a Jóistent, családjukkal 
együtt.  
Mindig hálával kezdem az imáimat, hisz az Isten mindig a 
tenyerén hordoz. Pár éve azonban súlyos beteg lettem, az 
orvosom három hónapot jósolt, ekkor úgy döntöttem rábízom 
magam az ÚR-ra, majd Ő eldönti, mi lesz a sorsom. Hála 
Neki, még mindig itt vagyok.  
Most már hálás vagyok a betegségemért is, hisz annyi 
mindenre megtanított, és annyi jó embert ismertem meg 
általa. A Jóisten teljesen átformálta a nézeteimet, a világ-
látásaimat. Visszavezérelt egy régi munkához –1986-ban a 
Székesegyházban már folytattam karitász tevékenységet. 
Mivel aktívan már nem dolgoztam, így a Ferences temp-
lomba a 9-órás misékre kezdtem járni, akkor még a keze-
lésektől meggyötörten. Matolcsy Erzsike hívására ismét 
karitászos lettem, majd meghívtak a Szent Ferenc közös-
ségbe.   Betegségem alatt sokat olvastam és rábukkantam, 
Szent II. János Pál pápa 1982-ben íródott mondataira: „Ta-
nulmányozzátok, szeressétek és éljétek a FERENCES VILÁGI 
REND reguláját, melyet elődöm, VI. Pál hagyott jóvá. Valóságos 
kincs a kezetekben, amely összhangban van a II. vatikáni 
zsinat lelkületével, és választ ad arra, amit az egyház tőletek 
vár. Az egyháznak szüksége rátok, hogy a világ visszanyerje 
a lelki értékeket.”  
Teljesen magával ragadott minden egyes találkozás, úgy 
éreztem, megérkeztem, 2015-ben örökfogadalmat tettem, 
azóta is igyekszem a 8-boldogságban élni az életemet.  Ezért 
szeretnék betekintést nyújtani az olvasónak, hogy is működik 
a mi kis Közösségünk. 14-en vagyunk tagok, sajnos sok már 
az idős és beteg testvér. ... (folytatás a második oldalon)             
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... Jézus pedig nem küld el minket, mert ő a nyitott szíveket 
keresi: itt mi, amennyire meglehet ezt tapasztalni, ezt éljük 
meg, és kölcsönösen kegyelemmel tölt el ennek látása. 
Szeretném a szolgálatot végzőket bemutatni. A zenei szol-
gálatot Ősze Zsófi vezetésével Siklér Attila, Vámosi Balázs, 
Oswald Gábor (és ministráns kisfia), Rácz-Almási Beáta, 
Egervölgyi Péter, Wiktora Viki és lányaik végzik. A bábozást 
Schmidtné Vinczi Réka vezetésével Rácz-Almási Beáta, a 
Megyesi-Fogarasi házaspár, Kati és Balázs, Schmidt Dávid, 
és két ifjú „színész”, Fatér Anna és Rácz Etelka műveli. 
Mindkét kör nyitott új tagok számára, akár alkalmankénti 
vagy állandó jelleggel. Az ovis misék hirdetését Gyenese 
Csilla végzi. (Elérhetőség: frjanos@index.hu, oszeszofi@gmx.de, 
vinczireka@gmail.com.)  
 
 
Liliomszentelés, „gyerekek által életre keltett” pré-
dikáció  Szent Antal ünnepén  
 
 

 
 

 
 

 
                     

 
 
... Kéthetente hétfőnként 16:00-18:00-ig találkozunk, imával 
kezdünk, majd átbeszéljük az aktuális gondolatokat, témákat.  
Asszisztensünk, Ferenc atya tart képzést, lelki útmutatást. 
Karácsony Mária a képzési felelősünk, az evangélium átbeszé-
lésében irányít minket, majd közösen részt veszünk az esti 
szentmisén. Látogatjuk a beteg testvéreinket, a szociális ott-
honokban lévőkkel is tartjuk a kapcsolatot.  

A nyári hónapokban Sümegre járunk Barsi Balázs atyához 
három napos lelkigyakorlatra. Júliusban, Országos Káptalanon 
veszünk részt Esztergomban, ahol nagyszerű és lélekemelő 
előadásokat hallgatunk, értesülünk egymásról, hisz országosan 
530 tagunk van. Nagyon tevékenyek vagyunk a segítségnyúj-
tásban.  Ugandában kutat furatunk, kollégiumokat támogatunk 
stb. 
Sajnos mostanában nagy problémával szembesülünk, a fiatalok 
nem érdeklődnek a közösségünk iránt, pedig nagy szeretettel 
várjuk őket, hogy átadhassuk ezt a nemes közösségi életet 
számukra. Egy idézettel szólnék hozzájuk: 

Ha nem lehetsz fenyő a hegygerincen, légy bokor a völgyben, 
De légy a legjobb kis bokor a kis patak partján. 

Legyetek bokrok, ha nem lehettek fák. 
Ha nem lehettek főutak, legyetek ösvények. 

Ha nem lehettek nap, legyetek csillagok. 
Nem a méretetek tesz győztesé vagy vesztesé. 

Legyetek a legjobbak, bármik is vagytok. 
Igyekezzetek lelkesen felfedezni, mire kaptatok meghívást, 

És aztán fogjatok neki szenvedélyesen azzá lenni. 
                                                                                     Páll Leó (Geositsné Gabriella) 
 

Hirdetések 
 
Asztrik atya szeretettel hívja az érdeklődőket szeptemberben 
induló pszichodráma önismereti csoportjába, mely a Sem-
melweis Egyetem és a Magyar Pszichodráma Egyesület 
keretei között zajlik, 120 órás képzésben. Személyesen várja 
a jelentkezéseket. 
 
A nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra való regiszt-
rációban plébániánk szívesen segít. Kérjük, részvételi szán-
dékukat július 15-ig az irodán jelezni szíveskedjenek. Ferenc 
pápa által celebrált záró misére 2021. szeptember 12-én 
csoportos utat szervezünk. Jelentkezni szintén a plébániai 
irodán lehet. 
 
A múlt heti perselyadományból - 199.400 Ft - 15 rászoruló 
család gyermeke tud részt venni káptalanfüredi táborunkban.  
 
Mai vasárnapon délután 17.30-tól a Szűzanya medjugorjei je-
lenése  40. évfordulója alkalmából ünnepi programsorozat 
kezdődik a Székesegyházban.  
 
Sümegi zarándoklatunkra június 25-ig még lehet jelentkezni.  
 


