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Szent Erzsébet kenyerének megáldása és zenei áhítat  
 
November 17-19 között triduumot tartottunk Szent Erzsébet 
ünnepre készülve. Az ünnepre való hangolódást segítették 
a misék utáni zenés áhítatok. Legelső nap Mórocz Tamás 

atya improvizálását 
hallhattuk orgonán. 
Mellette pedig felcsen-
dültek még Asztrik atya 
(blockflőte) és Patrik 
(kíséret) előadásában 
egy Vivaldi és egy Bach 
darab. Második nap 
Kóta Donát csellótanár 
és növendékei emelték 
az ünnep fényét. Pén-
teken pedig Orosz Sán-
dor (cselló) és Ferien-
csik László (fagott) elő-
adásában hallhattunk 
egy Teleaman és egy 
Bach darabot. 

a fotókat Baán Zoltán a Tóth Fotó munkatársa készítette       Az est és az ünnep zárá-
saként pedig Kóta Rita által írt és rendezett Szent Erzsébet-
színdarabot láthattunk, aminek szereplőit plébániánk fiataljai 
elevenítettek meg. Köszönjük mindannyiótoknak, hogy még 
ünnepélyesebbé tettétek templomunk búcsúünnepét!           

               (Farkasné Darics Georgina) 
 
Szent Erzsébetre  
emlékezve −kézműves  
foglalkozások gyerekek-
nek mézeskalácssütéssel 
 
Szombat délután gyer-
mekprogrammal zárult 

Szent Erzsébet, plé-
bániánk védő-
szentjének ünne-
pe. Úgy gondolom, 
ez a délután méltó 
alkalom volt az elő-
ző napok áhítatá-
hoz. Gitáros szent-
misével, János atya 
áldásával kezdő-
dött az összejöve-
telünk.  Sokan el-
jöttek, kicsik, na-

gyok, szülők, nagyszü-
lők. Minden korosztály 
képviseltette magát és 
megtalálhatta a meg-
felelő igényes elfoglalt-

ságát. Jó volt látni, hallani a ceruza sercegését, az ollók csat-
togását. Az ügyes kezek munkájának eredményeként...                                       

        (folytatás a 2. oldalon) 

 
Drámai játék Szent Erzsébet ünnepén 
 
Már októberben azon gondolkoztunk, milyen programok 
legyenek Szent Erzsébet napján. Úgy terveztük hogy a régi 
egy estés megemlékezésre kell készülnünk, viszont nem 

sokkal utána jött a hír: 
triduum lesz, vagyis 
három napig fog tar-
tani. Természetesen 
ez nem akadályozott 
minket az ötletelés-
ben. Eszembe jutott 
a karácsonyi  színda-
rab, amit minden év-
ben előadunk. Átfu-
tott az agyamon, mi 
lenne, ha Erzsébetnek 

is lenne saját színdarabja/drámája? Eleinte senkinek nem 
árultam el, mivel akarok előrukkolni, előbb meg szerettem 
volna írni. Elővettem a tavalyi betlehemes „forgatókönyvet”, 
az alapján elkezdtem a sajátomat, csak Szent Erzsébetről. 
Kezdetben nagyon nem voltam elégedett, lassan kerültek a 
szavak a helyükre, viszont ekkor már meséltem pár embernek 
az akciómról.  Jól esett a támogatás és a fogalmazás is nap-
ról-napra könnyebb lett. Nagyjából október közepére elké-
szítettem a forgatókönyvet és kiosztottam a szerepeket. 
Ezzel az első akadályt elhárítottam. A következő akadályt − 
a szereplők felkeresése, szerepek kiosztása − is sikeresen le-
küzdöttem, habár többen is visszamondták a lehetőséget, 
amellyel nehezítették a munkát. Az elején még azt gondoltam, 
hogy a szöveg megírása lesz a legnehezebb, de tévedtem. 
Fejben kitalálni a jeleneteket, azok egymásra épülését, sőt 
még a megfelelő személyt is megtalálni a szerepekhez meg-
terhelőbb volt, mint képzeltem. Az időpontok egyeztetése, 
kinek hogyan, mikor, hova kellene mennie, szerintem nem 
csak engem fárasztott. Elégedett vagyok mindenkivel, akivel 
dolgoztam, a nehézségek ellenére is, rendkívüli csapat. 
Örültem annak, hogy szövegtanulási fázisban kevés akadály 
merült fel. Az előadás javítandó pontjai szerencsére csak a 
szereplőknek, illetve nekem tűntek ki igazán, összességében 
a felkészülés mennyiségéhez és idejéhez képest csodás lett 
a végeredmény. Remélem, szép élményeket tudtunk szerezni 
ezzel a kis meglepetéssel.                                              

              (Kóta Rita) 
 
 Szentségimádás az IFI-hittanosok vezetésével  

 
A szombati szentségimádás 
a NEK jegyében zajlott. Sokat 
imádkoztunk együtt, az 
énekkar pedig taizei éne-
kekkel készült abban a re-

ményben, hogy a hívek és csatlakoznak hozzánk. Öröm volt 
látni, hogy milyen sokan jöttek el erre a szép eseményre, és 
jó érzéssel töltött el bennünket, hogy sokan együtt énekeltek 
velünk, amitől úgy hangzottunk, mint egy nagy kórus.  

   (Favorido Sophie Diane) 
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(folytatás az 1. oldalról) 
 
... csinos, dundi hóemberek, karácsonyfadíszek, könyvjelzők, 
gyöngyökből szép karkötők kerültek elő. Az egész épületben 
érezhető mézeskalács illat a karácsony bensőséges melegét 
idézte. 
Ezen a délutánon megállt az idő. A felnőttek is elfelejthették 
gondjaikat, bajaikat gyermekké válhattak. 
Ne feledjük ezeket a szép pillanatokat! Karácsonyra készülve 
vigyük magunkkal ezt a tiszta gyermeki ragyogást! 

   (Várady-Szabó Johanna) 
 
Kitüntetés Asztrik atyának 
 
A magyarországi szerzetesrendek közötti intézményi és lelki 
együttműködés intenzív és kölcsönös. A rendtagok szívesen 
nyújtanak szakmai és lelki segítséget egymásnak, különösen 
olyan ismétlődő események alkalmával, amikor a változatosság 
nem csak gyönyörködtet, hanem szükség is van a széles 

látókör bővítésére. A lelkigya-
korlatot Mártaverebély-Szent-
kúton, a Ferences Nemzeti Kegy-
helyen szervezték meg. A hat-
vankét fős tanári kar számára 
Lukács evangélista példabeszé-
deinek interaktív feldolgozásával 
tartott lelkigyakorlatot Kercza 
Asztrik ferences atya. A lelki-
gyakorlat természet-elmélke-
déssel kezdődött kihasználva a 
környék nyújtotta lehetőségeket. 
A mintegy huszonnégy példa-

beszéd áttekintése után a tanárok választhattak egyet, mellyel 
a nap folyamán foglalkozni akartak. Így az evangélium iránti 
érdeklődés hozott össze kiscsoportokat  azok közül, akik 
azonos példázat iránt érdeklődtek, majd folytatódott az el-
mélkedés az emberi és szakmai kérdések mentén. A lelki-
gyakorlatnak a szentmise és a zsolozsma ritmusa adta a 
vázát, melyhez egy éjszakai vir-
rasztás és közös rózsafüzér kap-
csolódott. 
A lelki program végeztével az elmúlt 
év kiemelkedő tanári teljesítményeit 
méltatta és honorálta a fenntartó, 
Balogh Piusz OPraem apát úr. Így 
kapta meg Asztrik atya is a Pre-
montrei Gödöllői Apátságtól Rend-
alapítójuknak, Szent Norbert rend-
alapítónak 900. évfordulójára kia-
dott bronzplakettet, mint aki a premontrei testvérekkel 
régóta szoros lelki és szellemi együttműködést ápol. 
  
Köszönet az elmúlt 30 év ferences plébánián végzett   karitász 
szolgálatért 
 
Múlt héten, Szent Erzsébet napján ünnepeltük az egyház-
megyei karitász áldozatos szeretetszolgálatának 30. évfordulóját 
a szőllősi Jézus Szíve templomban. A plébániai csoportok −  
köztük mi is −  ez alkalomból átvehették az elmúlt 30 évben 
nyújtott munkájukért járó elismerő jubileumi emléklapot, ill. 
a 30 év a karitász szolgálatában című könyvet.  
Elsősorban Mariettának, az egyházmegyei karitász igazga-
tójának és munkatársainak mondunk köszönetet azért, hogy 
3 évtizeden keresztül szívvel-lélekkel támogatták plébániai 
karitászcsoportunk működését. Hálásak vagyunk mindazért 

az értékteremtő szeretetért, melyet 
e nagycsaládban kaptunk és továb-
badhattunk. Köszönet illeti mindazon 
testvéreinket, akik ez idő alatt több 
évtizeden keresztül részt vállaltak a 
közös, örömmel és fájdalommal teli 
pillanatokat magába ölelő szolgá-
latból; így azoknak, aki(k):  
 - most is aktív tagjai plébániai kö-
zösségünknek: Bognárné Marica, 
Geositsné Gabika, Radimeczkyné Dr. 
Fadgyas Zsuzsa, Dr. Karácsony Mária, 
Matolcsiné Erzsike; Maitz Rita, Kovács 
Dóra; 
- már nincs velünk a földi létben: Dr. 
Sill Aba atya, alapítónk; 
- most tanáccsal lát el, és imával 
gondol ránk: Horváthné Éva. 
Karitász csoportunk mindig is hűen 
képviselte a ferences lelkiséget a 
szegény körülmények között élő csa-
ládok pártfogása révén. Így a kará-
csonyig tartó időszakban részt vesz 
a Váltsuk meg Szent Márton köpe-
nyét elnevezésű gyűjtési akcióban, 

melynek végén tartós élelmiszercsomagokat juttat el a rá-
szoruló családok részére. Isten áldását kérjük a következő 30 
év karitász munkájára! 
 
Ima a választásokig 
 
Keresztény közéleti szereplők, írók, művészek, orvosok, papok 
szólítottak meg mindannyiunkat Szent István király ünnepén, 
hogy a 2022-es választások vasárnapjáig: 
Imádkozzunk mindennap azért, hogy a parlamentbe olyan 
képviselők kerüljenek, akik a tízparancsolat szellemében –  
annak minden pontját komolyan véve – igyekeznek végezni 
képviselői munkájukat!  
Könyörögjünk hazánkért és azokért, akik a közhatalmat gya-
korolják, hogy „a magyarság saját útját járva, a tágasabb 
jövő reményében az ég felé építkezzen, és múltjában, ke-
resztény gyökereiben biztos talajt érezzen a lába alatt”! 
 

Hirdetések 
 
Az adventi időben, hétfőtől szombatig reggel fél 7-kor 
Roráte-szentmisét tartunk a Szűzanya tiszteletére.  
A reggeli zsolozsmát a szentmise után imádkozzuk. 
 
Váltsuk meg Szent Márton köpenyét címmel szárazélel-
miszert és pénzadományt gyűjtünk karácsonyra szegényeink 
javára. Kérjük a testvéreket, hogy adományaikat a Jézus szíve 
oltár elé tegyék le. Hálásan köszönjük. 
 
Jövő vasárnap a 10.00 órás szentmise végén érkezik plébániánk 
gyermekeihez Szent Miklós püspök.  
 
A múlt vasárnap 97 000 Ft-ot gyűjtöttünk a Karitász javára, 
köszönjük a hívek nagylelkű adományait. 
 
December 27-én az esti szentmise keretében Dr. Székely 
János püspök atya megáldja a Boldog Brenner Jánosról el-
nevezett harangot, amelyet azután a templom-toronyban 
helyezünk el. Jövő vasárnap, december 5-én gyűjtést szer-
vezünk a harangra. Előre is köszönjük a testvérek támogatását.  


