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“MEGTUDTAM, HOGY LÉTEZIK EGY MÁSIK VILÁG”         
EGY SZAVAZATSZÁMLÁLÓ FELJEGYZÉSEI (részle-
tek) 
 
 „A pestiek nem járnak közénk, nem ismerik a falusi létet, a 
mi világunkat.” Valahogy ezzel próbálták megmagyarázni 
az értetlenségemet a nap végén, amikor megkérdeztem, mi 
történt ma itt. Amikor nem volt éppen szavazó, folyamatosan 
kérdezgettem őket az életükről. Nem tolakodón, sőt. Imádtak 
mesélni, sőt pletykálni. Halott ikertestvértől a „nyolcadikra 
jött végre ez a fiúgyerek a hét lány után”-ig. Tőlem nem 
kérdeztek semmit. Semmit. Jól van ez így… 
Azt hiszem, ahányszor kimondtam az életemben, hogy ÉN 
ezt másképp gondolom, ők annyiszor mondhatták: MI ezt 
így szoktuk. Azt hiszem, ahányszor azon filóztunk eddig 

egy kézműves sör mellett vala-
melyik budapesti helyen, hogy 
rá kéne venni a fiatalokat, hogy 
szavazzanak, ők annyiszor 
mondták el a gyerekeiknek fa-
lun, hogy: „Jössz, és kész.”  
Mi először fogtunk össze 30 év 
után, ők 30 éve így, egy csa-
patban csinálják végig a szava-

zásokat. Be kellett látni, hogy nekünk nem ment a csapatmunka, 
ők csak csinálták 30 éve. Tegnap, mint valami vénásan túl-
adagolt brutál gyorstalpaló, megismertem a vidéket, az 
őszinte, senkit bántani nem akaró valóságát.  Nem a Kéktúrán, 
nem a vidéki fogadóban a retró fílinggel és a hordójakuzzival. 
Nem – hanem az igazit. Ami nekem a Trafó és a Müpa, az 
ott a templom és a művház. Ami nekem emberi jogok, az ott 
az embrió joga. Az ország, amiről álmodsz, jelenleg az EU 
nagyvárosaiban van, lakásokra bontva, elszórva egymástól. 
Tereken és kis kocsmákban Budapesten, egymástól szintén 
elzárva, a közbeékelődött valóság által eltakarva. Fesztiválokon, 
ideiglenesen összeolvasztva, ahol pár napig elhiszed, hogy 
„kint is biztos ez van”. Kicsit nézz fel most, kérlek. 
Létezik egy másik világ. A 60-80 százalék valósága. Amíg 
nem megyünk velük misére, vagy a kocsmába és búcsúkba, 
hogy a jelenlétünk – nem a mindent tudásunk – mutasson 
valami mást, mint a száz éve megszokottat, addig nincs 
semmi remény arra, hogy Jöjjön el a Te országod, legyen 
meg a Te akaratod. Leesett, hogy nem valaki által kitalált 
szlogen, hogy: Isten, haza, család. Tegnap kiderült, hogy az 
ország felét reprezentáló szavazók szerint ez maga a valóság, 
amit egy közvélemény-kutató „csak” felmért, egy szövegíró 
„csak” átvett. 
Nem az a lényeg, kire haragszom, és miért. Mindenki tette a 
dolgát. Politikus, szavazatszámláló, választó, és választani 
nem akaró, vagy választani nem tudó. Négy év múlva a 
fiam is választói korba lép. Nem tudom, hogy csak leszalad 
szavazni ide a sarokra, vagy valamelyik külképviseletnél áll 
majd sorba. Vagy nem áll be a sorba. 

       (Glázer Attila) 
(A teljes cikk: https://wmn.hu/wmn-life/57293-tegnap-meg-
tudtam-hogy-letezik-egy-masik-vilag--egy-szavazatszamla-
lo-feljegyzesei) 

Vizitáció a Ferences Világi Rendnél 
 
Szent Ferenc követőjének lenni nagyon kellemes és jó érzésű 
feladat. De hogy ami nekünk jónak, szépnek tűnik, vajon 
nem tévhit-e, erre kapunk megerősítést, irányítást, amikor 
vizitációnk van. Ilyenkor hozzánk látogat a Régió miniszterünk, 
Dr. Horváth Éva és a Régió lelki asszisztensünk, Csongor 
atya Zalaegerszegről. Mint a közösségünk első szolgája az a 

feladatom, hogy be-
számoljak a három 
év alatt elvégzett 
feladatokról. Már 
hetekkel ezelőtt 
kezdtem gyűjteni, 
összeszedni az el-
végzett kötelezett-
ségeket. Nehéz éve-
ken mentünk ke-
resztül, hisz a pan-
démia alatt nem ta-
lálkozhattunk, így 
csak telefonon tar-

tottuk a kapcsolatot. Idős testvéreink vannak, őnekik sokkal 
nehezebb volt ezt az időszakot túlélni. Sokan átestek a fer-
tőzésen, két idős testvérünk elhunyt. Most már újra nagy 
örömmel találkozunk és a vizitáción is mindnyájan jelen 
voltunk. Emmi testvérünk nagyon finom ebédet főzött, amit 
vidáman fogyasztottuk el. A Ferences atyákkal együtt bízunk 
abban, hogy a közeljövőben több időt tölthetünk imával és 
szeretetben.  (Geositsné Gabi) 
 
A „tartós szeretet” -gyűjtés keretében közel 45, a körzetünkhöz 

tartozó rászoruló csa-
ládnak sikerült a héten 
kiosztani a tartós élel-
miszert tartalmazó cso-
magot. Az egyházme-
gyei karitász jóvoltából 

ezúttal húsvéti csoki 
nyúl és hús is került 
a csomagba. Az uk-
rán háború áldoza-
tainak szánt ado-
mányok a több ka-
mionnyi felajánlás-
sal együtt már a 
múlt héten célba ér-
tek a nagykaritász 
segítségével. Hálá-

san köszönjük a nagylelkű támogatást és a karitász munka-
társainak önfeláldozó munkáját. 
A csomagok szétosztásában a plébániánkon bérmálásra 
készülő fiatalok is segítettek.  Így alkalmuk nyílt arra, hogy 
a szegény sorsú testvéreinket lakókörnyezetükben megismerjék 
és a karitász szegénygondozást végző szolgálatába betekintést 
nyerjenek.  

(Karitász csoport)
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Hirdetések 

A múlt vasárnapi perselyadományokból összesen 150.600 Ft-ot gyűlt össze. Ezt a Szentföld javára fordítottuk. 
Jövő vasárnap Virágvasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmisén barkát szentelünk a Rendház belső udvarán, onnét 
körmenettel jövünk be a templomba. A szentmisén templomunk kórusa Passiót énekel. 

A Nagyhétre zenei triduum-
mal készülünk. Hívjuk és 
várjuk a testvéreket a Szent 
Háromnap megünneplésére.  
Nagypénteken április 15-én 
du. 3 órakor a képviselőtes-
tület tagjaival imádkozzuk 
a keresztutat.  
Templomunk nagyheti litur-
gikus rendje a faliújságon 
olvasható. 
Április 20-án Ferences Jó-
tékonysági Estet szervezünk 
az autizmussal élőkért a Ze-
neakadémián. A koncerten 
fellép Kelemen Barnabás és 
barátai – a FAB-Ensemble. 
A bevétellel az Autista Segítő 
Központ mellett a Nagysző-
lősi Szent Teréz Rehabilitá-
ciós Központot is támogat-
juk.  Jegyek a jegy.hu web-
oldalon kaphatók. Bővebb 
információ a plakátokon és 
a ferencesek.hu honlapon. 

Nagyheti programok 2022 
Gyónási lehetőségek: 

Virágvasárnap (04.10): 6.45-től 12.15-ig; 15.45-től 16.30-ig,  Nagyhétfőtől Nagyszerdáig (04.11-04.13.): 6.20-tól 11.00-ig; 
17.00-tól 18.30-ig;  
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton az esti szertartások alatt nem lesz 
gyóntatás! 
Nagycsütörtökön és Nagypénteken(04.14-04.15.): 6.20-tól 11.00-ig; 16-tól 17.00-ig;  Nagyszombaton: 6.20-tól 11.00-ig 

Liturgikus események: 
Április 10-én, Virágvasárnap: Barkaszentelés a 10.00 órai szentmise keretében. 
17.00 órakor J.Haydn: Megváltónk hét utolsó szava a kereszten- Győri Filharmonikus Zenekar művészeiből alakult 
vonósnégyes előadásában 
Április 13-án, Nagyszerdán:     
19.00 órakor: J.S.Bach: A nagyhét misztériumairól való zenei elmélkedés – Kóta Donát és Zsigmond,  
P. Kercza Csaba Asztrik zenei kíséretében. 
Április 14-én, Nagycsütörtökön:  
8.00 órakor Jeremiás siralmai (lamentációk).  
18.00 órakor az Utolsó Vacsora emlékére szentmise   
19.30 órakor Pergolesi: Stabat Mater a Capella Savaria  
előadásában. 
Április 15-én, Nagypénteken: 
 8.00 órakor Jeremiás siralmai (lamentációk). 
15.00 órakor keresztút a képviselőtestületi tagjaival.  
17.00 órakor az Úr szenvedésének ünneplése Kereszthódolattal.   
Április 16-án, Nagyszombaton: 
 8.00 órakor Jeremiás siralmai (lamentációk) 
20.00 órakor a húsvéti Vigília szertartása; a rendház udvarából  
vonulunk a templomba. 
Április 17-én, Húsvétvasárnap: 
reggel a 7.00 órás szentmise után ételszentelés.  
a 10.00 órás szentmise után feltámadási körmenet a Fő téren 
a 11.30-as szentmise elmarad. 
Április 18-án, Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk.  
A 16 órás szentmise elmarad. 

 
Minden Kedves Testvérünknek áldott nagyböjti felkészülést kívánunk,  

és a Feltámadt Úr békéjét és sugárzó örömét! 


