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  PPlléébbáánniiaaii                          HHíírrlleevvééll
Édesanya, anya… 
 
Milyen szép, hogy ebben a magyar szóban rímesen csengve 
benne van az ölelés! Az édesanya számomra az, aki a leg-
szorosabb érintéstől, a méh falain át és a véráram lüktetésében 
a legtávolabbi „ölelésig” mindig jelen van. Egy édesanya 

élete során 
meg tanulja-
újratanulja a 
b i z t o n s á g 
megtartó kö-
telékeit, az 
egyre inkább 
lelki függő-
ágyat meg-
tartani, és 
abban rin-

gatni gyermekét egészen a halál pillanatáig vagy azon is túl. 
Ez a legtávolabbi „ölelés” maga a Gondviselés, Isten anyai 
arca, akinek mosolya már a tagjainkban mozdul. Ilyen nagy 
az édesanyai hivatás, amely Jézus szavaival a vérségi köte-

lékeken is 
messze túl-
mutat: Aki tel-
jesíti mennyei 
Atyám aka-
ratát, az mind 
testvérem, nő-
vérem és 
anyám.”Mt 
12,46-50.  
Egész élet-
ünkben az 
anyai szerete-

tet keressük, és ha sérült, sírva és zokogva próbáljuk 
összerakni mozaikjaiból. Mária, égi édesanyánk segítsen 
abban, hogy megtaláljuk esendő anyánkban az igazi édesanyát, 
és esendő önmagunkban is megsejtessünk valamit az Ő sze-
retetéből!              

 (Schmidtné Vinczi Réka) 
 
Süteményakció az ortodox húsvétra 
 
Nem sokkal az orosz-ukrán háború kitörése után Ukrajnából 
sportklubok ifi focistákat menekítettek át Magyarországra. 
Egy közel 100 fős csoport a pesti Millenium Hotelben 
kapott helyet a tulajdonos jóvoltából. Magyar tolmácsuk, a 
három gyermekes munkácsi Marianna gyermekeivel együtt 
szintén a szálloda lakója lett. Ismerősöm révén keresett meg 
azzal, hogy a fiatalok szeretnének pappal találkozni. Jó egy 
hónappal sikerült is a találkozó: kérdezgettem őket, meséltem 
a ferencesekről, ukrán nyelvű egyházi énekekre tanítottam 
őket.  
Mivel az elmúlt vasárnap ünnepelték a Julián naptárt használó 
keresztények Krisztus feltámadását, ezért úgy gondoltam, 
hogy meg lehetne őket lepni egy kis húsvéti ajándékkal. 

    (folytatás az 2. oldalon) 

Tanítható-e a boldog házasság?
 

Sokan érvelnek úgy, hogy a házasságkötés 
pusztán egy „papír”, amely nem befolyásolja a 
kapcsolat alakulását, felesleges ceremóniával 
jár, és megnehezíti a válást, ha erre sor kerülne. 
Ezt a gondolatot nem osztotta az a 7 jegyespár, 
akik hétről-hétre csatlakozva jegyesfelkészítő alkalmainkon 
részt vettek a ferences plébánia jegyeskurzusán. A jó házas-
ságnak nincs receptje, de többször elmondtuk a fiataloknak, 
hogy egy kapcsolat dinamikáját alapvetően meghatározza 
az elköteleződés, ha a kimondott „igen” a felbonthatatlanságot 
jelenti. Miért kell a tudatos és nyilvános felelősségvállalás a 
másikért? Az ember egyik legmélyebb vágya a feltétel 
nélküli és tartós elfogadottság. Számos önismereti és 
interakciós játékkal vezettük rá a párokat arra, hogyan 
érezzék, érzékeljék és szükség esetén kezeljék az eltérő ké-
pességeket, személyiségjegyeket, hozott vagy tanult visel-
kedés-formákat. 
Mindannyian keressük az ideálist, kitartóan haladunk felé, 
de az út végtelen. Elérni sosem lehet, csak ábrándokat, 

álmokat kergethetünk. Ez 
hellyel-közzel diszkom-
fort érzésekhez vezet, 
„nem érzem jól magam a 
bőrömben”, „mintha hiá-
nyozna valami”… Az el-
köteleződés ebben is segít: 
nagyobb kapcsolati be-
fektetésre sarkallja a tár-
sakat, így eredményesebb 
konfliktuskezelést tesz le-
hetővé, és kevesebb ma-
nipulációnak ad teret.  
Rajzolós („néma”) fel-
adataink segítették annak 

felfedezését, hogy amit nem mondunk ki, az a másik számára 
hogyan is lehetne egyértelmű? A gyakorlatok végén a csoport 
körbe ült, és páronként beszámoltak a tapasztalataikról, 
aztán megbeszéltük az egész játék tanulságait. Az „énközléses” 
gyakorlatok célja: a párkapcsolati problémák nem bántó 
módon való megfogalmazása volt. Meglepő volt látni, hogy 
már az első alkalom után a fiatalok bátran felvállalták fruszt-
rációjuk, belső vívódásuk megélését. Hangot adtak érzéseiknek, 
könnyen hoztak példát saját életükből. Megismerték a párok 
egymás „szeretet-nyelvét”. Rávilágítottunk arra, hogy a há-
zasságot megélni és nem túlélni kell. Téma volt az időbeosztás 
és a pénzügyek. Szerepet kaptak az értékek, a „mi fontos 
nekem” kérdéskör, azaz az értékrend tisztázása, a közös 
értékek megtalálása.Azt persze a kurzus végére se tudtuk 
meg, hogy az elkötelezettség miatt lesz boldog egy kapcsolat, 
vagy fordítva, a kapcsolati boldogság erősíti az elkötelezett-
séget? De abban feltétlen megerősítést kaptunk, hogy erre a 
szolgálatra igenis szükség van, hiszen a kultúra egyre 
kevesebb, és egyre kevésbé használható útmutatást ad a há-
zasságra vállalkozó fiataloknak.                    

             (Ádám Kata) 
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(folytatás az 1. oldalról)  
 
Egyházközségünk hívei egy csoportjának süteménysütési 
akciót hirdettem, aminek köszönhetően sok édesség gyűlt 
össze.  
A héten, Pesten járva elvittem a fiúknak a dobozokba zárt 
gazdag ajándékot.  

Hálás köszönetet mondva egy negyed óra alatt el is fo-
gyasztottak mindent. A mi kollégiumunkban otthonra lelt 
ukrajnai menekülteknek is jutott belőle.  
Segítse őket az Úr, hogy mielőbb hazatérhessenek otthonaikba. 
A jótékonykodó híveknek pedig én köszönöm meg az 
önzetlen segítséget.                      (Ferenc atya) 
 

 
A Szent Erzsébet oltárkép restaurálása 

 
Még az adventi időszak elején 
kértem fel a Képzőművészeti 
Egyetem ötödéves restaurátor 
szakos hallgatóját, Zádori Violettát 
és munkatársát, Terebesi Gyula 
egyetemi tanársegéd urat, hogy 
az elégé megfakult és megkopott 
főoltárképeinket restaurálják. A 
munka a napokban készült el. És 
most már gyönyörködhetünk ben-
nük. Többen kérdezték már, hogy 
talán újra aranyoztuk az oltárt? - 
A képek csillogása ugyanis az 
aranyozott keretnek is nagyobb 
ragyogást ad. A képek megvilá-
gítása nem szerencsés. A fényes, 
újralakkozott felület a felülről-
oldalról érkező reflektorfényben 
nem nyújtja a színek gazdag har-
móniáját, inkább csak a tükröződő 
csillogás jut el a nézőhöz. Erre 
kedvezőbb megoldást keresünk. 
Köszönjük a gyors és igen szép 
munkát a művészeknek.    

    (P. Tokár János)  
       

Hirdetések 
 
Ma Anyák napja van, a 10 órai szentmise végén köszöntjük az édesanyákat. 
 
Május 2-tól hétköznapokon du. 5 órától litániát imádkozunk a Loretó kápolnában a Szűzanya tiszteletére. 
 
Május 8-án délelőtt 9 órakor tartják meg városunk Szent Flórián fogadalmi ünnepét a Székesegyházban. 
 
Május 8-án, vasárnap, a hivatások világnapján a papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk és a ferences növendékképzés 
támogatására gyűjtünk a szentmiséken.  
 
Idősek, nyugdíjasok számára közösségi találkozás május 13-án, de. 10 órakor lesz a Szent Erzsébet teremben. A nyugdíjas 
klubot Kovács Ferenc székesegyházi káplán atya vezeti. Várjuk a testvéreket. 

 
 
A Ferences Esték tavaszi 
záró előadása „Misztérium 
– A szent és az ember kap-
csolata” témában május 
13-án, pénteken este 7-
kor lesz, ahol  Pigler M. 
Míra filozófus, domonkos 
szerzetesnővér osztja meg 
velünk gondolatait. 
 
 
Felhívjuk a testvérek fi-
gyelmét, hogy május 15-
én, 22-én és május 29-én, 
minden szentmise után be 
lehet fizetni az egyházi 
hozzájárulást a templom 
bejáratánál. Szeretnénk ez-
zel is megkönnyíteni és 
segíteni a befizetést. Há-
lásan köszönjük a testvérek 
hozzájárulását! 

„MisztériuM – a szent és az eMber kapcsolata” 

2022022. . mámájujus 1313. 19:00 

Dr. Pigler Mónika Mira filozófus, domonkos 

szerzetesnővér 

A hit misztériuma által a reménységre hív: a szereteté lesz az utolsó szó! 

A ferences esték tavaszi évada Mira nővér előadásával zárul. A hit és ész 

kapcsolatának misztériumát járjuk körül. II. János Pál pápa sokszor visszatérő 

tanítása, hogy az Istenről szóló igazság ismerete feltárja az emberre vonatkozó 

igazságot. Ezért a hit és az ész nincs ellentétben egymással, nem is független 

egymástól, hanem kiegészítik egymást. XVI. Benedek pápa 2006-os 

regensburgi egyetemi évnyitó beszédének gondolatai is felelevenednek. 
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