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Az édesanyákat köszöntöttük május első vasárnapján 

Tudok egy varázsszót, ha én azt kimondom,  
egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. 
 
Ha kávé keserű, ha mártás savanyú,  
csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy: anyu! 
 
Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba,  
csak egy szóba került, csak egy kiáltásba. 
 
Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz,  
sírásból mosolygás, olyan csuda-szó ez. 
 
"Anyu, anyu! Anyu!" hangzik este-reggel,  
jaj de sok baj is van ilyen kis gyerekkel. 
 
"Anyu! Anyu! Anyu!" most is kiabálom.  
Most semmi baj nincsen, mégis meg nem állom. 
 
Csak látni akarlak, anyu, fényes csillag;  
látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. 
 
Látni sietséged, angyal szelídséged,  
odabújni hozzád, megölelni téged.  
                                                       (Nadányi Zoltán: Anyu) 
 
Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát! 
 
Májusban az első litánián hétfőn 
szép számmal gyűltünk össze a 
Loreto-i litániát imádkozni.  
Lehet-e szebben szólítani a Szű-
zanyát, mint "Titkos értelmű ró-
zsa, Mária aranyház, Hajnali 

szép csil-
lag, Bete-
gek gyó-
gyítója". 
A zajos 
világunk-
ban szük-

séges, hogy kérjük Mária oltalmát a veszély ellen. Mindenkit 
szeretettel várunk, hogy nagyon sokan imádkozhassuk: 
"Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya..."   

 (Gabi és Marica) 

 A Jóisten szolgálatában  
 
A gyerekkori élményekhez nyúlok vissza. Ahogy egy hó-
pelyhes téli reggelen rorátéra indulunk. A falu sötét, nincs 
villanyvilágítás. Az öreg nénikék a zseblámpák halvány fé-
nyénél igyekszenek fel a domboldalon lévő templomba. 
Mint ezer kis szentjánosbogár, vonul föl a menet a csikorgó, 
ragyogóan fehér hóban. A léptek hangját fölerősíti a téli 
nagy csönd. S ahogy megyünk, a sok pici fény egybeolvad 
és fényfolyammá változik ebben a hajnali órában. Elérkezünk 
a templomhoz, még mindig lépcsőkön haladunk fölfelé. Ki-
nyílik az ajtó, belépünk, és még mindig fölfelé megyünk. 
Maga a hajó is emelkedik a szentély felé. És a tündöklő 
fényben megjelenik az oltár, a Szentháromság képe, ott áll a 
pap aranyos miseruhában, és minden telve van eddig soha 
nem látott ragyogással. A mellettem lépkedő öcsémmel meg 
voltunk győződve, hogy a mennyországban vagyunk. Később 

egy fiatal pap Szent Kris-
tóf életét mesélte el egy 
erdei kiránduláskor. Egy 
tisztáson ültünk. A történet 
szemléletes képei meg-
mozgatták a képzelőerőn-
ket. Ez a Kristóf mindig 
a legnagyobb urat kereste. 
Szolgált kisebb-nagyobb 
hatalmasságoknak, főur-
aknak és méltóságoknak. 
És arra lett figyelmes, 
hogy mindegyik megret-
tent, ha egy még nagyobb 
úr neve jött szóba. Leg-
végül a gonoszhoz sze-
gődött el. Sokat ártott, 
amerre csak megfordult. 

De egyik alkalommal egy kereszt tövében arra lett figyelmes, 
hogy a Megfeszített mellett elhaladva a Sátán is megijedt. 
Így talált el végül a Jóistenhez. Talán jelképes út volt ez, 
engem mélyen megérintett. Sok pappal találkoztam, míg 
gimnáziumba kerültem. Bár inkább nagyon egyszerűen vi-
selkedtek, mégis volt bennük valami számomra több, mint a 
más foglalkozású embereknél. Szívesen kerestem a társasá-
gukat. Gimnáziumban a ferenceseknél nagyot kellett fejlődnöm, 
és a szerzetesek kiváló minták lettek: a szorgos kétkezi 
munkában, a megfontolt beszédben, a fájdalmak elfogadásában 
és elviselésében, a magukat észrevétlenné tevő áldozatos-
ságban, a belső imában, amik fokozatosan tárultak fel 
előttem. Az úr Jézus embereken és apró egyre jobban kitel-
jesedő, önmagukon túlmutató képeken, benyomásokon ke-
resztül talált utat a lelkemhez. A Végtelen felé tettek érdek-
lődővé, fogékonnyá.  A főiskola, az egyetem a szellemi ké-
pességeimet nyitogatta. Élveztem a gondolatok gazdagságát, 
a teljesség felé megnyíló érzelmi-akarati életet. Bár szinte 
minden érdekelt, mégis a Szent örvénylő titka vonzott közel 
magához.  Kezdő szerzetesként találkoztam a karizmatikus 
mozgalommal. Tanultam az imádásból fakadó őszinte és 
egyszerű megnyílást és missziót. Elmélyítették hitemet és  
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gondolkodásomat a szentek bölcsességei, mint „Uradért 
Uradat bátran odahagyd!”, vagy „Istenem Te vagy minden.”, 
vagy „Kisebb szeretet távozz tőlem, mert én a nagyobb Sze-
retetbe szerettem bele!” A templom, a Szentség lakozó sátra 
egész életemre erős, intenzív hatással bír. Bár beléphetek a 
szentek szentjébe és közelében lehetek a Felséges Királynak, 
mégis újra és újra kívánatos és elérendő, soha be nem 
teljesülő, nyugtalanító, hívogató az örök öröm elnyerése.                                                
(P. Tokár János) 
 
 Jubiláns Házaspárok Találkozója 
 
Ma is él bennünk a pillanat, amikor elhatároztuk, hogy 
együtt szeretnénk leélni az életünket. Ennek az elhatározásnak 

véglegességére 
mondtunk igent Is-
ten és ember előtt 
az oltárnál. Ez az 
igen egy biankó 
fe lhata lmazás , 
mintha egy üres 
papírt írnánk alá. 
Összekötjük élet-
ünk fonalát és en-
nek a kötésnek sok 
mindent ki kell 
bírnia. Ahhoz, 
hogy a házastársak 
örömben és békes-

ségben élhessék együtt töltött évtizedeiket, nélkülözhetetlen 
Isten segítsége. A Jubiláns Házaspárok Találkozója egy ilyen 
örömteli lehetőség. Ajándék a házaspároknak Istentől és az 
egyháztól. Vajon emlékszünk-e még, mit fogadtunk meg 
egymásnak? Felemelő érzés látni és hallani, ahogy zeng a 
Székesegyház a jubiláns házaspárok közösen megújított há-
zastársi esküjétől. Életre szóló élményünk marad, amikor 
részt vettünk a 25 éves házassági évfordulónk alkalmából 
ezen az eseményen. Különösen széppé tette, hogy szüleink 
is jelen lehettek, akik az 50 éves jubileumukat ünnepelték. 
Az ajándékba kapott névre szóló lakat, melyet gyerekeink 
csatoltak a Székesegyház kovácsoltvas díszének felső részére, 
ma is látható.  A Jubiláns Házaspárok találkozója június 18-
án, szombaton 10 órakor szentmisével kezdődik a Székes-
egyházban. Azokat a házaspárokat hívják és várják, akik az 
idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti 
felosztásban a házassági évfordulójukat.  Jelentkezni az 
egyházmegye honlapján (www.martinus.hu) kialakított fe-
lületen lehet.  Jelentkezési határidő: 2022. június 7. 
Kérjük a kedves híveket, éljenek a lehetőséggel , és jelezzék, 
ha tudnak jubiláló házaspárról a környezetükben.    
(Gyenese Balázs- Gyenese Csilla)  
 
Közösségi-családi nap a Ferenceseknél 
 
Kedves Testvérek! 
Nehezek voltak az elmúlt évek… a koronavírus megaka-
dályozott minket abban is, hogy közös programokon, ren-
dezvényeken aggodalom nélkül együtt lehessünk. 
Jogos félelemmel bezárkóztunk, elengedtük egymás kezét. 
Egyedül maradtunk gondjainkkal, bajainkkal, bánatunkkal.  
Sokáig nem láthattuk kedves ismerőseink, barátaink arcát, 
mosolyát. Hála Isten, a maszkok lekerültek, és olyan jó 
volna újra "megismerkednünk"!!!   
Ezért gondoltunk arra János atyával és segítőivel, hogy 
május 28-ra, szombat délután 15 órai kezdéssel szervezünk  

 
egy vidám, kötetlen családi délutánt a plébánia udvarára.  
Közösen veszünk részt a  18 órai szentmisén és fogadjuk a 

Jóisten áldását. Fontosnak   tartjuk, hogy nyissuk ki a 
lelkünket egymás felé, kortól, nemtől, családi állapottól füg-
getlenül! Beszélgessünk, nevessünk, érezzük magunkat jól 
ezen a délutánon! 
Szeretettel várjuk a plébániához tartozó, kötődő minden 
kedves testvérünket.                      

  (Várady-Szabó Johanna) 
 

Hirdetések 
 
Májusban hétköznapokon du. 5 órától litániát imádkozunk a 
Loretó-kápolnában a Szűzanya tiszteletére. 
 
Mai vasárnap, a hivatások világnapján a papi és szerzetesi 
hivatásokért imádkozunk és a ferences növendékképzés tá-
mogatására 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.  

 
A Ferences Esték tavaszi záró elő-
adása „Misztérium – A szent és az 
ember kapcsolata” témában május 
13-án, pénteken este 7-kor lesz, 
ahol Pigler M. Míra filozófus, do-
monkos szerzetesnővér osztja meg 
velünk gondolatait. 
 

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy május 15-én, 22-én és 
május 29-én, minden szentmise után be lehet fizetni az 
egyházi hozzájárulást a templom bejáratánál. Szeretnénk 
ezzel is megkönnyíteni és segíteni a befizetést. Köszönjük a 
testvérek hozzájárulását! 
 
Plébániánk fiataljainak bérmálása pünkösdvasárnap, június 
5-én, 16.00 órakor lesz a Székesegyházban.  
 
Június 18-án, szombaton 10 órakor lesz a Jubiláns 
Házasok találkozója a Székesegyházban. Azokat a házas-
párokat várják, akik az idei évben ünneplik jubileumi 
házassági évfordulójukat. Jelentkezni június 7-ig a 
martinus.hu weboldalon történő regisztrálással lehet v. a 
plébániai irodán is segítünk a regisztrációban. Kérjük, hogy 
akinek tudomása van környezetében jubiláns házaspárokról, 
szíveskedjék nekik jelezni a lehetőséget. Köszönjük.  
 
Május 28-án délután 3 órától plébániai közösségi napot 
szervezünk a plébánia udvarán. Időset, fiatalt, mindenkit 
szeretettel várunk. 

„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-o
regensburgi egyetemi évnyitó beszédének gondolatai is felelevenednek. 
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