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„ Uram, jó nekünk itt lennünk a Te szent hajlékodban” 
 
Négy plébánia közössége együtt ünnepelte az Úrnapját 

Az idei évben az előrejelzések napos időt ígértek az ünnepre. 
A vírus gyengülése lehetővé tette, hogy városunk hívei a 
Székesegyházban püspöki szentmisével, majd az azt követő 
körmenettel ünnepeljék Úrnapját. Sajnos az egyszerűség és 
az erőtlenség miatt „csak” kettő sátor készült a Mindszenty 
téren. Visszagondolva gyermekkorom idejére, a készületekre, 
az imára, az énekre (hangosító nélkül, fejből, teli torokkal), 
a sok emberre, a zászlókra, a virágszirmos útra (autók 
nélkül), vallásüldözés idején, milyen jó, hogy akkor voltam 
gyerek. Felnőtt fejjel ,„szabadabb” időben értettem meg 
Péter lelkesedését, örömét:  

„Hadd csináljunk három sátrat…, neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet!” Ekkor vált számomra is örömmé: 
az Úr házát építjük (még ha ideiglenesen is) a gyertyánfa 
ágaiból virágokkal díszítve, hiszen a pap a tartóban az élő 
Krisztus testét helyezi el a sátorban lévő oltáron. Kicsit 
nosztalgiázásnak tűnhetnek a fentebb írtak, de amikor egyszer 
egy ferences agapén megkérdezték az egyiptomi kopt ke-
resztény atyát, mit üzen számunkra, ezt mondta velősen:   
„Adjátok át a hitet utódaitoknak!”, más értelmet kapnak az 
előbbi sorok. Voltak ugyan „babakocsis” családok is néhányan, 
de sziromhintő elsőáldozók nem sokan. Van bőven tennivaló, 
feladat. Egyik sátor készítését és díszítését plébániánk 
vállalta. Köszönet a segítőknek, a készítőknek. Jó volt – 
együtt „Újra építeni”! Az Úr és az őt felmutató püspök atya 
hozzánk is betért megpihenni.                                  

           (sátorépítő) 

Jubileumi nászmisés áldásban részesültünk 
 
Férjemmel öt évi szép ismerkedés után 1972. május 12-én 
kötöttünk házasságot, Budapesten a Vajdahunyad-vár Jáki 
kápolnájában. Boldogok voltunk, hogy lesz a jövőnk, nem 
tudtuk. Ott és akkor a Jóistenre bíztuk magunkat.  

Házasságunkban 3 gyermekünk született, 2 kislány és egy 
fiú. Jelenleg 5 kislány unokánk boldog nagyszülei vagyunk. 
Nagyon  
köszönjük és hálával tartozunk a Jóistennek, hogy 50 év 
után megújíthattuk házassági fogadalmunkat. Külön öröm 
volt, hogy házasságkötésünk ünneplésekor a külföldön élő 
gyermekünk és családján kívül, gyermekeink és unokáink is 
részt vehettek a szentmisén. A jelenleg házasságra készülő 
unokánk megkérdezte: „Mami, mi a jó és hosszú házasság 
titka?” A házasság nem csak a szerelemről szól, vannak 
benne szép és nehéz napok is.  

Ne menjen le a nap haragotokkal. 
Tudjatok megbocsátani. 
Vitáitokba egyességre jutni. 
De a legfontosabb: 
Tégy mindent Isten kezébe. 
Ne kérdezd, mit ad cserébe. 
Csak tégy mindent Isten kezébe”! 

     (Dékán Márton és neje)  

  PPlléébbáánniiaaii                          HHíírrlleevvééll
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A FERENCES CSALÁD KIRÁLYNŐJE-IKON  

MAGYARORSZÁGON  
 
A Ferences Család Királynője- ikon ( Regina Familiae Fran-
ciscanae) 2018-ban Litvániában készült. Az ikont 2018. 

március 17-én, 
Medininkaiban 
(Litvánia) szentel-
ték meg.  2022. 
január 6 és július 
24-e között Ma-
gyarországon van, 
ahol az ország kü-
lönböző pontjain 
élő Ferences Vi-
lági Rend  közös-
ségek temploma-
iban kerül kihe-
lyezésre. Templo-
munkban  2022. 
július 11-e és jú-
lius 19-e között 
lesz.  
Ünnepélyes foga-
dása július 11-én 
a 9 órás szentmise 
előtt történik és 
július 19-én a 9 
órai szentmise 
után veszünk bú-
csút tőle. Azzal a 
szándékkal indult 
el az ikon a za-
r á n d o k ú t j á r a , 
hogy erősítse a fe-
rences közössége-

ket, amelyek az egyházközösségek életét is felpezsdítik és 
segítenek a tanúságtevő krisztusi élet megvalósításában.  
Az ikon ablak a mennyei dicsőségbe. Mi is oda tartunk. 
Úgy ábrázolja a Szűzanyát az ikon, hogy odasimul hozzá 
Jézus. Ezt nevezik a meghatódás, meghatottság, könyörülő 
irgalmasság ikonjának. Azt a pillanatot örökíti meg, amikor 
az Istengyermek felfedi anyjának a halál és a feltámadás 
misztériumát. Mária arcán a szomorú, töprengő, megdöbbe-
néssel teli tekintet, amelyben tükröződik a fájdalom és a 
szeretet, Isten akaratának elfogadása. 
Az ikon görög szó, amelynek jelentése: képmás, arckép. 
 
Ferencesek ikonjának szimbóluma 
 
 Egy isteni tér jelenik meg a sötétben. Az ikonban ez a tér a 
keret körüli piros vonallal van jelölve. Olyan ez, mint az Is-
tennek kijelölt hely. A piros szín istenséget jelez. Ez a szent 
hely, ezért arannyal ábrázolt. A sötétség életünk napjait 
mutatja: káosz, sietség, kötelezettség. Az ikon a világosság 
a sötétségben világít. Az ikon az Isten jelenléte, aki közöttünk 
lakik. Az isteni világosság átformál és lángra gyújt mindent, 
megvilágítja egész környezetünket. 
 
Mária és Krisztus 
 
 A kép az ikonban nem naturalisztikus, mivel Isten fénye, 
amelyet az arany háttér jelképez, mindent átalakít. A 
dicsfények a szentséget jelentik, vagyis az Isten Lelke 
szerinti életet. A nagy nyitott szemek a figyelem jelei. A kis,  

 
zárt száj a csendes imádást jelenti. A hosszú és vékony orr a 
felfelé, Isten felé való irányultság jele. 
A gyengéd Istenanya neve görög betűkkel rövidítve, a mi 
Isten anyját jelenti. Ez az ikon az Anya és a Fiú között 
gyöngéd kapcsolatot közvetít, hangsúlyozza Mária emberségét.  
Krisztus keresztet visel a glóriában, amely szeretetét fejezi 
ki az emberiség iránt. A kis Jézus világos színű tunikát 
visel, szegélyén arany sávval. Ezt azt jelzi, hogy a Kisded 
az uralkodó, a világ Ura, akinek hatalma van az egész 
teremtés felett. A ruháján levő kék és piros dekoráció az ő  
két természetét jelképezi: az istenit és az emberit. Jézus 
ruhája arannyal átszőtt, amely a királyi istenséget jelképezi.  
Mária kék tunikát (kék az emberség színe) és egy hosszú, a 
fejét a vállait fedő köpenyt visel. Ennek színe piros, amely 
Isten kegyelmét és teljességét jelképezi, amely beborítja 
Máriát. A három csillag formájú kereszt, amelyek Mária 
fején, vállain vannak, azt jelzik, hogy szülése előtt, alatt és 
után szűz maradt. Mária meghallgatja imádságainkat, 
közbenjár értünk Fiánál; Mária megmutatja nekünk Jézust, 
és Hozzá vezet minket.  
 
Az ereklyék 
 
 Az ikon alsó részén, a három glóriában látjuk a Ferences 
Család három rendjének legfontosabb szentjeit: középen 
Assisi Szent Ferencet, jobbra tőle Assisi Szent Klárát, balra 
pedig Árpád-házi Szent Erzsébetet látjuk. Míg az előző 
kettő a Ferences Család két rendjének alapítói, az utóbbi 
pedig a Ferences Világi Rend párfogója. A szentek nevei a 
képeik alatt szerepelnek. Az ikon a 3 szent ereklyéit is külön 
tartalmazza. Ferenc különös szeretettel viseltetett Szűz Mária, 
az Úr alázatos szolgálóleánya iránt, aki mindig kész volt az 
Úr igéit befogadni és hívásait követni. Őt rendelte lelki 
családja oltalmazójával és szószolójául.   

     (Dr. Karácsony Mária) 
 

Hirdetések 
 

A jegyesek és gyermeket várók szentmiséje  július 2-án 19 
órakor lesz a Székesegyházban.  
 
Jövő vasárnap, július 3-án a perselyadományokat a Szentszék 
javára továbbítjuk. 
 
Július 4-én, hétfőn Szent Márton püspökké szentelése alkal-
mából zarándokutat szerveznek Lukácsházára, a Csömötei-
hegyre. Részletek a faliújságon olvashatók. 
 
A Ferences Család Királynője-ikon 2022. július 11-e és 
július 19-e között minden nap – kivéve a vasárnapot – a 9 
órás szentmise után 12 óráig mindenki által látogatható. 
Részletes információ a hírlevélben és a faliújságon találha-
tó. 
 
Július 14-én egész napos szentségimádás lesz templomunk-
ban. 
 
Immár 10. alkalommal kerül sor a szokásos Sümegi ferences 
zarándoklatra július 20-a  – július 23-a között.  Részletek 
a plakáton találhatók.  
 
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony Főünnepén buszos 
zarándoklatot szervezünk Frauenkirchenbe. Érdeklődni és 
jelentkezni az irodán lehet.  
 


