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Ferences Esték- „Kiimádkozom gyógyulásod” 

 
„A XXI. század is megteremti zsenijét!” – nyugtázta valaki a 
Ferences Esték vendégének október 14-ei előadása után. Va-
lóban egy írózseni, Zsuffa Tünde tanúságtételét hallhatta a le-
vegőt visszafojtva, más pillanatban könnycseppjeit törölgetve 
a zsúfolásig telt terem hallgatósága. Egy lázadó személyiség, 
Jeanne d’Arc-i hős elevenedett meg az írónő előadásában.  
 „Kereszt és áldozat” volt a címe az előadásnak. Az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus kongresszus sajtófőnöke és kommuni-
kációs igazgatója meggyőző 
erővel vallott életéről, melyben 
a keresztek földbe nyomták, 
de a megbocsátó szeretet min-
dig újra felemelte, s jutott kö-
zelebb a megtisztuláshoz. Bá-
natában, fájdalmában, elesett-
ségben ököllel ütött a kereszt-
re, ahányszor elment mellette, 
de az elszakíthatatlan szállal 
apjához kötődő leány a csa-
pások során kapott apai fi-
gyelmeztetést: „Ne félj! 
Higgy!” elfogadta, s kísérője 
lett életének. A Kubában szü-
letett apa értékrendjét, a be-
csület, tisztesség, bátorság, 
hazaszeretet csomagját adta tovább gyermekeinek, „Tüncsinek” 
is. Megtanította lányának, hogy álmait soha ne adja fel, s ha 
rátalál, szorítsa keblére, s tartsa szem előtt azt a Hemingway-
idézetet: „Az embert el lehet pusztítani, de legyőzni nem”. A 
haldokló apa, akinek lelke ott lebeg a két világ között, tud 
olyat mondani, ami örök életre jó útravaló lesz. Azért lett író, 
mert bejárta azt az utat, amit rá kiróttak. Apja ezt látta, bízott 
benne, az álmot utolérte, ahogy apja tanította, s kapta meg 

végül áldását. Ahol áldás van, ott virágzás van – mondta. 
Írásainak alapja az a felismerés, hogy tudja, milyen az Istent 
elhagyni és visszatalálni hozzá. Nagy árat kell fizetni az álma-
inkért, talán az Istenre is haragszunk közben, de a karmelita 
rendfőnöknő, az idős apáca, Bubu néni, aki együtt érezve vele 
sírt, meggyőzte, a Jóistent nem szabad számon kérni. Hiúság, 
hatalom, pénz tesz gonosszá, eltorzítja a személyiséget, de 
mindig van visszaút, van megtérés.   (folytatás a második oldalon)    

 
„Hívtál minket Jézus, s íme, most itt vagyunk.” 
 
2022. október 9-én 23 gyermek hallotta meg a hívó szót és 
indult el fehér ruhában, kezében gyertyával és fehér rózsával a 
gyönyörűen feldíszített, szülőkkel és rokonokkal teli Szent Er-
zsébet Ferences Templomban az oltárhoz, a Jézussal való ta-
lálkozásra. Hetek óta lelkesen és szorgalmasan készültek az 
első szentáldozásuk mellett az első szentgyónásukra is. Izgatottan 
várakoztak a gyóntatóhelyiségek előtt, s mily felszabadultan, 

megtisztulva, 
terheiket letéve 
jöttek ki onnan, 
miután része-
sültek a bűn-
bocsánat szent-
ségében.  
„Anya, hogyan 
lesz a gyónás? 
Mit fog mon-
dani az atya? 
Mikor kapha-
tok én is ostyát, 

milyen lesz az íze, s mit fogok majd érezni?” Ilyen kérdések 
fogalmazódtak meg kisfiamban nem csak az utolsó hetekben, 
hanem már hónapokkal, sőt évekkel ezelőtt. Készülődött lel-
kiekben s aztán vállalt feladataival, versekkel is az ünnepre. 
Készülődtünk mi, szülők is. Számomra az egyik legfelemelőbb 
pillanat az volt, mikor férjemmel együtt fiúnk fejére téve 
kezünket a szülők nevében mi adhattunk és kérhettünk áldást 

gyermekünkre. 
Szülők olvas-
ták fel az ol-
vasmányt, a 
szentleckét, az 
egyetemes kö-
nyörgéseket, 
még benső-
ségesebbé téve 
ezáltal az ün-
nepet. A gyer-
mekek kereszt-
ségi fogadal-

muk és ünnepélyes ígéretük után boldogan és szeretettel 
járultak első szentáldozásukhoz. Mint életük minden fontos 
pillanatában, az oltárnál is mellettük voltak szüleik, akikkel 
együtt vették magukhoz Krisztus Testét. Verssel mondtak kö-
szönetet a szép napért, a szentáldozás kegyelméért. Versben 
fejezték ki hálájukat János atyának, Kinga néninek a szeretetteljes, 
áldozatos munkájukért, mellyel felkészítették és végigkísérték 
őket a Nagy Találkozáshoz vezető úton, melynek pillanatában 
remélem Danimhoz hasonlóan éreztek: „Nyugalom szállt meg, 
Anya.” 
Közös kívánsága gyermeknek és szülőnek:  
„Mindörökre maradj, kérünk, a szívünkben, Te légy a mi 
napunk egész életünkben.” 

   (Rónainé Magyar Krisztina szülő) 
 

  Plébániai                        Hírlevél

  Fotók: Varga András- Tóth  fotó
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(folytatás a második oldalon) 
 
Ebben a rövid beszámolóban nem sikerül visszaadnom a 
szikrázó tekintetű írónő magával ragadó előadását. Életéről, 
szenvedéseiről, megaláztatásairól még rövid bepillantást sem 
tudok adni, ezért azt javaslom azoknak, akik nem voltak jelen 
az esten, nézzenek meg a médiában egy vele készült riportot a 
sok közül, vagy mint a jelenlevők nagy része, Ön is vásárolja 
meg, olvassa el egy-egy könyvét, nem fogja megbánni. 
Személyes vallomásom, hogy én azért akartam feltétlen meg-
hallgatni személyesen, mert olvastam Szent Erzsébetről írt 
könyvét, s megnéztem néhány vele készült riportot. Az esten 
megvettem még két könyvét, az egyiket, az édesapjáról szólót 
már kiolvastam. Ma hétfő van, s várom az estét, hogy a másik 
könyvhöz is hozzáláthassak. Őszinte szívvel ajánlom azoknak, 
akik elhiszik, hogy mások fájdalma, keresztje sem kisebb, 
mint a miénk, de tartást, bíztatást kaphatunk rajtuk keresztül a 
megtisztuláshoz, a kereszt viseléséhez.  

                   (Magyar Sándorné Hegyi Mária) 
 

  ESZTERGOMI FERENCES DIÁKOK  
SZOMBATHELYEN 

 
Az esztergomi ferencesek kollégista fiai minden évben lelki-
gyakorlattal készülnek Szent Ferenc atyánk tranzitusának meg-
ünneplésére.  
Ebben az évben az osztályommal Szombathelyre mentünk, és 
a ferences testvérek, illetve néhány fiatal segítségével lelki-
gyakorlatoztunk. A huszonhét fiúból az egyik, Pintér Rafael 
most csatlakozott a közösségünkhöz Szombathelyről. A többi 

fiú már harmadik évét kezdte nálunk.Eleve célul tűztem ki, 
hogy a hat együtt töltött évben minél több ferences helyre 
jussunk el, és minél több ferences testvérrel ismerkedjenek 
meg a fiúk. Szécsényben, 
Pasaréten, Mátraverebély-
Szentkúton már jártunk a 
fiúkkal, most Szombathely 
ideális helynek bizonyult. 
János atyával korábban dol-
goztunk együtt itt, Eszter-
gomban, így nem lepett 
meg a nagylelkűsége és 
készsége a fiúk fogadását 
illetően. Be is szervezett 
helyi fiatalokat, aminek kü-
lönösen örültem. Az én fia-
im így találkozhattak olyan 
fiatalokkal, akik hitüket és 
vallásukat őrizve élik a min-
dennapjaikat. Remélem, ne-
kik is  
 
jó élmény volt olyan fiúkkal beszélgetni, időt tölteni, akik 

hasonló értékeket kapnak, és abban igyekeznek elmélyülni, 
még ha ez sokszor igen kamaszos stílusban érzékelhető még 
csupán. Örültem a ferences testvérekkel való találkozásoknak, 
hogy megismerhették őket a fiúk valamennyire, mert mindenkivel 
volt találkozás. Hasonlóan örömteli volt számomra a plébániai 
szentmisén együtt ünnepelni a vasárnapot a szombathelyi egy-
házközséggel. Aranyosak voltak az elsőáldozásra készülő gye-
rekek. Felemelő volt a családokkal találkozni a templom előtt. 
Rövid időre mentünk, de szívünkbe fogadtuk a szombathelyieket. 
Hálásak vagyunk a fogadtatásért, mindenért. Remélem, a fiaim 
lelkiekben gazdagodtak ezekben a szombathelyi napokban.     

 (P. Komáromi Előd OFM) 
 
Hirdetések 

 
Ma, Missziós vasárnap, a perselyadományokat a missziók 
javára gyűjtjük. Egyben imádkozzunk az Egyház missziós 
munkájáért és a misszionáriusokért! 
 
Ma és jövő vasárnap a szentmisék után a templom bejáratánál 
lehet befizetni az egyházi hozzájárulást. Ezzel szeretnénk 
megkönnyíteni a befizetést. Hálásan köszönjük a hozzájá-
rulást. 
 
A Boldog Brenner János Gimnázium felvételt hirdet a nyolc 
évfolyamos gimnáziumába a 2023/2024-es tanévre, részletek 
a plakáton olvashatók. 
 
2022. október 1. és november 28. között népszámlálást tartanak 
Magyarországon. Arra buzdítunk minden katolikus testvérünket, 
hogy a népszámlálás alkalmával a kérdőív 14. kérdésére vála-
szolva, vallja meg a római katolikus/ vagy görögkatolikus val-
láshoz tartozását. 
 
November 1-je és 30-a között az esti szentmiséket elhunytjainkért 
ajánljuk fel. Kérjük, hogy a lezárt borítékokba helyezzék el az 
elhunytak nevét (több nevet is felírhatunk), a szentmisékre 
szánt adományt, és az irodába vigyük be. Az elhunytjaink 
nevét tartalmazó borítékokat minden szentmisén az oltárra he-
lyezzük. 
 
November 1-e Mindenszentek főünnepe, parancsolt ünnep; 
másnap Halottak napja. A Kripta október 29-től november 
4-ig lesz nyitva. Teljes búcsút nyerhet az, aki november 1-8-

ig a temetőt ájtatos lélekkel láto-
gatja, és imádkozik a megholtakért. 
Feltételek: gyónás, áldozás, imád-
ság a szentatya szándékára. 
 
November 9-től lehet szentmisét 
íratni a 2023-as évre a plébániai 
irodán.  
 
A püspök atya kérésére és saját 
jól felfogott érdekünkből is igyek-
szünk spórolni az energiával. Kér-
jük ebben a kedves testvérek fi-
gyelmes segítségét is. 
 
A Szent Antal-oltár teljes körű 
felújításra kikerült a templom-
ból. Ez egyúttal az északi fal 
kiszárításához is hozzájárul. 

 
 
 

  Fotók: Rafael testvér


