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Úrnapja

Évközi 10. vasárnap van, de
egyben Úrnapját is tartjuk, az‐
az Krisztus Testének és vérének
főünnepét is. Nagy örömünkre
szolgál, hogy végre már kör‐
menetet is tarthatunk. (Szorgos
kezek már kora hajnaltól tevé‐
kenykedtek azért, hogy az Oltá
riszentségnek méltó, körmene‐
ti környezetet teremtsenek.)
Külön örömünkre szolgál, hogy
a Katolikus Rádió és a Kossuth
Rádió templomunkból közve‐
títette a körmenetet megelőző
szentmisét. A körmenet közve‐
títése már nem fért bele a szo‐
rosan vett műsoridőbe, de a
tudósítók végig követték e szép
liturgikus eseményt, és elvitték
magukkal a 800. születésnapját
ünnepelni készülő Érsekvad‐
kert vallási hírnevét, melyről a
visszajelzések is tanúskodnak.
Most megosztanék néhány
gondolatot Gyuri atyának az ün‐
nepi szentmisén elhangzott ta‐ történet 1969ből származik, teológiai tanulmányaik kezde‐ lés célzat is szerepelt!) Gyuri
nításából, mely személyes és amikor a többi egyetemi felvé‐ tekor bevonultattak katonának. atya Bajára vonult be. Egy ka‐
valós példával vette kezdetét. A telis mellett, a kispapokat is a (Kispapok esetében az átneve‐ tonatársa, aki tudta, hogy pap‐
nak készül, az alábbi
beszélgetést kezdeményezte:
Te, Gyuri, én életemben egy‐
szer voltam templomban, egy
misén. Végigültem, semmit sem
értettem belőle. A végén vala‐
mi fehér kereket osztogattak.
Mi volt az? Mit is mondhattam
én erre neki? Azt, hogy idefi‐
gyelj, természetes, hogy nem
értettél semmit a miséből, ami
egyébként nekünk SZENT MI‐
SE! Azért nem értettél semmit,
mert nem jártál hittanra, nem
foglalkoztál Jézussal, meg gon‐
dolom a családi háttered sem
vallásos. Tudod, akit (amit) nem
ismerünk meg, azt nem is tud‐
juk megszeretni. Megkérdez‐
tem tőle, hogy vane barátnője.
Van! – mondta. Szereted? Igen
– mosolygott hozzá. Ha te nem
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ismerted volna meg őt, akkor
nem is tudnád szeretni! Igaz?
Igen – felelte.
Na, látod az Úristennel is így
vagyunk. Meg kell Őt ismerni!
A fehér kerek pedig, ami neked
érthetetlen volt, bizony mi az
előtt a FEHÉR KEREK előtt le‐
térdelünk és imádjuk. Ő Jézus
a kenyérben, Ő az Isten az
anyagban!
Amikor ezt a sztorit elmesél‐
tem az elsőáldozásra készülő
harmadikosoknak, nagyot ka‐
cagtak. Mert ők bizony már tud‐
ják, ki is ez a fehér kerek.
Bizony, ez a Mi Urunk, Jézus
Krisztus, a szentmisén átváltoz‐
tatott kenyérben, akit minden
szentmisében ünneplünk, imá‐
dunk és Vele táplálkozunk, mert
e nélkül nem is lennénk igazi
keresztények. Sőt a mai napon
még kivisszük a templomon kí‐
vülre, az utakra, hogy tanúsá‐
got tegyünk az Oltári
szentségről, hitünk nagy és
szent titkáról. Ez az Úrnapi kör‐
menet értelme!
Gyuri atyánk köszöntötte a
múlt vasárnapon, Szenthárom‐
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ság vasárnapon elsőáldozáshoz
járult gyermekeinket, akik most
is az elsőáldozáskor használt fe‐
hér ruhában, nyakukban ke‐
reszttel vannak jelen a
szentmisén, az Oltáriszentség
előtt virágszirmot szórva és ha‐
ladva a körmenetünk részesei‐
vé is válnak.
Végül az atya felhívta a fi‐
gyelmünket arra, hogy a mos‐
tani Úrnapi ünnepünk és a
szeptemberben ránk váró Eu‐
charisztikus Világtalálkozó
nyomán segítsen bennünket az
Úr Jézus, hogy fontos legyen
számunkra az Ő jelenléte, a
szentáldozásban nekünk nyúj‐
tott kegyelme, ereje. Értsük meg
azt, hogy mielőtt mi igényel‐
nénk Urunk Jézus Krisztust, Ő
már rég igényelt és számításba
bennünket, mert itt maradt az
Oltáriszentségben. Ő mindig itt
van, de te meg én ott vagyunk
e Jézusnál? Jézus szentségi je‐
lenlétével felénk nyújtja szívét,
a segítségét, a kegyelmeit. Az
Ő szavai, igéi, Szent Teste és
Vére életünk meghatározó for‐
rása kell, hogy legyen számunk‐

ra.
Az Oltáriszentség világmére‐
tű, nagy ünneplésére készülve,
fedezzük fel az úr Jézust, újra
és újra az életünk és üdvössé‐
günk számára!

Érsekvadkert, 2021.
június 6.
Gyuri atya
prédikációj a alapj án,
Fotók: Kristók J.

Sarlós Boldogasszony
Sarlós Boldogasszony ünne‐ meg, amikor Szűz Mária (mé‐
pén, a római katolikus egyház hében Jézussal) meglátogatta
rokonát, az ugyancsak gyer‐
meket (Keresztelő Jánost) vá‐
ró Erzsébetet. Az ünnep litur‐
gikus neve ezért: „Szűz Mária
látogatása Erzsébetnél” vagy
latinul: Visitatio Beatae Ma‐
riae Virginis. A 13. századtól
július 2án tartották, egészen a
II. vatikáni zsinatig, amikor is
május 31re helyezték át.
Azonban néhány országban –
így Magyarországon is – nap‐
jainkban is július 2án ünnep‐
lik. S mivel ez a nap az aratás
kezdetének ideje, ezért ma‐
gyarul a Sarlós Boldogas‐
szony nevet viseli.
arról az eseményről emlékezik
A Boldogasszony megneve‐
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zést Szent Gellért püspök aján‐
lotta, így tisztelve a Szűzanyát.
A viszonylag kései ünnepet
könnyű a többi Mária ünneptől
megkülönböztetni: az aratás
patrónája Szűz Mária. A pap
megáldotta a szerszámokat, de
ténylegesen ezen a napon nem
dolgoztak. Az aratás az ünnep
másnapján, július 3án kezdő‐
dött. Sarlóval az asszonyok
arattak, és a férfiak kötözték a
kévét.
Most elevenítsünk fel né‐
hány, az ünnephez kötődő ese‐
ményt.
Szűz Mária Gábor arkan‐
gyaltól megtudta, hogy Erzsé‐
bet nevű rokona, aki korban
igen előrehaladott már, áldott
állapotban van. A Szűz szolgá‐
latával akarta őt segíteni, ezért
indult el hozzá. (Lk 1: 3956)
Erzsébet Áron családjából
való. Szűz Mária édesanyja
Szent Anna és Erzsébet édes‐
anyja, Eszméria édestestvérek.
Mária és Erzsébet tehát anyai
ági unokatestvérek voltak. Er‐
zsébetnek és Zakariásnak so‐
káig nem lehetett gyermeke.
Később megszületett gyerme‐
kük, Keresztelő János, Jézus
előfutára.
Tanuljunk a Szűzanyától ál‐
dozatos szeretetet. Segítsük

idősebb társainkat. Minél na‐
gyobb szeretetet gyakorlunk
valaki felé, annál értékesebb
lesz az áldozatunk. Szűz Mári‐
ának hosszú utat kellett meg‐
tennie, mire Erzsébet nénjéhez
ért, aki különösen rászorult a
szeretetére.[1]
Az ünnepet először a mino‐
riták tartották meg 1263ban,
majd a 14. században VI. Or‐
bán pápa rendelte el az egész
egyház számára, aki a nyugati
egyházszakadás napjaiban a
Látogató Szűzhöz könyörgött,
hogy töltse el kegyelemmel a
bajokkal küzdő egyházat, úgy,
ahogy látogatása boldogságot
hozott Zakariás (Erzsébet hit‐
vesének) házába.
Az örvendetes rózsafüzér
második titkának ünnepe. A
keleti egyházban másfél évez‐
rede ünneplik, a nyugatiban a
13. század óta. Szűz Mária Is‐
tenanya, s a rózsafüzér minden
egyes Üdvözlégyében ekként
tisztelik, s így minden más te‐
remtmény felett áll. A Szent‐
atyák is Istenszülőnek, illetve
Isten Anyjának nevezik a
Szűzanyát. Mária Krisztusnak
valóságos anyja, hiszen az ő
legtisztább véréből kapta em‐
beri testét, és nem az égből va‐
ló. Erkölcstanilag a felebaráti

A vadkerti templomtorony
A vadkerti templomtorony hívogat misére.
Rajta kereszt, szinte ragyog... Hát, elmenni kéne!
Ott szeretnek... Ott ölelnek a mennyei karok...
Beszél Atyám... Néven szólít... Sietve indulok....
Benn, a házban igéje szól... S áldozik a gyermek...
Megoldódnak súlyos láncok, lehullanak terhek...
Megcsókol a szent ostyában Jézus, Örök testvér...
Lázas szívbe költözik be, s az, onnantól nem fél...
Ó, hogy zeng ottan az ének, hisz a lelkek égnek...!
Porhüvelyekből, menny felé szállva mind. De szépek!
Dicsőít az ember ajka, s hozzá borul a szív...
Boldog érzés, hogy Isten vár... De boldogabb, hogy hív...
A vadkerti templomtorony messze-messze látszik...
Számomra szebb nincs e tájon... Nekem nincs szebb másik...
Falumban, ha misére a harangok jeleznek...
Megindulnak sietősen az egyszerű szentek.
(Babik Erzsébet)

szeretetről tanúskodik a máso‐
dik titok.
Ez a Mária ünnep a múl‐
tunkban gyökeredzik. Mint
magyar neve is mutatja, a sar‐
lós Boldogasszony ünnepéhez
fűződő hagyományok javarészt
a búzaaratással függnek össze.
A 18. században még az asszo‐
nyok arattak sarlóval, s a férfi‐
ak kötözték a kévét. Ez vallási
értelmezésben összecseng az‐
zal, hogy amit Szűz Mária le‐
arat, azt a fia összegyűjti, és el‐
választja a búzát az ocsútól
(értsd: ítélkezik az emberek fö‐
lött).
Hasonlatos a mennyeknek
országa az emberhez, a ki az ő
földébe jó magot vetett; de mi‐
kor az emberek alusznak vala,
eljöve az ő ellensége és kon‐
kolyt vete a búza közé, és el‐
méne. Mikor pedig felneveke‐
dék a vetés, és gyümölcsöt ter‐

me, akkor meglátszék a kon‐
koly is. A gazda szolgái pedig
előállván, mondának néki:
Uram, avagy nem tiszta magot
vetettéle a te földedbe? hon‐
nan van azért benne a kon‐
koly? Ő pedig monda nékik:
Valamely ellenség cselekedte
azt. A szolgák pedig mondának
néki: Akarodé tehát, hogy el‐
menvén, összeszedjük azokat?
Ő pedig monda: Nem. Mert a
mikor összeszeditek a kon‐
kolyt, azzal együtt netalán a
búzát is kiszaggatjátok. Hagy‐
játok, hogy együtt nőjjön mind
a kettő az aratásig, és az aratás
idején azt mondom majd az
aratóknak: Szedjétek össze
először a konkolyt, és kössétek
kévékbe, hogy megégessétek;
a búzát pedig takarítsátok az én
csűrömbe. (Mt 13,24–30)
(NET cikk)

Egyházközségi hírek
Június 29én, kedden lesz Szent
Péter és Pál apostolok főünne‐
pe, szentmisék reggel 7 órakor
és este 7 órakor lesznek.
Július 2án pénteken Mária
látogatását Erzsébetnél, Sarlós
Boldogasszonyt ünnepeljük. Ez
az Érsekvadkerti Kalász Egye‐
sület ünnepe. Az este 7 órakor
kezdődő szentmisét a Kalász
Egyesület élő és elhunyt tagja‐
iért mutatjuk be.
Ezen a napon lesz július hó‐
nap elsőpénteke is, délelőtt a
szokott módon meglátogatjuk
otthonunkban az idős – beteg
testvéreket a szentségekkel.
Július 4én vasárnap lesz az
úgynevezett Péterfillér gyűjtés
a szentatya karitatív céljaira.
A tervek szerint és amennyi‐
ben az időjárás engedi Szent
Joakim és Szent Anna ünnepe
előtti szombaton, július 24én
a temetői Szent Anna Kápolná‐
nál mutatjuk be a szentmisét es‐
te 7 órai kezdettel. A szentmise
végén az unokáikkal jelenlévő
nagyszülőket külön áldásban
részesítjük.
Július 31én, szombaton lesz

Loyolai Szent Ignác ünnepe,
községünk fogadalmi napja. Az
ünnepi szentmise este 7 órakor
lesz.
Tájékoztatjuk a Kedves Test‐
véreket, hogy a járvány helyzet
kedvező alakulására tekintettel
a vasárnapi szentmisén való
részvétel kötelezettsége alóli ál‐
talános felmentést püspök atya
visszavonta. Ez azt jelenti, hogy
vasárnap kötelező szentmisén
részt venni! Ez alól, csak ha va‐
laki beteg abban az esetben van
felmentve.
Szentmisék rendje templo‐
munkban: Szombaton este 7
órakor vasárnapra elővételezett
előesti szentmisét tartunk, va‐
sárnap reggel 8 óra és délelőtt
fél 10 a szentmisék időpontja.
Hétköznapokon hétfő, kedd,
szerda reggel 7 órakor, csütör‐
tökön és pénteken este 7 órakor
vannak a szentmisék.
Pusztaberkiben vasárnap 11
órakor van szentmise.
A szentmiséken a maszk
használata továbbra is kötele‐
ző, áldozni csak kézbe szabad.
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Elsőáldozás 2021
Máj us 3 0 . , Sz entháromság vasárnapj a kettős ünnep volt

Hutka Hanna, Kramlik Kornél, Németh Sz onj a, Mag

egyház köz ségünkben, hisz a csoportképen látható 21

Paris O livér, Sorbán D ániel, Sz abó Ádám, Vicz ián O li

kisgyermek  B elucz ki Panna, B icskei B oglárka, B oda

vér, Sági Sz abolcs Áron, Mencz el Milán  elősz ör ekkor

B ence, Kristóf Sz ebasz tián, Maglódi István János, O r

vette magához Krisz tus Testét. Kész ültek is rá, és vár

sós Regina, Taj ti Hunor, Tomori Regina, Zemeny B en

ták ez t a pillanatot, amiről az általuk felolvasott sz ent

j ámin, B aláz s Gábor, B oda B oglárka, C seman Patrik,

írási sz akasz , a z áró sorokban könyörgések, az ősz inte
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gyereksz áj i megnyilatkoz ások egyaránt alátámasz tanak.

Gyerekszáj az elsőáldozásról:
• B oldog voltam, hogy az Úr testét magamhoz vehettem.
• Ö rülök, hogy magamhoz vettem Jéz us testét és áldoz 
hattam.
• Ö rültem, hogy találkoz tam Jéz ussal.
• Féltem, de j ó volt, hogy Jéz us beköltöz ött a sz ívembe.

hogy a vírushelyzetre való tekintettel a viselt maszkjukra is az
Oltáriszentséget hímeztették. Íme a versrészlet:
„Ezen az ünnepen Én is azt kívánom,
Ami a legnagyobb öröm ezen a világon.
Legyen az Úr Jézus Szívetek lakója,
Mindenféle rossztól Védelmezze, óvja.
Jöjjön el hozzánk is, kis szívünk úgy várja,
Legyen Ő mindnyájunk Szerető királya."

• Iz gultam egy kicsit, beköltöz ött Jéz us a sz ívembe.
• Nagy örömmel vártam az elsőáldoz ást, nagyon j ó volt.

Egyetemes könyörgések

Gyerekszáj az első gyónásról:

met, és mindig tisz tasz ívűek maradj unk!

Add Urunk, hogy megőriz z ük a megsz entelő kegyel

• Iz gultam, de utána örültem, hogy tisz ta lett a lelkem.
• Nagyon iz gultam, de a végén megkönnyebbültem. Ö rü
lök, hogy gyónhattam.
• Ö rültem, hogy Jéz ussal találkoz tam és megbocsáj tot
ta a bűneimet.
• A gyónás nagyon j ó volt. A végén Ági nénitől kaptam
egy keresz tet.

Add Urunk, hogy a sz entáldoz ás által gyarapodj unk
az Úr Jéz us sz eretetében!
Add Urunk, hogy növekedj ünk bölcsességben és ked
vességben Isten és az emberek előtt!
Add Urunk, hogy sz üleinknek öröme telj ék engedel
mes és j óra törekvő életünkben!
Mi édesapák, a felelősségtudat és a bátorság kegyel

• A gyónás nagyon j ó volt. Most j ól vagyok.

mét kérj ük Tőled Urunk, hogy ez által gyermekeink ró

• Nagyon féltem tőle, de j ó volt. Nem tudtam, hogy ilyen,

lunk olvashassák le,

de nagyon j ó.

keresz ténynek lenni!

• Megkönnyebbültem, hogy megsz abadultam a bűntől.

hogy mit j elent a mai

korban

Az t a kegyelmet kérj ük Tőled, Urunk, hogy minden

Ö rültem, hogy Isten megbocsáj totta bűneimet.

elsőáldoz ó családj a a j övőben minden vasárnapot úgy

• E lmondtam bűneimet és megtisz tultam. Isten meg

értékelj en, mint a mai napot!

bocsáj totta bűneimet.

Érsekvadkert, 2021. május 30.

• Tisz ta lett a lelkem, j ó érz és volt.

Az elsőáldozók

Örömüket jelzi számunkra a köszöntőjük néhány sora és az is,

Fotó: Kristók J
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Útravaló - Hegyi Camino I. rész
Nagyon pörög az élet a mai világban.
Kapaszkodókat, iránytűket keresünk, hogy
eligazodhassunk az életünk útvesztőiben.
Fontos, hogy újra és újra tudjunk megállni
és elgondolkodni azon, hogy mi igazán

fontos az életünkben. Jó példaként szolgál
erre Urunk színeváltozásának ünnepe,
amikor Jézus három tanítvánnyal felment
egy hegyre, és ott színében elváltozott
előttük. Megmutatta ezzel nekik azt a
világot, a dicsőségét, amiben Ő él. Nem
véletlenül mondták a tanítványok: „Uram,
jó nekünk itt lenni.”
Azt is tudjuk az Ószövetségből, hogy
Mózes is felment egy hegyre, ahol Istennel
találkozott. Megkapta tőle az instrukciókat,
parancsokat, törvényeket, amelyekhez ha
tartja magát, akkor boldog lesz az élete.
Amikor lejött a hegyről, tudta mit kell
tennie.
A sorozatunk hátra lévő részeinek az a
célja, hogy hasonló élményekkel
gazdagodjunk, mint Mózes és a három
tanítvány.
Induljunk el most mi is egy hegyre,
találjuk meg Istent életünkben és
önmagunkban. Fontos az indulás
elhatározása, mert csak akkor fogok
elindulni egy túrára vagy zarándoklatra,
ha azt elhatároztam és akarom is. Amíg
bizonytalankodok, addig nem fog történni
semmi. Ahhoz, hogy lelkiekben is
növekedni tudjak, nagyon fontos az
elhatározás és a tenni akarás.

Az indulást mindig megelőzi, hogy
eldöntsem, mit viszek magammal a hegyre.
Mindent, ami jó volna, ha velem lenne a
két hetes utam során, nem vihetek
magammal. Valamiről le kell mondani,

kapcsolatra.
Érdemes számba venni: miből szakadok
most ki. Mit hagyok abba, hogy imádkozni
tudjak? Mit hozok magammal? Mi mocorog
a lelkemben? Tudatosodjék bennem, hogy
meg kell érkeznem testben és lélekben is,
hogy koncentrálni tudjak a csúcsra, ahová
fel akarok érni.
Induláskor aztán teli vagyok örömmel,
lelkesedéssel. Vidáman nézem a tájat,
gyönyörködöm a természetben. Ám
rövidesen jönnek az emelkedők. Kezd
feszülni a vádlim. Lassulok. Izzadok és
szaporábban veszem a levegőt. Aztán
„leesik”, de hiszen egy hegycsúcsra akarok
felérni! Vágyom a gyönyörű kilátásra a
hegytetőről, de kevésbé vágyom az
erőfeszítésre, a küzdelemre, ami odavezet.
Nem is lesz olyan könnyű ez a túra. A célt
sem látom még, túl messze van. Megijedek,
elbizonytalanodok. Hogy fogom én ezt
kibírni? Be kell lássam, az élethez
hozzátartozik a küzdelem, a baj ugyanúgy,
mint az öröm. A kérdés, hogyan élem meg,
hogyan viszonyulok hozzá? Most
eldöntöttem, hogy az emelkedő okozta
nehézségeket felajánlom azért a célért,
hogy olyan súlyú legyen a hátizsákom, amiért elkezdtem ezt a zarándokutat.
amit végig is tudok vinni utam során. Egyes
Találkozásaim könyvrészlet;
vágyakról is le kell mondani, ami adja az
ürességet és szabadságot, amelyben tér
Fotó: Urbán E.
nyílik az Istennel való bensőséges
folytatás a II. részben
Gyermekkoromban a nya‐ lunk magunk után a kony‐ testvéreinkkel, már va‐
ralás eggyé vált nagyma‐ hában. Másra már nem is rázslatos volt számunkra.
mámmal és a falusi élettel. emlékszem.
Rengeteget
játszottunk,
Általában az összes unoka
A nyaralás azzal kezdő‐ nevettünk. Pillanatok alatt
együtt érkezett meg a falu dött, hogy nagyanyám beilleszkedtünk az ott élő
szélén álló házba. Öt lány. mindenkitől elvette a váro‐ falusi gyerekek világába
Unokatestvéremék
hár‐ si ruhát, gondosan össze‐ is, befogadtak maguk kö‐
man, mi ketten a nővé‐
zé.
remmel. Nagyon szeret‐
Kedvenc játékunk volt
tünk ott lenni mindnyájan.
például, hogy a ház mellé,
Azok a nyarak a szabadsá‐
mi lányok sárkunyhót épí‐
got jelentették számunkra. hajtogatta, majd betette a tettünk. Nem túl nagyot,
Nagyanyánk akkor még tisztaszobában álló hatal‐ pont akkorát, hogy kíván‐
járt a téeszbe, illetve mas ládába. Mindegyik csivá tegyük a fiúkat. Az‐
ahogy ő nevezte, a cso‐ unokájának adott pacskert, tán felmásztunk a padlás‐
portba, s mi a magunk urai sváb szoknyát, blúzt. Na‐ ra. Faszerkezetes ház volt
voltunk egész nap. Azt te‐ gyon szerettük ezeket a ru‐ nagyanyámé, a padlás vé‐
hettünk, amit csak akar‐ hákat. Jóval kényelmeseb‐ gén két ablakkal. A pad‐
tunk. Bizonyos határok bek is voltak, mint az ak‐ lásról rá lehetett látni a
ugyan ki voltak jelölve, de koriban divatos dzsörzé sárkunyhóra.
Amikor
ezek kimerültek abban, darabjaink.
megérkeztek a fiúk, az ab‐
hogy mindenkinek tiszte‐ A nyár maga volt a ka‐ lakból sárgolyó zápor fo‐
lettudóan köszönünk, nem land. Eleve az, hogy gadta őket. Dobáltunk vi‐
bontjuk le a házat, elpako‐ együtt voltunk az unoka‐ dáman, kacagva. Bizton‐
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Szent László üzenete

reállítása volt. Keresztény uralkodóként
azt írja a montecassinói apátnak, hogy ő
magát szegény, nyomorult bűnösnek tart‐
ja. Kéri, hogy imádkozzon érte, mert na‐
gyon nehéz olyan világi hivatásban élni,
mint a királyság.
Szent László élete nemcsak erő, hanem
odaadás is: a mogyoródi csatában ruhát
cserél bátyjával, hadd higgye az ellenség,
hogy ő a vezér, őt öljék meg inkább. Lász‐
ló nagylelkű is: unokatestvére, a korábbi
király, Salamon áskálódásait újból és új‐
ból megbocsátja, majd szabadon engedi a
visegrádi várból.
Mit üzen nekünk ma Szent László ki‐
rály? Hogy maradjunk keresztények és ma‐
gyarok! Isten ajándéka, hogy őseink meg‐
tértek. Merjünk büszkék lenni keresztény
nemzeti értékeinkre, legfőképp magyar
szentjeinkre.
Ezen kívül Szent Lászlónak ma is élő,
speciális üzenete: szükség van hitvalló ma‐
gyar férfiakra. Ma is kellenek a hősök és
szentek a rendkívüli helyzetekben és hét‐
köznapokban is (családapák, papok, szer‐
zetesek, politikusok, üzletemberek, gaz‐
dák stb.), akik az evangéliumi értékek alap‐
ján gondolkodnak, beszélnek és cseleksze‐
nek.

A „középkor legnépszerűbb szentje Lász‐ ménykép tökéletes megtestesítője. Három
ló” gondolattal kezdte győri prédikációját alkalommal is hadba száll az ország védel‐
püspök atyánk Győrben, tavaly június 27 mében.
én. Nézzük most meg, hogy miért is a
Egyes történészek szemére vetik kemény
legnépszerűbb szentünk? A magyar nép
áhítatos, távolságtartó tisztelettel tekint
Szent Istvánra, de az a krisztusi ideál,
amit ő állított, még nagyon új és magas
követelményeket támasztó a nép számára.
Szent Imrét csodálta, de az ő szűzi életál‐
lapota és életáldozata mintha a csak külön
erre hivatottaknak szólna. Azonban Lász‐
lót mindenestül a magáénak érezte a ma‐
gyar nép. Ő lett a szent magyar király
ideálja. A középkori templomokban az ő
képével találkozunk a legtöbbször.
Érdemes felidézni az életét. A Szent Ist‐
ván ellen lázadó Vazul egyik fiának, a
száműzetésben élő Béla hercegnek és Ric‐
heza lengyel királylánynak házasságából
született, 1046 táján. A mintaszerű katonai
és lovagi nevelést, valamint az országkor‐
mányzói elveit apjától kapta. A mélyen val‐
lásos, katolikus hitre anyja vezette rá. 1077 törvénykezését. Jó tudnunk, hogy nem il‐
ben lett magyar király, és a Szent Istváni lik a 21. századból nézve ítéletet alkotnunk
művet folytatva, az országot megszilárdí‐ egy középkori királyról. Szigorú törvénye‐
(2020. július 1 2. KÉ)
totta a keresztény hitben. László a keresz‐ inek oka az anarchia felé tartó közállapo‐
tény férfi ideálja. A középkori lovagi esz‐ tok megfékezése és a törvényesség hely‐
ságban voltunk, tudtuk, az egyenes tartásban rej‐ éreztük, ha mehettünk, da‐
hogy sosem mernének vis‐ lett. Magasra emelt fejjel, gadt a mellünk a büszke‐
szadobálni, mert ha sáros egyenes derékkal lépeget‐ ségtől, hogy ránk bízták Keresztelések:
11. Jusztin Veronika Mária
lesz a ház fala, nagyanyám tünk. Aki tökéletesre fej‐ ezt a feladatot. Vittük a
(Jusztin Péter  Horváth Dorottya)
agyoncsapja őket.
lesztette a technikát, a két lisztet, odaadtuk a péknek,
A játék mellett feladata‐ karján is tudott egyegy s ő adott érte egy kenyeret. 12. Makó Nazira Edina
Boldogan cipeltük haza a
ink is voltak természete‐ kosarat vinni.
(Makó Balázs  Berki Edina)
sen. A mi dolgunk volt ös‐ Az udvaron kerekes kút háromkilós, számunkra 13. Szabó Mihály
szeszedni a tojást a széna‐ állt, a kút mellett nagy dé‐ óriási kenyeret. A csarnok‐
(Szabó Zoltán  Gemerová Xénia)
padláson. Felsöpörtük a zsa. Ezt minden este tele‐ ba elmehettünk tejért. 14. Vitéz Réka
tyúkudvart minden este. húztuk vízzel. Másnapra Kannába hoztuk, óvatosan
(Vitéz Zoltán  Tóth Szilvia)
Igazi kaland volt. Sokszor szépen megmelegedett a lépkedtünk, ki ne löttyen‐ 15. Őszi Dávid
menekültünk sikoltozva a víz. Este abban fürödhet‐ jen a tej.
(Őszi Dávid  Kovács Szilvia Veronika)
Megtanultunk
főzni, Házasságkötések:
kakas vagy a pulyka elől. tünk. Szappan, minden
Csalánt szedtünk a ka‐ nélkül, mert utána ez volt a mosni, háztartást vezetni. június 5.
csáknak. Sarlóval kellett locsolóvíz.
Gondosan Nagyon sokat jártunk a
Fábián László  Mrekvicska Rita
levágni. Kesztyűt húztunk, meglocsoltuk a növénye‐ mezőkön, gombáztunk az június 19.
de az igazán bátrak csu‐ ket. A kert megtermett erdőn, halat fogtunk a pa‐
Szabó Gellért  Nagy Boglárka
takban.
pasz kézzel tépték. Rájuk minden szükségeset.
Temetések:
Esténként fáradtan zu‐
az összes gyerek felnézett.
Az emberek abban az
25. Valent János (1942)
Nagyanyám megtanítot‐ időben a téesztől sok jöve‐ hantunk az ágyba. Ha be‐
26. Szabó Istvánné Dulai Mária (1941)
ta nekünk, hogyan kell a delmet természetben kap‐ hunyom a szemem, ma is
27. Pribeli István (1957) (Pusztaberki)
fejünkön a kosarat vinni. tak. Például lisztet. S a hallom a szalmazsák zize‐
Szalmával kitömött koszo‐ lisztet kenyérre váltották. gését, a tücsök ciripelését, 28. Bicskei Józsefné
Záhorszki Rozália (1930)
rút, párnát tett a fejünkre. Ez is a mi külön lehetősé‐ nagyanyám szöszmötölé‐
29.
Boda Károlyné
A kosaraknak volt alul kis günk volt, hogy elmehet‐ sét a szomszéd szobában.
Szarvas Erzsébet (1942)
karimája, az pont ráült erre tünk a pékségbe a csereke‐ (Bozó Zsuzsanna cikke
30.
Guba Sándor (1941)
alapján)
a párnácskára. A siker titka nyérért.
Kiváltságnak
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Szentmiseszándékok
Július
1. csütörtök  Boda István, felesége Csillag Anna 6.
évforduló, szüleik, élő és elhunyt családtagok
2. Péntek  Élő és elhunyt KALÁSZ tagokért
3. Szombat  Kristóf Sándor, édesapja, a család élő és
elhunyt hozzátartozóiért
 Pálinkás Istvánné Dósa Erzsébet
2. évforduló, férje,
élő és elhunyt hozzátartozók
 Boda István 25. évforduló, Kovács és Boda
család halottai és Halaj Gyula
4. Vasárnap 
5. Hétfő

6. Kedd

7. Szerda 
8. Csütörtök 
9. Péntek  Kristók János, apósa Mrekvicska József,
felesége Csillag Mária, vejük József,
Pálinkás István, felesége és a Vitéz család
halottaiért
10. Szombat  Czinege János, felesége Híves Borbála,
szülei, testvérei, nagyszülők és
hozzátartozók
11. Vasárnap  Pistyúr Gábor 15. évforduló, szülei, testvére
János, élő és elhunyt hozzátartozók
 Konopás Istvánné Nagy Ilona, férje, szüleik,
élő és elhunyt családtagok
12. Hétfő

13. Kedd

14. Szerda 
15. Csütörtök 
16. Péntek 
17. Szombat  Kosztrihán Józsefné, férje, fiai, a Kosztrihán
és Erdős család élő és elhunyt tagjaiért
18. Vasárnap  Urbán és Gresina család halottaiért, valamint
vejük Temela János
19. Hétfő

20. Kedd

21. Szerda 
22. Csütörtök 
23. Péntek 
24. Szombat 
25. Vasárnap  Urbán István, felesége Csernák Mária, Koza
József, felesége Nagy Erzsébet, szüleik,
vejeik János és István és hozzátartozók
26. Hétfő

27. Kedd

28. Szerda 
29. Csütörtök 
30. Péntek 
31. Szombat 

Vallomás

„Aznap alkonyatkor így
szólt hozzájuk: Keljünk át a
túlpartra. Erre elbocsátották
a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában.
Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a
hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az mármár megtelt. Ő a
bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették: Mester –
kérdezték –, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Erre fölkelt,
parancsolt a szélnek és utasította a tavat: Csendesedj! Némulj
el! A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult:
Miért féltek ennyire? Nagy félelem fogta el őket: Ki ez 
kérdezték egymástól , hogy még a szél és a víz is
engedelmeskedik neki?” (Mk 4, 3541)
Jézus példabeszédeket használt, még tanítványai körében is.
Hogy ne értsék a kívülállók? De hiszen maguk a tanítványok
is állandóan magyarázatot kértek tőle! Eszerint ők sem értették
a tanítást? Amikor megkapták, földerültek a szívük mélyéig,
majd a derültség lassacskán homályosodni kezdett bennük,
míg újra nem értették a Mestert.
Vajon nem úgy voltake ők is, mint mi, akik évtizedek óta
lapozgatjuk, olvasgatjuk, sőt, sokszor értegetjük is Mesterünk
szavait – egyegy szikra után még ujjongunk is magunkban,
aztán egyszer csak hopp, a megértés fénye halványulni kezd
bennünk. Addigaddig, amíg újra el nem kap bennünket a
megszokott értetlenség.
Korunkban különösen ki vagyunk téve ennek. Napjaink
„kultúrája” a zaj, sőt, a ricsaj kezdve az ún. koncerteken. A
tombolás tombolása idegtépő hang és fényhatásokkal. Öreg
barátom szerint a mai idő szellemi egysége a haláltánc, amit a
kultúra helyett (globálgazdiék) a Föld minden népével
járatnak, akik rég nem értik, hogy miért? Ezért már nem is
kérdeznek, csak járják.
A tanítványok érezték a helyzetet, de nem tudták megérteni,
még magyarázni sem, noha fölfogták az eszükkel, ám tudásuk
rögtön semmivé vált, mert „az eszükkel” próbálkoztak, s nem
a hitükkel. Márpedig vannak dolgok, melyek ésszel
fölfoghatatlanok, csakis hittel lehet megközelíteni őket. Hit
nélkül ugyanis csonkák vagyunk: nem igazi, nem teljes
emberek.
A tanítványok mindent megkaptak Mesterüktől,
mondhatnánk, a hitet is, ha szavuk képes volna kifejezni az
Istenember viszonyt, tehát a hit lényegét, amit majd Péter
mond ki Jézus háromszori kérdésére: „…Simon, Jóna fia,
szeretsze engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is
megkérdezte tőle: Szeretsze engem? Ezért ezt mondta neki:
Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus
ezt mondta neki: Legeltesd juhaimat!” (Jn 21,17)
Ez a szívből szóló, őszintén megrendült vallomás hiányzik
korunkból, s ennek kórusa szüntetné meg a mai,
reménytelennek mutatkozó (és médiavezérelt) világválságot.
(Czakó Gábor cikke alapján)
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