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A HÉTKÖZNAPI KERESZTÉNYSÉGRŐL

Amikor a nagy indiai költő, Rabindranath Tagore a múlt szá-
zad első felében beutazta Európát, azt írta rólunk, hogy
Európában vasárnapi kereszténységet talált és hétköznapi

pogányságot.
Valóban, ha belegondolunk: díszes templomaink vannak, ben-

nük szentjeink szobrai találhatók díszes palástban, átszellemült
arccal az ég felé tekintve. Különösen vonatkozik ez a Szűzanyát
ábrázoló szobrokra, képekre. De otthonainkban hangol bennünket
valami Isten felé? Konyhánkban, szobáinkban jelzi valami vallá-
sosságunkat?

Amikor Tagore hazánkban járt, a vasárnapokat még általánosan
megünnepelték, mégis nagy kontrasztot érzett a más kultúrkörből
érkező idegen a keresztény tanítás magasztossága és a hétközna-
pi élet között. 

Tapasztalhatjuk, hogy vallásosságunk legtöbb esetben kiürese-
dett, a vasárnapi szentmisén való részvételre szűkül le, s még jó,
ha legalább erre hagyunk időt!

Hetente hat hétköznap van és csak egy vasárnap, sőt az Úr nap-
jának megszentelése legtöbbször a szentmise szűk egy órájában
realizálódik – vagyis a hét 168 órájából egyre szűkül – a többi
már átcsúszik a profán szférába.

Igen! Ez jellemző sajnos a mai társadalomra. Nem tudunk ün-
nepelni! A ma embere még azt az időt is sajnálja, amikor a temp-
lomban közel kerülhetne Istenhez, s így nem is lesz rendszeres
templomba járó.

Legtöbben ennek ellenére papíron katolikusnak vallják magu-
kat. Ha az ilyen embertársaink el is mennek a templomba, csak
misehallgatóként vannak jelen, s nem, mint a szertartásban részt-
vevők, az eucharisztiában részesülők.

Mi van a hétköznapokon? Mit tapasztalunk? A munkahelyeken
a neoliberális eszmeiség tombol. Győzd le a másikat, te légy az
első! Ne törődj a mások bajával, ne sajnáld a kirúgottakat, mert
nagyobb lesz az esélyed az előbbre jutásban! Ebben a nagy tüle-
kedésben nincs helye a szolidaritásnak, az empátiának és termé-
szetesen nincs helye az Istennek sem.

Pedig Isten ott akar lenni mindennapjainkban is. „Boldog az a
nép, mely tud ünnepelni” énekli a zsoltáros, de mindjárt hozzá
teszi: „a te arcod fényében járni-kelni”. Járni-kelni az Istenre
figyelve akkor is, ha nincs ünnep. 

Jézus úgy tanítja, hogy szüntelenül kell imádkozni. Az imádság
a lélek lélegzetvétele.  „Akár  esztek, akár isztok, vagy bármi mást
tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek” – figyelmeztet Szent
Pál bennünket.

Tehát akármit tevékenykedünk: iskolában tanulva, számítógép
előtt dolgozva, szántóföldön a traktoron ülve, gyárban a szalagsor
mellett koncentrálva, a szőlőben, vagy a favágás közben is vallá-
sosnak kell lennünk.

Bárki felteheti a kérdést: de hogyan? Hiszen nincs se időnk, se
helyünk imádkozni! Isten nem kér tőlünk lehetetlent. Nemcsak
teljes magányban, letérdelve, összetett kézzel lehet imádkozni. A
lényeg, hogy igyekezzünk mindennap Isten erőterében élni!
Mielőtt valami tevékenységbe kezdünk, pár szóval kérjük Isten
segítségét, s ha befejezzük a munkát, hálásan köszönjük meg a
kegyelmét, hogy megtehettük, amit elterveztünk. 

Valamennyiünk kezdheti reggel imádsággal a napját és fejezhe-
ti be este. „A hétköznap hétköznapi alkalmat ad a kereszténység
átéléséhez” – írta Sík Sándor. Aki meg akarja valósítani életében
a kereszténységet, az a hétköznapokban is valósítsa meg.

„Azt mondom nektek, lélek szerint éljetek! A lélek gyümölcsei:
szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelíd-
ség, önmegtartóztatás” – figyelmeztet bennünket Pál apostol.

A „lélek szerinti életet” csak a hétköznapokon tudjuk megvaló-
sítani. Nem mások ezek, mint az ember és ember közötti kívána-
tos magatartás normái. A helyes magtartáson túl ki kell alakítani
a helyes életformát, életstílust is. Ne felejtsük el, hogy a helyes
életstílus ugyanakkor tanúságtétel is.

„Amit a legkisebb testvéreim közül egynek is tettetek, velem tet-
tétek.” – mondja az Úr. Vagyis nem nagy, hősies dolgokat kell
tennünk, hanem apróságokat. Vegyük észre a bajbajutott ember-
társainkat és segítsünk nekik. Lakóhelyünkön, ha a szomszédunk
idős, nehezen mozgó ember, télen takarítsuk le a járdájáról a
havat, ha boltba megyünk, kérdezzük meg, hogy mit hozhatunk
neki. Vagyis kimondhatjuk, hogy egyszerű dolgok is megmutat-
hatják keresztény voltunkat. Az idős ember hálát rebegő szavai
Krisztus szavai.

Legyen egyik életeszményünk a szelídség. Higgyük el, hogy a
haragtól kiáltozó embert is le tudjuk csendesíteni, józanságra
terelni egy szelíd mosollyal.

A keresztény ember erénye kell, hogy legyen a békítés, ami
szintén Istennek tetsző cselekedet. Ha ínséget szenvedőt látunk,
adakozással segítsük őt, de ezt Szt. Miklós példájára titokba te-
gyük, mert Isten ezt is látja.

Lehetőségeink szerint ápoljuk a rászorultakat, látogassuk meg
a kórházban levő szomszédunkat, rokonunkat: az ő hálálkodásuk
Jézus szava, köszönete.

Felmérések kimutatták, hogy családokon belül hány órát fordí-
tanak egymásra, hány órát beszélgetnek egymással. Döbbenete-
sen keveset: 1,5 órát. Beszélgetni kellene a gyermekeinkkel is,
mert különben csak a haverokkal tárgyalják meg azokat a problé-
mákat, amelyeket a szülőkkel kellene megbeszélniük. Hány eset-
ben áll elő az a helyzet, amikor a szülő inkább a tévé elé ülteti le
a gyermekét, hogy ne zavarja őt a pihenésben. De milyen szülők
lesznek a tévé által nevelt gyerekekből? Higgyük el, a család
közös beszélgetése az igazi pihenés. 

Fájdalmas látni egyes családoknál a falra erősített „üzenő-
táblát”. Ez mutatja, hogy nincs igazi szerető kapcsolat a házastár-
sak között, a szülő és a gyermek között.

Nem lenne emberibb és Istennek tetszőbb az esti szóbeli „eliga-
zítás”? Megbeszélés, ami részben beszámoló, de tartalmazhatja a
„gyónást” is, elmondva mit mulasztottunk el, kit bántottunk meg,
s ezt zárja le a megbocsátó, kibékülő közös ima.

Végezetül álljon itt előttünk Székely János püspök gondolata
az élet kihívásaival szemben: „a mi utunk ugyanaz kell, hogy
legyen, mint Krisztusé: a szűk ösvény, a szeretet és az igazság
útja, amely maga az élet, és amely az élet teljességére vezet”.

Tölgyes József
középiskolai tanár
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Katolikus Karitász segélyosztása

Atavasz végi, nyár eleji
árvíz és a viharos időjá-
rás hazánkban nagy

károkat okozott. Az északi
országrészben többet, de falva-
inkban is sok ház megrongáló-
dott, kémények, tömésfalak
omlottak le. A miklósi temp-
lom toronysisakjának lemeze-
lését bontotta meg az orkán
erejű szél május 16-án, lesza-
kítva a párkányzat egy részét
is.

Az árvízkárok enyhítésére a
katolikus egyház is templomi
gyűjtést szervezett, hogy jó
szándékú perselyadománya-
inkkal segíthessük a nálunk is
többet szenvedőket.

A Katolikus Karitász a terü-
letünket is felkereste segélyak-
cióival. Bagyarik Ildikó, az
egyházmegye siófoki körzeté-
nek karitász főszervezője fel-
kért bennünket, hogy próbál-
juk megszervezni falvainkban
is a karitász összekötők háló-
zatát. Miklósiban, Kárában,
Szorosadon, Zicsen, Török-
koppányban, Somogydöröcs-
kén, Kapolyon és Kerekiben
sikerült találnunk egy-egy
élelmiszerosztás lebonyolítá-
sában segítő, a szervezéshez és
a kapcsolattartás miatt a szá-
mítógéphez is értő katolikus
hívőt. A többi falunkban a
segítőkészség hiánya, vagy a
problémázgatás miatt lemarad-
tak a rászorulók az első segély-
csomagokról.

A szeretetszolgálatban való
részvétel sokszor nem hálás
feladat. Hiába akar segíteni
tiszta szívvel valaki, a minden-
ki által igazságosnak gondolt
elosztás nemigen valósítható
meg. Többen nehezményez-
ték, hogy olyanok is kapnak
segélyt, akik a templomot
messze elkerülik, s a maguk
szegényei, mert kevés jövedel-
müket is a kocsmába viszik,
vagy elfüstölik.

A valódi rászorultságot
igyekszünk nézni, ezért az
egyedül élő, kis jövedelmű
özvegyeket, időseket, vagy a
több gyermeket nevelő nagy
családosokat, a saját hibájukon
kívül munkanélküliséggel
küszködőket igyekszünk tá-
mogatni. Bízunk benne, hogy
a rendszer egyre jobban ala-
kulni fog, egy-egy élelmiszer-

osztás tanulságait figyelembe
vesszük a legközelebbi kari-
tász segítség elosztásánál.

A segély nem mindenkinek
jár, a névsor sohasem végle-
ges. Sőt, örüljön az, aki nem
szorul rá mások adományára,
ha ő tud segíteni. A segélyszer-
vezet nevében is jelzi, hogy a

katolikus egyház működteti,
aktivistái önzetlen munkától
vissza nem riadó keresztény
önkéntesek. Gyakran ők „kol-
dulják össze” az adományokat,
csomagolják, szállítják. Jel-
zésként igyekszünk az élelmi-
szerek osztását a templomaink
mellett végezni. Falvainkban

június 14 és 16 között meg-
rendezett tartós élelmiszer-
osztáson több faluban
Bagyarik Ildikón kívül tevé-
keny segítőként a siófoki
ferences Rita nővér is jelen
volt apácaruhában. A legtöbb
helyre igyekszünk mi is
elmenni ilyenkor.

Mi tagadás, jólesne, ha min-
denki legalább megköszönné
az adományokat az önkéntes
segítőkön keresztül. Alkalom-
adtán arra is figyelne, hogyan
tudna ő is segíteni másokon,
akár a nálánál jobban rászoru-
lókon, vagy a templom körül.
Egy-egy levélsöpréshez, taka-
rításhoz, díszítéshez igazán
nem kell nagy jövedelem. S
akkor tán abból a régi igazság-
ból is megérezne valamit,
hogy „jót tenni jó”.

Jenő atya

„Máriát dicsérje lelkünk”
Mátraverebélyen idén augusztus 13 és 15

között több mint húszezer ember énekelte ezt a
Mária-éneket. Köztük mi, miklósi hívek is,
akik a Szűzanya köszöntésére Nagyboldog-
asszony napján kora reggel keltünk útra e távo-
li zarándokhelyre.

Sokan először jártak itt, s az első nagy
élményt a hívő sereg sokasága, és a gyóntató-
székek előtt álló, megtisztulni vágyó emberek
hosszú sora nyújtotta számukra. 

Az ünnepi szentmise szónoka, Beer Miklós
váci püspök Nagyboldogasszony ünnepét és a
szentkúti kegyhelyet állította párhuzamba,
mert mindegyik a mennyországot hozza közel

hozzánk, így akar minket elvezetni az Úrhoz.
A misét a szombathelyi ferences templom
ministránsokból álló gyermekzenekarának
játéka és Maczkó Mária gyönyörű hangon elő-
adott Mária-énekei tették még emlékezeteseb-
bé. Sajnos az érkező vihar elmosta a nap
hagyományos és leglátványosabb részét, a kör-
menetet. De aki imádságos lélekkel vett részt
ezen a szentmisén, lélekben megtisztulva és
megerősödve térhetett haza abban a remény-
ben, hogy lesz még része hasonlóan szép
élményben.

Nieselberger Éva
Miklósi

A mátraverebélyi zarándokok a kegytemplom előtt
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Az egyházmegyéből 3 busz-
szal utaztunk. Mi Fonyódról
indultunk a Balaton-parti fiatal
zarándokokkal. Nagykanizsán
találkoztunk a többiekkel. A
templomban megkaptuk az
énekes füzeteket, és áldást
adtak a hosszú út előtt. 

Nem túl kellemes tizenki-
lenc órát ülni egy helyben,
mondhatni, már ez is felért egy
kisebb „zarándok tettel”. Nap-
felkeltét már Itáliában láttuk
meg, ott mondtuk el a reggeli
imádságot. Ezt követően gitár-
kíséret mellett egyházi éneke-
ket énekeltünk, hogy tartalma-
sabbá tegyük utazásunkat.
Ahogy az idő melegedett, a mi
szívünk is egyre jobban nyílott
a többi zarándoktársunk felé.

A kora délutáni órákban sze-
rencsésen megérkeztünk Po-
meziába, ahol négycsillagos
hotelekben voltunk elszállá-
solva. Gyorsan elfoglaltuk a
szobánkat, majd rövidesen
Róma felé vettük az irányt.
Első utunkon egy sétát tettünk
a belvárosban, megtekintet-
tünk számos templomot, világi
épületet és teret. A Trevi-kút és
a Pantheon mindannyiunkat
lenyűgözött, bár sajnos ez
utóbbi éppen felújítás alatt
volt. Városnéző utunkon ren-
geteg ministránssal találkoz-
tunk, a szűk utcákból kisebb-
nagyobb csoportokban kerül-
tek elő a különböző országok
oltársegítői. Mikor már kelle-
mesen elfáradtunk, a hotel felé
vettük az irányt. Kilenc óra
környékén értünk a szállásra,
ahol vacsorával vártak minket.
Sokaknak az olasz konyha a
kedvencük, de őszintén meg-
vallva, nekünk a hazai ízek
jobbnak tűnnek, na de, nem
üdülni mentük, hanem zarán-
dokolni.

Harmadik napunkat a Szent
Péter téren kezdtük. Abban
bíztunk, hogy bejutunk a bazi-
likába, de amint odaértünk,

szembesültünk azzal, hogy raj-
tunk kívül még több ezren is
ezt szeretnék. Mivel ezt a
programunkat el kellett halasz-
tanunk, tovább indultunk az
Angyalvárba. Gondosan kör-
bejártuk a különböző termeket
és szorgosan olvastuk az ide-
gen nyelven írt tájékoztatót.
Gyönyörű panoráma tárult
elénk a vár tetejéről. Láthattuk
Róma egy részét és a Vatikánt.
Ezt követően kaptunk egy kis
szabadidőt, amit vásárlással
töltöttük. 

A fakultatív programunk
után közösen indultunk vissza
a Szent Péter térre, ahol addig-
ra már harsogott a „Jesus
Christ, you are my life…”
című ének. Ezt énekeltük leg-
többször, ezzel vártuk a Szent-
atyát is. A hatalmas méretű
Szent Péter teret egy óra lefor-
gása alatt megtöltötte a körül-
belül ötvenezer ministráns. A
megnyitón egy olasz püspök
köszöntött bennünket, azon-
ban rajta kívül még több kül-
földi rangos egyházi személy
is szólt hozzánk. Lélekemelő
érzés volt látni, hogy mennyi
hasonló korú fiatal szolgálja az
Istent. 

Augusztus 4-én, szerdán ta-
lálkozhattunk a Szentatyával.
A fő programot Dr. Bernhard
Halsberger-i segédpüspök napi
elmélkedése nyitotta meg. 

Az énekeket és a beszédeket
hallgatva, egyszer csak megje-
lent a Szent Péter tér felett a
pápai helikopter a Szentatyá-
val, aki már a magasban üdvö-
zölte a ministránsokat, amit
nagy tapssal és üdvrivalgással
fogadtunk. Rövidesen az üd-
vözlés a földön folytatódott a
„pápa-mobilból”, amelyet a
szerencsésebbek közvetlen kö-
zelről láthattak. A mi csopor-
tunk sajnos túl messze volt a
pápától, de azért a nagy kivetí-
tőknek köszönhetően figye-
lemmel tudtuk követni az ese-
ményeket. XVI. Benedek pápa
magyarul is szólt hozzánk.

A közös ministráns program
végeztével a résztvevő csopor-
tok a saját programjuk szerint
folytatták római zarándokútju-
kat. 

Egyházmegyei csoportunk a
nagy hőségben az Angyalvár
melletti árnyas parkban töltő-
dött fel friss forrásvízzel, majd
városnézésre indultunk. Meg-
tekintettünk néhány templo-
mot és a híres „Spanyol-lép-
csőt” is.

Délután pedig minden ma-
gyar csoport a „Santa Maria
degli Angeli” bazilikába igye-
kezett, ahol közel 60 pap köz-
reműködésével közös magyar
misére került sor, amelyet
Bosák Nándor debrecen–nyír-
egyházi és Németh László
nagybecskereki püspök celeb-
rált. A szentmise befejezése
előtt minden egyházmegye
képviselője – megjelenítve a
találkozó mottóját – a püspök
atya által megszentelt vízből
merített az egyházmegyét jel-
képező kancsóval.

Csütörtökön végre bejuthat-
tunk a Szent Péter-bazilikába.
Mondhatjuk: itt dobog az

Egyház szíve. Többórás sor-
banállás után végre megtekint-
hettük a pápák síremlékeit,
Szent Péter apostol és II. János
Pál pápa nyughelyét is. A bazi-
lika hatalmas belső tere és a
páratlan művészeti értékek
sokunkban maradandó él-
ményt hagytak.

Ezután az ókori Róma leghí-
resebb helyeit és építményeit
kerestük fel: a Colosseumot,
amely az ókori rómaiak ke-
gyetlen gladiátorviadalainak
adott helyet, sok ezer keresz-
tény vértanúságának helyszí-
ne. Sétáltunk a Forum Roma-
numon, az egykori Róma főte-
rén. A történelmi utazás és
élmények után, kisebb emlék-
tárgyakat vásárolhattunk az
otthonmaradtaknak. Szállás-
helyünkön lelki vezetőink
(Varga Péter, Tomanek Péter
és Tomanek Ferenc atyák) az
ebédlőt ideiglenes templommá
átalakítva, zenei kíséret mellett
szentmisét mutattak be, és
áldották meg a csoportunkat.

Az utolsó nap reggelén el-
hagytuk a „Hotel Principe”-
nevű szálláshelyünket és a
Földközi-tenger homokos
partja irányába vettük az utun-
kat. Megmártózhattunk a sós
tengervízben, és megcsodál-
hattuk a tengeri kagylók válto-
zatos színét és formáit. A meg-
erősödő szél az addig nyugod-
tabbnak látszó tengeren nagy
hullámokat keltett, ezért csak a
szűkebb parti sávban lehetett
fürödni.

A tengerparti ebéd után
élményekkel gazdagon és hit-
ben megerősödve szálltunk fel
a buszunkra és indultunk haza-
felé.

A hosszú éjszakai utazás
után augusztus 7-én, szombat
reggel érkeztünk szeretett kis
hazánkba. Nagykanizsán elbú-
csúztunk útitársainktól, új
barátainktól. Buszunk az indu-
lási helyünkre, Fonyódra vitt
bennünket, ahol a hozzátarto-
zóink már nagyon vártak ránk,
ifjú zarándokokra.

Ez az út mindnyájunknak
nemcsak hatalmas élményt,
hanem hitbéli lelki erőt is adott
a további Krisztus szolgálatra
templomainkban. Köszönjük
az atyáknak, és a püspökség-
nek, hogy lehetővé tették uta-
zásunkat.

Baji Éva, Csicsa Dániel,
Ács Kornél

„Igyunk a tiszta vízforrásból!”
Ezt a mottót választotta a Nemzetközi Ministráns Szö-

vetség (CIM) a 2010-es augusztusi római zarándoklatra. A
kaposvári egyházmegyéből 160 fiatal kapott lehetőséget,
hogy eljuthasson az Örök Városba. Területünkről 3 fiatalt –
Ács Kornélt, Baji Évát és Csicsa Dánielt – küldtünk ki
jutalmul a több éves egyházközségeket segítő munkájukért.
Élményeikről az alábbi beszámolót küldték:

Rómában jártunk!
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Ünnep szenteltvízzel és búzakenyérrel

A kereszt – jel. Isten végtelen szereteté-
nek, áldozatának jele. A keresztény ember
legszentebb jelképe. Régi, csaknem elfele-
dett szokás, ha a hívő ember elmegy mel-
lette kalapot emel, keresztet vet, köszön:
Dicsértessék a Jézus Krisztus. A zicsi
Szőlőhegyen példás összefogással megújí-
tottak egy útszéli keresztet. 

Középkori eredetű hagyomány a kereszt
állítása; főként a pálos szerzetesek szorgal-
mazták. Fogadalomból, hálából készítették a
településeken vagy a határban, jelesebb
útkereszteződéseknél. 

Az 1815-ös egyházlátogatási jegyzőkönyv
(Visitatio Canonica) szerint Zicsen akkor 4
kereszt volt felállítva, amelyek közül a
legegyszerűbb – „a megfeszített képe nélkü-
li fakereszt” – a Szőlőhegyen állt. Akkor azt
jegyezték meg, hogy rövidesen megújítják. 

Az időjárás viszontagságaival dacolva
tehát már kétszáz éve áll kereszt azon a
helyen. Bár a nágocsi (Zicset 1945-ig
Nágocsról látták el) Historia Domus nem
említi, utoljára 1933-ban renoválhatták,
ugyanis erre utal az a kis évszámos lemez,
amelyet az elrozsdásodott „pléh Krisztus”
alá szegeztek fel egykor. 

A második világháború előtt Jézus
mennybemenetelének ünnepe (áldozócsütör-

tök) előtti három nap tartottak keresztjáró
napokat, amikor a nép szentmise után zász-
lókkal, körmenetben vonult ki a kőkeresz-
tekhez – mindennap másikhoz –, és ott
elimádkozták a litániát. A szőlőhegyi fake-
reszthez külön, Szent kereszt felmagasztalá-
sának ünnepén (szeptember 14-én) indult
processzió (körmenet).

Öröm, hogy újra szentelhetünk keresztet.
Különös öröm, hogy nemcsak egy-egy csa-
lád buzgósága vezetett keresztállításhoz,
hanem több fiatalt is megnyertek az ügynek.
Mondhatjuk: üdvös cselekedet. Jel, ami nem
szabad, hogy csak pillanatnyi fellángolás
legyen. Akkor örülhetünk igazán, ha ez a
kereszt és környéke élő hitet mutat a későb-
biekben is. Ha látjuk, hogy az erre járóktól
kerül elé néhány szál virág, ha rendezett
marad a környéke, ha a Szőlőhegyen leg-
alább egy-egy fohászra embereket vonz ide,
ha nem rongálja meg senki, akkor tényleg
élő hitet mutat, az összefogás erejét. 

Ebben a reményben szentelünk. Fölte-
kintve a megfeszítettre, túllátva a kereszt
nyomorúságán, a feltámadás hitében kérjük
Jézust: segítsen eligazodni életünk útvesztő-
iben. Hallgassa meg különös figyelemmel a
megszentelt helyeken elmondott kérésein-
ket, imádságainkat.                       Imre atya

„Jön ezer új Kőmíves Kelemen / ki nem hamuval és nem embervér-
rel / köti meg a békesség falát,/ de szenteltvízzel és búzakenyérrel,/
és épít régi kőből új hazát.”

Wass Albert
Nagy Gergelyben a földre omlott kereszt láttán született meg az

építő szándék. A keresztnek állnia kell! Ezzel a bizonyossággal
kereste fel még tavaly Zupán Emilt, aki mellé állt, elkészíttette az új
festett lemezkorpuszt. És csatlakoztak hozzájuk sokan mások is.
Lengyel Ferenc Somogyacsa polgármestere a tölgyfát adta, Süle
Károly a keresztet állította össze, Schmidt János a terület rendezé-
sét irányította, ifj. Hranyczka László társaival az alapzat kőműves
munkáit végezte el. Sok fiatal és idősebb is részt vett a környék
bozótirtásában. Munkájukkal, aktivitásukkal közel húszan bizonyí-
tották, hogy nemes célokért a falu fiatalsága aktivizálható.

A kereszt magasba emelkedett.  A szőlőhegyi keresztszentelésre
– az ötévestől a hajlott korúig – szép számban összegyűltek az
emberek.

„Dolgaim elől rejtegetlek, / Istenem, én nagyon szeretlek.”
– szavalta Gerbovits István József Attila sokáig elhallgatásra kény-
szerített Istenem című gyönyörű versét. Majd sötét kis mellénykéjé-
ben, édesanyja simogató bátorításával Hranyczka Lacika vallott a
Krisztus szeretetről úgy, ahogy csak egy kisgyerek tudhat. Nagy
Jenőné tanítónő apró  figyelmességgel, szervezéssel gazdagította az
ünnepet, így elevenedhettek meg a magyar költészet ideillő sorai  és
a régi gyermeki ima.

Az egykori Antall-kormány minisztere, Gerbovits Jenő, Zics tör-
ténetének – származása folytán – tudója, ünnepi beszédében a falu
múltjáról, jelenéről, hitről és hazáról beszélt. Imre atya keresztszen-
telése után az ünnepség a művelődési házban Szent István-napi
kenyérszenteléssel folytatódott. Gondosan előkészítették mindezt
Fellinger János polgármester, az önkormányzat dolgozói, és
Hoffmann Ferenc családja.

Az Európa-hírű Somogy Táncegyüttes lépett fel zenészek kísére-
tében az egybegyűltek nagy örömére. A táncok, népdalok gazdag
öröksége átívelt fájdalmas határokon, s legalább a kultúrában, gyö-
kerekben az egység, és a más népekkel való békés együttélés üze-
netét hozták. Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap által meghirde-
tett, és a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága által megnyert
pályázatnak volt köszönhető.

A táncegyüttes idén ünnepli a hatvanadik születésnapját, a zicsi-
ek pedig a szívükbe zárták Házlinger Gábor emlékét, aki negyven
évvel ezelőtt a Somogy Táncegyüttes tagja volt 20 éves korában
bekövetkezett tragikus kimenetelű balesetéig. 

Mészáros Ernő plébános 1945 augusztusában a zicsi hívektől
való búcsúzásakor írta: „Erről a községről el lehet mondani, hogy
egy a szívük, egy a lelkük, egy az akaratuk. (...) Ha részletkérdések-
ben volt is néha véleménykülönbség, a főbb elvekben, mely a köz-
ség javát és előmenetelét célozták, sohasem volt eltérés.” 

Ez év augusztus 21-én a zicsiek újra bizonyították, hogy összefo-
gásuknak teremtő ereje van.

Zichy Éva

KERESZTÁLLÍTÁS    ZICSEN
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Együtt borultunk térdre
Somogydöröcske színtiszta

evangélikus falu volt. Úgy
mondják, a 20. század elején
csak a pásztor beszélt magya-
rul. Ám a nagy lutheránus
sváb önérzet megbosszulta
magát. A II. világháború után
kitelepítették a svábokat. 

Hét évvel ezelőtti szolgála-
tom megkezdésekor 18 evan-
gélikus élt a faluban. S az itt
élő alig kétszáz ember között
máig kézzelfogható a meg-

öröklött feszültség. Meghur-
colt sváb evangélikusok, bete-
lepített felvidéki magyar kato-
likusok és reformátusok közé
az évtizedek alatt kemény
ékeket vertek. Hogyan lehet
ezeken lazítani, összefogva,
szeretetben együtt élni?

Talán úgy, amint az történt

2010. augusztus 21-én, az
evangélikus templomban. A
nagyvárosokban ismeretlen,
vidéken több helyütt máig élő
aratási hálaadó ünnep adott
alkalmat a közösség őszinte
megélésére. Egy falubeli test-
vér javaslatára meghirdettük
nem csak az evangélikusok
számára: aki köszönetét vala-
mely terménnyel, személyes
dologgal szeretné kifejezni,
hozza el. Bevallom, erős két-

ségek között közeledtem a
templom felé: vajon kerül-e
valami az oltárra? Legna-
gyobb meglepetésemre nyolc
ember fogadott a díszítéskor:
idős és fiatal, katolikus, refor-
mátus és evangélikus, főváro-
si főorvos és iskolázatlan falu-
beli – EGYÜTT! S mennyi

minden került az oltárra! Az
istentisztelet napján már be-
töltötte a templom levegőjét a
gyümölcsök, zöldségek és
virágok illata. A közel nyolc-
vanfős gyülekezet tanulta és
tanította egymás énekeit:
Járuljunk buzgó háladással…
Tebenned bíztunk eleitől
fogva… Téged, Isten dicsé-
rünk…

A Jézus Krisztusba vetett
hitünk közösségformáló erejét

és örömét talán az a pil-
lanat fejezte ki legin-
kább, amikor a 6. száza-
di ókeresztény ősi him-
nusz mélybe hulló dal-
lamával együtt a szolgá-
lattevők is térdre rogy-
tunk – EGYÜTT! Dr.
Sipos Imre S.J.P. szer-
zetes rendszeresen tér-
det hajt, ám Botos
Andrea református lel-
késztestvérem életében
talán soha korábban.
Most mégis megtörtént!
Isten színe előtt tudva
magunkat, mindhárman
térdet hajtottunk!

Öröm, büszkeség,
hála és remény járt át.

Öröm, hogy ilyen, Jézus irán-
ti őszinte alázattal szolgáló
társak között lehetek.
Büszkeség, hogy evangélikus-
ként helyet és otthont biztosít-

hattunk mindennek. Hála,
hogy minderre Isten lehetősé-
get adott, és további áldását
kérhettük. S remény, hogy a
felekezetek közé emelt falak
omolhatnak, a szívek közé
vert ékek lazulhatnak.

Úgy hiszem, éppen ez a fel-
adatunk. Összefogni a marok-
nyi keresztyéneknek. Csak
így lehet reménységünk!
Ámde így biztos reménység-
gel kérhetjük Isten Szentlel-
kének vezetését, áldását éle-
tünkre! Bárcsak sok helyütt, a
szürke hétköznapokban is
lenne bennünk elegendő Isten
iránti alázat, engedelmesség
és szeretet – összefogni, térd-
re rogyni, együtt imádkozni!

Szigethy Szilárd
evangélikus lelkész

Tab

Fotók: Zoltán Péter

Kenyér szilvával
Feltűnt a döröcskei evangélikus templom oltárán egy sze-

let kenyér. Hogyan került oda?
– Kriszti hozta.
Ez a lány egész nap az utcát rója zsebrádiójával, ismeri a

faluban mindenki. Néha idegesen el-elkanyarítja magát.
Többször figyelmeztettem már, de az ígérgetésen kívül kevés
a foganatja. Szinte a vérében van a hirtelen beszéd. De min-
den szombat este jelen van a szentmisén. Kikönyörögte az
elsőáldozását is, mert gyerekkorában a nevelőintézetben
arról lemaradt.

A szelet kenyéren átcsillan az áldozat. Kriszti éhezni szo-
kott, mégis odatette az oltárra Istennek, amit kapott aznap.

– Azt a maroknyi szilvát is én hoztam – mosolyog a vastag
szemüvege alól. – A legszebb a faluban!

Tényleg a legszebb. Bár nem tudom hol szedte, nem firta-
tom. Elhozta, hogy hálát adjon Istennek vele…

Imre atya
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ásMár a hideg téli estéken játszottunk a gondolattal, hogy kis
csapatunk hol töltse a pihenését az idei meleg nyári napokon…

A francia Cote d’Azur-t választottuk, hogy kielégíthessük
kíváncsiságunkat erről a tengerpartról, melynek neve egybeforr a
luxussal, a filmsztárokkal és énekesekkel, a politikusokkal és
milliomosokkal.

Jún. 24-én csoportunk egy mikrobusszal, 16 fővel és két sofőr-
rel vágott neki az 1300 km-es útnak. Szlovénia és Olaszország
csodás tájain keresztül utaztunk, hol alagutak sokasága szelte át
a magas hegyeket, melyből 110-et számolva meg is érkeztünk az
úti célhoz, Frejusba. 18 órás utazás után örömmel pakoltunk ki
az üdülőnegyed 3 apartmanjában, majd fürödtünk a hűsítő
medencéjében, és a vacsora elfogyasztása után késő estig golfoz-
tunk, röplabdáztunk és tollasoztunk.

Másnap a Riviéra legnépszerűbb, pezsgő-nyüzsgő városába, a
filmvilág központjába, Cannes-ba utaztunk. Sétáltunk a La
Croisette  tengerparti pálmasétányon, megkerestük a filmfeszti-
válok helyszínét, és fényképezkedtünk is a Majestik Barriére
Fesztiválpalota bejárata előtt. Aztán gumikerekű kisvonatra ül-
tünk, és általa bejártuk a Pazar üdülőnegyedet, a Yacht kikötőt,
majd a hegyen lévő óvárosból csodálatos panoráma tárult elénk.
A városnézés után a cannes-i strand fehér, forró homokos partján
állítottuk fel napernyőinket, és a tenger hűsítő habjaiban füröd-
tünk a késő délutáni órákig.

Hétfőn a közeli Marinelandba látogattunk el, mely Dél-Európa
legnagyobb vízi attrakciós parkja. A tengeri fürdőzés mellett
talán ezt a programot várta mindenki a legjobban.

Delfinek, fókák, gyilkos bálnák és rozmárok produkcióit néz-
hettük meg a nap folyamán. Olyan csodálatos betanított műsor-
számokat láthattunk, amely sokunk szemébe könnyet csalt. Volt
köztünk olyan, aki elhatározta: ezután bálna és delfin idomár
lesz. Egyszerűen nem tudtunk betelni ezekkel az állatokkal.
Megható volt, mikor a delfinek kidobták nekünk a labdát, és
mikor visszadobtuk, aranyosan kacarásztak. Felejthetetlen
élmény marad, mikor a közeli bámészkodásunkat a gyilkos bál-
nák vagy fókák heves vízfröcsköléssel „hálálták meg”. De örök
emlék marad a fókával való közös fotózás élménye is.
Természetesen zárásig maradtunk (már attól féltünk, hogy bent
rekedünk a cápaházban), és rengeteg örömteli pillanattal tértünk
vissza a szállásra. Kedden megtekintettük Frejus nevezetessége-
it: az Arénát és a római vízvezetéket, majd egész nap a kristály-
tiszta tengerben fürödtünk, valamint a gyerekek a fehér homok-
ból „sellőlányok” építésével foglalatoskodtak.

Szerdán délelőtt a világ egyik leggazdagabb miniállamába,
Monacoba utaztunk, melynek fekvése és látnivalói egyaránt
elbűvöltek bennünket. Mesébe illő látvány tárult elénk: fényűző
szállodák mellett sétáltunk fel a kaszinók sokaságához, végigme-
hettünk a monte-carlói autóverseny-pálya egy szakaszán, majd
vízibusszal a luxusjachtok között áttértünk a túloldalra, aztán
végigsétáltunk a sziklás tengerparton. A botanikus kerten át –
ahol a leanderek temérdek színpompás virágai mellett különleges
kaktuszok, pálmák és különféle szebbnél szebb virágritkaságok-
ban gyönyörködhettünk – indultunk a hercegi palotához, majd a
katedrálishoz, hogy megismerjük Monaco templomát is.

Csütörtökön a közeli Niagara Water Parkba utaztunk, ahol
egész nap a csúszdák és medencék sokasága közül választhat-
tunk. Este a szállásra visszaérve egy szülinapos táncosunkat
köszöntöttük habos gesztenyetortával, majd Dani zenéjére késő
estig mulatoztunk.

Pénteken a francia hírességek nyári találkozóhelyére, Saint
Tropezba utaztunk, ahol séta közben láthattuk a kikötőt, a hangu-
latos utcácskákat, és felkerestük a „csendőr-sorozat” helyszínét,
a régi Gendarmerie épületét is. 

Sokunk kedvence Louis de Funes, ezért utazásunk során a
buszban – mivel volt TV – csendőr filmeket néztünk. Délután
egy hangulatos homokos-sziklás tengerparton táboroztunk le, és

a többszemélyes gumicsónakunkkal próbáltuk szelni a habos
hullámokat.

Másnap sajnos szomorú búcsút kellett venni szállásadóinktól,
elbúcsúztunk a tengertől is, és csomagolás után hazafelé vettük
az útirányt. Útközben Monaco mellett még megálltunk, és még
látogatást tettünk a Fragonard Parfümgyárban, amely a világ leg-
híresebb kozmetikai termékeit állítja elő. Végigszimatolhattuk az
illatmintákat, majd vásárlás után végleg hazaindultunk, és vasár-
nap hajnali fél 5-kor érkeztünk Miklósiba.

Ezzel a kirándulással újból betekintést nyerhettünk egy „más
világba”, és ismét csodálatos látnivalókkal gazdagodtunk, renge-
teg élményt, emléket őrizhetünk ismét szívünkben, amelyről
több mint 2700 db fénykép és egy videofelvétel tanúskodik.

Reméljük, hogy még sok szép közös program szerepelhet
emlékeink között.

Gerbovitsné S. Angéla

MAGVACSKA
Hittansarok

Az előző számunk helyes megfejtői közül jutalomért
jelentkezhet a vasárnapi szentmise után a 4. osztályos
Márkus Evelin Somogyegresen és Mészáros Bence 8. osz-
tályos tanuló Somogymeggyesen.

Jézus nyilvános működése során meghirdette Isten orszá-
gát. Beszédeiben a szeretet és a megbocsátás kiemelt szerepet
kapott. Hallgatósága ámulva figyelte, mert szavainak súlya és
ereje volt. Ha figyelmesen olvassuk az Újszövetséget, észre-
vehetjük, hogy a Mester szavainak egyszerűsége mély mon-
danivalót hordozott. Rejtvényeinkben az Ő mondatai jelen-
nek meg. Legyen Urunk tanítása éltető erő mindenkiben!

Alsósoknak: Egy jézusi mondat rejtőzött el az ábrában. A bal
felső sarokból indulj, s találd ki folyamatosan hogyan olvas-
ható!

É Z Ú Á G !
N A T S É T
V K A Z S E
A O Z A A L
G Y I G Z É

Kinek mondhatta ezeket a  szavakat? Mit értsünk ezen az
idézeten?

Felsősöknek: Keresd meg az összetartozó részeket!

1. Boldogok a tiszta szívűek, mert
2. Az Emberfia azért jött, hogy
3. Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell
4. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér
5. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást
6. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet

A/ enyéim is ismernek engem.
B/ amint én szerettelek titeket.
C/ meglátják az Istent.
D/ megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.
E/ és harmadnapra fel kell támadnia a halálból.
F/ Aki ebből  a kenyérből eszik, örökké él.

Szerinted melyik mondat hangozhatott el az utolsó vacsorán?
(Segít  a Jn 14,33-36).

B. Z.

A miklósi tánccsoport franciaországi emlékei
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Dűlőneveink nyomában, 21.: Simonmajor

A múltkori számunkban megemlékeztünk a kárai templo-
mot építtető dr. Fürnstein József miklósi esperesplébános-
ról, halálának 50. évfordulóján. A kárai templom bejárata
mellett emléktábla is őrzi az aktív lelkipásztor emlékét.

A kárai falunap találkozásai, beszélgetései régi története-
ket elevenítettek föl. Egy Pécsről kerékpárral érkező kedves
vendég kérésünkre le is írta  nekünk visszaemlékezését,
amit érdemesnek tartunk a Magvetés újság olvasóival is
megosztani.

Nagyapám, Specker Boldizsár (1905–1966) Kára szülötte
volt, ott érte a halál is  négy évvel azután, hogy lovait és két
tehenét a „téeszcsébe” kellett adni. Ezt nem tudta feldolgozni.
Eredeti tanult szakmája szerint kőművesmester volt. A két
világháború közt a budapesti bérházépítkezéseken dolgozott
sok évig, de az ötvenes évektől már nem folytatta. Amíg lehe-
tett, egyéni gazdálkodó maradt.

Apám, Specker Antal, csak mintegy jó tíz éve, már 40 éves
korom körül mesélt el nekem egy történetet, amely velük esett
meg 1948 tavaszán. 1997 körül járhattunk, ekkoriban halt meg
nagyanyám, Lichtenberger Erzsébet (1911–1997). A kárai
templomban volt a gyászszertartás, s talán a templomépítésre
rákérdezve, kezdte el apám a történetet. 

A svábok kitelepítése országosan 1947-ben már nagyrészt
megtörtént. De a környékbeli falvakban – Döröcskén, Mikló-
siban, Szorosadon és Kárában – csak 1948 tavaszán készültek
el a listák. Egy áprilisi sötét hajnalon 2 óra körül érkezett meg
két lovas kocsi, a Nyíregyházáról odavezényelt egyenruhások
kíséretében. Két családért jöttek Kárába. A Geiger és a Specker
család tagjainak fejenként összesen 260 kg holmijával kellett

felkészülni otthonuk végleges
elhagyására. Talán 7-8 óra
körül ért a két szekér a bonnyai
vasútállomásra, ahol a bevago-
nírozásra már több tucatnyi
szekér gyülekezett. Hamarosan
– még délelőtt – azonban két
egyenruhás ember érkezett írás-
sal, hogy a két kárai kőművest
és családjukat visszavigyék,
mert a kárai templom építésé-
nél nagy szükség van rájuk. Így
menekült meg a kitelepítéstől,
és jöhetett vissza a falujába a
két kőművesmester és családja
szekereikkel, hogy munkájuk-
kal a falu és az Egyház épülését
szolgálhassák.

Utólag tudták meg, hogyan esett ez a „csoda”...
Néhány nappal korábban Fürnstein József esperesplébános

kerékpárral indult a Tolna megyében levő regionális kitelepíté-
si központ irodájába, hogy eltökélt céljához, a kárai templom
felépítéséhez segítségül otthon tartsa a két helybeli kőművest...

Így mondta el apám a történetet. 1948-ban a miklósi pap
bátor tette és a kárai templomépítés ilyen sorsfordító hatással
lett nagyapám, s ezen keresztül az én életemre is …

Specker Attila
vezető építésztervező, Pécs

Dűlőneveink közül sok sze-
mélynév eredetű. A földterü-
letet birtokló, illetve ott vala-
mit építő/építtető ember emlé-
két őrzik a határneveink még
akkor is, ha már idővel ele-
nyészik az emberi alkotás,
szántják, vagy éppen bozótos
borítja az egykor virágzó gaz-
daság helyét, területét lassan
visszafoglalja a természet. 

Kapoly és Pusztaszemes
között, a műúttól nyugatra a
hosszan elnyúló dombháton

sokan még ismerik Simon-
major helyét, bár épületeket
már nem találunk ott. A major
eredetéről  – hála a bencés
szerzetesek alaposságának –
egész pontos adattal rendelke-
zünk. Kapolypuszta a környe-
ző területtel együtt a tihanyi
apátság birtoka volt több száz
éven keresztül. 1884-ben
„kezdett épülni az új major, a
régitől észak felé, mely az
apát úrról elneveztetett
’Simon majornak’. Áll egy

volt kisebb akolból, új cseléd-
lakból és ököristállóból” –
olvashatjuk a korabeli leírást
Hegedűs István néhai kapolyi
plébános gyűjtőmunkájának
köszönhetően, a plébániai
levéltár egyik iratában. 

A kapolyi plébánia filiájá-
nak tekintették a majort, s az
ott élő emberek lelkipásztori
ellátásának fejében 2 magyar
hold kukoricaföldet kapott a
plébánia.

Simon Zsigmond 1864-től
1891-ig irányította a tihanyi
apátság ügyeit. Sopronban
született 1814-ben, nemesi
család sarjaként. Az elemi
iskola elvégzése után kitűnő
bizonyítvánnyal jelentkezett
Pannonhalmára bencés szer-
zetesnek. Szerzetesi fogadal-
mai és a pappá szentelése után
hitszónokként, majd főgimná-
ziumi tanárként működött
Győrben. 1856-ban főmonos-
tori perjelnek választották
meg Pannonhalmán. Innen
került a tihanyi apátság élére.

A birtokügyek rendezése után
szerényebb életvitele lehetővé
tett templomtatarozásokat és
új beruházásokat is. Így
bővülhetett a kapolyi birtok új
majorral. Egy év alatt, 1885-
re már el is készült: növelhet-
ték az állatállományt. 1888-
ban még egy újabb akol épült
fel.

A Simonmajor fényképét az
1911-ben megjelentetett Ti-
hanyi apátság története című
könyvből vettük át.

A 2. világháború után a
szerzetesrendek feloszlatásá-
val, birtokaik államosításával
a Simonmajor sora is megpe-
csételődött. A termelőszövet-
kezet még évtizedekig hasz-
nálta: növendék borjakat,
majd birkákat tartottak az
egykori uradalmi aklokban.
Az állattenyésztés elsorvasz-
tása miatt a rendszerváltozás
után a használaton kívüli épü-
leteket lebontották. 

Dr. Sipos Imre

MÚLTIDÉZŐKárai „csodás” történetünk

Dr. Fürnstein József eperes

A kapolyi gazdasághoz tartozó Simonmajor kelet felől az
1900-as évek első évtizedében



Minden bizonnyal egy-
re többen ismerik
Böjte Csaba ferences

atya nevét. Jó, hogy korunk-
ban is élnek az evangéliumot
komolyan vevő emberek,
akikre felnézhetünk, s akik
erőt adnak hitünkben. Csaba
testvér Déván kezdte áldásos
működését, az elhagyott, fél-
resiklott családok gyermekei-
nek nevelését, de ma már szá-
mos nevelőotthont működtet
Erdélyben és Magyarorszá-
gon is. Több mint 1500 vé-
dence kap naponta a rendsze-
res táplálékon és ruházaton
kívül nyugodt otthont, szerető
gondoskodást, tanulási lehe-
tőséget.

A szerzetes atya nemcsak a
rábízott gyerekekkel és az ő
testi jólétükkel foglalkozik,
hanem a bajba jutottak, az Is-
tentől, az Egyháztól távol
élők, a hitükben megrendülők
lelki fejlődésével is törődik.
Ennek fényes bizonysága az
alig egy éve megjelent Ablak
a végtelenre Csaba testvér
gondolatai Istenről, vallásról,
életről, emberről… című
könyv. 

Karikó Éva, a kötet szer-
kesztője; ő kérdezi a ferences
lelkipásztort, s ő válogatta a
bölcs gondolatok mellé a ver-
seket is. A feltett kérdésekre a
feleletek nem a dolgozószoba
könyvszagú csendjében szü-
lettek, hanem sok száz kilo-
méteres autóúton, miközben
Csaba testvér oly nehéz sor-
sok terhét hordta a vállán, me-
lyek alatt a legtöbben össze-
roskadnánk. 

A könyvet olvasva áttekin-

tést kapunk az apostoli hitval-
lás igazságairól, hatékonysá-
gáról, életet nemesítő szépsé-
géről, hiszen nemcsak ke-
nyérrel él az ember. „Olyan
gyakorlati és sokszor életbe-
vágó kérdésekre válaszol, me-
lyekkel szembesülve néha
még a vallásukat gyakorlók is
elbizonytalanodnak, nem ta-
lálják a szavakat, hogyan le-
hetne akár saját maguknak,
akár a kereső embereknek,
vagy a hitükben megerősítést
vágyóknak érthető és befo-
gadható feleletet adni. A gya-
korlati életben, a mindennapi
küzdelemben élők világában
járatos, a lelkekért fáradhatat-
lanul dolgozó atya egyszerű
szavakkal, népies fordulatok-
kal, a saját életéből vett, a hit,
a remény és a szeretet minde-
nekfelett álló erejét felvillantó
történeteivel megmutatja min-
den olvasónak, mi az a hajtó-
erő, amellyel annyi veszni
induló embert szeretne meg-
menteni. Az evangéliumban, a
hitelesen megélt krisztusi ta-
nításban az élet minden prob-
lémájára meg lehet találni a
választ” – olvashatjuk dr. Er-
dő Péter bíboros, prímás érsek
ajánló sorait a kötet elején. 

Csaba testvér bátorít:
„…Senki sincs zsákutcában,
nincs olyan élet, amelyre az
Isten azt mondaná, hogy elve-
szett, ezen már nem lehet segí-
teni. Lehet, hogy az alkohol
gyűrt maga alá, lehet, hogy a
csüggedés, a reménytelenség,
a nélkülözés, a napi hajsza, a
taposómalom tette tönkre az
idegeidet, vagy akár a jólét, a
siker, a hatalom súlya alatt
roppantál össze, de hinned
kell, hogy mindig van tovább,
és az életed nem egy zsákutcá-
ban való vég nélküli vergődés,
hanem sodródás Isten feléd
kitárt karjaiba. Az a jó, ha ez
nem eszméletlen sodródás,
hanem egy tudatosan vállalt
közeledés, amely értelmet ad
életednek.”

A Helikon Kiadó gondozá-
sában megjelent kötet a
nagyobb könyvesboltokban
megvásárolható.

szerk.

KERESZTELÉS

Miklósi plébánia területén: Kovácsik Dezső és Tihanyi
Tünde Katalin leánya, Luca Sára (ápr. 4. – Miklósi);
Holczbauer Tamás Mihály és Kovács Tímea fia, Dominik
(ápr. 5. – Zics); Chiarelli Giuseppe és Panyi Enikő fia,
Róbert (Németországból) (ápr. 25. – Zics) részesült a
keresztség szentségében.

ESKÜVŐ

Törökkoppányi plébánia területén: Varga Roland és Huszár
Éva szentségi házasságot kötöttek a törökkoppányi temp-
lomban (jún. 26.).

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Majer Bernátné szül.
Müller Mária (81 é. – ápr. 16.) (Szorosad); Csik Károly (55.
é. – máj. 19.) (Törökkoppány), 
Miklósi plébánia területén: Orsós Jánosné szül. Balogh Ilona
(54 é. – ápr. 29.) (Zics); Zupán Emil (81 é. – máj. 7.) (Zics);
Mós Margit (91 é. – máj. 17.) (Kára); Pásztler Ferencné szül.
Darázs Erzsébet (75 é. – jún. 6.) (Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: Németh István (79 é. – ápr. 9.)
(Kereki); Csonka Tibor (44 é. – ápr. 15.) (Kapoly); özv.
Kovács Lászlóné szül. Horváth Erzsébet (57 é. – ápr. 16.)
(Kereki); Csapó József (85 é. – ápr. 18.) (Kereki); özv. Hery
Morethné szül. Sárdi Mária (98 é. – ápr. 27.) (Kapoly);
Horváth János (58 é. – máj. 8.) (Kereki); özv. Papp Istvánné
szül. Tóth Katalin (88 é. – máj. 16.) (Kereki); özv. Geiger
Ferencné szül. Varga Mária (97 é. – máj. 18.) (Kereki); özv.
Georgi Róbertné szül. Rózsafi Erzsébet (66 é. – máj. 30.)
(Kereki); özv. Rózsafi Jánosné szül. Fléger Erzsébet (95 é. –
jún. 21.) (Kereki); Balogh Bertalanné szül. Soós Julianna (88
é. – jún. 26.) (Kereki) elhunyt. 
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösség időszakos lapja: S.J.P.
szerzetesház 8669 Miklósi, Petőfi S. u. 49. Tel.: 84/385-179. Szerkesztik: Dr. Sipos Imre
S.J.P. atya és Galbavy Jenő József S.J.P. prior atya. Alapította: † T. Flink Kornél.
Komputertipográfia: Szurmay László. Nyomás: NYOMDAKÉSZ — Veszprém, Páz-
mándi u. 10.

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2010. II. negyedév

Keresztury Dezső:

Esti imádság
Ó, milyen vak homályba futnak,
kik nélküled indulnak útnak.
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívó homokkal árad.

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél,
csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Én Istenem, hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam;
ó, légy úrrá megint Te rajtam!
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