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XXIII. évf. 2. szám 2022 NAGYBOLDOGASSZONY 

Boldogasszony könnye 
    Furcsán ébredt a Nap… János kiállt a ház elé, és a 

messzeségbe nézett. Oly sok idő telt el, de mintha csak 

tegnap történt volna. Olyan volt az ég, mint amikor Jézus 

a keresztfán elcsukló hangon mondta: „Íme asszony, a te 

fiad.” Még ennyi idő után is beleborzongott, kezeivel - 

melyet a mindennapi dolgos 

munka megtört – végig-

simította libabőrös alkarját. 

-Hideg a reggel, úgy látszik, 

fázom. Felveszek valamit 

magamra és elindulok a 

kúthoz, hozok friss vizet – 

mondta magának. Belépett a 

házba. Úgy számolta, hogy 

nemsokára úgyis visszajön, 

nem ébreszti fel Máriát. 

Gyorsan felkapta köpenyét és megemelte a korsókat. 

Mintha nehezebbek lettek volna, de csak a szíve volt 

szomorúsággal tele. - Lassan eljön az idő! - gondolta. 

Volt ideje elmélkedni az úton. Egyedül volt, a ház csendje 

szinte hagyta, hogy rendezze a gondolatait, amelyek 

időről időre rátörtek,, és talán mostanában egyre sűrűbben, 

hogy tudta, Mária napjai meg vannak számlálva. Már 

akkor tudta, hogy nehéz lesz, amikor visszatért Máriával 

Efezusba, noha Jeruzsálemben akart végső nyughelyet 

találni a Megváltó Anyja. De csak visszatértek, és most 

egyre inkább ez az elválás, a végső elbúcsúzás járt az 

eszében. 

Könnyek szöktek a szemébe, szerencsére senki nem vette 

észre, az út kihalt volt és üres. Furcsának találta, hogy 

senki nem kelt fel ilyen korán, hogy vizet vegyen a kútból. 

Megtörölte a szemét, majd megmerítette a kútból a vizet, 

maga is ivott belőle. Élő emlékképek villantak fel: „Aki 

ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik.” – De tudta 

már, hogy Jézus örök forrást adott nekik. És mily boldog, 

hogy Máriát befogadhatta házába, micsoda 

megtiszteltetés! És amellett tudta, hogy nem akárki, 

hanem az Istenszülő az, akivel megoszthatta házfedelét, 

ételét, életét. 

    Megemelte a korsókat, és nyugodt léptekkel tért vissza. 

A házba belépve meglepődve látta, hogy már felkelt 

Mária, és imájának hangjai mint tömjénfüst betöltötték a 

helyet, földöntúli béke rózsás illatát árasztva. János nagy 

lélegzetet vett, és letette a korsókat, majd kitöltötte a friss 

vizet. 

-Mária, hoztam friss vizet, 

igyál, hogy megerősödj! – és 

már töltötte is a pohárba. 

Mária nagyon lassan felült az 

ágyán, befejezte az imádságot. 

Talán sosem esett ennyire jól, 

mint most. Kiürült a pohár, 

János újratöltötte. - Mária, 

hogy érzed magadat? – 

érdeklődött János. 

– Gyengén, azt hiszem, hogy 

hamarosan magadra maradsz fiam. – sóhajtotta Mária. 

János elszomorodott, érezte, hogy egy világ omlik össze 

benne.  

    Mária olyannyira elfáradt, hogy szemeit sem bírta 

nyitva hagyni, csukott szemmel lassan, egyre gyengébben 

vette a levegőt. János megfogta a Szűzanya kezét. Tudta, 

hogy a Mester mennybemenetele után csak ő maradt 

Máriának itt a földön, aki megérthette fájdalmát, hogy Fiát 

megölték az emberek, de azt is, hogy hite mily erős volt, 

amikor megtudta, hogy Jézus harmadnapra feltámadt. 

    Mária szeme sarkában könnyek jelentek meg, noha nem 

volt szomorú. Búcsúzott a földi világtól, melyben annyi 

szép és felemelő, de egyben szívét tépő alkalom volt, 

hogy közelebb kerülhessen Istenhez. János lehajtotta a 

fejét, és nemsokára arra lett figyelmes, hogy óriási fény 

járja be a szobát. Döbbenten esett térdre, miként egykor 

Tamás apostoltestvére a beteljesedett húsvéti eseményeket 

átélve és hitét megvallva. - Ki van itt? Eljött az Úr Jézus? 

– vélekedett és miközben szeme fürkészően kereste a 

fényben Krisztust, angyalok kara jelent meg, akik a 

megfáradt Máriát ébresztették fel. (folyt. a következő 

oldalon) 
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Krisztus anyja már nem könnyezett, hanem 

megfiatalodva, fájdalmát és szenvedéseit arcán túlvilági 

könnyes mosolyra átváltva integetett neki. 
 

- Maradj meg a hitben megerősödve, és mondd el az 

apostoloknak, hogy hamarosan újból találkozunk! 

Vele szeretett volna menni – elkísérni, de tudta, még nem  

jött el az ő órája. 

- Mondd meg a Mesternek, hogy hiányzik, és 

megtartjuk tanítását, és elvisszük örömhírét!Megüresedett 

a szoba. De János tudta, hogy Mária jó helyen van. Az 

angyalok jöttek érte, és immáron Egyszülöttjével van a 

Mennyben!    vpj 

 

******************************************* 

KÉSZ HÍRADÓ 
Ferenc pápa 2021-ben minden év július negyedik 

vasárnapjára meghirdette a  

„Nagyszülők és az idősek világnapját”. 

A KÉSZ tiszafüredi csoportja csatlakozva a pápai 

meghíváshoz a július 24-én 11óra 30 perckor kezdődő 

szentmisére hívta a nagyszülőket és unokákat, hogy együtt 

vegyenek részt a vasárnapi szentmisén.  

A meghívón az állt:  

„Kérjük, hogy fogjátok meg szeretettel unokáitok kezét, 

és - kéz a kézben - együtt jöjjetek a templomba. Legyen ez 

hagyomány, életre szóló élmény és emlék!”  

 

 
 

    Ferenc Károly esperes plébános úr prédikációjában 

kedvesen emlékezett meg saját gyermekkori élményeiről, 

a nagyszülei gondoskodó szeretetéről.  

Említést tett arról, hogy az öregkor tapasztalata nagy 

érték, sajnos sokan „selejtet” látnak az idős emberben, 

nem tisztelik tudásukat, élettapasztalatukat. 
 

    A Szentatya a világnap alkalmából az edmontoni 

Commonwealth  Stadionban mutatott be szentmisét a 

Boldogságos Szűz Mária szüleinek, Szent Joakimnak és 

Szent Annának az ünnepén. Beszédében a nagyszülőkkel, 

felmenőinkkel való kapcsolatról, valamennyiünk 

megőrzendő és építő történelméről elmélkedett.  
 

„…ahhoz, hogy igazán elfogadjuk, kik vagyunk és 

mennyit érünk, gondoskodnunk kell azokról, akiktől 

származunk. Szüleinknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, 

de nagyszüleinknek is, akik megtapasztaltatták velünk, 

hogy szívesen látottak vagyunk a világban. Sokan 

közülünk nagyszüleink házában szívtuk magunkba az  

evangélium illatát, az otthonízű hit erejét. Nekik 

köszönhetően fedeztük fel a családias, házias hitet, - igen, 

mert a hitet alapvetően így közvetítjük, „anyanyelven”, a 

szereteten és a bátorításon, a gondoskodáson és 

közelségen keresztül…..” 
 

Ferenc pápa szentbeszéde végén kérdéseket intézett a 

hívekhez. Javaslom, ezekre a kérdésekre  keressük mi is a 

választ!  

 „…..kérdezzük hát meg magunktól, vajon olyan 

gyermekek és unokák vagyunk-e, akik képesek megőrizni 

a kapott javakat? Beszélünk-e a felmenőinkkel, szánunk-e 

időt arra, hogy meghallgassuk őket?  

Egyre jobban felszerelt, modern és praktikus 

otthonainkban tudjuk-e, hogyan alakítsunk méltó helyet, 

egy kis családi szentélyt, amely a képek és a szeretett 

tárgyak révén lehetővé teszi számunkra, hogy 

gondolhassunk azokra és imádkozhassunk azokért, akik 

előttünk jártak?   

Megőriztük-e elődeink bibliáját és a rózsafüzérét? 

Imádkozzatok értük és velük együtt! Szánjatok időt arra, 

hogy emlékezzetek rájuk, és őrizzétek örökségüket! 

A rohanó korunkat sújtó feledékenység ködében 

elengedhetetlen a gyökerek ápolása.  

Így nő a fa, így épül a jövő!  

Dr. Kristonné Kiss Klára,  

a KÉSZ tiszafüredi csoportjának elnöke 

 

A nagyszülők és idősek imája 

(részlet) 

Köszönetet mondok neked, Uram, 

egy hosszú élet áldásáért, 

mert azoknak, akik hozzád menekülnek 

gyümölcsöző életet adsz. 

Bocsásd meg, ó Uram, 

beletörődésemet és kiábrándultságomat, 

de ne hagyj el engem, amikor az erőm elfogy! 

Taníts meg, Uram, reménykedve tekinteni 

a jövőbe, amelyet adsz nekem, 

taníts meg hinni a rám bízott küldetésben, 

és végtelen zengeni dicséretedet. 
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Medjugorjében, a Béke Királynőjénél 
 

Egyházközségünkből kilencen zarándokoltak el 

Medjugorjébe, a Béke Királynőjéhez. A Via Sacra Utazási 

Iroda vallásos idegenvezetőjével és Maksó Péter atya 

lelkivezetésével csodálatos, kegyelmekben gazdag négy 

napot töltöttek együtt. Hazafelé a hosszú őton mindenki 

elmondta, mi érintette meg, mit kapott ajándékba a 

Szűzanyától. A csoportból sokan nem először jártak már 

itt, többen ígérték: jövőre is visszatérünk. Az egyik 

tanúságtételt adom közre. 

 

Hajnalban indultunk el a Krizsevac hegyére. Közösen 

végzett keresztúton, a stációkon keresztül jutottunk el 

a hegy tetején lévő kereszthez. A hatalmas köveken 

imádkozva ért minket a napfelkelte, majd a keresztút 

végén hálatelt szívvel pihentünk meg.  

 

 
 

Ezen a pénteken a kereszthez vittük szívünket. 

A délutáni órákban a faluban néztünk szét. 

Megtekinthettük a Szent Jakab-templom környékét, 

ahol találkoztunk Sára magyar származású 

szerzetesnővérrel, aki tanúságot tett hitéről, 

életútjáról. Rajta keresztül tanulhattunk az 

őrangyalunkkal való kapcsolatunkról, 

megismerhettük megszólításának a történetét.  

Lendületes, sugárzó személyisége magával ragadta 

zarándokcsoportunkat.   

Elmesélte, hogy azon a napon hogyan indult a 

kora délutáni hőségben az őrangyal szólítására a 

templomhoz. Ott meghallva, hogy anyanyelvén 

beszélünk, már tudta, miért jött. Péter atya meghívta, 

hogy tanúságtételével erősítse hitünket.  

Az este folyamán részt vettünk a nemzetközi 

szentmisén majd a kereszt előtti hódolaton.. Ezután 

akinek kedve volt még megtekinthette a Jézus 

szobrot, melynek térdéből víz folydogál.  

Csodás élményekkel és lelkileg feltöltődve 

értünk vissza a szállásra.  
Anna 

 
Vigh Péter János  

Májusi zsoltár  

 
Ülök a félhomályban. 

Csend vesz körül, némaságban. 

Egy méh zümmög a kertben. 

Ébred a világ, feltámadt a reggel. 

 

 A virágillat csábítóan hívja az embert.  

Minden nap ugyanaz a gondolat.  

Május van. Az anyák hónapja.  

Az Égi Édesanyánk napja, napról napra  

 
 Óh, Mária, ki ott fenn vagy a Mennyben,  

mindennap köszönt a Templom éneket zengve.  

Én is csatlakozom Hozzá, gyarló perc emberke,  

A tömjénfüst szálljon dicsérettel telve.  

 
 „Mennyországnak ajtaja”, „Hajnali csillag”,  

Lüktet bennem a litánia dallam.  

Mária, égi édesanyánk, bújtass el köpenyedbe,  

hogy ne kelljen más tenni, csak szemlélnem 

örökre.  

 
 Felocsúdok. Harmatos a hajnal benne…  

Könny szökik szemembe.  

Anyának Anyja, védelmezd, óvjad anyámat!  

Bizonyosan találkozunk odafent nemsokára!  

Vigh Péter János 

(A könyvtári irodalmi pályázat díjnyertes 

alkotása) 

 

 

Ó, Mária szent Szíve, könnypatak! 

Belőle sóhajok fakadnak. 

Hét sebe sír, hét sebe fáj: 

Kereszten szenved az égi Király. 

 

Ó, Mária szent Szíve, csillagunk! 

Vezérünk, gyámolunk, bizalmunk. 

Nézz le reánk, földi csatán, 

Vígy fel a mennybe a harcok után. 

 

Ó, Mária szent Szíve, szűz virág! Dalszöveg, részlet 
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A Szent Imre Iskola életéből 

 
Határtalanul – Erdély 

Május 16-án hétfőn reggel Erdélybe indultunk 

a hetedik évfolyammal a Határtalanul programmal, 

melynek keretében 7. és 8. osztályos diákok kapnak 

lehetőséget a magyarlakta, ám a Trianont követően 

országhatárainkon kívül rekedt vidékek megismerésére. 

Először Nagyváradra érkeztünk, ahol 

megismertük idegenvezetőnket, és megcsodálhattuk a 

székesegyházat. Majd Mezőtelegden templomot 

látogattunk, ahonnan a Király-hágóra indultunk, Erdély 

kapujához. Következő megálló a körösfői templom 

volt, itt koszorúztunk. Torockón kaptunk szállást a 

Móricz Piroska Panzióban, ahol finom vacsorával és 

reggelivel szolgáltak, és úti csomagot biztosítottak a 

napra. Egy új napra virradva Torockón kezdtük 

utunkat. Megtekinthettük a jellegzetes házakat, és 

megismerhettük Torockó történelmi múltját a Népi 

Iparművészeti Múzeumban. Szétnéztünk a gyönyörű 

Kolozsvár városában, itt szabadidős tevékenységre is 

volt lehetőség. Utunk következő állomása a 

Tordaszentlászlói Tájmúzeum, ahol a kalotaszegi 

népművészetet mutatták be.  

Másnap programunk első helyszíne az 

Aranyosegerbegyi Általános Iskola, ahol a gyerekek és 

tanárok kedvesen fogadtak bennünket. Egy izgalmas 

túra vette kezdetét a Tordai-hasadékban. Innen tovább 

haladtunk Nagyenyedre, ahol az emléktáblánál 

koszorúztunk. Megpillanthattuk a gyulafehérvári várat, 

majd láthattuk az őrségváltást. A nap végén Alvinc felé 

utaztunk, itt szállásoltak el a Bod Péter Alapítványban. 

A következő reggel kezdetét vette a negyedik, s egyben 

utolsó nap Erdélyben. Először Vajdahunyad várában 

sétáltunk körbe. Ezt követően a Dévai Szent Ferenc 

Alapítványt látogattuk meg, az itt élő gyerekek számára 

ajándékokkal készültünk. Innen sétáltunk fel a dévai 

várba.  

Az utolsó megálló Aradon volt, a 13 magyar 

honvédtiszt emlékére felállított emlékműnél, ahol 

szintén elhelyeztünk egy koszorút. Az 

idegenvezetőnknek megköszöntük a sok segítséget, 

majd hazafelé indultunk. Fáradtan, de sok szép 

élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. Remélem, 

minél többször lesz lehetőségem ellátogatni Erdély 

csodálatos tájaira újabb nevezetességet és látnivalót 

megismerni a régi nagy Magyarország múltjáról.    

Gyöngy Zsanett 7. b 

Hittantábor  . - „Péter hitével …” 

29 diák és öt kísérője indult július 2-án a 

Balaton északi partjára, Badacsonytördemic-

Lábdihegyre. Számtalan érdekesség, fürdési 

lehetőség, vallási és kulturális program adódott, a 

közösségformálás jegyében idén a másokért élő ember 

állt.  

 

Szombaton a megérkezést követően öt 

csoportba osztották be a hitoktatók a diákokat, 

amelyet egy hosszú távú feladat követett. Az egyházi 

év mottójában említett Péter apostol és a víz 

kapcsolata mint bibliai szimbólum köré 

csoportosultak a megvalósítandó jelenetek, amelyeket 

az utolsó este mutattak be a csapatok. Csapatnév 

választás és ismerkedés után fürdőzés vette kezdetét. 

Vasárnap a közös ünnepi szentmisét a 

Badacsonytomajon egyedülálló bazalttemplomban 

élték meg a táborozó gyerekek, akik közül többen 

bátran ministráltak is.  

Hétfőn a Szigligeten található várat 

tekintettük meg, kedden a tapolcai tavas barlangban 

volt tárlatvezetés és csónakázás. A 

Nagyboldogasszony templomban pedig mindenki 

megcsodálhatta Salkaházi Sára és Brenner János 

boldoggá avatottak ereklyéit a közös éneket követően. 

Szerdán, az utolsó teljes napon Badacsonyban 

és beszélgetős program, a délelőtti Ranolder-

kereszthez vezető túra kimerítő gyaloglását követően 

pedig egy órás hajókirándulás volt a nagy pihentető,  

Csütörtökön az összepakolás után élményekben 

gazdagon térhetett haza mindenki.  

Úgy érezzük, célunk maradéktalanul megvalósult, 

hiszen értékes barátságok, csapatépítő beszélgetések 

és közös élmények születtek.                                  VP 
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  A Szent Imre Iskola életéből 

Levelezős hittanverseny 
     

Véget ért a 2021/22-es Internetes Böngészős 

Hittanverseny, melynek az egész tanévet 

átívelő, játékos feladatokkal teli 4. fordulóját a 

Püspöki Szinódus témája határozta meg: 

közösség, részvétel és küldetés. 

Iskolánk 5. évfolyamából: Árvai Zsigmond 

Levente  (5) és Török Fanni (30), a 6. 

évfolyamos tanulók közül Nikodém Miklós (15) 

Molnár Lajos (35) és Molnár Levente (40), a 7. 

évfolyamból pedig: Lovász Edina (10), Seres 

Miléna és Katona Ramóna vett részt a 

versenyen. Zárójelben az elért helyezés látható. 

Mindannyian dicséretre méltóan dolgoztak. 

Kitartó munkájukhoz és szép eredményeikhez 

gratulálunk! 

 
„A természet tövisek közé rekesti a gyenge rózsát, 

neazért, hogy szaggassa,hanem hogy oltalmazza. 

az atyák dorgálása efféle tövis:oltalmazza, nem 

hervasztja a fiakat.”              Pázmány Péter 

 

Te Deumok 
    A 2021/2022-es tanév végén, az Egri 

Főegyházmegye fenntartásában lévő Katolikus 

Oktatási Intézmények a Jászapáti Kisboldogasszony 

templomban tartották a tanévzáró, hálaadó 

szentmisét. 

    Ternyák Csaba érsek atya kiemelte, hogy a tanév 

elején Péter apostolt választottuk iránymutatónknak, 

akinek ugyan jelen voltak életében emberi 

gyengeségei, mégis tudott növekedni és erősödni 

hitben, szeretetben, Krisztus melletti 

elköteleződésben. A tanév során iskolánkban is 

sokszor megjelent az ő alakja, lelki napokon,  

pályázati programokon. Az ő nyomában járva 

igyekeztünk példáján erősíteni közösségeinket, s 

gyarapodni lelki életünkben is. 

A kérdés, hogyan lehet jól élnünk a 

szabadságunkkal, mert ez a hűség próbatétele. 

Tudunk-e hűségesek lenni az imában, a szentmise 

látogatásában. A barátainkhoz tudunk-e hűségesek 

maradni, intézményünkhöz hűségesek maradunk-e 

az Istennel való kapcsolatunkban. 

    A hálaadó szentmise végén Ternyák Csaba egri 

érsek kitüntetéseket adott át a kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó diákoknak. 

 

 

Iskolánkból Urbán Alexa Gitta vehette át Dr. 

Ternyák Csaba érsek úrtól a dicsérő oklevelet. 

    Kitűnő tanulmányi munkájával, példamutató 

magatartásával, szerénységével, szorgalmával és 

aktív hitéletével követendő példa társai előtt.  

 

Családja körében a katolikus hit iránti 

elkötelezettség kiemelkedő szerepet tölt be. A 

szentmiséket kisgyermekkora óta rendszeresen 

látogatja,  

 

* * * * 
 Te Deum-mal zárták az évet katolikus 

iskolánk tanulói június 16-án. 

A képek az alsósok szentmiséjén készültek. 

 

 

A nyolcadikosok egy-egy Bibliát kaptak ajándékba. 

Hálás szívvel köszönjük azon testvéreinknek, akik 

adományukkal ezt lehetővé tették.  

(SZIA)
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Zarándokként a fővárosban 

Miután hazaérkeztünk Medjugorjéből, az út 

élményeit és kegyelmeit még talán fel sem 

dolgozva, újabb kihívást kaptam egy meghívás 

formájában. Kedves Mária utas zarándoktársam 

hívott meg a július 23-i  keresztény zenei fesztiválra 

a Sportcsarnokba. A sors úgy hozta, hogy már 21-

én Pesten voltunk, és csak 24-én, vasárnap délután 

jöttünk haza. Ha már zarándoktárs, legyen ez is 

zarándoklat, ami Budapesten a rekkenő hőségben 

nem nagy gyalogtúrákat, hanem 

templomlátogatásokat jelentett – előre eltervezett 

módon, természetesen napi szentmisékkel 

összekötve.  

Első esti szentmisénk a Sziklatemplomban lett 

volna. Néhány perces késéssel érkeztünk a bezárt 

kapuhoz, ahol megtudtuk, a héten az esti 

szentmisék szünetelnek. Leültünk a lépcsőre kicsit 

imádkozni. A két megállónyira levő szálláshelyre 

gyalog mentünk, gyönyörködve  a lassan sötétedő 

nagyváros esti fényeiben, melyek a Dunában 

tükröződtek, a kivilágított hajókban, az esti 

lámpasorukat lassan felvillantó hidakban.  

Pénteki programunkban Máriaremete szerepelt. A 

kegytemplomban elértük a fél tizenegyes 

szentmisét. Utána séta a templomkertben, az 

információs tábla alapján megtaláltuk a Szentkutat 

is, legnagyobb meglepetésünkre a Mária út mentén. 

Ezután buszra szállva a remetekertvárosi Szentlélek 

templom volt az úti cél. Nehezen találtuk meg! 

Mivel tudjuk, hogy ez a szociális testvérek 

temploma, nagyon szerettünk volna bemenni, 

sajnos, zárva találtuk. Szerettük volna megnézni a 

Mártírok úti ferences templomot is, mivel útba 

esett, ez csak üvegen keresztül sikerült. Mivel 

töltsük a szabad esténket?  

 

Gazdagrét, Szent Angyalok templom 

A Keresztény életben olvastam a gazdagréti Szent 

Angyalok templom hirdetését: aznap este 6 órakor 

lesz ott – különleges alkalom – görögkatolikus 

szent liturgia. Megyünk! De hogy jutunk el oda? 

Sokat hallottam már Gazdagrétről, de fogalmunk 

sem volt, merre van! Gyermekeink segítettek ki 

telefonon. Egy ponton elbizonytalanodtuk, melyik 

busz visz oda. Kedves fiatal nő igazított útba, sőt a 

tetthelyig kísért minket! 

A templom, mely egy hatalmas lakótelep 

lakosainak ellátására épült, csodálatos. Rendezett, 

tiszta környezetben található, építészeti remekmű, 

bár nem a szokványos alakú. Belső elrendezése is 

otthonos, barátságos, oltárképe gyönyörű. Hamar 

értünk, és találtunk egy oldalkápolnát, ahol 0-24 

óráig tartó szentségimádás van mindennap! Vannak 

imádkozók, az időnként adódó „lyukakat” a 

szervezők töltik ki.    

Szombat reggeli misénket a Belvárosi Főplébánia 

templomába terveztük, ahol Osztie Zoltán, a KÉSZ 

volt országos elnöke a plébános, kedves ismerős 

Tiszafüredről is, többször járt nálunk. Sajnos, nem ő 

misézett. Itt – a belváros kellős közepén járva –

beiktattunk egy kis sétát. Jól elfáradva, a hazafelé 

útban újabb templomot találtunk, a Bakáts térit. 

Zárva volt, de a vasárnapi szentmisére csábított 

minket a felirata. Eklektikus stílusban épült nagy 

háromhajós templom. 

Zarándokhoz méltóan időnként tarisznyából 

falatoztunk, máskor egyszerű, de finom ebédet 

készítettünk. Szombaton pontosan érkeztünk a 

stadionhoz a kapunyitásra. Soha nem voltam még 

ott, a modern, ízléses, minden igényt kielégítő 

épület is nagyon megragadott, fantasztikus volt, 

ahogy megtelt. Több tízezren jöttek határainkon 

kívülről. Kárpátaljáról és Erdélyből is. A dicsőítő 

zene, a tanúságtételek, az együtt imádkozás és 

éneklés feledtette félelmemet a 8 órás időtartamtól. 

Amikor besötétedett , sokezer apró csillag gyulladt 

ki egymás után és ringott a zene ütemére – 

telefonjaink által. 

 Jó volt együtt lenni, együtt tanúságot tenni 

Krisztusról – együtt azzal a sok fiatallal, akik 

reménységünk szerint élik és továbbadják majd 

gyermekeiknek Jézus követését, akik több tízezre n 

bizonyították: él az Egyház.            NM és FÁ 
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Üdvözlégy Mária 
Egyházközségünkben sokan imádkozzák a 

rózsafüzért hagyománytiszteletből, mint társulati 

tagok, Szűz Mária iránti szeretetből…Elém tűnik 

egy kép: egykori szomszédasszonyomhoz kopogok 

be, ül az asztalnál nyitott imakönyvvel, kezében a 

rózsafüzér. Még egy emlék: ülünk a buszon Karcag 

felé, ujjaimon számolva pergetem a szemeket. 

Oldalra nézek, a templomból ismerős férfi kezében 

a szentolvasó. Rózsafüzér társulati tagok vagyunk 

mindketten.  

     Sokak által ismert kép: gyülekezünk a vasárnapi 

szentmisére, még kevesen vagyunk, a csendbe 

beleharsan : Asszonyunk Szűz Mária… Akik 

bejönnek a misére, leülnek és bekapcsolódnak. Nem 

zavarnak, örülünk nekik. Bárki lehet közülük 

előimádkozó is. Hogy a XXI. század legelején 

újjáalakított, megújított rózsafüzéres csoportnak 

tagjai-e vagy sem, nem számít.  

     A köznapi szentmisék előtt fél órával össze-

gyűlik egy kis csoport, együtt imádkozzák az arra a 

napra előírt titkokkal az imádságot. Ha nem sikerül 

beérkezni az elejére, az úton vagy otthon lehet 

pótolni a kimaradt tizedet.  

     A klasszikus társulati csoport 15 tagból állt, 

majd a Világosság rózsafüzérének megalkotása után 

húszból. Feladatuk egy-egy tized elmondása volt, 

havi titokcserével. Ez az imádkozási mód alakult át 

napjainkban a fent vázolt módon. Szándékunk ezt 

folytatni, megerősödni az imádságban, és aktívan 

működő rózsafüzér társulattá válni, hiszen a 

Szűzanya is ezt kéri tőlünk a medjugorjei látnokok 

által közvetített kérésekben. 

    Mi a feladatuk a mostani és a közeljövőben 

csatlakozni kívánó tagoknak?  Talán a legfonto-

sabb, komoly, megalapozott elhatározással 

elmondani otthon az aznapra előírt rózsafüzérből 

legalább egy tizedet. Ezenkívül ki-ki körülményei, 

lehetősége szerint próbáljon meg részt venni a 

templomi közös imádságban is. Tudjuk, hogy ezt a 

legnehezebb megvalósítani, ha időnként sikerül, a 

Szűzanya mosolyát akkor is megkapjuk érte.      

Kérdéseikkel, felajánlásaikkal Ágota testvérhez 

fordulhatnak.                                            FHÁ 
 

Miserendi változás: a vasárnapi 

szentmise Tiszafüreden és Örvényen is 

de. 11,30 órakor kezdődik! 

Hírek 

ÁTADTÁK a kócsi kápolnát, mely a kitelepítettek 

emlékhelye is lesz. Nyáron már itt jöhetnek össze 

ünnepelni, emlékezni a hortobágyi kényszer-

lakhelyek egykori lakói. A kápolna látogatható a 

helyszínen levő kiírás szerint. 

 
 

HETEDIK ALKALOMMAL rendezték meg 

egyházközségünk fiataljai a TISZAFIT nevű 

Keresztény Ifjúsági Találkozót. A résztvevők az 

ország minden részéből érkeztek, többen már nem 

először. Csíszér László és zenekarának gitáros 

dicsőítő szolgálata tette felejthetetlenné az 

eseményt – nemcsak a fiatalok számára. Nem 

hiányzott az előadások mellett sem a Tisza-parti 

keresztút, sem a vízi világ kínálta szórakozások, a 

vidám együttlét. Sándor atya befejező gondolatait 

idézem: Vigyétek haza azokat a kegyelmeket, 

amiket itt a négy nap alatt kaptatok. Találkozzunk 

jövőre is! Köszönet a szervezőknek, a 

támogatóknak, nem utolsó sorban a vendég 

fiataloknak, akik elfogadták meghívásunkat. 
 

 
 

Hirdetés 
Az egyházközség zarándoklatot hirdet 

Mátraverebély-Szentkútra szeptember 8-án, 

Kisboldogasszony napján. Útiköltség várhatóan  

6-7000 Ft lesz. Az összeget és egyéb tudnivalókat 

búcsú után a szentmise végi hirdetéseken és a 

hirdetőtáblákon tesszük közzé. A jelentkezés végső 

határideje szep. 4. vasárnap.  
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

2022. április 01-től 2022. július 31. 

ANYASZENTEGYHÁZUNK ÚJ TAGJAI 

Tiszafüred:  

Szabó Gábor és Nagy Krisztina lánya Csenge 

Somodi György és Varga Viktória fia András  

Major János és Szilágyi Irén lánya Irén 

Urbán Zsolt és Jákób Anett lánya Elena 

Kiss Róbert és Bella Nóra fia Róbert 

Farkas Róbert és Leskó Zsuzsanna fia Nikolasz 

Kecső Gergő és Nagy Orsolya fia Levente Gergő 

Burai Gergely Aladár és Puporka Vanda lánya 

Nadin 

Tiszaörvény: 

Gacsal Imre és Réz Nikolett Petra fia Imre 

Jamrózy Viktor és Oláh Rózsa fia Benjámin 

Tiszaörs:  

Bóna Szilárd Molnár Mónika fia Levente 

Batki Szilveszter és Török Viola lánya Leona 

Tiszaigar:  

Szender Csaba és Johan Tifani fia Joel Csaba 

Gerzsenyi Gergő és Horváth Kata fia Dávid 

Tiszaszőlős: 

Kosztics Tamás és Blaskó Krisztina lánya Bella 

Izabett 

Nagy Ernő és Győrfi Annamária gyermekei: 

Jázmin Bernadett, Dzsenifer Annamária, Ernő 

Ferenczik Edit lánya Emília  

†Mihálka Albert és Gellérfi Andrea Erika fia 

Gergely Albert 

Győrfi Iván és Lakatos Mária lánya Annamária 

Farkas Krisztián és Ferenczik Edit lánya Edit 

 

Nagyiván: 

Papp Gábor és Bodnár Nikolett fia Martin Benett 

Seres Zoltán és Pékó Julianna fia Zoltán Nikolasz 

Illés József és Poczók Katalin lánya Lilien Laura 

HALOTTAINK: 

Tiszafüred 

Ignácz Józsefné, Réz Mária Külsőkertsor u. 

Burai Rubenné, Réz Mária Debreceni út 

Mattyasovszky László Debreceni út 

Mihala Sándor Kamilla út 

Lendvay Imre Antal Feszty Árpád út 

Csömör Tibor Jászkisér 

Nagyiván: 

Fehér Sándorné Czinege Gyöngyi Kunmadaras 

Susányi Zoltán Kismező út  

Kosina Albertné Bíró Irén Szent József Otthon 

Lajtos Kálmánné Gyöngy Ilona Fő út 

Tiszaörs: 

Fodor Lászlóné Kardos Rozália Kölcsey út 

Szakács Lászlóné Lendvay Borbála Szent József 

Otthon 

Molnár Bálintné Oláh Ibolya Bacsó Béla út 

Tiszaigar: 
Német Lajos József Attila út 

Sági Erzsébet és Turai Lajos gyermeke Sándor 

Kócsújfalu 

Tiszaszőlős: 
Imre Lászlóné Rendik Mária Damjanich utca 

Tiszaörvény:  
Péter Barnabásné, Fazekas Piroska Nagyiván 

Szent József Otthon 

Tasi Dezsőné Csesznok Veronika Füredi út 

Nagy Istvánné Agócs Ágnes Debrecen 

Vámospércsi út 

Juhász Sándor Füredi út

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 

Tiszafüred: 

Serbán Csaba Illés és Nyerlucz Antónia 

Tomecz László és Mákos Mária 

Tiszaörvény:  
Miklósi Zsolt és Rózsa Tünde 
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GYERMEKVILÁG 

Kedves Gyermekek! A nyári szünetben nem kaptok feladatot, 

helyette társaitok kirándulási élményeiről olvashattok. 

 

Határtalanul: Szlovénia - Horvátország 
 

Ebben a tanévben végre eljutottunk a - már tavaly 

megnyert - Határtalanul programunkra 

Szlovéniába és Horvátországba a nyolcadikos 

tanulókkal. Május 23-án indultunk útnak 45 lelkes 

diákkal. Első nap Lendván megtekintettük a 

gyönyörű Bánffy-Esterházy kastélykiállítást, majd 

a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben 

jártunk, ahol a helyi magyarság történetéről 

hallhattunk. A város különleges központját is 

megnéztük: a Szent Katalin plébániatemplomot, a 

Szent István szobrot és a Makovecz Imre 

stílusában épített kultúrpalotát.  

    Délután a lendvai szőlőhegyről a szép kilátást 

és a csendes, nyugodt környezetet csodáltuk meg, 

aztán pedig a Szentháromság kápolnát, melyben 

Hadik Mihály hadvezér lett eltemetve. A nap 

végéhez közeledve Közép-Európa legnagyobb 

orchideafarmjára értünk, ahol nagyon sok érdekes 

egzotikus növényt láthattunk. 

 

A második napunkon Kercaszomoron elsétáltunk 

a határhoz a Fürge Cselle tanösvényen, majd 

buszunk Battyánfalvára, aztán Muraszombatra 

vitt, ahol megnéztük a várkastélyt és annak 

különleges múzeumát. Ptuj városában a gyönyörű 

várat és legfőbb nevezetességeket tekintettük 

meg: a Flórián téren a modern városházát és Szent 

Flórián szobrát, a Múzeum téren a régi városházát 

és Orpheus emlékművet, illetve a középkori 

Várostornyot és a Szent György plébánia-

templomot. 

A harmadik napon Horvátország fővárosába, 

Zágrábba utaztunk. 

 

 Sok szép és érdekes látnivaló következett itt is: a 

Káptalandombon emelt székesegyház a benne 

található kápolnával, ahol Szent László koronázási 

palástját őrzik, aztán a gyönyörű Szent Márk tér a 

Szent Márk templommal, amelynek az a 

különlegessége, hogy a templom tetején 

Horvátország és Zágráb címerét rakták ki Zsolnai-

cserépből. Itt lehetőséget kaptunk még egy kis 

ajándékvásárlásra is. 

 

 

           A fotón Zágráb, Jellasics tér. 

 

A negyedik napot hajókázással kezdtük, láttunk 

játékos delfineket és a gyönyörű tengert fotóztuk. 

Aztán a Fiuméhez tartozó Tersatto várába 

látogattunk el, ahonnan fantasztikus kilátás tárult 

elénk. Innen 500 lépcsőfokot tettünk meg lefelé az 

óvárosig. Délután elmentünk Omisalj 

tengerpartjához, ahol végre lehetőségünk volt 

megmártózni a hűs tengerben. Itt is nagyon jól 

szórakoztunk! 

 

Az ötödik, s egyben utolsó napon el kellett 

hagynunk a szállást, amit nagyon sajnáltunk, 

hiszen mindenki nagyon jól érezte magát. A 

hazafelé vezető úton még megálltunk 

Csáktornyán, megnéztük a Zrínyi-fát és Zrínyi 

teljesalakos szobrát. A program vége az 

elmaradhatatlan kitérőnk, a KFC volt. Ott 

megvacsoráztunk, majd fáradtan, de élményekkel 

gazdagon értünk haza. 

Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek és a 

velünk utazó pedagógusoknak, mert fantasztikus 

élményekben volt részünk, kényelmes szállásokon 

aludtunk, ízletes ételeket kaptunk. Ezek a napok 

mindannyiunk számára emlékezetesek maradnak. 

 

Lendvai Lívia és Urbán Alexa Gitta 8.b 
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