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Jézus Szívének tisztelete, ahogy ma ismer-
jük, 1672-ben kezdődött. Jézus több alkalom-
mal is megjelent Szent Alacoque Margitnak, 
egy francia vizitációs apácának, és ezekben a 
jelenésekben elmagyarázta neki Szent Szívé-
nek tiszteletét, mert azt akarta, hogy az embe-
rek ezt a tiszteletet gyakorolják. Azt kérte, hogy  
hús-szív jelképében tiszteljék; irgalmas csele-
kedeteket kért, rendszeres áldozást, szentáldo-
zást a hónap első péntekjein és a zsolozsmázást. 
 
Amikor az Egyház jóváhagyta Jézus Szent Szí-
vének tiszteletét, nem kizárólag Szent Margit je-
lenéseire alapozva tette ezt, hanem saját érdemei-
re is tekintve. Jézusban csak egy Személy van, és 
ez a Személy egyszerre Isten és Ember. Szíve is 
isteni: Isten Szíve.
 
Két dolog van, amit mindig fel kell lelni Jézus 
Szent Szívének tiszteletében: Krisztus hús-szívét 
és Krisztus irántunk való szeretetét. A Szent Szív 
valódi tisztelete Krisztus isteni Szívének tisztele-
tét jelenti, amennyiben az ő Szíve jelenti és fel-
idézi az ő irántunk való szeretetét.
 
Krisztus szívének tiszteletében Jézus Személyére 
hagyatkozunk, az ő szeretetének teljességében. 
Krisztusnak ez az értünk való szeretete volt min-
den tettének és szenvedésének a mozgatórugó-
ja: Názáretben, a kereszten, ahogy nekünk adja 
magát a Szent Eucharisztiában, tanításában és 
gyógyításában, imádságában és szolgálatában. 
Amikor Jézus Szívéről beszélünk, ez alatt azt ért-
jük, hogy Jézus megmutatja nekünk szívét, illet-
ve megmutatja nekünk szeretetét mindenki iránt, 
valamint, hogy mindenki szerethető.
 

Jézus Krisztus Isten végtelen szeretetének meg-
testesülése. Az Emberi Természet, amit az Isten 
Fia magára vett, páratlan szeretettel és kedves-
séggel volt telve. Ő az Istenszeretet és a felebarát 
szeretetének tökéletes példája.
 
Életének minden napja ismételt példája volt 
annak, hogy „Krisztus szeretete minden tudást 
felülmúl” (Ef 3,19). Jézus lefektette jellemének 
fundamentumát minden időkre: „Vegyétek fel 
igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok 
és alázatos-szívű” (Mt 11,29). Mindenkit meghí-
vott, senkit sem taszított el, feltétlen nagylelkű-
ségével meglepetést szerezve barátnak és ellen-
lábasnak egyaránt.
 
Jézus életében a szeretet jelentősége különösen 
világos az Ő szenvedéseiben: Atyja iránti szere-
tetből vállalta a kereszthalált. „A világnak tudnia 
kell, hogy szeretem az Atyát és úgy teszek, ahogy 
az Atya parancsolta nekem.” (Jn 14,31)
 
Irántunk érzett szeretete is késztette a ke-
reszthalálra. Az Utolsó Vacsorán ezt mondta:  
„Nincs annál nagyobb szeretet, mint aki életét 
adja barátaiért.” (Jn 15,13)
 
Jézus Szíve sosem szűnik meg minket szeretni 
a mennyben. Megszentel minket a szentségeken 
keresztül. A szentségek a kegyelem kimeríthetet-
len forrásai, Jézus Szent Szívének parttalan óce-
ánjából erednek.

fordította:
CSERI MÁTÉ
az eredeti cikk:

https://www.ewtn.com/Devotionals/heart/
meditation.htm

Jézus Szíve ünnepe 

Istenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy  
irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát;  

add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, 
a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.



Paks-a-méta           2. old             

Valamennyi keresztény testvérünk számára felemelő érzés, amikor a házasságkötések alkalmával az 
ifjú pár bevonulásakor felcsendül plébánia-templomunkban a jól ismert énekünk:

„Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén.
Ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmam szelíd szíved.

Minden veszélyt elűz egy mosolyod,
s lelkem megnyugszik, ha veled vagyok.”

Az oltalmat adó, szelíd szív minden időben biztos támaszt ad. Megnyugvással tölti el lelkünket a 
szentséges Szív közelsége, ha föltekintünk a főoltárunkra.
Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezi e szeretet végtelenségét, a Szentlélek el-
küldését és a szentségek forrását, erejét.
Jézus kereszten átszúrt, szentséges Szíve a megváltó szeretet szimbóluma is, mely nem csak jelképe 
Jézus szeretetének, hanem kifejezi azt, hogy valóságos emberként élt e földön és kereszthalálával  
bűneinkért áldozatul adta önmagát.
Legyünk büszkék arra, hogy templomunkban minden alkalommal, amikor könyörögve imádko-
zunk, hálát adunk vagy dicsérjük az Urat, a szent Szív pártfogását kérhetjük!
Jézus szentséges Szívének tisztelete arra hív bennünket, hogy Őt ne csak félve imádjuk, hanem  
bepillantsunk az Istenember lelkivilágába is, rádöbbenjünk az istenemberi szeretet kisugárzására: 
felismerjük az Úr Jézusban legjobb barátunkat.
„A Szentírásban és a hagyományban a szív nem lélektani, hanem az egész embert kifejező fogalom, 
olyan ősfogalom, amely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. A testben megnyilvánuló szemé-
lyesség belső központja, ahol a személyes elhatározások és a külső kapcsolatok megszületnek. 
Amikor Jézus szeretete helyett a szívét tiszteljük, akkor az elvont fogalom helyett a konkrét valóságra 
hivatkozunk, és ez egyúttal eszünkbe idézi a megtestesülés titkát is. Jézus Szíve egy olyan szimbólum, 
mely alkalmas arra, hogy a személyiséget a maga emberségében kifejezze. A szívben nemcsak Jézus 
emberi, hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre tükrözi az Atya iránti és 
az emberek iránti szeretetet. (forrás: Magyar Katolikus Lexikon)
 
Könyörgés

Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét, és megemlékezünk arról, hogy 
mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrá-
sából, szeretett Fiad Szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

(forrás:http://www.ktp.hu/kalendar/jezus-szentseges-szive-founnep)

PDJ és PJ
***************

Gondolom, hogy a paksi híveknek sokat jelent ez az ünnep. Valószínűleg, sokkal többet, mint má-
soknak, hiszen nekünk itt van a több mint 100 éves, gyönyörű templomunk, amelyet elődeink (tud-
juk, milyen okokból) Jézus szentséges Szívének rendeltek. Istennek legyen hála érte! Templomunk 
csodálatos oltárszobrán Jézus megsebzett szívével találkozhatunk minden nap, amely Isten végtelen 
szeretetére akarja irányítani a figyelmünket. Jézus Szíve látható mindenkinek, aki őszinte kapcsolatot 
akar élni vele. Rózsafüzér Társulatunk tagjai évtizedek óta imádkoznak ebben a templomban min-
den hónap első péntekén, ahol a szentmise áldozatot felajánlják engesztelésül a mindenható Atya 
Istennek. A hónap első vasárnapján pedig az Oltáriszentség előtt imádkozzák a Szűzanya legszebb 
imádságát, a Rózsafüzér imádságot, és minden alkalommal elimádkozzák a Jézus Szíve litániát is. Az 
imádságokban sok-sok kérés, könyörgés és sok hálaadás van. S, aki nincs jelen ezeken az alkalmakon, 

Az alábbiakban magánszemélyek és közösségek mondják el gondolataikat  
Jézus Szíve tiszteletéről és ünnepéről:
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otthon imádkozik. Mit jelent a „rózsafüzéreseknek” ez az ünnep? Sokat, nagyon sokat. Minden hívő 
embernek a templom a második otthona. A Jézus Szentséges Szívéről elnevezett templomunkhoz és 
közösségünkhöz tartozni gyönyörűségesen szép dolog. Népes társulatunk (közel kétszáz fő) minden 
tagja érzi, hogy ez egyben nagy felelősség is. A templombúcsúk valamikor régen az egyik legnagyobb 
ünnepnek számítottak a települések életében. Hívő közösségünkben a mai napig nagy ünnep, amire 
készülni kell. Alkalomra illő szép virágdísszel, imádsággal, méltó szentmisével kell megemlékeznünk 
róla. Szép szokás a megelőző napokban kilencedet végezni, Jézus Szíve litániát imádkozni kilenc na-
pon át, hogy mire megérkezik az a június végi péntek, lelkünk egészen ráhangolódjon a gyönyörű 
alkalomra. Mint egy füzér, úgy fonódik össze estéről estére az a sok ima, ami felhangzik a hívek ajkáról.

Áldott ünnepet kíván minden embernek a Rózsafüzér Társulat!

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

Buzgó szerelmed és hatalmad, szívednek dobogása és irgalmad legyenek felettem.(És 63,15)
P.Sz.

***************
Jézus Szívének szeretetét leginkább napi imádságaink és elcsendesülésünk révén tudjuk megélni.  
De még ennél is fontosabb és erősebb kötelék az imacsoportba való tartozás. Vágyunk az elcsende-
sedésre, Jézus szentséges Szívének vezetésére, békében és szeretetben erősítjük egymást. Fontos a  
mélyebb lelki élethez, együttléthez a bizalom, az őszinteség, a nyitottság és az érdeklődés egymás iránt. 
Jézus szentséges Szívének szeretete mindig velünk van, ez köt össze bennünket az Atyával.

H.M.
***************

Jézus Szíve menedék és egyben kohó, melyben mi, lelkek megtisztulunk. Jézus minden ember számára 
feltárja szívét, hogy az Ő szívén keresztül szemléljük a világot, az életet, az embereket és megismerjük 
Őt, a Megváltót. Megtanulhatjuk az alázatos, hűséges szeretet gyakorlását. Igaz emberré formál Jézus, 
értünk lángoló szíve. Az Ő szíve fogad be minden gyötrelemben lévőt, hisz Ő tudja igazán, mit jelent 
gyötrődni. Jézus, szíve minden szeretetével gyógyítja a betegeket, reményt ad a reményt vesztettnek, 
letörli a könnyeket, felemeli az elesettet és együtt örül az örvendezővel! 
Jézus Szíve, szeretlek!

Hegedűs Magdolna

 Nem lehet nem gondolni a párhuzam-
ra a minapi budapesti vízi katasztrófa és az 
1887-es paksi komptragédia között. Mindket-
tőt emberi mulasztás idézte elő és nem Isten 
csapása. Az elbizakodottság, a meggondolat-
lanság vezetett mindkét szerencsétlenséghez, 
soha be nem gyógyuló sebeket ejtve nemcsak 
a hozzátartozók, hanem egy nép, közösség, 
egyházközség lelkén. Nekünk kötelességünk 
az áldozatok emlékének megőrzése. Szép ha-
gyományt adtak át nekünk elődeink, ezért ma 
is imával, zarándoklattal tisztelgünk az el-
hunytak emléke előtt.

Paksi templombúcsú a XIX. században

A paksi templombúcsút a XIX. században a 
„Szent Kereszt Megtalálása” napját –szept. 14.- 
követő első vasárnapon tartották meg, nagy 
pompával. A három templomi szentmisén kívül, 

a búcsú napján délelőtt minden kápolnában is 
miséztek. …

Kalocsai Jézus Szíve búcsú

A lourdes-i csoda híre hamarosan eljutott hoz-
zánk is. A kis Bernadette 1858-ban történt láto-
másai Európa-szerte felrázták a szíveket, meg-
erősödött a hitélet, megnőtt a katolikus egyház 
tekintélye. 1883-tól a kalocsai „jezsuiták” Jézus 
Szent Szíve ünnepére  Kalocsára szerveztek bú-
csút, melyen kezdettől fogva minden évben részt 
vettek a paksi hívek is.
1887. június 18-án reggel  7 órakor, immár ötö-
dik alkalommal indult útnak a paksi templomból 
Kalocsára a mintegy 400 főnyi zarándok cso-
port, Spiesz János apátplébános és Varga Károly 
ifjú segédkántor vezetésével.
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csétlenség híre elterjedt, az asszonyok, gyerme-
kek a piacon zokogva gyűltek össze. ... Egy két-
ségbeesett asszony azt kiáltotta, hogy utánuk kell 
úszni. … Spiesz apát vezetése alatt ma búcsújárás 
indult a Dunán át Kalocsára. A dereglye, mellyel 
a búcsúsok átkelni akartak, az elindulásnál, eddig 
meg nem állapított oknál fogva alámerült. ( Pesti 
Napló,1887. június 19.)

Szekszárd Vidéke, 1887. június 23.
A komp hordképessége … csak 228-ra volt meg-
állapítva. … A komp már telve volt néppel… az 
apát figyelmeztette is a révészeket, hogy inkább 
kétszer forduljanak,de ezek nem egyeztek bele…
Megjegyzendő, hogy a révészek az előtte való 
napon lefolyt követválasztás emlékeivel terhel-
ten nem voltak józanok. … A révészek dorong-
gal lökték  a kompot a parttól … alig távozott 
7-8 ölnyire a parttól a komp, az erős hullámverés 
miatt behatolt a víz a jármű elején s erre a nép 
legnagyobb része a tulsó félre rohant, mire azon a 
részen a komp elmerült és süllyedni kezdett…. A 
kompon maradt néptömeg lélekjelenlétét vesztve 
beugrált a Dunába és nagy részük benn veszett.

xxxxxxxxxxxxx

Emlékek

Streicher József, a lánglelkű, buzgó, volt paksi 
apátplébános kezdeményezésére, az ő és a hívek 
adományából, a szerencsétlenség színhelyén, a 
parton szép Jézus Szive szobrot állítottak, hogy 

itt imádkozzanak a paksi hívek mindazokért, 
kik a Duna könyörtelen hullámai között lelték 
szörnyű halálukat. (Részlet Bors József  A paksi 
búcsúsok dunai nagy szerencsétlenségének törté-
nete című, a szerencsétlenség  50 éves évforduló-
jára megjelent könyvéből.)
A talapzatán elhelyezett két márványtáblán ez áll: 
Emlékül a Sz. Sziv 216 zarándokának, kik 1887 
évi junius 18-án e révpart közelében a Dunába 
haltak. A paksi katolikus közönség. 1903.

Add Uram, hogy akik Sz. Szived dicsőségét keres-
ték e földön, annak látásában gyönyörködjenek 
az Égben. Az örök világosság fényeskedjék nékik.

A Szent Vendel kápolna mellett a hívek kőkeresz-
tet állítottak annak emlékére, hogy a bucsusok in-
nen indultak el végzetes utjukra. 1888-ban pedig 
szintén a hivek, diszes főoltárt emeltek a temp-
lomban. A mai templomban is meglevő gyönyö-
rű Jézus Szíve szobor, a tabernákulum és a két 
karos gyertyatartót fogó angyal-szobor, a világ-
hírű Troc Róbert párizsi műintézetében készült, 
ugyancsak a tragédia emlékezetére. (Részlet dr. 
Németh Imre: A paksi római katolikus egyház-
község és plébánia története 1710-1978. Paks: 
1978. Kézirat-ból.)

Ugyancsak  Streicher József apátplébános buz-
gólkodása folytán, a jó paksiak áldozatkészsé-
géből  és különféle adományokból  megépült 
a gyönyörű  új paksi templom, amely Jézus 
szentséges Szívének tiszteletére lett felszen-

(Eredeti sürgöny:)

Paks, június 18.
250 búcsújáró Paksról Kalocsára indult kompon. A Dunán 
nagy vihar a kompot feldöntötte: valamennyi búcsús a Duná-
ba esett. Eddig 100 halottat húztak ki a hullámokból. A Duna-
menti hatóságok a belügyminiszter utasítása következtében a 
legnagyobb mérvű mentési intézkedéseket teszi 
(Saját tudósítónk távirata:)

Kalocsa, június 18.
A komp, mely a viharnak áldozatul esett, régi, gyönge jármű 
volt. A búcsújáró asszonyok, férfiak, gyermekek zsúfolásig 
megtöltötték.  A  szerencsétlenek, itt elterjedt hírek szerint, 
kivétel nélkül a Duna hullámaiban lelték sírjukat. A kompot 
vezető legények is oda vesztek. …Midőn a városban a szeren-
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telve, és ugyanakkor az egész hitközség ennek 
a Szentséges Szívnek lett felajánlva, örök emlé-
kül annak, hogy a paksi buzgó hívek Jézus drága 
Szíve iránti mélységes szeretete, minden baj és 
szenvedés ellenére is változatlanul él, mert Jézus 
Szíve, - a minden vigasztalás kútfeje-volt és ma-
rad a paksiak élete és feltámadása, békessége és 
kiengesztelése. 

(A komptragédiával kapcsolatos szövegek és 
a  fotó  a  Beregnyei Miklós által szerkesztett,  
A biskói komptragédia Paks, 1887. június 18. 
című, 2009-ben, a Jámbor Pál Társaság által 
Pakson kiadott könyvből származnak. Ezúton 
is köszönöm szerkesztő úr segítségét. A korabeli 
idézeteket betűhíven közöltem. G.J.)

Az elsőáldozók névsora: 

Anderkó Bence
Apembe Emma
Balogh Bence
Bauer Mirkó
Baumann Emma
Bérdi Tekla Molli
Blága Csanád
Czakó Bese Csaba
Csizmadia Máté
Csonka Bianka
Csuprik Dorina
Deák Zoltán
Fábián Lujza
Falusi Vanda
Feil Réka
Felgyői Flóra
Fitt Janka Mária
Gáspár Attila
Hadarics Emília
Hanol Patrik
Hegedűs Timea
Hernádi Bálint
Hernádi Bence
Hernádi Gergely
Hum Péter

Kádár Janka
Kajári Anna
Kákai Máté
Kecskés Anna Dorottya
Kecskés Áron Dominik
Kerekes Boglárka
Kollár Csenge Zsuzsanna
Kolonics Alexa
Kovács Bence
Kőnig Attila
Lacza Ákos
Lacza Gréta
Leimszider Emma Szófia
Lozsi Levente
Lozsi Nikolett
Magyar Réka Eliza
Meczker Anna
Molnár Ákos
Molnár Flóra
Nemes Anna
Németh Gergő Dávid
Németh Petra
Nikl Noémi
Orova Vilma Ákos
Pach Botond

Pál Béla
Pál Bence
Palencsár Péter
Péter Dávid
Péter Laura
Pónya Panna
Sárközi Arabella
Schiefer Gréta
Schönveitz Áron
Sipos Zalán
Stabi-Kalmár Benedek
Steiner Evelin
Steiner Zalán
Takács Emma
Tamis Barnabás
Tenki Benjamain
Tolnai Szintia Mónika
Tóth Zétény István
Turai Melinda
Ulbert Nóra
Vajna Lóránt
Varga László Levente
Vesza Zsombor
Weisz Lili

ELSŐÁLDOZÁS

Engedjétek hozzám a gyermekeket…mert ilyeneké az Isten országa.Mk.10,14
 

“Krisztus testét magamhoz venni, örömmel, jó érzéssel töltött el. Mintha Jézussal elindultam volna 
egy barátságba. Szívből törekszem arra, hogy a bűnöket elkerüljem ezután.” (Ákos, elsőáldozó)

Hitoktatók névsora:

Dudásné Szentimrey-Vén Krisztina
Fitt Szabolcs
Hirth Judit
Nyisztorné Vas Rita
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Csíksomlyói búcsú, 2019. június 5-11.                   

A szekszárdi katolikus zarándokcsoport immár húsz éve rendszeresen 
látogatja a csíksomlyói búcsút. Az eltelt évek alatt személyes barátsá-
gok és ismeretségek kötődtek a vendéglátó gyimesközéploki (Hargita 
megye) és hidegségi csángó családokkal. Nem hívő és nem katolikus 
emberként, tulajdonképpen kívülállóként csatlakozhattam a csoporthoz 
az útra, melyért ez úton is szeretnék köszönetet mondani a szervezők-
nek. Számomra az út elsősorban a trianoni határon túl rekedtekkel való 
összetartozásról és a magyar történelem kiemelkedő emlékeinek meg-
ismeréséről szólt. 
Az öt napos út során meglátogattunk több kiemelkedő történelmi 
helyszínt, Parajdot, Nagyenyedet, és Tordát. Az út fő eseménye ter-
mészetesen a csíksomlyói kegytemplom és a híres Mária kegyszobor 
(csángó nevén Babba Mária) látogatása, valamint maga a búcsús szent-

mise volt a nyeregben a Hármashalom oltárnál, melyen 
a szentbeszédet Nm. és Ft. Páll József Csaba temesvári 
megyéspüspök mondta. A szentmisére a szállásadó tele-
pülésekről busszal vagy gyalogosan lehetett eljutni. Én a 
gyalogos zarándoklatot választottam a vendéglátó telepü-
lés keresztaljával. (A „keresztalja” egy vagy több kereszt 
alatt vonuló, templomuk zászlója és a településük nevét 
jelző felirat mögé felsorakozó zarándokok csoportjai.) 
A körülbelül húsz kilométeres úton részt vettek hagyo-
mányos, csángó népviseletbe öltözött zarándokok vallási 
himnuszokat énekelve, és teljesen hétköznapi, akár nya-
raló túrázónak kinéző hívők és látogatók is.  A nyereg felé 
közelítve a csoport létszáma folyamatosan nőtt a csatla-
kozókkal. A helyszínre megérkezve délben már nagy tö-
meget láttunk, sokan azonban csak később érkeztek. A 
résztvevők létszáma idén alacsonyabb volt a megszokott-
nál, mert egy héttel korábban azonos helyszínen került 
sor Ferenc pápa miséjére történelmi, romániai látogatása 
részeként. A környéken mindenfelé hirdették még a pla-
kátok és molinók a pápalátogatást. Mi a gyimesieknek 
kijelölt részen voltunk vendéglátóinkkal. Körbenézve 
mindenfelé települések nevei voltak olvashatók táblákon, 
zászlókon, molinókon a Kárpát-medence minden részé-
ről. Elvándoroltak és leszármazottaik is érkeztek a búcsú-

ra, láttunk spanyol, norvég és távoli ausztrál zászlót is. 
Számomra alapvetően ez jelképezte Csíksomlyó jelentő-
ségét, ahol átélheti mindenki a magyarságát, a határokon 
átívelő összetartozás érzését és erejét. Nem hívő ember-
ként is felemelő volt hallgatni a több tízezres tömeg ma-
gyar nyelvű imáit és a szentmisét. Az időjárás kegyesebb 
volt velünk ,mint a pápalátogatás résztvevőivel egy hét-
tel korábban, csak rövid ideig esett az eső. A szentmise 
után érdekes volt számomra, hogy főleg a helyiek egy-
fajta szabadtéri pikniket tartottak a helyszínen, az egyes 
települések templomi zászlai és egyéb jelképei alatt. Mi 
a zarándokcsoport nagyobb részével részt vettünk a dél-
utáni csángó misén is. Ide akkora tömeg érkezett, hogy 
sokan már be sem fértek a templomba, így az udvaron 
hallgatták a liturgiát. A mise után busszal indultunk  
vissza Középlokra és Hidegségre. A pár napos út mara-
dandó élmény volt, a puszta történelmi emlékeken túl fo-
gyatkozó, de még élő  hagyományokat, és vendégszerető 
közösségeket ismerhettünk meg, akik példát mutatnak, 
hogyan lehet elnyomásban és nehéz körülmények között 
is megőrizni őseik nyelvét és eszményeit egy gyorsan 
változó korban.  

Szabó Tibor
(A szerző fotója)

Sokadik éve már, hogy a nyár elején vágyva-vágyunk 
elzarándokolni a csíksomlyói búcsúra, a Boldogságos 
Szűz Máriához, Babba Máriához. Már szinte hazajárunk 
Csíkszentmártonba, Szeretettel fogadnak és örülnek  az 
anyaországiaknak a falubeliek.
Az idei évben is gondos szervezés és program válasz-
tás után nagy vágyakozással indultunk útnak. Márci-
us 3. vasárnapján Urunk színeváltozásának ünnepén a 
nagydorogi plébános, Péter atya mondta a prédikációjá-
ban, hogy „Életünk itt a földön egy út, egy úton levés, 
úton járás, egy zarándoklat. S mialatt ezt az utat járjuk, 
törekednünk kell arra, hogy egyre közelebb és közelebb 
kerüljünk Isten dicsőségéhez.” Ehhez segít bnnünket az 
ima és segítenek bennünket a különböző alkalmak. Ilyen 
csodálatos alkalom a pünkösdi búcsú Scíksomlyón, a 
Szűzanyával, égi Édesanyánkkal való találkozásunk is. 

Ilyen alkalom a szentmise hallgatása a Hármas halom ol-
tárnál a nyeregben, vagy a szép csángó mise a csobotfalvi 
kicsi templomban. Min-mind megannyi találkozás és al-
kalom életünk útja során.
Pünkösdkor Isten kiárasztja az Ő Szent Lelkét a föl-
dön hívő emberre. Ha készen állunk rá, a Lélek felemel  
bennünket és mi egyre közelebb kerülünk hozzá.
Hazafelé a hosszú úton mindig beszélgetünk a kint eltöl-
tött néhány napról, az ott eltöltött időről. Sokféle élményt 
osztanak meg egymással a zarándoktársak. Különböző 
dolgok különböző mértékben érintenek meg bennün-
ket, de az elmondottakból mindig tisztán látható, hogy 
az együttlétünk és a Szűzanyával való találkozásunk 
mély érzéseket váltanak ki mindannyiunkból. Megérint  
bennünket a hely szelleme, az elmúlt 450 év jelentősége, 
maga a pünkösd ünnepe, Isten kegyelmének kiáradása a 
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Szentlélek által. Mindig igyekszünk nagy gondot fordí-
tani az „elsősökre”, az első alkalommal velünk utazó za-
rándok testvérekre. Észrevehetjük ugyanis rajtuk, hogy 
egyik ámulatból a másikba esnek. Minden napnak az él-
ményét csodaként élik meg, s ha figyeljük őket, velük 
együtt mi is újra átélhetjük ezeket a csodákat.

Néhány élménybeszámoló a kedves zarándok társaktól:
„Istenáldotta 6 nap – ez az első gondolat ami eszembe 
jut, ha a zarándokutunkra gondolok. Már az első élmény 
megindító volt Böjte Csaba ferences szerzetes által veze-
tett dévai gyermekotthonban, amikor az ott lakó 17 éves 
lány mesélt az életükről, napirendjükről, körülményeik-
ről.
Az erdélyi tájak szépsége, az ottani emberek tisztalelkű 
jósága, mindennapi küzdelme nagyon megérintett. Nagy 
lelki élmény volt számomra, hogy minden nap imá-
val és úti áldással kezdtük a napot. A pénteki kereszt-
út a Kissomlyó-hegyen, a szombati ünnepi szentmise a  
Hármas halom oltárnál, valamint a délutáni csángó mise 
a csobotfalvi Szent Péter és Pál templomban az egész út 
legbensőbbségesebb alkalmai voltak. A zarándokút szer-
vezői, Balogh Marika és Péter Lajos odaadó törődéssel 
vettek körül bennünket. Marika az ünnephez kapcsolódó 
mély gondolatokkal, Lajos pedig székely és magyar egy-
házi énekekkel segítette az ünnepi elmélyülést számunk-
ra. Nagy köszönettel tartozunk érte. A zarándokúton 
megélt lelki élményekből fogunk táplálkozni az elkövet-
kezendő hetekben, hónapokban.”
  
Strasszerné Regina a következőket írta:
„Az isteni gondviselés és a szervezők jóvoltából újra 
eljuthattam a csíksomlyói Szűzanyához, akinek hálát 
mondhattam mindenért, amit kieszközölt számomra a 
Szent Fiánál. Köszönöm!
A hatalmas tömeg, mely énekelve, imádkozva, türelme-
sen haladt a nyereg felé, meggyőzött arról, hogy a Szent-
lélek munkálkodik ma is. A misén a messzi földről össze-
sereglett tömeg ajkán felhangzottak a csodálatos énekek 
és imák, melyeket a környező hegyek visszhangzottak. 
Ilyenkor úgy érzi az ember, talán az egész világ itt van 
és magyarul beszél. A szentbeszéd csodálatos lelki meg-
újulást és erőt adott mindnyájunknak. Arra is rámutatott, 
hogy az itt élő magyarok élete ma sem lett jobb, mint  
korábban volt. Mindenki kiöntötte bánatát, örömét a 
Szűzanya lába elé. Lefelé aztán megkönnyebbülve a 
lelki, s a testi terhek súlyától, siettünk Csobotfalvára a 
csángó misére. Ezt az élményt megélni kell, ezt elmon-
dani vagy leírni nem lehet. Csodálatos ennek a népnek a  
vallásossága, a nyelvjárása és a népviselete, melynél ta-
lán csak a kitartása és állhatatossága tiszteletre méltóbb. 
Köszönöm a sok fiatal zarándoktársaimnak a sok szép 
történetet és imát, Lajosnak a szervezést, mely pazar 
volt!”
 
Az „elsősök” között volt Csizmadia Máté az anyukájá-
val, Ritával. Máté ezt írta:
„Köszönöm szépen a szüleimnek, hogy elsőáldozási 

ajándékként egy csodálatos, élményekben gazdag csík-
somlyói zarándokutat kaphattam. Nagyon megragadott 
az erdélyi táj szépsége, a zarándokok tömege, akik mind-
azért a lelki élményért tették meg a hosszú utat, mint én.”
 
S egy részletes leírásnak örvendhettünk az elmúlt hétről 
egyik társunktól, íme:
„Már régen elhatároztam, hogy egyszer még szeretnék 
elmenni a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Eljött az idő 
mikor jelentkezni lehetett, és én jelentkeztem. Nagy vá-
gyakozással vártam az időt, és június 5-én el is indul-
tunk. Személy szerint harmadszor vettem részt a zardok 
úton. Mikor Dévára érkeztünk, szentmisén vettünk részt 
a Szent Ferenc kolostor templomában. Utána a kolos-
torba mentünk, ahol egy nagyon fiatal kislány vezetett 
végig bennünket, aki nagy felkészültséggel, isteni sze-
retettel mondta el hogyan élnek, tanulnak az otthonban. 
Elgondolkodtam, hogy van még ilyen aki elfogadja a szi-
gorú nevelést, tanítást?
Másnap a gyilkos-tó és környékénét, majd Békás-szorost 
néztük meg. Sebestyén nevezetű fiatalember mutatta be 
a környéket, aki ugyan teológiát végzett, de nagyon ér-
dekli a geológia is. Különleges előadás módjával, tiszta 
szívvel, szeretettel és hittel ismertette meg velünk a kör-
nyezetet és egy kicsi betekintést adott az itt élő emberek 
életébe, felemelő érzés volt. Mindenki nagy figyelemmel 
és érdeklődéssel hallgatta végig. Délután Gyimesbükkön 
a Deáky panzióban láttak vendégül bennünket, majd az 
ezer éves határhoz sétáltunk. A Tanár úr is tartott egy elő-
adást - mondhatném egy történelem órát – a maga ha-
zafiságával a csángó magyarok eredetéről. Neki nagyon 
különleges előadásmódja van, fantasztikus ahogyan el-
meséli a történeteket. Nagy tisztelettel gondolok rá.
Pénteken Csíksomlyóra mentünk a Kegytemplomba Szűz 
Mária szobrához, ami végül is az úti célunk volt. Utána 
keresztutat jártunk a Jézus-háóján. Délután a Madarasi 
Hargitára utaztunk. A fiatal emberek akik a terepjárókat 
vezették, nagyon készségesek és udvariasak voltak.
Szombaton már a csíksomlyói pünkösdi búcsús szent-
misére készültünk. Mindenki izgatott volt, hogy minden 
meg legyen. Elindultunk a nyeregbe, de a nagy tömegben 
csak lépkedve, óvatosan lehetett haladni. Imádkozva, 
énekelve araszoltunk előre. A sok embert látva a torkunk 
elszorult, hiszen mindenki ugyan azért van itt, Isten és 
Szűz Mária iránti szeretetből, tiszteletből. A közel két 
órás szentmise felemelő érzés volt, mindenki megható-
dottan hallgatta végig. 
Vasárnap Csíkszentmártonban voltunk az ünnepi szent-
misén, jó volt együtt lenni a rlgi ismerősökkel.
Hétfőn kora hajnalban indultunk haza. Megálltunk 
Szentdemeteren, ahol szentmisét hallgatunk és egy ked-
ves kis vendéglátásra invitált bennünket Máté Feri atya. 
Megtekintettük a felújítás alatt lévő régi templomot is.
Ez a zarándokút nagyszerűen meg volt szervezve mind 
a programok, a szállás és az ellátás szempontjából, 
nem beszélve a sok szép imádságról, Mária énekekről. 
Közönjük Marikának és Lajosnak. Az időjárás is kegyes 
volt hozzánk.
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Paksaméta, a Paksi Római Katolikus Plébánia negyedéves lapja.
A Paksaméta következő száma szeptemberben jelenik meg.
Felelős kiadó: Kutas Attila plébános.
Szerkeszti Gutai Júlia.
LEGYEN A MUNKATÁRSUNK! NE CSAK OLVASSA, ÍRJA IS A LAPOT!

Caritas fogadalomtétel

Három önkéntes munkatárssal bővült a paksi Karitász-csoport. 
Az  Úr Jézus szentséges Szíve előtt tett esküje  szerint végzi 
segítő szolgálatát a jövőben Mukli Sándorné, Rácz Sándorné, 
Takács Tiborné  is.

"Irántad való szeretetből, isteni Üdvözítő, és kegyelmi támogatásodban bízva, a Karitász tagjaként a 
mai naptól az embertársaimért végzett munkában a Te szolgálatodnak szentelem magam. Ezt a mun-
kát olyan feladatnak tartom, amit Te bíztál rám, és szívem mélyéből hálát adok Neked, amiért arra 
méltattál, hogy szereteted eszköze lehetek. Erősen elhatározom, hogy munkámat egészen a Te szándé-
kod, valamint szentjeid példája szerint fogom végezni, és az önmagamról való őszinte lemondásban 
kizárólag a Te dicsőségedet keresem. Nehézségtől és fáradtságtól nem riadok vissza, sikertelenség 
el nem tántoríthat, siker tőled el nem távolíthat. Erősen elhatározom, hogy a szociális munkában is 
mindig nyugodtságra, és higgadtságra, alázatra és türelemre, hűségre és állhatatosságra törekszem. 
Szeretett Üdvözítőm, áldd meg elhatározásomat, és vésd mélyen a szívembe. Végy el önmagamtól,  
és tölts be engem Magaddal és Szentlelkeddel. Ámen."

(Boldog Burján Hildegard nyomán)

Több mint 4 éves vágyunk látszik megva-
lósulni: a pécsi régióban megépül az első  
HÁZASPÁROK ÚTJA. Ez a 16 állomásból álló  
út a házasságunk csomópontjait mutatja meg. 
Minden stációnál kicsit csöndben vagyunk, be-
szélgetünk, a Jóisten hangját, üzenetét keressük. 
Arra kérünk Benneteket, hogy aki szívügyének 
érzi a mi régiónkban a püspökszentlászlói Házas-
párok útjának építését, „fogadjon örökbe” egy-
egy állomást! Ez imában hordozást, anyagi tá-
mogatást és rendszeres látogatást – karbantartást 
jelent. Érezzük, hogy ez komoly vállalás, ezért 
jónak tartanánk, ha egy-egy állomás köré akár 
több lelkiséghez tartozó, és egymással kapcsolat-
ban álló családok szerveződnének! Hívjátok meg 

erre a közös feladatra a barátaitokat! Ez jó lehe-
tőség lenne arra, hogy a különböző lelkiséghez 
tartozók közeledjenek egymáshoz.
Az előzetes kalkuláció szerint egy állomás meg-
építése (oszlop, pad, tábla – Simon András grafi-
káival) maximum 80-100 ezer Ft-ba kerül. 
Arra is van lehetőség, hogy ha örökbe nem is 
tudjuk fogadni egyik állomást sem, anyagilag 
támogassuk a Házaspárok útjának létrejöttét. 
Schönstatti mondatunk értelmében: SEMMIT 
NÉLKÜLED - SEMMIT NÉLKÜLÜNK.
Most rajtunk a sor: gyűljünk össze a Szűzanya 
hívására!     

Ivánfi Judit és Tóth Gábor
http://csaladok.schoenstatt.hu/

A Magyar Schönstatti Családmozgalom felhívása
 

Kedves Családok!

Azt szeretném, ha minél több fiatal venne részt a za-
rándok utakon, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. A 
magam részéről teljes volt a feltöltődés, az öröm, és 
mindent olyan szépnek és jónak láttam mikor hazaér-
keztem.”
Ki először, ki soakdszor járt már a Szűzanyánál 
látógatóban, de abban mind egyetértünk, hogy egyet-
len út sem, egyetlen találkozás sem lehet egyforma. 
Minden évben más és más dolgok indítják meg az 
ember lelkét, s teszik vonzóvá a zarándokutat. Von-
zóvá olyannyira, hogy jövő év eleján újra a lehető 

leghmarabb feliratkozzunk a részvételi listára.
A zarándoktársak és a magam nevében hálásan köszö-
nöm kántorunknak, Király Pistinek és a technikusnak 
Pelcz Pistinek, hogy időt és fáradságot nem számít-
va orgona kísérettel felvették számunkra a csodálatos 
énekeket, amit úgy az autóbuszban, mind a szentmi-
sék alkalmával énekelhetett a társaság.
Isten fizesse meg mindenkinek a jó szándékot és a fá-
radozását, bármivel is segített, hogy ez a szép zarán-
dokút létrejöhetett.

Balogh Istvánné


