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Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!
– Nagy László –

Kedves édesapák és édesanyák  
áldották meg gyermekeiket az elsőáldozási szentmise kezdetén.  

Nagy László fent idézett soraival fohászkodok értük, hogy  
gyermekeiknek jó példaképei legyenek.

Atitiszi (Attila plébános)
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   Vannak kérdések, amelyeket szívesen fogadunk, 
mert tapasztalataink és szerény tudásunk tárházából 
futja a válaszra. Vannak kérdések, melyeket ugyan-
csak szeretünk, hiszen a dolgok mélyén való búvárko-
dásra sarkallnak. Mit jelent számomra Jézus Krisztus? 
Egyszerre végtelen mélységekbe és magasságokba 
vivő, emiatt megtisztelő kérdés, ugyanakkor tisztán 
szembesít méltatlanságommal. 
   Akiknek szavára és életpéldájára figyelnünk kell, 
azok erre a kérdésre rövid választ adtak. Akár Péter 
apostol Máté evangéliuma szerint: „Te vagy a Krisz-
tus, az élő Isten Fia.” Erős hittel megvallott, világos 
szavak, amelyek aranyfedezetét az isteni kinyilatkoz-
tatás és Péter cselekedetei adják. 
   Mit mondhatnék? Szüleim hívő emberek voltak, és 
négy gyermeküket a katolikus hit gyakorlására nevel-
ték. Egyszerű iparosként is megbecsült, szeretett pol-
gárai voltak a falunak, mert készek és serények vol-
tak mások megsegítésére, önös érdek vagy gonoszság 
sosem vezette tetteiket. Hitük számtalan nehézségen 
átsegítette őket, de apám karcosra megfaragott jellem-
vonásait a Jó Istennek sem sikerült simára csiszolnia. 
Számos nagybátyám koptatta egy-egy bencés gimná-
zium lépcsőjét, és nagynénéim is egyházközségük jó 
szolgálattevői voltak. E számomra rendkívüli generá-
ció egyetlen tagja sem hagyta el hitét és hitéletének 
hagyományait, ám ennek ellenére, meg mert hivatá-
suk mesterei voltak, többen kerültek vezető állásba. 
Életük engem is nevelt.
  Jómagam gyermeki lelkesedéssel és az atyák iránti 
rajongással jártam hittanra, és ma is érzem a szentsé-
gek vételének boldogságát. Gimnazistaként azokat az 
osztálytársaimat, akik még sosem lépték át Nagybol-
dogasszony-templomunk küszöbét, rábeszéltem, hogy 
jöjjenek el megnézni, micsoda szépség rejtőzik ott be-
lül. Akkor még nem láttam tisztán, hogy mindenek-
előtt az Oltáriszentséget rejtő tabernákulumhoz kellett 
volna vezetnem őket. Ígyhát maradtak a barokk oltár-
képek, a szép szobrok, mennyezeti freskók. Aztán az, 
hogy büntetésképpen néhány nap múlva kiállítottak a 
gimnáziumi közösség színe elé, mint renitens diákot, 
aki ideológiai fertőbe csalja társait, nem keserített el. 
 Felsőbb iskolámmal, az Eszterházy Károly püspök 
alapította líceummal szemben hiába hívogatott a fő-
székesegyház: Venite adoremus Dominum, én nem 
mentem dicsőíteni az Urat. Esetleg néha kérni Őt, 
vagy az orgonahangverseny hangzatai között dadog-
va beszélni Hozzá. Talán soha nem éltem olyan nyu-
godt lelkiismerettel, a világ és az emberek iránt annyi 
odaadással, mint főiskolai éveim alatt. Nem tekintet-
tem semmi jóra, amiben részesültem, magabízón, de 
nem voltam tudatában egyáltalán, hogy az Isten te-

nyerén élek. Engem, hűtlen és bűnös teremtményét, 
aki elhagytam Őt, elhalmozott a lelki-szellemi-testi 
jólét minden ajándékával. És meg-megmutatta arcát, 
hogy el ne feledjem: a feladatul kapott vagy választott 
munkáim szinte mind vallásos irodalomhoz kötődtek. 
S hol máshol töltöttem sok időt: a főegyházmegyei 
könyvtárban, a tridenti zsinatot ábrázoló freskók alatt.
   A férjem és családjának rendületlen hite lassan visz-
szavezetett az Útra, de míg a gyerekeim kicsik voltak, 
mindig „temérdek feladatot” találtam a megszente-
lendő hetedik nap idejére. És bűneimet vagy fel sem 
ismertem, vagy azt képzeltem, hogy majd én feloldo-
zom magam a gyötrő lelkiismeret-furdalások nyomán. 
   Most úton vagyok. Köszönöm a Testvéreknek, hogy 
sokan közületek biztos lépéseitekkel előttem jártok. 
Ám aki mindnyájunkat kézen vezet, akiért hálaimá-
ink szólnak, az az Atya kimondhatatlan szeretete által 
emberként élt közöttünk. Végtelen csendben és félre-
vonultságban jött világra, gyermekekkel vette körül 
magát, vámszedők, utcanők barátja volt, gondosko-
dott róla, hogy a körülötte lévőknek legyen étele-ita-
la, meghallgatta a kisemberek bánatát, gyógyított és 
életre támasztott, alázatosan teljesítette Atyja akaratát, 
nem hagyta el övéit. Az elveszett bárány példázata 
megerősít, hogy Krisztus értem is eljött. A jelenléte 
állandó és bizonyos az életemben, mindig és minden-
ütt jelen van. ( „Minden dolgomban tetten érlek” – 
mondja József Attila is.) Gyengeségemben megerősít, 
gyarlóságaimban irgalmas kezét nyújtja, bánatomban 
vigasztal, örömömben velem ujjong. Kiapadhatatlan 
erőforrás, amelyre bármikor rákapcsolódhatok. De 
vajon teszem-e elégszer, teszem-e eltökélten? Jézus 
minta is, egy lelkület, élet- és gondolkodásmód példá-
ja, amelyet valóságos cselekedetek hitelesítenek. Va-
jon az én tetteimben láthatóvá válik-e a jézusi tanítás?
   Íme, nem tudtam igazán választ adni a címbeli kér-
désre. A költők segíteni szoktak. Ezúttal Gyurkovics 
Tibor:
,,Jézus szalmaszál/ amibe kapaszkodunk 
Jézus szakadék/ amibe lezuhanunk 
Jézus kötél/ amit elengedünk 
Jézus remény/ amivel emelkedünk 
Jézus hangszer/ amivel megszólalunk 
Jézus zene/ amit elhallgatunk 
Jézus tenyér/ amivel adakozunk 
Jézus kenyér/ amit elfogadunk 
Jézus penge/ ami megsebesít 
Jézus gyenge/ aki megerősít 
Jézus hatalom/ a végeken 
Jézusnak odaadom / életem.

  L. J.

Mit jelent az életemben Jézus Krisztus?
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Isten lényege

A tudós Ágoston egyszer szokása szerint a tengerparton sétálva gondolkodott azon, hogyan tudná 
megragadni Isten lényegét. Egyszer csak megpillantott egy kisgyereket, aki nagy igyekezettel és meg-
ható komolysággal merte a tenger vizét.
    - Hát te mit csinálsz? - kérdezte a fiúcskát, és az magabiztosan így felelt:
    - Kimerem a tengert.
Ágoston elmosolyodott, hiszen a tenger oly hatalmas volt a gyermek kezében tartott apró kagyló-
hoz képest. A kimert vizet ráadásul azonnal beitta a homok, úgyhogy az visszajutott eredeti helyére. 
Ágoston szerette volna rávezetni a kisgyermeket arra, hogy lássa be erőfeszítése értelmetlenségét,  
de megbántani sem akarta azzal, hogy rászól, hát megkérdezte:
    - És gondolod, hogy sikerülni fog?
Hanem a gyermek egészen váratlan választ adott, amire a nagy tudós esett gondolkodóba.
Hát nekem biztosan hamarabb fog sikerülni, mint neked az, hogy meghatározd Isten lényegét.

P.J.

Trianon 100

Az utóbbi évben, hetekben többször találkoztam 
ezzel a ténnyel.  Hogy 100 éve történt. 
100 éve írták alá Párizs melletti Versailles palota 
Kis Trianon termében az első világháborút lezá-
ró békeszerződést, melynek értelmében sok más 
fájdalmas büntetés mellett Magyarország terüle-
tének 2/3-át elcsatolták. 
Nemrég, mikor a hetedikes gyerekemmel törté-
nelmi tanulmányai kapcsán beszélgettünk erről, 
felmerült újból, hogy mekkora döbbenet, fájda-
lom, kilátástalanság, dac lehetett akkor - nem-
csak az elcsatolt területeken, de minden jóérzésű 
magyar ember szívében. A „Nem, nem, soha” 
plakátok kétségbeesett kiáltása, az elcsatolások 
okozta területi és egyéni következmények, tra-
gédiák mind fájó képet vetítenek elénk.

Nemzeti tragédia. 100 éve. Gyász és fájdalom.
Szintén a gyerekeim kapcsán találkoztam a „Nemzeti Összetartozás Napja” kifejezéssel, ünneppel, 
amit először nem is tudtam mire vélni. Hogy „ünnepelhetünk” egy gyásznapot? Milyen összetartozás? 
2010-es törvénybe iktatása óta Trianon tragédiája helyett az Országgyűlés a törvény elfogadásával 
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magya-
rok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”
Aztán tavaly nyár elején az Ez Az A Nap rendezvény kapcsán megértettem ezt a víziót. („Nem vál-
toztathatjuk meg a múltunkat, de hatással lehetünk a jövőnkre az által, amit ma teszünk. A változás 
veled kezdődik!”) Ha a személyes-, és országhatárainkat nem is tudjuk ledönteni, felülemelkedhetünk 
ezeken. Összekapcsolhat minket a nemzettudaton túl egy hatalmasabb erő. 
100 éve történt Trianon, elszakadtunk, mint nemzet határokkal, de már évtizedekkel, évszázadokkal 
korábban elkezdődött ez a szakadás, minden kapzsi földesúr, minden népnemzeti faji előítélet, kire-
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kesztés, kizsákmányolás, - és gyűlölködéssel. Minden szakadás forrása a hazugság atyja- az ördög. 
De 1000 éve Szent István királyunk megkeresztelte és Máriának ajánlotta országunkat. A magyar 
nemzet Megváltónk Édesanyjának kezében van. Minden fájdalmunkat, széthúzásunkat adjuk az Ő 
kezébe. Ajánljuk magyarságunkat gyengeségeinkkel együtt Márián keresztül Istennek, hogy amit 
Tőle azért kaptunk, hogy ez a nyelv és nép legyen a családunk, ebben a családban bontakoztathassuk 
ki ajándékait az Ő dicsőségére! Emelkedjünk felül kicsinységünk, fájdalmunk, önsajnálatunk határa-
in! Emelkedjünk felül a széthúzás, gyűlölködés vagy épp a közömbösség korlátjain! Legyünk újból 
egy nép, egy nemzet- Isten népe, Mária Országa, ahol az összetartozás, az egység krisztusi, azaz 
keresztény mivoltunkban valósul meg! 
Este cserkész kezdeményezésre mi is tüzet gyújtunk. Ez a tűz, az összetartozás tüze számomra a ben-
nünk lakó Szentlélek tüzét is jelenti, aki vezeti és kormányozza Isten népét. 
Ünnepeljünk! 

Abban az időben – mondja az Úr – Izrael minden nemzetségének Istene leszek, ők meg az én népem 
lesznek. 2Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép: Izrael nyugal-
ma felé tart. 3Megjelent neki a távolból az Úr: örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad 
irgalmasságomat. 4Újra fölépítlek, és te fölépülsz, Izrael szűzi leánya! Ismét fölékesíted magad dob-
jaiddal, és táncot járva vidáman vonulsz ki.
Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és bánat nem éri őket. 13Akkor majd táncot lejt örömében a 
lány, az ifjak és az öregek egyaránt boldogok lesznek. Gyászukat akkor örömre fordítom, megvigasz-
talom őket, s örömet szerzek nekik fájdalmuk után. 

Jer 31, 1-4; 12b-13
Nyisztor Ákos és Rita

„Jézus Szíve Legtisztább Szív,
Kegyelem oltára.
Boldog, aki tehozzád hív, 
s szívét hozzád tárja.
Vércseppjeid a világnak,
bűneit lemosták.
Rólam is a gyarlóságnak,
tisztítsad le foltját.”

 Búcsú lesz. A templom felszentelésének 
évfordulója. Fehérre meszelt kilométerkő, út-
jelző tábla, vagy épp izzó lármafa, mely évről 
évre újra széles mosollyal rám köszönt, vagy épp 
megijeszt. Kitágít, vagy összegyűr. „Jézus Szíve, 
legtisztább Szív, kegyelem oltára…” 
 Búcsú lesz. És nekem Rád kéne figyel-
nem. Szívet kéne cserélnünk végre. Én adnám az 
enyémet, mely régóta nem üti rendesen a ritmust, 
kihagy, s Te adnád a Tiédet. A kő szív helyén újra 
feldoboghatna a hússzív. Tedd hatékonnyá hát 
igédet, váltsd valóra ígéreted: „Új szívet adok 
nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom 
testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nek-
tek. Az én lelkemet adom belétek, és azt műve-

lem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, 
törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.” Ne 
késlekedj, Uram! Vér, oxigén juthatna így végre 
a testembe, a sejtjeimhez, a lelkembe. „Boldog, 
aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja…”
 Búcsú lesz. És nekem csendben kéne len-
nem. Hallgatnom kéne. Be kéne fognom végre 
a szám. Rá kéne jönnöm, hogy mások bűnének, 
állandó felerősítése, szélvészként való harsogása 
mit sem ér. Nem lehetek állandóan földrengés, 
mely nemcsak a mihasznát, de az épet is összetö-
ri. Nem dobhatok mindenhová lángot, mert hisz 
a perzselő tűz mindent elpusztíthat válogatás nél-
kül: búzát és konkolyt egyaránt. Csendben kéne 
lennem, várva a közelgő, Szívedből jövő, min-
denkit elérő irgalomra. Csendben kéne lennem. 
Hogy is fogalmaz Thomas Merton: „Aki szereti 
Istent, az szükségszerűen szereti a csöndet is, mi-
vel fél attól, hogy nem tudja többé megkülönböz-
tetni a dolgokat. Fél a lármától, amely érzéket-
lenné teszi a valóság pontos megtapasztalására. 
Kerüli a folytonos nyüzsgést, mely minden léte-
zőt egy szétválaszthatatlan massza fölismerhe-
tetlen részévé tesz.” „Vércseppjeid a világnak, 

Jézus Szíve templombúcsú
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bűneit lemosták…”
 Búcsú lesz. És a közelgő ünnep szem-
besíteni fog önmagammal. A legtisztább szív-
vel kellene szembenéznem. A legtisztább szívbe 
kellene belenéznem. „Tükröm, tükröm, mondd 
meg nékem…” És ez a tükör nem hazudik. Nem 
halványul, nem kopik, mindig a vegytiszta ké-
pet mutatja. Csak most nem elfutni, csak most, 

egyenesen belenézni! Állni a Szeretet elfogadó 
tekintetét! Belenézni, meglátni a bűnt és cse-
lekedni, ha kell kést rántani és vágni.! Vágni a 
kezet, lábat, ha bűnbe vitt. Kivájni a szemet, ha 
nem Téged nézett. És kérni, kérni: „Rólam is a 
gyarlóságnak tisztítsad le foltját.”

Fitt Szabolcs

Elhangzott a templombúcsú első lelkigyakorlatos szentmiséjében.

Drága Barátaim! 

Az Örömhírről nevezett Mária nővér lettem a mai napon! 2020.08.01.

Palazsnik Andrea (balról az első), Bükkszentkereszt, Szent Ferenc Kisnővérei.

Fohászból lett himnusz

Ó, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem… 

Sokszor halljuk a felszólítást: Most énekeljük el az ősi székely himnuszt, és rákezdenek erre népszerű 
énekre. Íme, az „ősi” székely himnusz igaz története.

Beszélgetés Mirk László néprajzkutatóval

A néprajzkutató kifejtette, ez az ének akkor kezdte foglalkoztatni, amikor 2009-ben versantológiát 
jelentetett meg Csíksomlyóról. A kötethez gyűjtve a költeményeket felkereste P. Márk József ferences 
szerzetest, hogy a könyvbe kerüljenek be a magyarság egyik legfontosabb kegyhelyén elhangzó Má-
ria-énekek, azok, amelyekben Csíksomlyó neve is szerepel. A fentebb említett dalt is kiválasztották, 
amikor az atya megemlítette, hogy ne himnuszként tegyék be, ahogy a köztudat erről az énekről véle-
kedik, mivel szerinte ez egy fohász. Az atya tudta azt is, hogy zenéjét Bartók Béla szerezte, sőt arra is 
emlékezett, hogy a szöveg alatt a T. Gy. monogram szerepelt aláírásként. Mirk László természetesen 
nyomozni kezdett. Először rábukkant arra, hogy az Ének című folyóirat hirdetett meg egy pályáza-
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tot 1940-ben, Bartók Béla Este a székelyeknél dallamához kerestek szöveget Észak-Erdély vissza-
csatolása tiszteletére. A szolnoki leánygimnázium Mária-kongregációja küldte be a verset, melynek 
szerzője nem fedte fel nevét, a folyóirat közölte a dallamhoz ajánlott szöveget, azzal a megjegyzéssel 
a végén, hogy „Íme, egy igazi Székely Himnusz.” Feltételezhetően sokan ezt érthették félre – véli 
Mirk László, aki megjegyezte, hogy folklorizálódott a dal, kutatásai során nótaként, népdalként vagy 
egyházi népénekként és találkozott vele. Legfontosabb eredménye viszont, hogy megtudta, a T. Gy. 
monogram Tamás Győző lelkész, hittantanár nevét fedi, aki megbecsült karvezető volt Szolnokon. 
Szerénysége, mellyel a nevét elhallgatta – mivel a dalszöveget nem minősítette igazi költői alkotás-
nak – azt eredményezte, hogy a székelyekkel való újraegyesülés tiszteletére írt fohászból székely 
himnusz lett. 

(Ezt a cikket a Székelyhonról másolták: https://szekelyhon.ro/muvelodes/fohaszbol-lett-himnusz#)

A budapesti Szent István Bazilika Nagyboldog-
asszony napjára készülve szentségimádást hirde-
tett, hajnalig tartó virrasztással az Oltáriszentség 
előtt, közös imádságban ajánlva fel Istennek édes 
hazánkat.
A Szentlélek indíttatására buzgó örömmel ké-
szültünk az alkalomra. Számos engesztelő és di-
csőítő imát vettünk kézbe, és gondosan válogatva 
állítottunk össze egy éjszakára való imádságsort. 
Megbeszéltük és megterveztük, hogy az éjszaka 
folyamán mindig legyen imádkozó lélek a temp-
lomban.
Péntek este, Nagyboldogasszony napjáról elővé-
telezve az ünnepi szentmisét Petkó András, szek-
szárdi plébános úr celebrálta. A szentmise végén 
Tamás atya kitárta a tabernákulum ajtaját, s lát-
hatóvá vált számunkra a szentségtartó, benne az 
Oltáriszentség. A rózsafüzér társulat vezetésével 
kezdetét vette a hajnali öt óráig tartó szentség-
imádás és engesztelés.
Az Oltáriszentség méltó köszöntése után rózsa-
füzért imádkoztunk, felajánlva a Szűzanyának 
magyar hazánkat, városunk lakóit, egyházközsé-
günk minden tagját és családjainkat. Kértük Őt, 
hogy vigye szent Fia elé kéréseinket, hogy kö-
nyörgő szavára Krisztus védjen, óvjon és segít-
sen meg bennünket ezekben a nehéz időkben.
Néhány asszony vállalta közülünk, hogy az egész 
éjszakát virrasztással tölti. Mindeközben a hívek 
létszáma folyamatosan változott ugyan, de Isten-
nek legyen hála, mindig nagyon szép számmal 
voltunk jelen a templomban. Talán csak a kritikus 
éjfél utáni időben voltunk kevesebben.
Köszönjük kántorunknak - aki szintén vállalta az 
egész éjszakai virrasztást a testvérekkel-, hogy az 

imádságok között orgonaszó kíséretében hangoz-
hattak fel a gyönyörű énekek.
Tizenegy órakor keresztutat jártunk. Szándé-
kunk a jó papokért szólt, papi hivatásokért, kérve 
Istent,küldjön munkásokat aratásába.
Litániákkal és rózsafüzér imádságokkal folyta-
tódott a virrasztás hajnalig. Előkerült sok szép 
könyörgő és hálaadó ima, közben pedig el-el-
csendesedtünk, hogy mindenki maga beszélget-
hessen az Atyával, a Szentháromságos Istennel és 
a Szűzanyával.
Hajnali négy órától fiatalok csatlakoztak hoz-
zánk, az ő dicsőítésüket hallgattuk, imával és 
gitáros énekekkel szolgáltak az Oltáriszentség 
előtt.
Reggel öt órakor a dunakömlődi plébánia-
igazgató, Fitt Szabolcs jóvoltából ünnepélyes 
szentségeltétellel ért véget a közösség imája, 
mely záró alkalomra, néhány órai pihenés után, 
többen visszajöttek a templomba.
Szép volt a péntek este, szép az éjszaka, mely be-
vezetett bennünket az egyik legszebb Mária-ün-
nepünkbe, Nagyboldogasszony ünnepébe.
Másnap a máriagyűdi nagybúcsú, majd hétfőn 
délelőtt a Szent Rókus kápolnában a szentmise, 
mind-mind megannyi alkalom, ami ünneplőbe 
öltöztette szívünket ezen a hétvégén.
Istennek legyen hála!

„Boldogasszony  Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról.”

Balogh Marika

Virrasztás az Oltáriszentség előtt
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Nagyboldogasszony- napi búcsú 
Máriagyűdön

  Rózsafüzér társulatunk zarándokutat szerve-
zett augusztus 16-án Máriagyűdre, a Boldog-
ságos Szűz Mária mennybevitelének ünnepére.
Autóbusszal, közel ötven fő indult útra a korai 
órában. Útközben rózsafüzért imádkozva kér-
tük a Szűzanyát, hogy utunkat áldás és szeretet 
kísérje. Régi hagyományt őriz a csoport: utunk 
során felkeressük a bonyhádi temetőben Balog 
Antal áldozópap –volt paksi káplán – emléksír-
ját, ahova virágot viszünk, emlékére gyertyát 
gyújtunk és imádkozunk az atya lelki üdvéért.
Megérkezve a búcsújáró helyre a Szűzanyát 
imával és énekkel köszöntöttük. A szentmi-
se megkezdéséig bőven volt időnk arra, hogy 
keresztutat járjunk a templom mögötti hegyen 
felállított szép stációknál. Mi mindig nagyobb 
csoportban végezzük ezt, de vannak zarándo-
kok, akik magányosan járják végig ezt az utat.
Tíz órakor részt vettünk a szép ünnepi szentmi-
sén, melyet dr. Udvardy György püspök úr celebrált a templom melletti szabadtéren. Nem voltunk 
annyian, mint más években – nyilván a pandémiás helyzet adta félelem benne van az emberekben-, 
de akik ott voltak, szívvel-lélekkel imádkoztak és énekeltek.
Szentmise után Püspök atyával és a papsággal a dicsőséges rózsafüzért imádkozva körmenetben vet-
tünk részt, közben fenn a hegyen a Fájdalmas Szűzanyát énekkel és imával köszöntöttük. Folytatva 
az imádságot már lefele ereszkedtünk, majd az imát a templomban fejeztük be.
Rövid déli pihenő és felfrissülés következett. Kihasználva az alkalmat, kegytárgyakat és gyertyákat 
vásároltunk, búcsús édességet és finomságokat az otthoniaknak, szeretteink számára.
Délután kettő órakor vette kezdetét a lorettói litánia imádkozása már bent a templomban. Mivel idő-
közben kint nagyon meleg lett az idő, bizony, nagyon jól esett megpihenni a templom hűs falai között. 
A litániát Rosner Zsolt, volt máriagyűdi plébános atya vezette, aki az ima után megszentelte a nálunk 
levő kegytárgyakat.
Nagyon kedves gesztus volt Andor plébános atyától, hogy máriagyűdi szentképpel köszönte meg 
minden zarándoknak, hogy rész vett ezen az ünnepi szentmisén, hogy együtt ünnepelte sok jó ember 
Nagyboldogasszony csodálatos ünnepét.
Szokás, hogy a szentélyt körbejárva veszünk búcsút a Szűzanyától. A nap végén elköszöntünk, majd 
kint még egy utolsó fohász, még egy kis búcsúzkodás és fogadkozás, hogy újra jövünk, ha Isten segít, 
talán már jövőre is.
Hazafelé még egy utolsó rózsafüzér, még egy utolsó litánia, majd néhány imával fejeztük be zarán-
dokutunkat. A testvérek minden széppel és jóval feltöltődve vihették otthonukba a Jóisten kegyelmét 
és a Szűzanya szeretetét.

Ruffné Rózsika
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EGY INDONÉZ ATYA GYÖNYÖRŰ IMÁJA  
MAGYARORSZÁGÉRT, ÉS A MAGYAROKÉRT

 
Elias Ohoiledwarin Magyarországon élő indonéz verbita szerzetes gyönyörű imát írt hazánkról, 

nemzetünkről és rólunk, magyarokról. Ezzel az imádsággal köszöntünk ma minden magyart, hatá-
rainkon innen és túl, és adunk hálát Istennek azért, hogy magyarnak születhettünk!

 
Mennyei Atyám! 

Itt vagyok a Te országodban, Magyarországon, 
Ahova engem rendeltél. 

Itt vagyok a Te népeiddel, a magyarokkal. 
Értük könyörgök, Atyám: 

Áldd meg ezt az országot – 
hogy a Te Országod épüljön benne 

Áldd meg ezt a nemzetet – 
hogy igazi nemzeted legyen itt, Európában 

Áldd meg ezt a népet – 
mint saját kiválasztott néped.

Mennyei Atyám! 
Hálát adok Neked, hogy ide küldtél. 

Hálát adok Neked, hogy megtapasztalhattam ennek az 
országnak szeretetét és erejét. 

Hálát adok Neked, hogy itt élhetek, szolgálhatok és 
tanulhatok. 

Hálát adok neked, hogy megízlelhettem e földnek 
természeti és kulturális szépségét. 

Hálát adok neked, hogy megismerhettem ennek az országnak az 
őseit, vértanúit, és szentjeit.

Mennyei Atyám! 
Növeld ebben az országban 

Az igazi szeretetet, 
A hitet, 

És a reményt. 
Adj ennek a népnek 
Erőt a munkához, 

Bátorságot a küzdelemhez, 
Hűséget a szeretethez, 

Kitartás az életben.
Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy! 

Jöjjön el a Te Országod! 
Itt, Magyarországon, ahol Egyházad él. 

Itt, az Egyházadban, ahol milliónyi családod él. 
Itt, a magyar családokban,ahol Fiad Jézus Krisztus él. 

Most és mindörökkön örökké. Ámen
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Az elsőáldozóknak szeretettel

Lelki szemeimmel látom a 84 évvel ezelőtt ünneplőbe öltöztetett, nyakigláb kiskamaszt, kicsit fél-
ve áll a maga kilenc évével a plébánosa előtt: vajon tud-e válaszolni a jól begyakorolt kérdésekre?  
9 éves és három testvérével együtt már négy éve apátlan árva. Édesanyja a legnagyobb gonddal válo-
gatta össze a többiek által kinőtt ruhák közül a mai ünneplőt. A gyermek már tudja, hogy az elemi és 
ismétlő iskola után szakmát kell tanulnia, mint bátyjainak, mert minden keresetre szükség van otthon. 
Most viszont megérinti valami nagyon szép is, hiszen ma veszi magához először Jézus Szent Testét. 
Erre gondol és a finom, ünnepi ebédre, a délutáni játékra. A jövő úgyis eljön. Még nem tudja, hogy ő 
lesz az Édesapám.

  K.J.

Elsőáldozás 2020. 09. 13-án 
Pakson a Jézus Szíve templomban

Elsőáldozók névsora

Adorján Bence
Ágoston Benedek István
Almási Kristóf
Bognár Botond
Csanádi Tamás
Csonka Márk József
Demeczki Béni
Fazekas Attila Áron
Fazekas Johanna
Fehér Lotti Kornélia
Féhr Zalán
Feil Hella
Frast Bettina
Fritz Dániel
Fritz Vivien 
Führpasz Gabriella
Görög Jázmin Lujza
Hanol Ádám Nándor
Hanol Luca
Hingl Réka
Kató-Herczeg Botond
Keresztes Erik
Klein Barna
Kocsmár Regina Sára
Králik Réka Emese
Lisztmájer Léna Gréta
Osztrider Zsófia

Pap Dorka
Papp Szabolcs
Ródenbücher Róbert
Ródenbücher Zsófia
Sági Roland Sándor
Schmidt Áron
Schnierer Hanna
Somogyi Boróka
Szabó Katta Lili
Szabó Zsóka

Szöböllődi Dávid
Tábori Kinga
Tenki Ábel
Tóth Letícia Csilla
Tresnics Nikolett
Weisz Péter
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Paul Claudel:

Daniel Fontaine abbé emlékére

Boldog, ki az oltár mögött orvost talál, és nem bírót, hanem atyát.

Papot, aki mélyen alázatos, sosem csodálkozik, haragját soha nem zúdítja rád,

Türelmes, és a tékozló fiúnak, vegyen belőle, erszényét megnyitja mindig kegyesen,

S tudja, hogy ahol bőven terem a bűn, még bővebben árad a kegyelem.

„Erősen fogadom”… Igen, de holnap, vagy ma délután még, elkövetem ugyanazt a hibát.

Kétségkívül konok jószág az ördög, s csak én vagyok nála is ostobább.

De nem adom meg egykönnyen magam, megtanultam, hogy ne maradjak lent a földön, mint fada-
rab, vagy lomha kő, élettelen.

Ha minden pillanatban elbukom: hetvenhétszer is fölemelkedem!

Csak a könyvekben élnek olyan lelkek, kik egyszerre tisztává fényesülnek, s csak egyszer tartanak 
bűnbánatot.

Ha állva nem bírok előre jutni, hát hason csúszva haladok!

S most újra itt a kegyetlen vasárnap, s milyen keserves újrarágnod ezt a vétket!

Fanyar az íze, merthogy nem teszed, legutóbb épp erről ígérted!

Adjon ilyenkor Isten jó atyát, ne holmi ámuló s botránkozó tanárt neked.

Az a dolga, hogy bűneinket megtapintsa, s a rongyszedők apostola miért éppen tőled ijedne meg?

Itt térdelek újból előtted, lelki atyám, tekints fiadra!

Nézd lelkemet, írók vigasztalója, szegények atyja!

Nem először jönnek eléd ezek a félig főzött kárhozottak, ügyefogyottak, betegek.

S ez a szegény, ki, míg föloldozod, málészájúan rád mered.

Szólj, és amiket a világ nem ért meg, mondd nekem azokat a szavakat.

Jézus Krisztust hallom, ő szól szavadban és halkan tanácsokat ad.

És én hiszem; hogy egykor, veled együtt, magam is a Paradicsomba érek,

Reverendád szegélyébe fogódzva, egyszerűen, mert megígérted.

Fordította: Rónay György



Paksaméta, a Paksi Római Katolikus Plébánia negyedéves lapja.
A Paksaméta következő száma 2020. karácsonyára jelenik meg.
Ne feledje! Ne csak olvassa, írja is újságunkat!
Felelős kiadó: Kutas Attila plébános
Szerkeszti: Gutai Júlia
Írásait, véleményét, javaslatát küldje a jgutai@freemail.hu címre!
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Egyházközségünk hírei

Katolikus Karitász csoport

A vírus miatti karantén 3 hónapig hátráltatott minket a munkában. Természetesen, addig sem hagytuk 
ellátatlanul a segítségre szorulókat: előre elkészített élelmiszer-és tisztasági csomagot kaptak, napi 
egy meleg és egy hideg étkezésre jelentkezhettek a hajléktalan szállón. Júniusban már kinyitottuk az 
irodánkat is . A lehető legszigorúbb egészségügyi szabályokat betartva látjuk el a hozzánk fordulókat 
segítséggel: élelemmel, gyógyszerrel, ruhával, jogi és életvezetési tanácsokkal, jó szóval, kávéval, 
teával. Hálásan köszönjük mindazoknak nagylelkű adakozását, akik figyelik hirdetéseinket és se-
gítenek munkánkban. Isten megjutalmazza őket, de már itt a földön áldjuk nevüket és imádkozunk 
értük. Augusztusban négy önkéntesünk alapfokú szociálismunkás- tréninget végzett, melyet a Pécsi 
Egyházmegyei Karitász szervezett és vezetett. Szeretnénk minél szorosabb munkakapcsolatba lépni 
azokkal a hivatalokkal, amelyek szociális munkával foglalkoznak, hogy még több embert érhessünk 
el azok közül, akik segítségre szorulnak. 

G.J.

Az Irgalmasság Rózsafüzére Imacsoport

Minden kedden délután 4 órától imádkozunk. A karantén idején, élve a lehetőséggel, online kap-
csolatban álltunk egymással: mind a hét testvérnek elküldtem az imádságokat, és megosztottuk 
egymás között a választott igeszakaszokat. Három hónap után nagy örömmel jöttünk össze újra. 
Öten Máriagyűdön, háromnapos lelkigyakorlaton adtunk hálát Istennek és a Szűzanyának, hogy 
testben is együtt lehetünk újra.                                      

 H.M.

Plébánia

A nyáron elkészült a plébániai könyvtár címleltára. A közel hatszáz kötetből álló gyűjtemény 
értékes bibliai kézikönyveket, lelki irodalmat, történelmi alapműveket, imafüzeteket, a vallási 
oktatáshoz szükséges segédanyagokat, klasszikus és kortárs szépirodalmi műveket tartalmaz.


