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Szent István öröksége 
Vajon hányan élik meg augusztus 20-át legnagyobb nemzeti ünnepünkként?... A 

szocializmusban sokat tettek érte, hogy ne így legyen: a (szégyenletes) alkotmány, az új 
kenyér napjává degradálták (ezt az új keletű ünnepet Darányi Ignác volt földművelésügyi 
miniszter találta ki a századforduló forrongó agrármozgalmainak lecsendesítése 
érdekében); betiltották a Szent Jobb körmenetet, István királyt nem lehetett szentnek 
nevezni – hogy csak néhány dolgot említsünk. Mostanában pedig mintha a tűzijátékok, 
karneválok próbálnák tompítani igazi ragyogását. S talán a vakáció utolsó napjait 
kihasználni igyekvő családok sem gondolnak rá, hogy nem lesz gyermekeiknek hasonló 
ünnep-élménye, mint pl. március 15-éről. Még jó, hogy az „István, a király” rockopera 
formál valamit a nemzettudat kialakításában. (Kár, hogy Koppánynak ma talán több híve 
van, mint Istvánnak…) Lám, Ferenc pápa érti ennek az ünnepnek a súlyát, ezért 
üdvözölte levélben köztársasági elnökünket és Magyarország „Szent István védnöksége 
alatt” élő minden állampolgárát.  

Események templomunkban  
Az elmúlt két hónapban két keresztelés volt templomunkban, Tímea és Eszter 

részesült a keresztség szentségében. Két pár kötött házasságot, Schnörth Marina és 
Nagy Ádám Béla, illetve Laktfalvi Lívia és Csiba Dávid esküdtek egymásnak örök 
hűséget. Volt egy hozzánk tartozó temetés is: Kovács Kálmán testvérünket temettük.  

Augusztus utolsó vasárnapján ifjúsági szentmisével zárjuk a nyarat. 
Szeptember 6-án, szombaton délelőtt 10 órától hittanos toborzót szervezünk, 

színes programokkal várjuk a családok apraját-nagyját. Szeptember 7-én pedig a 
keresztelési szentmisén meghívjuk a Szentlelket, hogy vezesse diákjainkat és nevelőiket 
az iskolai munkában. 

Bemutatkozik új káplánunk, Reznek Ádám atya 
- Minden papi hivatásnak van története. Mesélnél a tiedről? 
Ahogy minden ember különböző, így Isten is különböző módon hív meg embereket 

az ő szolgálatára. Az én esetemben ennek a megszólításnak, helyesebben a meghívás 
megértésének, előkészítő helyszíne volt a Szent Imre Katolikus Gimnázium. Amikor 
elkezdtem középiskolai tanulmányaimat, hogy őszinte legyek, magam se tudtam, miért 
választottam ezt a gimnáziumot. Ugyan hagyományosan vallásos családban nőttem fel, 
de nem tartottam különösebben fontosnak, hogy egyházi iskolában tanuljak. Majd a 
gimnáziumi évek alatt elkezdődött egyfajta megtérési folyamat az életemben, aminek 
része volt a jövőbe tekintés: "Hova tovább?" Ennek kapcsán ismertem fel szépen lassan, 
hogy Isten az Ő szolgálatára hív. Utólag már látom, hogy egy más közegben valószínűleg 
nehezebben, vagy csak sokkal később ismertem volna fel ezt a meghívást. Természetesen 
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a szemináriumba való beköltözés sem döntött el mindent, újra és újra meg kellett 
fogalmaznom magamnak, hogy mire is hív az Isten és jó úton járok-e? Ez egy 
természetes folyamat, amelyben az ember a szemináriumi időszak alatt a papi 
hivatásában formálódik annyira, hogy a szentelés után el tudjon kezdeni, immáron 
papként szolgálva, belenőni az Isten szolgálatába. 

- Hol szolgáltál eddig káplánként? Hogy értékeled az ott töltött időt? 
Szentelés után 2013. augusztus 1-el Mátészalkára helyezett püspök atya. Ez a hely, ha 

fogalmazhatok így "kezdő kápláni hely", ugyanis rendszeresen frissen szentelt papokat 
szoktak ide helyezni. Számomra egy igen tartalmas év volt. Sokat tapasztaltam és ebből 
sokat tanultam. Számos dologban megláttam azt, hogy az idáig elméletben megtanultak, 
hogyan vállnak gyakorlattá. Heti 27 hittan órám volt, ennek nagy részét három 
különböző iskolában tartottam. Ez egy különösen is fontos tapasztalat volt számomra. 
Ugyanakkor a plébánia életébe és működésébe való betekintés is fontos tapasztalat a 
kápláni időszakban, ugyanis később plébánosként főként ezen tapasztalatok alapján 
fogok majd én is, mint minden ki más, "önállóan" szolgálni. 

- Milyen érzésekkel, elvárásokkal jöttél a Szent Család plébániára?  
Amikor megtudtam, hogy a Szent Család plébániára kerülök, örültem neki. Nem volt 

számomra teljesen ismeretlen ez a közösség, ugyanis egy lelkipásztori gyakorlati hétvége 
során már el töltöttem itt pár napot. Természetesen ez a péntektől vasárnapig tartotó 
gyakorlati idő korántsem adott teljes betekintést a plébánia életébe, de jó benyomással és 
élményekkel gazdagodtam akkor, és ezek merültek fel bennem, amikor kiderült, hogy ide 
helyeznek. Mondanom sem kell, hogy nem kellett csalódnom. 

- Vannak konkrét elképzeléseid, terveid, amiket szeretnél megvalósítani? 
- Természetesen vannak. Két alapvető feladatköröm van. Az első nyilvánvalóan az, 

amivel András atya megbíz. Ezeket már ideköltözésemkor tisztáztuk és folyamatosan 
megbeszéljük az itteni feladataimat, teendőimet. Ugyanakkor püspök atya, amikor 
idehelyezett, megbízott azzal, hogy tovább tanuljak, úgyhogy szeptembertől a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen megkezdem kánonjogból a posztgraduális képzésemet. 

- Mindkét feladathoz sok sikert kívánunk és Isten áldását kérjük! 

„Totus Tuus!”- „Egészen a Tiéd!” 
Újabb zarándokútra indult a Szent Család Plébánia közössége és az érdeklődő 

zarándoktársak, Fodor András plébános vezetésével Lengyelországba, 2014. július 21-én 
kora hajnalban. Programunk sok „kincset és titkot” rejtett, alig vártuk, hogy 
megérkezzünk a különböző városokba, kegyhelyekre és a kegyhegyre, Czestochowa-ba. 

Utazásunk a Felvidéken keresztül, a mai Szlovákia területének egy részén kezdődött, 
így jutottunk el Zakopane-ba, „Lengyelország gyöngyszemébe”. A Fatimai Szűz tiszteletére 
szentelt templom megtekintése után szentmisén vettünk részt. Sajnos, az eső elkísért 
bennünket, így nem tudtunk a híres és hangulatos Krupówki utcán végigmenni, tovább 
indultunk Krakkóba. Megérkezésünk után felkerestük az Isteni Irgalmasság Bazilikát 
és a mellette található újonnan épült Szent II. János Pál Bazilikát is. Az Isteni 
Irgalmasság tiszteletét II. János Pál pápa 2000-ben rendelte el. 2002-ben felépült Krakkó 
közelében, szent Fausztina rendjének kolostora mellett az Isteni Irgalmasság temploma. 
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Felkerestük a kolostort és Szent Fausztina sírját, aki egész életét fölajánlotta áldozatként 
a bűnösök megmentésére.  

A második napi utunk a magyar pálosok alapította világhírű kegyhelyre vezetett: 
Czestochowa-ba, „Lengyelország lelki központjába”, ahová évente 5-6 milliónyian 
zarándokolnak, hogy imádkozzanak a Fekete Madonna égi közbenjárását kérve. Jasna 
Gora (Fényes-hegy), ma is a Pálos szerzetesek által őrzött ősi Mária Kegyhely. A 
kegykápolnában megható szentmisén vettünk részt: lengyel testvéreinkkel együtt 
mondtuk anyanyelvünkön az Úr imádságát, a Miatyánkot. Délután továbbutaztunk 
Auschwitzba, ahol helyi idegenvezetéssel megnéztük a haláltábort. Szent Maximilian 
Kolbe atya kivégző cellájánál imáink a békéért és a kivégzettek nyugalmáért szálltak a 
Mindenhatóhoz. 

A harmadik nap, reggeli után városnézésre indultunk Krakkóba, Nowa Huta 
városrészben felkerestük a kommunizmus éveiben épült bárkatemplomot. Innen oda 
mentünk, „ahol Lengyelország szíve dobog”. Wawel, a királyi palota és a katedrális, ahol a 
lengyel királyok és több híres lengyel is nyugszik. Magyar származású lengyel uralkodók, 
mint Báthory István és Szent Hedvig sírja is itt található. A Wawel megtekintése után 
Krakkó történelmi belvárosában, a „királyi útvonalon” sétáltunk le a város főterére, itt 
található a híres Mária templom és a Posztócsarnok. Krakkó jellegzetes, világhírű 
ismertetőjegye a több mint hatszáz éve játszott hejnał. A hejnał óránként csendül fel a 
Főtéren, ám dallama minden alkalommal félbeszakad, a tatár veszedelmet felidézendő, 
amikor 1241-ben, egy az ellenség íjából kilőtt nyíl fúródott a veszélyt jelző trombitás 
torkába. Napunkat az Isteni Irgalmasság Bazilikában folytattuk, az altemplomban 
található Szentek Közössége magyar kápolnában volt szentmisénk. 

Negyedik napunkat az UNESCO Világörökség listáján is szereplő, egyedülálló 
mikroklímájú Wieliczkai Sóbánya meglátogatásával kezdtük. Majd továbbutaztunk 
Wadowicébe, mely II. János Pál pápa szülővárosa; általános és középiskolát is itt 
végezte el. Halála óta a város zarándokhellyé vált. A szentmise a bazilikában volt. 
Következő állomásunk a jeruzsálemi Kálvária mintájára épült szentély, Kalwaria 
Zebrzydowska volt; Lengyelország egyik legfontosabb, ferences szerzetesek által őrzött 
híres zarándokhelye. Itt feltekintettünk arra a Mária képre is, amely előtt Karol Wojtylát 
édesapja, felesége halála után „bemutatta” a Szűzanyának, hogy mostantól fogva „Ő a Te 
Édesanyád.” Hazautazásunk során megálltunk Ószandecben, a Szent Kinga alapította 
klarissza kolostornál, utolsó szentmisénk a bazilikában volt, a szent sírja mellett.  

A remény pápájának városait és szent helyeit meglátogatva, a szentmisék és 
imádságok lélekemelő pillanatait elraktározva, higgyük és valljuk Szent II. János Pál 
jelmondatát: „Egészen a Tiéd vagyok, és mindenem a Tiéd.” A Krisztus keresztje 
alatt álló Mária az út, ő visz el Krisztushoz.          Molnár Katalin 

 

Egy a hónap szentjei közül: Szent Nonna Asszony 
 Nazianzi Szent Gergely anyja. Szent Nonna keresztény családban nőtt fel Pontusz 
azon részén, amelynek lakóit az emberiség söpredékének tekintették, viszont ő itt is meg 
tudta őrizni hitét. A nem keresztény, de később szentté vált Gergely városi tisztviselővel 
kötött házasságot, aki a hüpszisztariusok szektájához tartozott, amelyben a pogányság 
keveredett a zsidósággal. Nonna által talált Krisztushoz. Megtért, letette világi 
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méltóságait, és Nazianz püspökévé szenteltette magát. Nonna három gyermeket 
ajándékozott a férjének. A teológus Gergelynek volt még egy nővére, Szent Gorgónia és 
egy öccse, Szent Cézáriusz. Nonna házasságában is a (szűzi)tisztaságot élte; nem a 
megtartóztatás, hanem a Krisztus-jegyesség értelmében, amelyre a keresztség által 
mindenki hivatott. Hitvesi, anyai és háziasszonyi kötelességeit, ,,gondossággal és 
körültekintéssel'' látta el, hétköznapjaiban Krisztus iránti szeretetét valósította meg, és így 
minden cselekedete imádsággá változott. Az özvegyek és árvák, szomorkodók és 
szükséget szenvedők számára egyaránt megnyitotta a szívét és adakozó kezét. Gergely 
magasztalja rendszeres részvételét a zsolozsmában; ,,mint egy oszlop'', úgy állt a 
zsoltáréneklés közben éjjel-nappal. Nonna nem tett semmi olyant, ami abban az időben 
rendkívüli vagy feltűnő lett volna, de mindent élő hittel és szerető szívvel végzett, így a 
kicsinek tűnő dolgok nagyokká váltak. Minden emberi dolgot az isteninek rendelt alá, 
ezért vasárnapokon és ünnepnapokon nem gyászruhába öltözött, sőt, fia Cézáriusz 
temetésén is ragyogó ünnepi öltözetben jelent meg, mert az Istennél tudta őt. Később 
férje és lánya is maghalt. Röviddel férje elhunyta után Isten Nonnát is elszólította az 
életből. Szentmise közben halt meg az oltár közelében. Gergely költői szavai haldokló 
anyja utolsó imádságát idézik: ,,Sok könnyet is felfogsz, kedves oltár. Fogadd most ezt a 
lelket is utolsó áldozati adományként!'' Nonna felvétetett a földi oltártól a mennyei 
oltárhoz.  Liszkócziné Petrik Anita 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Augusztus 24. Évközi 21. vas.: Asztalos család 
 Augusztus 31. Évközi 22. vas.: Ifjúság 
 Szeptember 7. Évközi 23. vas.: Rózsafüzér Társulat 
 Szeptember 14. Évközi 24. vas.: Gyarmati család 
 Szeptember 21. Évközi 25. vas.: Bódis család 

Szép gondolat 
 Amint minden rossznak gyökere az önzés, úgy minden jónak gyökere a szeretet. 
Nélküle a gazdag is szegény, vele a szegény is gazdag.  Szent Ágoston 

 

Gyerekszáj – Gyermekek levelei Istennek 
- Kedves Isten! Hittanórán mesélték, hogy mit csinálsz. Ki végzi a munkád, amikor 
szabadságra mész? 
- Kedves Isten! A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem baj? 
- Kedves Isten! Tényleg láthatatlan vagy, vagy ez csak egy trükk? 
- Kedves Isten! Ilyennek tervezted a zsiráfot, vagy csak véletlenül alakult így? 
 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
- Miért volt Jézus rossz ács? 
- Mert csak egy-házat épített. 


