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Pünkösdöt ünneplünk, a Szentlélek 

kiáradásának nagy napját. De már a 
szentmise elején mondott imákból 
észrevehettük, hogy ez a mai ünnep nem csak 
egyfajta emlékezés, nem csak egy kétezer 
éve történt eseménynek a felelevenítése, 
hanem ahogy közösen 
imádkoztunk a könyörgésben: 
„ Istenünk, áraszd ki a 
Szentlélek ajándékait az egész 
világra, és töltsd be híveid 
szívét isteni kegyelmeddel, 
amellyel egykor elindítottad 
az evangélium hirdetését.“ Azt 
kértük Istenünktől, hogy most 
árassza el a világot 
ajándékaival, hogy most 
szálljon ránk a Lélek, hogy 
már ne azokat az apostolokat 
erősítse meg, hanem minket 
itt és most. 

Ugyanúgy a zsoltárossal 
együtt énekeltük: „Áraszd 
ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld 
színét.“ Újra csak nem azt mondtuk, hogy 
„kiárasztottad Lelkedet“, hanem hogy „most 
áraszd ki“. Most add nekünk a Szentlelket, 
mert most van szükségünk rá. Ezzel a mai 
nappal ugyanis véget ér a húsvéti idő, és 
folytatódik az évközi idő. Ez biztos hogy 
jelképes jelentőséggel is bír: az ünnepek után 
újra jönnek a hétköznapok a maguk bajaival, 
gondjaival, problémáival...s pontosan a 
szürke hétköznapok folyamán van a 
legnagyobb szükségünk a Szentlélek 

ajándékaira: a bölcsesség és értelem Lelkére. 
A jó tanács és a tudomány Lelkére. A lelki 
erősség és a jámborság, valamint az 
istenfélelem Lelkére. Ajándékok, melyek 
nélkül az életünk reményvesztett és célt 
tévesztett, keserű és nincs benne derű, nehéz, 
melyben nincs segítő, megmentő kéz. 

S ha mélyebben elgondolkozunk a 
Szentlélek hét ajándékán, 
rájövünk, hogy minden 
jónak pontosan ezek a 
forrásai. 

Ha nincs meg bennünk az 
értelem és a bölcsesség 
Lelke, mindent csak 
ösztönösen teszünk, helyes 
gondolkodás nélkül és 
tudjuk, milyen nagy 
problémák jönnek azzal elő, 
ha cselekszünk, de nem 
gondolkozunk. 

Vagy ha gondolkozunk is, 
de tanácstalanok vagyunk, 
nem tudunk dönteni, nem 
tudjuk, melyik lenne a 

helyes választás… milyen jó lenne ilyenkor 
valaki, aki mindig jó tanácsot, jó utasítást 
adna – itt a jó tanács Lelke. 

Sok dolgot nem tudunk, nem értünk, mi 
miért történik úgy vagy amúgy… a 
tudomány Lelke ebben is tökéletes 
segítőtársunk. 

Krisztusban szeretett testvéreim! Ha 
valóban eltöprengünk ezeken az ajándékokon 
és hiszünk az isteni szónak, mely ezeket ígéri 
nekünk, akkor nem marad más hátra, mint 
hogy kérjük a Szentlelket. Kérjük, kérjük és 
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kérjük, mert látjuk, milyen nagy szükségünk 
van rá. 

Nem szalaszthatjuk el ezt a lehetőséget, 
mert a Lélek éppen ma akar minket eltölteni. 
Kérjük őt és nyissuk a szívünket. 

Jöjj, Szentlélek Isten! Töltsd el híveid 
szívét… töltsd el a mi szívünket! 

 
Kalaman János 

plébános 
 
 

Több gondolat volt bennem amit jó lenne 
leírni, megosztani másokkal. Talán néhányat 
sikerül papírra vetnem. 

Az utóbbi időben sok esemény volt az éle-
temben, a család életében. Ehhez hasonlóak 
többekkel  történik és előfordulnak. Ezek ne-
hézségek, fájdalmak kegyelmi pillanatok, és 
persze voltak örömök is. A keresztény ember 
az életét fájdalom és az öröm között éli mert 
ez az amit Isten tőle kér. Mindkettő terhe 
olyan nagy amilyet elbírunk soha nem rop-
panunk össze mert Istenbe vetett hitünk fenn 
tart minket. Többször hallottam a kereszt tör-
ténetét amit az egyszeri ember kicserélné 
mert neki a másik kell. A végén mégis a sa-
játja a legmegfelelőbb. 

Igen a kereszt hordozása a mi feladatunk 
is Egy betegség esetén, vagy egy testvér -egy 
édesanya elvesztése a kereszt hordozásnak a 
legnehezebb fázisa. Ebben a helyzetben Is-
tentől kapunk erőt. A fájdalmunk enyhítésé-
ért imáinkban kapunk segítséget. Így napról 
napra érezhetővé válik a fájdalom enyhülése 
és a vigasztaló Szentlélek megsegítésének 
ereje. 

Ahogyan a fájdalom úgy az örömünk is 
mind Istentől érkező ajándék Nem arra te-
remtette az embert Isten, hogy csak szenved-
jen hanem meg is ajándékozza őt, hogy 
öröme is legyen. Ezt az örömteli érzést, aján-
dékot hála telt szívvel imával a Mennyei 
Atyának meg is köszönjük 

Ilyenkor pünkösdi időben még jobban 
gondolhatunk a segítő, vigasztaló Szentlélek-
re Mennyire nagy az a Krisztusi erő ami a 
mai embert segíti. Krisztusunk meghalt ér-
tünk a kereszten, húsvétkor feltámadt majd 
felment a mennyekbe. Pünkösdkor pedig el-

jött, hogy a szívekbe helyezze a Szentlelkét. 
A Szentlélek erejét érezzük „ ahol ketten 
vagy hárman együtt vannak az én nevemben 
ott vagyok köztük én is”. Igen az emberek 
között ma is ugyan úgy megjelenik a Szentlé-
lek ha szeretettel vannak egymással és 
ugyanúgy egy nyelven beszélhetnek 

„A Szentlélek lelki szabadságra nevel 
minket, hogy isteni akaratát elfogadjuk és 
szabad munkatársai legyünk az Egyházban és 
a világban /KEK. 1741-1742/:ez az életszent-
ség. 

Minden ember hall egy hangot, amit lelki-
ismeretnek hívunk. A lelkiismerete által az 
ember felismeri mit vár tőle Isten Lelkiisme-
retünket formálnunk kell vagyis meg kell ta-
nulnunk a legbensőnkbe írt törvény 
felfedezését. Ennek a nevelésnek a folyama-
tában,-ami végig kíséri életünket -Isten szava 
megvilágítja utunkat, amit hitben és imád-
ságban kell magunkévá tennünk és gyakorlat-
tá váltanunk. 

Ferenc pápa:”A Szentlélek az evangelizá-
ció igazi hajtóereje:-” „ A Szentlélek az,aki 
életet ad az Egyháznak és vezeti lépteit. A 
Szentlélek jelenléte és szüntelen működése 
nélkül az Egyház nem élhetne és nem való-
síthatná meg azt a feladatot amelyet a feltá-
madt Jézus bízott rá._” Menjetek és tegyetek 
tanítványommá minden népet”/Mt.28/18./ 

Lelkiismeret vizsgálatot elindító Ferenc 
pápa kérdései:-” Én mit teszek az életemmel? 
Egységet teremtek magam körül vagy meg-
osztok? – Mit teszek?” 

Folytatja” Elvinni az evangéliumot annyit 
jelent, hogy hirdetjük ,mi magunk elsőként 
éljük meg a kiengesztelődést, a megbocsá-
tást, a békét, az egységet a szeretetet amelyet 
a Szentlélektől kapunk” 

Minden nap újítsuk meg a Szentlélek mű-
ködésébe vetett bizalmunkat. Ő vezessen 
bennünket.....,Váljunk világunkban az egység 
és az Istennel való szeretetközösség eszköze-
ivé./Ferenc pápa 2013.május 22-én Általános 
kihallgatáson/ 

Ezzel a szép gondolattal várjuk pünkösd 
ünnepét. 
 

Durst Ferencné 
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„És amik or p ü nk ösd nap ja e ljö tt ,  m ind nyájan eg y akarattal egy ü tt v alának ” 

(Apostolok Cselekedete 2.1) 
 

A magyar katolikus hívők által minden év 
pünkösdkor, több százezer résztvevő jelenlét-
ében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyó 
melletti Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy 
közötti nyeregben.  

A ferences rend 
obszerváns ága által 
alapított Mária 
kegyhely templo-
mában van elhe-
lyezve a híres 
kegyszobor, a su-
gárkoszorúval övezett Mária, aki a földgömbön és a holdsarlón áll, 
feje körül tizenkét csillagból álló glória. Jobb kezében királynői jo-
gart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkét szoboralak fejét ko-
rona díszíti. A 227 cm-es, aranyozott, festett hársfa szobor 
eredetileg egy szárnyas oltár központi alakja lehetett. Csíksomlyón 
régi szokás, hogy a zarándokok Isten anyjához könyörögve megsi-
mogatják a szobor lábát, ruhájukat, kegytárgyaikat hozzáérintik. A 
kegyszobor keletkezésének időpontja a 16. század eleje. 

A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. 
Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket, hogy a ferences rend se-
gítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért 

cserébe búcsút engedélyezett.  
A székely nép Mária-kultusza valószínűleg régibb időkig megy vissza, a „napba öltözött 

asszony” már a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogója és imáinak tárgya lehetett. 
1345-ben "a székelyek által legyőzött tatárok akként nyilatkoztak, hogy őket nem a székelyek 
győzték le, hanem a székelyek élén, egy nagy lovon ülő és a kezében bárdot tartó lovag (Szent 
László király), aki felett egy gyönyörű koronás szép királynő (Szűz Mária) lebegett" 

A búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatá-
val függ össze, amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem (aki római katolikus 
hitben nevelkedett, majd előbb lutheránus, később református hitre tért, halála előtt pedig uni-
táriussá vált) Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta volna unitárius 
hitre téríteni. A legenda szerint 1567 Pünkösd szombatján János Zsigmond nagy sereggel ér-
kezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akara-
tának. A katolikusok István gyergyóalfalvi 
plébános vezetésével pünkösd szombatján 
gyülekeztek Csíksomlyón. A Tolvajos-tetői 
ütközet alatt az asszonyok, a gyermekek és az 
öregek a csíksomlyói templomban imádkoz-
tak, kérték Babba Mária (a Szűzanyát ma is 
így nevezik a csángók) közbenjárását, segítsé-
gét. A hagyomány szerint legyőzik a fejede-
lem seregét. Azóta e győzelem emlékére 
rendezik meg minden évben a Pünkösdi bú-
csút. Hargita fürdő határában magasodik a 

C s í k s o m l y ó i  b ú c s ú  



Tolvajos-tető, ahol ma három nagy kereszt áll 896, 1896 és 1442-es évszámokkal, a honfogla-
lásra, Márton Áron születésére és a búcsú 
első írásos említésére emlékezve.  

A fentiek emlékére gyűlik össze min-
den év pünkösd szombatján a katolikus 
székelység, és a Kissomlyó hegyén nyír-
faágakkal ékesített zászlókkal körmenetet 
tart. Az egykori eseményre emlékezve az 
is hagyomány, hogy a gyergyóalfalusi ke-
resztalja megy a menet elején, majd az al-
és felcsíki falvak, a Kászon-vidékiek, vé-
gül a gyimesi,moldvai csángók zárják a 
sort. A körmenet élén, a főpapok és a 
körmenetet vezető püspök mögött, a Már-
ton Áron püspökúrról elkeresztelt feren-

ces gimnázium legkiválóbb végzős diákjai haladnak, akik a menet legértékesebb tárgyát a 
fémszálakból összeszőtt díszes jelvényt, a 30 kg súlyú, Labarumot viszik. Az ókorban, Nagy 
Konstantin császár idején a győzelem jelképe 
volt. 
 
 
A legutóbbi búcsúk mind rendelkeztek mottóval 
is. 
• A 2012-es csíksomlyói búcsú mottója:  
„ Máriával, Jézus anyjával! ” 
                                          – ApCsel 1.14 
• A 2013-as csíksomlyói búcsú mottója: 
„ Boldog vagy, mert hittél. ” 
                                          – Luk 1.45 
 

A csíksomlyói búcsú Románia kommunista 
diktátorának, Nicolae Ceaușescunak az 1989-es 
bukása után nemcsak az erdélyi, de a világ ke-
resztény magyarságának ökumenikus közös nem-
zeti kegyhelyévé és találkozóhelyévé vált. A 
katolikus világon belül, Róma, a Szentföld, ezen 
belül Jeruzsálem, a portugál Fatima, a spanyolor-
szági Santiago de Compostella, a dél franciaországi Lourdes, a lengyelországi Czestochowa 
után a legnagyobb tömeget vonzó lelki találkozóhely lett a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú!  

 
Mi hét alkalommal, hétszer voltunk Székelyföldön, a gyulai katolikus plébánia szervezésé-

ben Buszos zarándokúton. Szívet, lelket felemelő, torkot összeszorító és a szemünkbe megha-
tó könnyeket előcsaló ez a találkozó. Nehezen lehet szavakba foglalni azt az érzést, amit 
abban a csodálatos légkörben megtapasztal az ember. A végelláthatatlan tömeg, a szebbnél 
szebb Mária énekeket éneklő Kereszt alják, a virágokkal, nyírfagallyakkal ékesített, hímzett 
zászlók, hömpölygő emberáradat, mid-mind a Szűzanya tiszteletére keltek útra. Nem mérlegel 
senki, hogy nehéz, vagy fárasztó az ide érkezés. Sokan gyalog, sokan buszokkal, vonatokkal, 
személyautókkal érkeznek, de mindenki egy szívvel, lélekkel. Egyszer az életünkben minden-
kinek kívánom szeretettel ezt a fenséges megtapasztalást. 

 



Végezetül nekem olyan kedves és a búcsún tanult Mária énekekkel zárom soraimat. 
 
1.Nyíljon ki szívetekben az öröm virág               1.E siralom völgyében az élet tengerén 
  Zengjétek, hogy hallja meg az egész világ.          Sokszor fájdalom és gyász közelgett felénk 
  Rfr : Édesanyánk, hozzád jöttünk, lángadózva,     Rfr : Van egy égi Anyám nékem, 
         Mert szeretünk, oh, Szűz Mária!                           Ki el nem hagy soha engem, 
        Hogy köszöntsünk, úgy, mint egykor                     Neve, Mária, 
        Az Úrangyala.                                                         Aki az én életemnek Vezércsillaga! 
 
2.Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,          2.A gonosz beszéd lelkemet sokszor megsebzi 
  Aki így nem köszönti a Te nevedet.                    Fáj a szívem, de én azt el tudom tűrni 
  Rfr :. Édesanyánk…                                               Rfr : Van egy égi…… 
 
3 Aki hittel, reménnyel tebenned bízik,              3.Ínséget és szenvedést békével tűrök, 
  Az soha életében nem csalatkozik                        Mert tudom,hogy e földön semmi sem örök 
  Rfr : Édesanyánk…                                               Rfr : Van egy égi…. 
 
4 Jöjjön ide bús özvegy, szomorú, árva,              4. Ha barátim megcsalnak kikkel jót tettem, 
  Aki a Szűzanyának oltalmát várja.                        Jézusért a megbántást én elfelejtem. 
  Rfr : Édesanyánk…                                                 Rfr : Van egy égi 

Dr. Nádor Gyöngyvér
 
 
 

A vigasztalás lehet egyetlen szó, de a szó 
elszáll. Lehet biztatás, de azt is ismételgetni 
kell, mert a szó is, a biztatás is kívülről érke-
zik az emberhez. Az igazi vigasztalás mindig 
az emberben van, belül működik, mint vala-
mi erő. Az igazi vigasztalás csak lelki dolog 
lehet. Mindenki csak saját lelkében találhatja 
meg a vigasztalást.  

Jézus lelkének erejével vigasztal. Ő is a 
lelkünket akarja erősíteni Lelkével. Az igaz-
ság lelkével, a szeretet lelkével, a tisztaság 
lelkével, a bölcsesség lelkével, a jótanács lel-
kével, az istenszeretet lelkével.  

De „Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, 
jaj, az út lélektől lélekig.” – olvashatjuk Tóth 
Árpád versében. Emberi felismerés, hogy lé-
lektől lélekig nagyon nehéz eljutni. Mert a 

lelki dolgok törékenyek. Nem elég valakinek 
megfelelő segítséget küldeni, kellő időben és 
megfelelő formában kell azt tenni, hogy a 
másik emberi lélek képes legyen azt felfogni. 
Csak az képes felfogni ezt a segítséget, aki 
Isten parancsai szerint él. Az emberi lélek le-
het eldurvult, érzéketlen, lehet megátalko-
dott, sőt lehet eszelősen gonosz is. Az emberi 
lelket a „világ lelke” befolyása alatt tarthatja. 
Ekkor a lélek mindig süket. Az ember azt 
mondja, hallgat az Isten, pedig csak süket a 
lélek, nem hallja az isteni vigasztalást, képte-
len fogadni a Vigasztalót.  

Árvának érzed magad, mint akit az Isten 
elhagyott? Úgy érzed, vigasztalhatatlan 
vagy? Számodra az Isten halott? Vizsgáld 
meg, milyen lélek van benned! 

 
dr. Benyik György teol. prof. 

 
 
 

Egy érdekes kötetet találtam az eleki plébánia könyvtárában Reibel Mihály (1889-1959) kézjegyé-
vel ellátva: XIII. Leó pápa összes költeménye, amely még 1903-ban jelent meg. 

Miért lehet értékes ez a könyv számunkra? Több szempontból is, hisz azt az egykori eleki plébános 
(1931-59) még Temesvárról hozta magával, ami azt is bizonyítja, hogy valamiért fontos lehetett Reibel 
Mihálynak, a másik pedig a szerző, vagyis XIII. Leó pápa (1878-1903). 

A  v í g a s z t a l ó  s z e n t l é l e k  
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Szerintünk a két dolog kapcsolódik 
egymáshoz, vagyis Reibelnek valószí-
nűleg példaképe lehetett XIII. Leó, aki 
egy nagyon nehéz helyzetben volt 
hosszú ideig, 25 évig pápa, akkor ami-
kor a pápaságot 1870-ben megfosztot-
ták világi hatalmától, és csak 1929-től 
jöhetett létre a Vatikán. (Reibel 
szükebb hazáját, a Délvidéket, de Te-
mesvárt is elcsatolták hazánktól, vagyis 
adott a párhuzam ilyen szempontból.) 

XIII. Leó nem élhette meg az ismét 
önálló pápai állam létét, de mégis 
emelni tudta a pápaság tekintélyét, és 
ami szintén nem kis dolog "ráérzett" 
saját korának egyik legfontosabb prob-
lémájára, a munkáskérdésre, amivel az 1891. május 15-én kiadott Rerum novarum kezdetű enciklikája 
is foglakozik, vagyis "vitán felül" az egyik legnagyobb pápának tekinthető! 

Szólnunk kell arról is, hogy  XIII. Leót politikus pápának is nevezték, ami szintén nem véletlen, 
hisz kényszerhelyzetben uralkodott, így adott a magyarázat arra, hogy pl. Reibel Mihály miért fogla-
kozott sikerrel politikával is! 

Az elmondottakat még azzal is kiegészíthetjük, hogy XIII. Leó mint ember is közel állhatott 
Reibelhez, hisz ha végigolvassuk az egykori pápa verseit, akkor abból megállapíthatjuk, hogy a tragi-
kus problémák ellenére azért mégis optimistának kell lennünk. (Érdekes módon sok hasonlóságot fe-
dezhetünk fel verseiben az akkori és a mai életérzés között!) 

Az egyik magyar méltatója szerint verseivel nemcsak használni, hanem gyönyörködtetni is akart, a 
szerző nem tekinthető sem professzionista sem pedig dilettáns költőnek.  

Mai szemmel nézve csodálatos az is, hogy a költő klasszikus latin nyelven verselt. A vergiliusi tisz-
taság és a dantei mélység jellemző a költészetére. (Az első versét 1822-ben az utolsót 1902-ben írta.) 
Hogy volt erre ereje és ideje? A grófi származás, illetve a klasszikus műveltség csak részben magyará-
zat erre! 

A kötet magyar fordítója  (Csicsáky Imre 1860-1935) szintén rendkívüli ember volt, hisz pl. 1903-
ban 33 könyve jelent meg, de több nyelvből is fordított, illetve egy olasz lap munkatársa is volt. 

Végül mi most szubjektív módon a kötetben szereplő legutolsó, 57. verséből szeretnénk részleteket 
idézni, hogy miért pont ezt, minden magyarázat nélkül az olvasókra bízzuk! 
 
 
..."Jura verenda jacent; cessere Fidesque 
Pudorque, 
Omne impune audet caece Cupido nefas... 
  
...Sic optata diu terras Pax alma revisat. 
Pectora fraterno foedere iungat Amor." 
  
(In praeludio natalis Jesu Christi domini nostri 
MDCCCCI) 

Ugyanez Csicsáky fordításában: 
  
..."Tisztes Jog letiporva, a Hit megszűnt, a Sze-
mérem, 
Minden büntetlen tesz-vesz a vak, buta Vágy... 
 
...Szálljon a földre a rég óhajtott isteni Béke 
S kösse a hű Szeretet össze az embereket!" 
 

  
Írásunkkal két kiváló személyiségre kívántunk emlékezni. 
 
Forrás:  
XIII. Leó pápa összes költeményei---Carmina et in B. Virginam Mariam flosculi. Temesvár, 1903. 232 
o. 
Gergely Jenő: A pápaság története. Bp., 1982. 456 o. 
dr. Huszti József: Latin chrestomatia. Bp., 1991 (1940) 357 o. 
Kollega Tarsoly István főszerk.: Révai Új Lexikona IV. k. Szekszárd, 1999. 848 o. 



 
 

Lassan egy éve lesz, hogy tájékoztattuk a kedves Híveket a megépítendő Közösségi Házzal 
kapcsolatban, aztán nagy csend következett be. 

A csend időszaka alatt változások mentek végbe a pályázatok kezelő szervezettek soraiban, 
továbbá változott a projekt menedzsment is. 

A püspökség időközben létrehozta a saját pályázati csoportját, akik koordinálják és bonyo-
lítják most már az ez irányú feladatokat, így a Közösségi Ház megvalósításának adminisztra-
tív feladatai is 
hozzájuk kerültek. 

Az eltelt idő-
szakban az elké-
szült tervet és 
ezáltal építkezést 
is érintő jogszabá-
lyi változások is 
születtek amelyek 
következtében a 
tervezőnek a 2008-
ban elfogadott ter-
ven módosításokat 
kellett végrehajta-
nia amit el is vég-
zett és a 
pályázatokat keze-
lő hatóságok azo-
kat elfogadták. 

A módosított 
terv rövidesen en-
gedélyezésre kerül 
és a tervező nyi-
latkozata alapján 
nincs akadálya an-
nak, hogy az épít-
kezés 
elkezdődhessen és 
a Támogatási 
Szerződésben rögzített határidőben a Közösségi Ház el is készüljön. 

 
Kedves Hívek, itt tart most a Közösségi Ház helyzete, a bekövetkező változásokról termé-

szetesen tájékoztatást adunk. 
 
 
A projekt pénzügyi adatai:  
A prokjekt elszámolható összköltsége: 55 214 387 forint  
A nyert támogatás összege: 49 692 948 forint 
Önerő: a teljes projekt 10%-a 

Kalaman János 
plébános 

 

A  K ö z ö s s é g i  H á z r ó l  



 
 
Elporlott mögöttem immáron fél század, 
megadatott látni csöppnyi unokákat.  
Isten tudja mit hoz, mennyi még az élet, 
ill ő számbavenni már az örökséget: 
Kicsi unokáim, mit hagyhatok rátok? 
Robbanni készülő, szennyezett világot, 
vagy egy meghasonlott, önpusztító népet, 
nemzetet morzsoló, véres ezerévet. 
Babéros temetőt, kardot és keresztet, 
ahol azért haltak, kit nem is ismertek. 
S ha a büszke kardok az ellent nem látták, 
hogy rozsda ne egye, testvérszívbe vágták! 
Ezerév hősei – akárhogy is fájjon – 
ölni s halni tudtak Duna-Tisza tájon.  
Tudtak másért halni, csodákban remélni. 
Egy új ezerévre tanuljunk meg élni! 
Mert kétezer éve akadt már egy Mester, 
aki megbocsátott megfeszített testtel, 
ki a gyűlöletre a nemet kimondta, 
aki a bűnöst is a szívére vonta. 

Kinél a szolgálat adta csak a rangot, 
s hüvelybe tétette Péterrel a kardot.  
Beteget gyógyított, törölte a könnyet, 
és a szelídeknek ígérte a földet.  
El soha nem vette, csak adta a létet, 
vele élhetünk meg újabb ezerévet! 
Hősi halottakból volt már elegendő, 
a bölcsőkön fordul a magyar jövendő! 
Szülő szívekbe írt szeretet-parancson, 
hogy ez a szeretet bő termést fakasszon. 
Ez vezessen az új hűség-háromsághoz: 
Istenhez, családhoz s velük a hazához! 
Írtunk könnyel, vérrel, lehorgasztott fejjel, 
írjunk szebb jövendőt édes anyatejjel. 
S amit nem győzött már Árpád véres kardja, 
anyák szelíd szíve, hiszem, hogy megtartja. 
Bölcső ringjon eztán Duna-Tisza tájon, 
vad indulók helyett altatódal szálljon. 
Ezt a tiszta álmot s a hármas hűséget: 
Magyar unokáim! – ezt hagyom én néktek! 
 

                                      Gyombolai Márton 

 
 
 

1964. május 23-án kötött Isten és ember 
előtt örök hűséget Wittmann Antal és Brandt 
Eszter, az eleki Sarlós Boldogasszony katoli-
kus templomban. 50 év nagy idő, és ezeknek 
az éveknek megélése, különleges kegyelem, a 
Jóisten szeretet-tervében. Jóban, rosszban, 
örömökben, bánatban, összefonódva, egymást 
átölelve, kölcsönösen buzdítva, féltve egymást 
fiatal és éltes korban. Esztike, sok-sok kis 
óvódás Óvónénijeként dolgozott, a II-es Óvo-
dában,nyugdíjba vonulásáig. Toncsi, a gyulai 
Vízügy megbecsült sofőrje volt, szintén nyug-

díjasztatásáig. Két gyermekük és három uno-
kájuk a büszkeségeik, akik féltő gonddal és 
szeretettel veszik őket körül. 

 
2014, május 25.-én a 10 órai Szt. Mise után 

az oltár előtt ismét meghatódottan megújítot-
ták egy életre szóló fogadalmukat. János Atya 
megáldotta a gyűrűiket, és a hívők közössége, 
a nagycsalád együtt örvendett ennek a külön-
legesen szép, nem mindennapos eseménynek! 

 
Dr. Nádor Gyöngyvér 

Pusztaszeri új testamentum 

5 0  é v e s  h á z a s s á g k ö t é s ,  „ A R A N Y L A K O D A L O M ”  



 
 
 

     
      Ministránsok versenye – eredményhirdetés                                       Virágvasárnap 
 
 
 

     
Keresztszentelés a Gyulai úton – 2014. április 27. 

 
 
 

   
 Anyák napja – 2014. május 5.    Bérmálás – 2014. május 10. 

E g y h á z k ö z s é g ü n k b e n  t ö r t é n t  



     
    Gyereknapi kirándulás – 2014. május 24 
Anyakönyvi hírek:  
Keresztelések:  

2013. december: Sárközi Hanna, Restás Tifani, Simondán Natália, Horváth Ferenc, 
Restás Dominik 
2014. január: Kiss Alexa Anikó, Kiss Levente Ferenc, Szabó Vanda Johanna 
2014. február: Stumpf Mária Lilla 
2014. április: Klemm Bálint, Klemm Ferdinánd Tamás, Szávó Attila Szilárd, Földi 
Anikó, Müllek Éva Margit,  
2014. május: Kamarás Benett 

Temetések: 
2013. december: Pavelka Jánosné 
2014. január: Frank György 
2014. február: Zimmermann Ferencné, Müllek Ferenc 
2014. március: Dési Miksáné 
2014. április: Miszlai János 
2014. május: Seeberger Jánosné, Ruck János 

Házasságkötések: 
2014. május: Stumpf János – Mokán Mária 

   
  Hétfő reggel 7:00:   rózsafüzér 

Kedd délután 18:00:   szentmise 
Szerda délután 18:00:   szentmise 
Csütörtök délután 18:00:  szentmise 
Péntek reggel 7:00:   szentmise 
Szombat délután 18:00:  szentmise 
Vasárnap délelőtt 10:00:  szentmise 

 
 
 

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenő Katolikus 

Hírmondó lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat 
a Plébánián, és azokat lehetőség szerint megjelentetjük.  

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tő: Wittmann László; Felelős kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color 
Nyomdaipari Kft. Gyula.  

Miserend az eleki katolikus templomban 


