A SZÉCHENYIVÁROSI SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA TÖRTÉNETE

1996.
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye naptárkönyve a „Kalendárium 1996.” két cikket is közölt
közösségünkről a melléklete 4. oldalán.

Január 5-én első pénteken Emőke és a lengyel származású Janusz eljegyezte egymást plébániánk
kápolnájában.

Februárban 3 éves „Plébániai Munkatársképző” indult az Egyházmegyei Szinódus keretében,
mivel egyházmegyénk 102 papjának 2/3-a több mint 60 éves. Ezért minden energiánkkal arra kell
koncentrálnunk, hogy az elkötelezett munkatársakat - ezen képzéssel - alkalmassá tegyük arra, hogy
segítségükre tudjanak lenni a hatalmas plébániáknak és a pap nélkül maradó településeknek. A
hallgatóknak félévente vizsgát kell tenniük az egyházmegyénk papjai által előadott anyagból. Az
oktatás vezetői: Farkas László helynök atya és Jávorka Lajos atya. Plébániánkról a következők
jelentkeztek a képzésre: Lesznyák József, Printschler Csilla, Farkas Ilona, Szabó Erzsébet, Szabó
István, Salánki Szabolcs, Hermanovszki István és Latóczki Annamária.
A „Petőfi Népe” cikke dr. Jobbágy Lajos közmegbecsülésnek örvendő jeles ügyvédet mutatja be,
Aki a Bolyai János Gimnáziumban tartott vasárnapi szentmiséken igényes orgonajátékot mutat be.

Januárban közösségünkből a fiúk kiránduláson vettek részt a havas Börzsönyben.

Február 10-én kezdetét vette plébániánkon a farsangi mulatság. Minden szereplő „zsákba-macska”
formájában ajándékot kapott. Este 6 órakor szentmise keretében találkoztak a kicsik és az ifjúság.

Február 11-én a Bolyai János Gimnázium énekkara vendégszerepelt a mise alatt a plébániánkon,
majd azt követően fél órás nagy sikerű hangversenyt adott. A szereplésük után fiataljaink
elbeszélgettek Velük és megvendégelték Őket.

A „Kecskeméti Lapok” február 22-én megjelent számában a plébániánkról írt cikkben Jávorka
Lajos plébános atya az elmagányosodásról, az elszegényedésről és a jó emberekről nyilatkozott.
Február 27-én Romániából érkezett 53 vendégpap fogadása történt plébániánkon. A különböző
vallású és nemzetiségű erdélyi (székely és csángó) atyák azért jöttek el hozzánk, hogy megismerkedhessenek egy jó közösséggel és annak munkájával. Volt közöttük görög katolikus, katolikus,
református és ortodox felekezetű, míg nemzetiségük szerint: magyar, román, szlovák. Közösségünk
egy-egy tagja beszámolt a munkánkról. Ajándékokkal leptek meg bennünket és mi is
kedveskedtünk Nekik az ebéden túl könyvekkel, nyomtatványokkal és kecskeméti képeslapokkal.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége „Hírlevél”c. újságjának márciusi számában beszámolt
arról, hogy a templomunk és közösségi házunk alapkőletételnél Katona László polgármester Bohács
József alpolgármesterrel együtt alapítványt kíván tenni az építkezésünk támogatására. Az Érseki
Hatósággal és 16 további csatlakozó alapítóval 1.780 ezer Ft alaptőkével 1995. végén létre is jött a
Szentcsalád Templomáért és Közösségi Házért Alapítvány.
Március 3-5-ig Nagyböjti lelkigyakorlatot tartott Nemeshegyi Péter jezsuita atya. Témája az idei
Szent Negyven Napban a II. Vatikáni Zsinat volt.

Március 8-10-ig az erdélyi Resicán sítúrával egybekötött lelkigyakorlaton vettünk részt. A
házigazda Pál József atya szeretete, bölcsessége nagy örömöt okozott nekünk és a fogadó plébániai
csoportokkal, fiatalokkal bőven nyílt lehetőségünk közös elmélkedésre. Dióból készült rózsa fűzért
kaptunk ajándékba és az idő jóvoltából sokan kipróbálhattuk a síelési tudományunkat.

Március 24-én Dr. Dankó László érsek atya 1,5 év után újból a Széchenyivárosi katolikus hívők
vendége volt. A Bolyai Gimnáziumban tartott szentmise után találkozott a közélet képviselőivel,
majd a plébániánkon meghallgatta a munkacsoportok vezetőinek beszámolóit. Nagy örömmel
hallgatta, hogy milyen sok irányú és milyen komoly munkát végez közösségünk. A látogatásnak az
adott aktualitást, hogy áll már a „lelkek temploma” - Lajos atya megfogalmazásában - de nincs még
„kőtemplom”, amely a közösségnek végleges otthont adhatna. A szentmisén érsek atya elmondta,
hogy az egyházi segélyszervezetek a közeljövőben a pénzt elsősorban Boszniára fordítják, így a
plébánia építéshez nagy szükség van mindn segítségre és ezért kérte az ügy támogatására a
meghívott közéleti személyiségeket. Az érseki látogatásról a „Kecskeméti Lapok” a március 28-i,
míg a „Petőfi Népe” a március 25-i számában számolt be „Szervezik a templom építését” címmel.
a „Kecskeméti Lapok” cikke

a „Petőfi Népe” cikke

Április 4-6-ig a Nagyhét eseményei zajlottak. Nagycsütörtökön a lábmosási szertartás, majd a mise
végén az egyórás meghitt szentségimádás következett. Nagypénteken fiataljaink megjelenítették a
passiót, majd este sokak részvételével az Arborétumba gyertyafényes keresztút következett.
Nagyszombaton Lajos atya a tűzszentelést az épülő templomunk alapkövénél felállított keresztnél
végezte. Innen ment a gyertyafényes menet a Bolyai János Gimnáziumba a szentmisére. Ezen a
szentmisén járult először szentáldozáshoz felnőttként Szappanos Benedek.

Nagycsütörtök

Nagypénteki passió és keresztút

Nagyszombat

Április 7-én Húsvétvasárnap olasz barokk zenekar járt városunkban és szereplési lehetőséget
kerestek. A mi közösségünk szívesen fogadta Őket, így zenéjükkel szebbé tették a húsvétvasárnapi
szentmisét. A mise alatt játszottak hangszereiken és utána rövid hangversenyt is adtak nekünk.

Április 7-én Húsvéthétfőn családos kirándulásra mentünk a Csalánosi erdőbe. Örömmel indult
útra közösségünk apraja, nagyja. Az erdőben sok játék, ének, móka és kacagás várta a kirándulókat.
Ebédre paprikás krumpli főtt, amit mindenki jó étvággyal fogyasztott. A kirándulásoson résztvevő
családok jobban megismerhették egymást, így erősödött is a kapcsolat közöttük.

Április elején Lajos atya eltörte a kezét. A plébániánkon jött le a lépcsőn, hogy gyóntasson és a
klumpapapucsa beleakadt a lépcsőbe és emiatt az atya a könyökére zuhant. A könyökcsontja
szilánkosra tört és máshonnan kivett csonttal pótolták a hiányt. Összevarrták az elszakadt
ínszalagokat és a karját egy gipszteknőbe helyezték. Emiatt hetekig felkötött karral és bal kézzel
volt kénytelen misézni.

Április 13-án munkatársaink - lakótelepünk megszólítása érdekében - 10.000 db meghívó-levelet
juttattak el minden lakás postaládájába. Ebben mindenkit meghívtunk a Bolyai János Gimnáziumba
közösségünk játékos, énekes bemutatására. Emellett az összes munkacsoportunk beszámolót tartott
tevékenységéről és a plébániánk bemutatására is sor került.
Január 23 - április 20-ig Sárika és Margitka (közösségünk tagjai) a rokonuknál élvezhették az
ausztrál nyár melegét. A „Jó Hír” c. újságban számoltak be a csodás tájakon, hatalmas nagyvárosokban szerzett maradandó élményeikről.

Április 21-én közösségünk két kisgyermeke /Csanda András, Keresztes Nóra/ keresztelőjére került
sor plébániánkon. A kicsinyeket ezúttal Szekeres Mihály atya keresztelte, mivel Lajos atya - eltört
könyöke miatt - éppen kórházban feküdt és így nem tudott eleget tenni eme kedves szertartásnak.

Május 3-án ökumenikus focitornát rendezett a baptista gyülekezet. A kecskeméti felekezetek
ifjúsági labdarúgótornáján a fiúk és a lányok is összemérték erejüket/tudásukat. Nagy örömünkre a
fiaink és a lányaink is (Ők az evangélikusokkal közös csapatban) az első helyen végeztek a baráti
hangulatú találkozókat követően. Mindkét csapatunk - az első helyezés elismeréseként - oklevelet
és kupát kapott. Mivel a lányaink közös csapatban küzdöttek, így Ők a kupájukat átadták az
evangélikus lányoknak. A „Kecskeméti Lapok” is beszámolt a focitornáról a május 3-i számában.

Május 4-én a Bolyai János Gimnáziumban Anyák napi ünnepséget tartottunk, ahová sok édesanya
és nagymama jött el. A szentmise előtt a kicsik hittanos csoportjai kedves műsorral köszöntötték
édesanyjukat. Közös uzsonnázásra került sor a szentmise után, majd a nagyok műsora következett.
Minden édesanya és nagymama egy csokor gyöngyvirágot kapott gyermekétől/unokájától.

Május 8-i keltezésű levelében a káposztásmegyeri közösség tájékoztatott bennünket arról, hogy
milyen eredményre vezetett a templomunk építésére szervezett akciójuk. A rendes gyűjtés eredménye 195 ezer Ft lett, míg az általuk szervezett bolhapiacon 33 ezer Ft gyűlt össze. Erre aki tudott
hozott több ruhát, játékot, könyvet, dísztárgyat, műszaki cikkeket, festményt és biciklit is. Ezeket
később a bolhapiac szervezői eladták és ebből keletkezett a bevételük. A hittanos gyerekeik egy
német testvérplébániától kaptak 500 márkát és Ők úgy döntöttek, hogy ezt a pénzt elküldik nekünk.

Május 19-én a Bolyai-gimnáziumi szentmisén a speciális kisegítő iskola 23 tanulója elsőáldozó lett.
Szendrőiné Golovics Katalin felkészítő munkája segítette a 10-18 éves fiúkat, lányokat az első
szentáldozáshoz. Lajos atya közös lelkiismeret vizsgálatot végzett Velük és feloldozta Őket bűneik
alól, majd - törött karját nem kímélve - megáldoztatta a gyerekeket. Az áldozás után egy fiú
meghatottan köszönte meg, hogy Jézust magukhoz vehették. Szentmise után közösségünk üdítő
italokkal, gyümölcstortával és különféle süteményekkel vendégelte meg Őket. Az eseményről a
„Petőfi Népe” is írt a május 25-i számában és felvette a Kecskeméti Televízió is.

Május 27-én Pünkösd hétfőn a Bolyai János Gimnáziumban jótékonysági hangversenyre került
sor az építendő templom és közösségi ház javára. A belépés díjtalan, de a szervezők adományokra
számítanak. A rendezvény fővédnöke dr. Dankó László érsek atya és Katona László polgármester.
A neves művészek és énekkarok, zenekarok nagy sikerű koncertet adtak. A „Petőfi Népe” május
25-i száma beharangozó cikket közölt a közelgő koncertről.

Tavasszal megalakult a Baba-Mama-Papa Klubunk - ez is egy olyan kezdeményezés volt, ami a
mai napig folyamatosan működik. Minden csütörtökön 9-11-ig jönnek össze közösségünkből az
egészen pici gyerekek és az óvodáskorúak a mamákkal és néhány papával. Közösen imádkoznak,
énekelnek, a gyerekekkel játszanak. Sokszor apró kis kézimunkákat és rajzokat is készítenek a
kicsik. Így azután megállapítható, hogy nagyon jó hangulatban töltik együtt az időt.

Június 1-jén színházlátogatásra utaztunk Budapestre. A Katolikus Színházban megtekintettük Paul
Claudel „Angyali üdvözlet” című darabját. A nagy sikerű előadás után a Duna Televízió felvette a
közösségünk tagjai és a színészek között lezajlott beszélgetéseket.

Június 12-én nyugdíjas hittanosaink zarándoklatra mentek Pálosszentkútra. Hálát adtak az egész
évi munkáért és imádkoztak a közösségünkért és a kőtemplom építéséért. A felújított kegyhelyre
éppen ezen a napon látogatott el Lengyelországból a pálos generális négy lengyel szerzetessel.
Nyugdíjasaink részt vehettek a pálosok déli zsolozsmáján és meghallgathatták a lengyel himnuszt.
Június 15-én a Bolyai János Gimnáziumban került sor a fiatalok tanévvégi hálaadására. Az esti
szentmise bensőséges hálaadása után fiataljaink előadták Oscar Wilde „Boldog herceg” c. darabját.
Voltak ezután tréfás jelenetek, közös nyitótánc. Mindezeket játékok, közös táncok, énekek követték.
Éjjel 2 óráig voltak együtt fiataljaink és most csak Ők szórakoztak, mivel ez az Ő ünnepük volt.

Június 16-án egy lengyel házaspár (Lilián és Michna Grzegorz) ikreinek keresztelőjére került sor.
A kislány Halina Magdolnát és a kisfiú Márton Márkot Lajos atya keresztelte meg.

Június 16-án „második elsőáldozásra” került sorplébániánkon. Dóri - Akit az érettségije előtt
1995. nagyszombatján keresztelt meg Lajos atya - édesanyja hosszú idő után újra meggyónt és
megáldozott. Szintén június 16-án (majd ezután 1 hét múlva vasárnap újból) nyári ruhavásárra
került sor az evangelizációs csoport szervezésében. A sikeres vásár eredménye 11.000 és 6.500 Ft
lett, amely összegeket a templomépítésre gyűjtötte a csoport.
Dóri édesanyja

nyári ruhavásár

Június 22-én került sor közösségünkben az első esküvőre. Két fiatalunk - Ági és Benedek - ekkor
esküdött örök hűséget egymásnak /a Nagytemplomban/ a Lajos atya vezette szertartáson.

Június végén munkatársaink tanévvégi kirándulására került sor az Arborétumba.

Június 31-július 5-ig hittantábort rendeztünk Nézsán. Közel 50 gyermek és 15 felnőtt vett részt a
jól sikerült hittantáborban. A lelkigyakorlat fő gondolata az volt, hogy „Hogyan találkozhatunk
Jézussal önmagunkban, társainkban, a közösségben és a fájdalomban”. Az élményekben igen
gazdag programok között volt sok játék, sport, kirándulás, vidám est és éjjeli számháború.

Július 6-án a Petőfi Rádió egyházi műsora közvetített egy korábban felvett műsort, amelyben
Lajos atya beszámolt a lelki templom építéséről és a kőtemplom terveiről. A munkacsoportok
vezetői is elmondták, hogy hogyan dolgoznak a fiatalok, az ifjú házasok és a felnőttek segítve a jó
közösség kialakulását.
Július 6-án ellátogatott plébániánkra a Sükösdi Egyházközség Képviselőtestülete. Szeghalmi
Ambrus plébános atya vezetésével 45 képviselőtestületi tag látogatott el hozzánk Sükösdről
tapasztalatcserére. Érdeklődve hallgatták munkacsoportjaink az elmúlt 2 év során végzett
munkájáról szóló beszámolóját.

Július 9-i számában a „Petőfi Népe” megírta, hogy Dr. Lesznyák Józsefet - közösségünk aktív tagját
- az önkormányzati Képviselőtestület javaslatára a Semmelweis-nap alkalmából „Kecskemét
Városért Egészségügyi Díj” kitüntetésben részesítette. Gratulálunk az elismeréséhez!

Július 14-én vendégünk volt Vangel Imre atya - kiskunhalasi plébános - Aki Lajos atyával együtt
celebrálta a vasárnapi szentmisét és Ő tartotta a prédikációt is. Elismeréssel szólt plébániánk
szinódusi munkájáról.
dr. Lesznyák József
Vangel Imre atya

Július 28-án Lajos atya köszöntésére került sor a szentmisét követően a Bolyai gimnáziumban 43.
születésnapja és közelgő névnapja alkalmából. A Szentatyáról szóló, sok gyönyörű képpel illusztrált
könyvvel ajándékoztuk meg, amit Hortobágyiné Ági és Nyúl József adott át egy virágcsokorral.

Kató Andriskája 1 éves szülinapját ünnepelte a „Baba-Mama-Papa Klubban”.

Augusztus 1-jétől papi segítséget kap plébániánk, mivel dr. Dankó László érsek atya Szabó József
atyát nevezte ki helyettes plébánosnak. Ő eddig Jászszentlászló-Móricgáton működött. Ünnepélyes
köszöntése augusztus 11-én volt a Bolyai János Gimnáziumban a vasárnapi mise keretében. Együtt
misézett Lajos atyával. A Hortobágyi családból Tibor köszöntötte Őt kecskeméti gyümölcsökkel,
Burián László Képviselőtestületi elnökünk gyertyatartóval és gyertyával, Panni rózsával. A gyertya
jelképezze közösségünkért végzendő lelkes munkáját, a rózsa pedig azt, hogy el tudja elviselni a
töviseket is közöttünk - mondta Laci. Örülünk, hogy Józsi atya itt van és kívánjuk hogy érezze jól
magát közöttünk.

Augusztus elején családi lelkigyakorlatos tábort rendeztünk Nézsán. Közel ötvenen voltunk
együtt a szép kastélyban lévő iskolában. A sok apró gyerekre a fiatalok vigyáztak az elmélkedések
alatt. A kastély hatalmas parkjában jót tudtak játszani. Az elmélkedéseket követően kirándultunk a
Bánki tóhoz, a szandavári romokhoz. Alsópetényben a szép műemlék templomban szentmisét
hallgattunk. Találkoztunk a káposztásmegyeri fiatalokkal Nógrádsápon.

Augusztus elején fiatalok lelkigyakorlatos tábora került megszervezésre Nógrádsápon. Fiataljaink
most itt tartották - kb. ötvenen - a nyári lelkigyakorlatos táborukat. Az elmélkedések után jártak a
Bánki tónál és Csőváron. A Káposztásmegyerről Nézsán táborozó fiatalokkal részt vettek közös
szentségimádáson itt a nógrádsápi szép műemlék templomban.

Augusztus 7-én hosszú szenvedés után Gazdk Jánosné Icuka eltávozott közülünk. Szomorú szívvel
vettük ezt tudomásul, hiszen Ő közösségünk azon tevékeny tagja volt, Aki sokat látogatta a
betegeket, öregeket és az elesetteket. Mindig mosolygós arca, jóságos szavai megnyugtatták a
szenvedőket. Isten nyugtassa és adjon Neki örök életet!

Augusztus 17-én plébániánk első esküvője volt a Bolyai János Gimnáziumban. Gabi és Sanyi
esküdött örök hűséget egymásnak. A szertartás szentmise keretében történt igen kedves, családias
hangulatban - a kibővített énekkarunk szép éneke kíséretében. A fiatal pár rokonsága süteményekkel kínálta meg közösségünk jelenlévő tagjait.

Augusztus 16-18-ig fiatalok lelkigyakorlatára került sor Hajóson. A „Szerelem, házasság”
témához közösségünk három családja - Néma Attila, Fekete Béla és Sendula Ferenc családja - is
hozzászólt.
a szentmise

Bíró László püspök atya

és a hozzászólók

Elkészült templomunk és közösségi házunk makettje Lakó András fiatal mérnök munkájának
eredményeként. Az alábbi képeken az ifjú mérnök boldog, míg Lajos atya gondterheltnek látszik...

Nagy nyári átalakításokra került sor plébániánkon. A lépcsőfeljáró elé egy mennyezetig érő
szekrényt építettek és a lépcsőt ajtóval lezárták. A miséző helyiséget lefestették, az áttört bejáró
falát fával burkolták és lépcsőkorlátot készítettek. A fiatalok lemeszelték az alagsori helyiséget és a
konyha gáztűzhelyt kapott az elavult és drága üzemű villanytűzhely helyett.
Két évig térdig jártunk a sárban plébániánk utcájában. Szeptember közepére azonban - köszönet a
városnak - szilárd burkolattal látták el az utat és az autóbejáratot is elkészítették.
Augusztus végén fiatal családok kirándultak Öcsödre. Farkas Antal és felesége - Akik a házas
hittanosok csoportjába tartoznak - meghívták a fiatal házasokat és gyerekeiket Öcsödre a nyári
víkend házukba. Igen sok család - főleg sok gyerek - élvezte a hangulatos összejövetelt, leginkább a
felnőttek és gyerekek közös játékát. Nem hiányzott a lelki elmélyülés sem.

Rita, Aki plébániánk fiatalokból álló énekkarát vezette 2 évig egy kórussal Cegléden szerepelt. Régi
társai elkísérték és meghallgatták, majd egy szép csokor virággal köszöntötték.

Szeptember 7-én a rossz idő ellenére közösségünkből 75 fő elutazott Győrbe az Ipari Parkba, hogy
részt vehessen a Szentatya 2. magyarországi látogatásán. A látogatás előtt napokon keresztül esett
az eső, 7-én viszont hidegben és erős szélben várta lelkesen a Szentatyát az ide utazó közel 150.000
ember. Nagy élmény volt részt venni a szentmiséjén és meghallgatni nekünk szóló tanítását:
„Tekintsetek bizalommal a jövőbe! Ne csüggedjetek! Korábbi életmódotokkal ellentétben öltsétek
magatokra az új embert! Imádkozzunk valamennyien, hogy a magyar nemzetet újítsa meg Krisztus
Evangéliuma az új évezred hajnalán, hogy erősebbé és boldogabbá épülhessen újjá!”
Visszainduláskor - ahogy beszálltunk a buszba - nagyon esni kezdett az eső. Ettől függetlenül azért
megnéztük a csodálatosan újjávarázsolt Pannonhalma szépségeit és Veszprém nevezetességeit.

Szeptember 14-én munkatársaink lelki napot rendeztek a plébániánkon. Az eseményt eredetileg a
Mária Kápolnához terveztük, de a nagy esőzés ezt meghiúsította.. A fő gondolat: „Együtt értsük
meg, hogy mit akar Jézus velünk”. Végül megterveztük az ezévi munkánkat, amelyek elvégzésére 4
csoport alakult. A napot záró közös esti szentmisén hálát adtunk az együtt töltött napért.
Szeptember 15-én a „Veni Sancte”-re (évnyitó szentmise) került sor a Bolyai János Gimnázium
aulájában. A hosszú szünet után megtelt az aula a sok gyerekkel, az őket elkísérő szülőkkel és
hívekkel. A szentmise elején a Szentlelket hívtuk segítségül, hogy kegyelmével legyen velünk egész
évben. A hitoktatók és a munkatársak - apró kis lángokkal díszített - égő gyertyát fogtak a kezükbe
és így mondták el közösen a Hiszekegyet. A szentmise után a hittanos gyerekek szüleinek szülői
értekezletet tartottak a hitoktatók.
munkatársak
hitoktatók
Veni Sancte

Szeptember 20-án Sárika és Endre házasságot kötöttek a Nagytemplomban. Sárika kezdettől fogva
dolgozik közösségünkben (6 éve hunyt el a férje). Szűcs Endre az alapkő letétele óta jár közénk (11
év óta özvegy). A két egyedül maradt ember közösségünkben talált egymásra.

Szeptembertől plébániánk bevezette azt, hogy havonta egyszer „Ismeretterjesztő hittan”-t tart
kezdő és érdeklődő felnőtteknek. Első alkalommal Bocsa József piarista házfőnök tartott előadást:
„Istenhez vezető út, tévhitek” címmel. Az előadást nagy figyelemmel hallgatta a szép számmal
megjelent érdeklődő közönség.

Szeptember 22-től minden vasárnap sportolhatunk az Egészségügyi Szakközépiskolában, mivel
megkaptuk az iskola tornatermét. A páros heteken főleg a családosoknak lesznek programok, míg a
páratlanokon főleg a fiatalok és felnőttek jöhetnek majd el, hogy egy jó erőset sportoljanak.
Szeptember 29-én cserkészek látogattak el szentmisénkre a Bolyai János Gimnázium aulájába.
Dragon Faragó Lajos piarista tanár cserkészvezető jött el néhány cserkésszel együtt és a szentmisén
könyörgést is mondtak. A tanár úr Lajos atyával misézett együtt.
Október 5-én közösségünk ifjúságából kb. 25 fő vett részt Nagymaroson a 25. Országos Ifjúsági
Találkozón. A Szentatya is köszöntötte levelében a résztvevőket. A fiatalok meghallgathatták
Tempfli József nagyváradi püspök, Balázs Béla kaposvári püspök és Keszthelyi Ferenc váci püspök
előadását. A szabadtéri misén sok ezren vettek részt. Fiataljaink hitükben megerősödve tértek haza.
Október 6-án Szekeres Mihály tábori lelkész atya búcsúztatására került sor. Ő mindig szívesen és
örömmel jött kisegíteni közösségünket, de most magasabb beosztásba került: Budapesten Ladocsi
Gáspár tábori püspök helynöke lett. Örömmel gratuláltunk Neki, de szomorúak is voltunk, hogy
elkerül városunkból. Panni és Pistu 3 szál rózsával búcsúztatta és Misi atya elmondta, hogy mindig
örömmel volt közöttünk és sokat tanult tőlünk.
Október 12-én munkatársaink meghívták plébániánkra a plébániával szomszédos családokat. A
meghívottak gyerekeikkel együtt érkeztek és először félénken léptek be közénk. Később feloldódtak
és nagyon jól érezték magukat. Köszönték a meghívást és elmondták, hogy eddig a családok sem
ismerték egymást és így nagyon jó alkalom volt ez a találkozó egymás megismerésére is.

Október 20-án a jubiláns házasok megáldására került sor a Bolyai János Gimnáziumban. A 11
jubiláló házaspárt a Marosi Izidor püspök atya által (Lajos és Józsi atyával) vezetett hálaadó
szentmisén áldották meg - rokonságuk jelenlétében. A fiatalok énekekkel köszöntötték az
ünnepelteket és elhangzott még a Horváth Judit írta Hálaadó ima is. Minden jubiláló házaspár egy
szál fehér szegfűt kapott, majd a szentmise után közös sütemény-evéses ismerkedés következett.

Október 19-én Emőkének és - a lengyel származású - Janusznak volt az esküvője Szegeden a
Fogadalmi Templomban. Ők szegedi egyetemistaként ismerték meg egymást és az eljegyzésüket
plébániánk kápolnájában tartották. Plébániánkat két család (Néma és Szabó) a gyermekeikkel és
Burián Márti Andival és Árpival képviselte a szertartáson. Gratuláltunk a boldog fiatal párnak!

Október 23-án egyházközségünkből kb. 35-40 fő kirándult Jakabszállásra. Az eső ellenére sokan
nem autóval, hanem kerékpárral keltek útra és jól bőrig is áztak. Az Alkotóházban szerencsére meg
tudtak szárítkozni az óriási cserépkályhánál. A sok apró gyerek élvezte a játékokat. Egy mexikói
házaspár is volt közöttünk kisfiával. Az asszony énekszakos tanár és gyönyörűen énekelt a férjével
csoportunknak. Megleptek bennünket egy mexikói eledellel is, amelyből mindannyiunknak jutott. A
közös ebéd után elállt az eső, így elkezdődhetett a vetélkedő. Az apróságoknak sokféle feladatot
kellett megoldani, míg a felnőttek bibliai jeleneteket mutattak be és dallamra szöveget írtak. Ezek
után nagy játék kezdődött, majd közös szentmisével és egy Kodály dallal zárult a jól sikerült nap.

Október 27-én Farsang Balázs keresztelésére és fiataljaink elsőáldozására került sor a vasárnapi
szentmisén. Elsőáldozóink hosszú fehér ruhában, égő gyertyával a kezükben vonultak az oltárhoz.
A mise elején keresztelték meg Balázst, majd Vele együtt mondta el minden elsőáldozó és jelenlévő a keresztségi fogadalmat. A mise végén énekkel köszöntötték az elsőáldozókat, majd kaptak
mézeskalács szívet és képet is. A szertartás végén megvendégeltük Őket süteménnyel és üdítővel.

Október 27-én a református egyház közösségi termében ökonomikus párbeszéd zajlott. Kiss János
evangélikus lelkész, Szabó Gábor református esperes, Köves Gyula zsidó hittanár és Jávorka Lajos
katolikus plébános osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.

Október 30-án Lajos atya és Józsi atya látogatást tett a Jehova tanúinál. Erre az eseményre azért
került sor, mert úgy gondolták, hogy a jó szomszédság és a szeretet azt kívánja, hogy a közelünkben
található felekezetet is meglátogassák.
November 9-én Sillye Jenő gitáros, egyházi énekek szerzője feleségével és legkisebb gyermekével
látogatott el plébániánkra Lajos atya meghívására. Több mint száz - főleg fiatal - érdeklődő előtt
beszámolt az életéről, a szegénységéről, az 5 gyermekéről és a Szűzanya tiszteletéről. Közben
gitározott és énekelt velünk. Hitvalló élete sokakat megérintett és gondolkodásra késztetett.

November 10-én felnőttek bérmálkoztak a Bolyai gimnáziumban. 20 fiatal Dr. Dankó László
érsek atyától kapta meg a bérmálás szentségét. A bérmálkozásra már egy éve készültek fiataljaink.
Lajos atya a bérmálkozókat bemutatott az érsek atyának, Aki a szertartás előtt beszélt a Szentlélek
megújító erejéről és a lelki templom építéséről. A szentmise végén a bérmálkozók megköszönték
Lajos és Józsi atyák felkészítő munkáját. Érsek atyát Burián László Képviselőtestületi elnökünk és
Nóra - Aki a bérmálkozó és elsőáldozó is lett - piros rózsával köszöntötte. Sillye Jenő a bérmálási
szentmisén is gitározott. A „Petőfi Népe” is képes tudósításban számolt be a nagy eseményről.

November 1-től beindult a „keres-kínál” akció és emiatt mindenkit arra bátorítunk, hogy a számára
szükséges tárgyak igényének jelzésével, illetve a neki feleslegessé váló dolgok ajándékozásával
táplálja köztünk a szeretetet. Sendula Marikánál lehet erről érdeklődni, bejelenteni, visszajelezni.
November 15-én és 16-án az „Egyházmegyei Munkatársképző” hallgatói közül többen ellátogattak
hozzánk egy kis esti beszélgetésre, beszámolóra. November 16-án pedig Jánoshalmáról jöttek el
egy autóbusszal és két személygépkocsival az ottani egyházközség munkatársai dr. Fajdina József
plébános atya vezetésével. Jó volt megismerkedni egymás közösségi munkájával.
November 15-én megszületett Hortobágyi Tibor és Ági várva-várt 3. gyermeke Krisztina. A kislány hajnalban látta meg a napvilágot és 5 kg-os súllyal született. Közösségünk tagjai örömmel
gratuláltak a családnak - az alábbi képen pedig már az 1 éves Krisztinában gyönyörködhetünk.

November 17-én a „Máltai Szeretetszolgálat” munkatársai kereszttel megjelölt Erzsébet kenyérkéket osztottak a híveinknek a szentmisén. Az értük kapott adományokat az idős, magányos
emberek karácsonyi megajándékozására és meleg vacsorával való ellátásukra fordítják.
November 22-én elkészült plébániánk előtt a járda is. Köszönjük ezt az ismeretlen jótevőnknek,
Aki nem kívánta magát megnevezni.
November 27-én a Nyugdíjas Klubunk tagjai Budapestre kirándultak. Vonattal utaztunk és először
a Gellérthegyi Sziklatemplomba vezetett az utunk. Egy pálos segítőtestvér bemutatta nekünk a
pálos rend itt található imatermét a gyönyörű bútorzatával. Az erdélyi fafaragó által készített
berendezés elkápráztatott mindannyiunkat. Ezután itt a barlangban szentmisét hallgattunk, ami
szintén nagy élményt jelentett. Ezután a Kútvölgyi Engesztelőkápolnába látogattunk. Itt Regőczi
atya köszöntött minket és elmesélte a kápolna történetét, majd közösen meg is nézhettük a
nevezetességeit. A nap sok szép látnivalója és a közös imák erősítették közösségünket.

Plébániánk november 30-ára advent-váró, adventi koszorúkötő ünnepet szervezett, amelyre
szeretettel várta az érdeklődőket a Bolyai Gimnázium aulájába. Józsi atya köszöntötte a
megjelenteket és ismertette az adventi koszorú jelentőségét. 10 asztalnál - egy előre betanított
segítővel - kezdtük a koszorú készítést. Kb. 300 koszorú készült, amelyből eladásra és mások
megajándékozására is jutott. Közben a kicsik az előre elkészített mézeskalács figurákat színes
habbal díszíthették. Az este 6 órakor kezdődő szentmisén az össze lámpát leoltották, majd néhányan
1-1 szál gyertyával az oltárhoz vonultak, ahol adventi gondolatokat olvastak fel. Ezután mindenki
koszorúján meggyújtottak egy-egy szál gyertyát és az egyre több fényben folytatódott a szentmise.

December 1-jén Sendula András és Papp Levente keresztelőjére került sor. Lajos atya keresztelte
Őket és a kicsik homlokát a szülőkön, rokonokon, ismerősökön kívül az összes jelenlévő gyerek is
megjelölte kicsi kereszttel. Közösségünk 1-1 szál virággal kedveskedett az ünneplő családoknak és
az énekkar is elénekelt egy dalt ajándékul a szentmise végén.

Az Epreskert utcában lakó Rózsa Margit 10.000 Ft adományt juttatott el templomunk építésére. Ezt
az összeget a meghalt nővére tulajdonát képező nagy méretű Mária kép eladásából teremtette elő.

Idén a Mikulás több alkalommal is megjelent plébániánkon. A Bolyai Gimnáziumban a vasárnapi
szentmisén a legkisebbek örülhettek megérkezésének. Mindenki kapott egy piros papírból
hajtogatott csizmát, benne egy szem szaloncukrot és egy mézeskalácsot. Eljött még a Mikulás az
ifjúsági csoportba és az adventi lelkigyakorlatot záró szentmise végén a felnőtteket is meglátogatta.
Kisgyermekes családokhoz is elment a Mikulás Nyúl Józsi személyében - Akinek Sárika varrta a
ruháját és a püspökbotot pedig Ő maga faragta, festette.

December 7-én családos lelki nap volt plébániánkon. Fiatal családok jöttek el a gyermekeikkel
együtt erre az egész napos programra. A kicsi gyerekekre fiatalok vigyáztak.
A lelki nap előadásainak témái az alábbiak voltak:
1.) A Szentcsalád
Mária igent mond Isten kérésére és rábízza, hogy Józseffel tudassa a történteket. Egy angyal közli
Józseffel Mária fogantatását. A Szentcsalád a Szentháromság életét éli.
2.) A mi családunk
A házasság a házas embernek a szentté válás útja, a család a Szentháromság földi képmása, a
gyermek=áldás, a gyermeknevelés legfontosabb teendői.
3.) A természetes családtervezésről
Dr. Hortobágyi Ágnes orvos előadása egyben hitvallása is volt a hitvesi szeretetről. A családtervezés lényege az hogy életünket és Isten szándékát keresve közösen, hány gyermeket, hány
évente vállaljunk.

December 8-án elhunyt Balai Ferencné Ilike. Ő részt vállalt az irodai munkában és plébániánk
megalakulása óta segítette a közösséget. Az elmúlt 2 évben hittant tanított az Arany János Általános
Iskolában. Nagyon emlékezetes volt az 1996-os anyák napi műsorszám, amit hittanosaival adott elő.
Váratlan halála fájdalmas veszteség férjének, családjának és a közösségünknek is.

December 8-9-ig Adventi lelkigyakorlatot tartottunk plébániánkon. Lajos és Józsi atya felolvasta
az „Igazságosabb és testvériesebb világot!” című püspöki körlevelet és II. János Pál pápa „A

harmadik évezred közeledtével” című írását. A körlevél szerint a szociális tanítás 3 alaptétele: az
emberi méltóság, a szolidaritás és a szubszidiaritás. A pápa egy reményvesztett korban a reményről
beszél és azt vallja, hogy a szeretet civilizációjának kell megszületnie. A lelki nap közös
szentmisével végződött.

Adventi roráték - azaz hajnali misék - lesznek advent minden hétfői, keddi, szerdai napjain reggel
6 órakor. Jobbágy Lajos gregorián énekkel teszi szebbé a szertartást és mise után a - hajnali időpont
ellenére igen szép számban megjelenő - résztvevőket teával és zsíros kenyérrel kínáljuk meg.
December 16-án Adventi lelkigyakorlat (Fórum) volt plébániánkon az „Igazságot és testvériesebb
világot!” című püspöki körlevélről. A körlevél 4 részét négy szakember világította meg, majd ezt
hozzászólások követték. Az alábbi négy fejezetből állt a körlevél:
1.) Szociális viszonyok és egészségügy - előadó: dr. Molnár Ilona
2.) Gazdasági élet - előadó: Gódor József
3.) Állam és politika - előadó: Kozicz János a Piarista Általános Iskola igazgatója
4.) Kultúra - előadó: Szabó Pál művésztanár

Karácsony előtt 3 napon át Betlehemeztek fiataljaink 4 csoportban. Jártak a Margaréta Otthonban,
a Platán Otthonban, a Kisegítő Iskola diákotthonában és az Izsáki Úti Kórház Pszichiátriai
Osztályán. A betlehemes játék után átadták ajándékaikat: süteményt és narancsot. A közösségek
után magányos, idős embereket és betegeket is meglátogattak, de nem hagyták ki a közösségünk
kisgyermekes családjait sem.
a Margaréta Otthonban
a Platán Otthonban
Izidor püspök atyánál

Karácsonyi ajándékozásra került sor a Karitász csoportunk és a Máltai Szeretetszolgálat által.
Közösen készítettünk 15-20 család részére tartós élelmiszert, szaloncukrot és tisztálkodó szereket

tartalmazó nagyobb értékű csomagokat. Közösségünk szegényebb családjait - a csomagokon kívül összértékben közel 100 ezer Ft-nyi pénzbeni ajándékkal is segítettük.
December 23-án egész nap ónos eső esett, így december 24-én az éjféli szentmisére nagyon síkos
utakon juthattak csak el a hívők. Ennek ellenére igen szép számban eljöttek és megnézhették a
fiataljaink mise előtti pásztorjátékát. A Bolyai János Gimnázium halljában az oltár mellé 3 db szép
fenyőt is felállítottak és az oltárunkat a nézsai népművészektől ajándékba kapott kukoricacsuhéból
készített Szentcsalád díszítette.
December 27-28-án Lajos atya és Józsi atya több ismerős atyával együtt Máriabesnyőn pihente ki a
karácsonyi fáradalmakat a Lelkigyakorlatos Házban. Összesen 30 pap vett részt az - ország minden
részéből - ezen az összejövetelen. Az első nap a karácsonyfa alatt énekeltek és megajándékozták
egymást. Másnap jó nagyot túráztak a gödöllői dombok között, majd a közös ebéd után elbúcsúztak
egymástól.
December 31-én az év végi hálaadásra az Egészségügyi Szakközépiskolában került sor, mert a
Bolyai Gimnázium nem tudott ekkorra - és január 1-én az újévi szentmisére - helyet biztosítani
számunkra. A csúszós utak és a nagyobb távolság ellenére a hívek ide is eljöttek szép számmal.

A szilveszterezés is az Egészségügyi Szakközépiskolában volt emiatt. Fiataljaink az idősebbeket is
meghívták szórakozni. Énekeltek gitár kísérettel és előadták a „Gyufaárus kislány” és a „Létezik
egy más emberiség is” című jeleneteket. Voltak ötletes társasjátékok, pantomim és csoportos
néptánc, amelyben a gyerekektől az idősekig mindenki részt vett. Éjfélkor pezsgős koccintással,
közös imával, énekléssel és elmélkedéssel köszöntöttük az új évet.

