A SZÉCHENYIVÁROSI SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA TÖRTÉNETE

2007.
Január 3-án óvodások pásztorjáték-előadására került sor a Nyugdíjas Klubunkban. A Katolikus
Óvoda nagycsoportosainak előadására azért most - az újévben - került sor, mert Karácsony előtt
annyira zsúfolt volt a programjuk, hogy csak most tudtak hozzánk eljönni. A Nyugdíjas Klubba
meghívták a plébánia dolgozóit is, hogy Ők is láthassák a kicsiket. Az óvodások nagyon ügyesek
voltak és az előadás során a csoport minden tagja szerepelt. A Szentcsalád mellett voltak angyalok,
pásztorok, királyok és ördögök. Nagyon ötletes jelmezek voltak és nagy sikerük volt az előadással.
Január 7-én óvodások pásztorjáték előadására került sor a Közösségi Házunkban. A Nyugdíjas
Klubban 4 nappal ezelőtt előadott műsort ismételték meg templomunkban az óvodások a vasárnapi
szentmise után. Nagyon sokan megnézték Őket és a lelkes előadásukat óriási tapssal jutalmazták.

Január 8-án folytatódtak Közösségi Házunk építési munkálatai. Az új plébániarész birtokbavételét követően most a Nagyterem és az előtér padlóburkolatának és végleges világításának
elkészítése, a földszinti termek tervek szerinti befejezése és a főbejárati rámpa kialakítása került
sorra. Ezen munkálatok 30 millió Ft-ba kerülnek és ebből közösségünknek 3 millió Ft-ot kell
előteremtenie. Ezek a munkák - előreláthatólag - március végére fejeződnek be.
Január 14-én a katekumeneink bemutatkozására került sor Nagytermünkben. Vasárnap a 9 órás
szentmisén mutatkoztak be azok a katekumeneink, Akik keresztelésre vagy elsőáldozásra
készülnek. Röviden elmondták, hogy hogyan is kerültek be a közösségünkbe. A kezeseik segítik
Őket a felkészülésben és híveink a könyörgésekben imádkoztak értük. Katekumeneink: Nagyné
Bezerédi Nikolett és Sipos Áron elsőáldozó lesz és keresztelkedik, míg Berényi Zsuzsanna, Balázs
Katalin és Nagy Gábor szintén elsőáldozó lesz majd Nagyszombaton. Nagy Gábor és Nagyné
Bezerédi Nikolett bemutatkozását a „Jóhír” c. újság is közzétette egy fotóval illusztrált cikkében.

Január 18-án a „Petőfi Népe” című újság egy bővebb interjút közölt Kerényi György munkatársunkkal. Ő a SZÉK egyik alapítója is volt. Ebből a cikkből megtudhatta minden olvasó, Hogy
Kerényi György a legnépszerűbb magyar politikus - Szili Katalin házelnök - bizalmasa,
kabinetfőnöke. Arról is beszélt az interjúban, hogy hogyan tud a napi 12-14 órás munka mellett a
családjára is időt szakítani. Az is kiderült, hogy Ő a Kecskemét-Marosvásárhely Baráti Társaság
elnöke.

Január 21-én és 28-án a kápolnában tartottuk a vasárnapi szentmiséket a Nagytermünk burkolási
munkálatai miatt. Ezen a két vasárnapon a 9 órás szentmise helyett két szentmisét is tartottunk a
kápolnában (9 és fél 11 órakor), hogy beférjen a nagytermi hívek szokásos létszáma. Február 1.
vasárnapján már újra a gyönyörű padlólapozott nagyteremben volt a szentmise.
Január 22-27-ig ökumenikus imahétre került sor az Evangélikus templomban.
Január 27-én meglátogattuk Csertőné Ilonkát, plébániánk jótevőjét. Ő sajnos már nem tud kétszeri
buszos átszállással kilátogatni hozzánk, így - kissé megkésve - egy újévi pezsgős köszöntésre mi
látogattuk látogatta meg. A plébánia nevében Halasi Miklós világi elnök, Vicuska és Balai Margit
tették tiszteletüket Ilonkánál, Aki nagy örömmel fogadta munkatársainkat.
Január 27-én Pechán Szilvia és Siklós Róbert esküvője volt Szegeden a Szent Erzsébet templomban.
A nászmisét 7 pap (köztük Lajos és Józsi atya) celebrálta és a „Jóhír” c. újságba írtak is az ifjú
házasok egy cikket az esküvőről, magukról, hálájukról és Isten-szeretetükről.

Január 29 - február 1-ig lelkipásztori napokat szerveztek Egerbe. Ezen a konferencián tartotta meg
Lajos atya a bevezető előadást: „Lelkipásztori közérzetünk a Deus caritas est (a szeretet szolgálata)
fényében” címmel. Az „Új Ember” c. újság is beszámolt a konferenciáról.

Február hónapban két főiskolás lány - Ambrus Gyöngyi és Apatinyi Jolán - szakmai gyakorlatát
töltötte nálunk. Ők a Sapientia Főiskola negyedéves hallgatói és 10 napig jártak a közösségünkbe.
Nagyon megszerettük Őket és a két melegszívű lány köszönőlevet írt a plébániánk közösségének a
„Jóhír” c. újságba, amelyben hálájukat fejezik ki az itt átélt élményeikért, szerető fogadtatásukért.

Február 11-én a betegek kenetének felvétele történt templomunkban. A „betegek világnapján” 36
idős beteg ember részesült - szentmise keretében - a betegek szentségében. A szentségben
részesülők emléklapot kaptak.

Február 18-án farsangra került sor Közösségi Házunkban. A farsang vasárnapi szentmisét Dr.
Bábel Balázs érsek atya mondta, majd utána részt vett a családi farsangunkon is. A műsort a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola felsős tanulóinak keringője nyitotta. Ezután Szent Erzsébet életéből
láthattunk jelenetet. Egy fiatal házaspár saját szerzeményű, gitárral kísért dallal a gyermekvárás és a
születés örömeiről énekelt. Gáspár István társával erdélyi dalalmokat énekelt, népi hangszerek
kíséretével. Balai Margit egy tréfás monológot adott elő. A „templomépítés” csoportos játékban
érsek atya is részt vett. A műsort táncház zárta és jöhetett a paprikás krumplis ebéd és a sütemény.

A „Jóhír” c. újság márciusi számába Kolcza Zsuzsi írt egy szép cikket „Békességgel szülni...”
címmel. Ebben a cikkben egy édesanya vallomását olvashatjuk a szülésről. Ugyancsak ebben a
lapba írt Árpi és Évi „Kisfiunk: Tamás” címmel egy cikket. Ebben arról írtak, hogy házasságkötésüket követően hat évnek kellett eltelnie, mire megszületett a kisfiuk. Már 3 éve a nyári
lelkigyakorlatos táborban kérték a közösség imáját azért, hogy mielőbb fogadhassanak egy kis
jövevényt, így a tavalyi megérkezése hatalmas örömmel töltötte el Őket.

Március 2-án volt a keresztény nők világimanapja. Az „Együtt - Isten sátora alatt” címmel megrendezett világimanap imaprogramját a paraguayi nők állították össze és katolikus részről szerepelt:
Dacziné Emőke és Tóthalminé Hajnalka.

Március 3-án a „Jóhír” c. újság cikket közölt Karitász Csoportunk 2006. évi beszámolójáról.

Március 4-én a fiatal házasok nagyböjti lelkigyakorlatot tartottak az Angolkisasszonyok
gimnáziumában. Ők sok kis aprósággal vonultak be a gimnáziumba a Nagyböjt elején Lajos atya
által megtartott lelkigyakorlatra.
Nagyböjt péntekjein Dr. Jobbágy Lajos keresztút járást vezetett a kápolnánkban. Ő felajánlotta a
segítségét, hogy nagyböjt ideje alatt péntek délutánonként „keresztút”-at vezet az erre az alkalomra
válogatott szövegeivel, énekeivel. A kezdeményt plébániánk felkarolta és az utolsó alkalommal pl.
egy gyönyörű moldvai éneket is énekelt: az „arany Miatyánk”-ot.
Március 11-én a katekumeneink befogadására került sor a Nagytermünkben. A vasárnapi
szentmise keretében elmondták, hogy ki készül a keresztség szentségének felvételére és ki az elsőáldozásra. Beszámoltak az előrehaladásukról, majd kezeseik a vállukra tették a kezüket és
imádkoztak értük.
Március 15-18-ig újból megrendezésre került a „72 óra kompromisszumok nélkül” program
Kecskeméten is. Forgó rendszerben 4 csoportban dolgoztunk az alábbi főbb feladatkörökben:
szemétgyűjtés, látogatás a Margaréta Otthon időseinél (sétáltatás, ebédeltetés), istentisztelet
előkészítése a megyei kórházban, plébániánk ifjúsági klubjának építése-szépítése, látogatás a
Fogyatékos Gyermekek Otthonában (játék a gyerekekkel), ebédosztás a Máltai Szeretetszolgálatnál.
Az idei 4 napos program csúcspontjaként szombaton este meglátogatta plébániánkat Francesco
testvér, Aki a taizéi közösség magyarországi felelőse. Az esti ima után minden csoport beszámolt
Neki az aznapi élményéről, Ő pedig elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja ezt a fajta munkát.
Az „Új Ember” c. újság is beszámolt Francesco testvér látogatásáról és a Magyar Televízió 1. filmet
készített az eseményekről és a március 27-i „Katolikus Krónika” c. adásában le is vetítette azt.

Március 23-25-ig az Antiochiai fiatalok összejövetelére került sor plébániánkon. A „Közösség a
közös égért” című összejövetelre az Antiochiai mozgalom keresztény hívő és hitüket kereső fiatalok
kerekegyházi és kecskeméti csapata immár 8. alkalommal jött össze, plébániánkon másodszorra. A
legfontosabb elemei a fiatalok által megírt és elmondott bevezetők voltak, amelyek a saját életükről,
tapasztalataikról szóltak. Volt idő azért játékra, körhintára, plakátkészítésre és színpadi előadásokra
is. A vasárnapi szentmise után Bíró László püspök atya is csatlakozott hozzájuk egy derűs és
közvetlen beszélgetésre. A legszebb esemény a szombat esti kiengesztelődés volt a gyertyákkal
megvilágított kápolnában, de nagyon örültek a körükbe jelentkező újoncoknak is.
Március 25-én Bíró László püspök atya megáldotta a jegyespárokat és a várandós édesanyákat a
Közösségi Házunkban. A 9 órás szentmisén püspök atya megáldott 6 jegyespárt, majd 12 családot,
Akik gyermeket várnak. 11 órakor püspök atya lelki napi elmélkedést tartott, amelyhez XVI.
Benedek pápa írásaiból vette a gondolatait.
Március végén a Karitász Csoportunk húsvéti ajándékcsomagokat osztott. Húsvét előtt közel 30
csomagot osztottak ki a rászoruló családoknak - egyenként 5000 Ft értékben.
Április 5-7-ig tartottuk a Nagyheti szertartásainkat. Nagycsütörtökön a lábmosást Lajos atya és a
világi elnökünk Halasi Miklós végezték. A szertartás után este 11-ig szentségimádás következett.
Nagypénteken a Passiót zenei kíséret nélkül hallgathattuk, majd a szertartást követően kimentünk az
Arborétumba, ahol gyertyával a kezünkben éjjeli keresztúton vettünk részt. Nagyszombaton a
templom előtt tűzszentelés volt, majd mindannyian égő gyertyával vonultunk be a templomba és
állva hallgattuk a „Húsvéti gyertya” dicsőítő énekét - Szécsi Árpád fiatal apuka előadásában. A
vízszentelést követően Lajos atya megkeresztelt két felnőttet: Nagyné Bezerédi Nikolettet és egy
középiskolás fiút, Sipos Áront. A 2 megkeresztelten kívül még 3 felnőtt: Berényi Zsuzsanna, Balázs
Katalin és Nagy Gábor is elsőáldozó lett az ünnepi szentmise keretében. Kalácsáldással zárult a
szentmise. A kalácsokat két népviseletbe öltözött fiatal lány vitet az oltárhoz, majd a szertartás
végén kínálta azokat a szentmise résztvevőinek.
Április 15-én kettős keresztelésre került sor a Nagytermünkben. Lajos atya a 9 órás szentmise
keretein belül keresztelte meg Kocsis Ritát és Hardy Abigélt.
Április 16-án került sor Dr. Kiss Gabriella gyászmiséjére a Nagytermünkben. Kiss doktornő a
közösségünk hívő tagja volt és sokunk szemét meggyógyította. Lajos és Józsi atya közösen végezte
a gyászszertartást, amelyen a megjelent gyászolók megtöltötték a nagytermet.
Tavaszi újszülötteink: Pesti Hanna, Palotás Tünde, Tóthalmi Gellért, Bujdosó Veronika, Domján
Noémi, Osada Rita, Daczi Barnabás László, Spang Natália és Gável Ágost.
Április 22-e a megszentelt élet napja és a leendő elsőáldozók bemutatkozására került sor a
templomunkban. A vasárnapi szentmisén Hatházi Róbert - a Budapesti Központ Szeminárium egyik
tagja - beszélt a papi hívatásról és az Ő meghívásáról, összehasonlítva a világiak hívatásával.
Ezután bemutatkoztak röviden azok a gyerekek, Akik májusban lesznek elsőáldozók.
Május 4-én a XI. „Jövőnk a család” konferenciasorozatot rendezték meg a Közösségi Házunkban.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szervezett konferencia legfőbb előadója Bíró László
püspök atya volt, Aki a „Jegyesség és házasság a XXI. század Egyházában” címmel tartott előadást.
Dr. Zombor Gábor polgármester a város családpolitikájáról, míg Hortobágyiné Dr. Nagy Ági és
férje Hortobágyi Tibor a „Boldogabb családokért, Karrier és/vagy hivatás?” címmel ébresztettek
gondolatokat. A konferencia fórummal és összegzéssel zárult és róla az „Új Ember” c. újság „A
szeretet igazsága” című cikkében beszámolót is közölt.

Május 7-én az ifjúsági hittanosaink elballagtak. Név szerint a ballagók a következők voltak: Lajtai
Ivett, Fekete Regina, Marton Judit és Gyöngyi András.

Május 13-án elsőáldozási szertartás volt a Közösségi Házunkban. Minden elsőáldozó ministráns
ruhában vonult be a templomba, szüleik kíséretében. Ők a szüleik között ültek a szentmise alatt,
majd az áldozás előtt a szülők egymástól, a gyermekeiktől és a gyermekek a szüleiktől kölcsönösen
bocsánatot kértek. Áldozni együtt mentek a családok. Áldozás után a szülők és a keresztszülők az
elsőáldozó gyermekük fejére téve kezüket áldó imát mondtak. A szentmise végén az ünnepeltek
emléklapot és gyertyát kaptak, míg a szüleik a hozott süteménnyel mindenkit megkínáltak.
Elsőáldozók lettek: Boller Balázs, Hortobágyi Krisztina, Nagy Nikolett, Sendula András, Szabó
Kristóf, Váradi Panna, Zemplényi Réka és Papp Levente.

Május 13-án Nagybecskerekiek látogatták meg közösségünket. A „Háló - Szervezet” révén már
többen jártak közösségünkből a délvidéki településen. Most egy nagy autóbusszal ötvenen indultak
útra a plébánosuk vezetésével. Érdre utaztak, ahol Bogner Mária Margit zarándoklaton vettek részt.
A boldoggá avatási szertartása jól halad előre és Ő Torontál megyében született - innen a kötődése
Nagybecskerekkel - és Érden volt szerzetes nővér. A zarándokok a mi plébániánkon pihentek meg
útközben. Ők meghallgatták Lajos atya előadását a plébániánk történetéről, majd megnézték az
építkezésünket. Közben kávéval, kaláccsal és ásványvízzel kínáltuk meg Őket. Ezután egy órányi
séta keretében megismerkedhettek Kecskemét nevezetességeivel.
Május 20-án Vásárosdombóiak keresték föl plébániánkat. Ők 45-en a plébánosuk vezetésével
Csíksomlyóra indultak, a pünkösdi búcsúra. A hosszú út közben nálunk pihentek meg és mivel fél
9-re érkeztek, így részt tudtak venni a 9 órás szentmisénken. A szentmisét követően az Ő és a mi
csoportjaik is beszámoltak egymásnak egy kis tapasztalatcsere keretében.
Május 23-án a Nyugdíjas Klubunk kirándulni ment Külső-Ballószögbe. 14-en indultunk neki az
útnak autóbusszal, Balanyi Zoltán kőszobrász tanyájára. A szép, ragyogó időben láthattuk, hogy a

tanya és környéke rendben tartott, ez pedig gondos gazdára utalt. Jót beszélgettünk a tanya tornácán
üldögélve. Láthattuk a lovaspark lovainak futtatását, de juhokat, kutyákat és macskákat szintúgy.

Június 2-án a „Hit és fény” közösség egy csoportja ellátogatott plébániánkra. Ebben a közösségben
együtt élnek a szellemileg sérült emberekkel az egészséges emberek. Ők látogattak el hozzánk egy
kis lelki, testi felüdülésre. Kovács András piarista tanár mondott Nekik szentmisét. A sérültek
énekeltek és ministráltak - a maguk módján. Napközben jutott idő játékra és foglalkozásokra is. A
fiataljaink játszottak Velük és különösen Kolcza Zsuzsi volt az, Aki nagyon aktívan segítette Őket.
Június 10-én ünnepélyes faültetésre került sor a Közösségi Házunkat körülvevő Szent Erzsébet
Parkban. Mivel az idei év Szent Erzsébet éve, így a város hozzájárult ahhoz a kezdeményünkhöz,
hogy a parkunkat Róla nevezhessük el. Ezért itt került sorra a faültetés, amelynek ünnepélyessé
tételében közreműködött: a „Jövőnkért” Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Aki összefogta a
rövid műsort is; Dr. Páncél Gyula orvos, Aki beszédet mondott és népdalt énekelt; Lajos atya, Aki
megáldotta az elültetendő fát és imát mondott; Göbölös Antal erdész, Aki ismertette a szárazságtűrő
cédrust és néhány erdész, Akik szakszerűen elültették az emlékfát. A rövid műsor után sütemény és
üdítő kínálással zárult az ünnepélyes emlékfa ültetés.
Június 10-én immár harmadik éve rendezünk közös úrnapi körmenetet a városunkban. Városunk
templomainak hívei zászlókkal, fúvós zenével és énekkel indultak el fél 12-kor a Nagytemplomtól.
Elöl az egyházi iskolák tanulói mentek, Őket az egyházi szervezetek, majd a hívek követték. A
menet közepén, sátor alatt ment a papság az Oltáriszentséggel. Az első állomás a barátok
templomának oldalánál volt, a második a Szabadság tér végén, a harmadik a piarista gimnázium
előtt, míg a negyedik a Nagytemplom előtti téren volt. Nagyon sokan vettek részt ezen a
körmeneten, amely méltóságteljesen zajlott és jó példája volt a hívők imádságos összefogásának.
Június 10-én családos napra került sor Sápi Ágoston és Sendula Ferenc lajosmizsei tanyáin. Ők a
külterületi, egymás melletti tanyáikra hívták közösségünket. Nagyon sok család vett részt a tanyasi
szórakozáson, apró gyerekekkel. Láttak teheneket, lovagoltak, sárban dagonyáztak, traktoron ültek
és gumimedencében fürödtek. A felnőtt férfiak pedig focizhattak kedvükre. Az ebéd bográcsban főtt
babgulyás volt, amit kiegészített az a sokféle sütemény, amit az anyukák hoztak otthonról. Nagyon
jó hangulatban telt el ez a szép nap, köszönet a két családnak a meghívásért.
Június 11-én megszületett Tóthalmi Gellért.

Június 11-én Lajos atya és évfolyamtársai papszentelési évfordulóján közös ünnepi szentmise volt
Nagytermünkben. A 28 éve fölszentelt 8 lelkész évente más paptestvérnél találkozik az évfordulón.
Az idén templomunk nagytermében tartották az ünnepélyes szentmisét, este 6 órakor. Az igen sok
hívő előtt megtartott ünnepélyes szentmise kedves és megható paptalálkozó is volt egyben.

Június 15-én az építkezésünk befejeződött, mivel teljesen elkészült az egész épületegyüttes!
Június 18-án Pesti Hanna és Győri Ágoston kistestvéreinket keresztelte meg Lajos atya a 9 órás
szentmise keretében.
Június 24-én Balasi István atya első szentmiséjét tartotta kápolnánkban. István atya középiskolás
korában plébániánk ifjúsági hittanosa volt. Szombathelyi áldozó pappá szentelésére - június 16-án plébániánkról és a Nagytemplomból egy autóbusznyian utaztak el híveink. Ma az első szentmiséjét
délelőtt a Nagytemplomban, este pedig a teljesen megtelt kápolnánkban mondta. A szentmisét
követően a tanácsteremben egy kis agapé melletti kedves, kötetlen beszélgetés alakult ki.

Június 26-30-ig ministránsok nyári tábora volt a plébániánkon. Ők beköltöztek a plébániára és ott
is étkeztek, aludtak. Volt idő komoly elmélyülésre, játékra. Göbölös Antal elmesélte Neki az
Arborétum és a Nyíri erdő történetét, ahová másnap el is bicikliztek. De eltekertek kerékpárral
Hetényegyházára, Szentkirályra és Lakitelekre a Tőserdőbe, ahol fürödtek. Minden úton ismerős
családokhoz tértek be, Akik megvendégelték Őket. 30-án autóbusszal utaztak el Kalocsára, ahol
Hatházi Róbert atya papszentelése lesz. Ő augusztus 1-től a plébániánkon fog dolgozni, így nem
csak a ministránsok Lajos atyával, hanem sok hívő is elutazott a papszentelésre. Dr. Bábel Balázs
érsek atya ezen a napon 3 kispapot szentelt pappá, köztük Robi atyát is. Az igen hosszú, felemelő,
ünnepélyes szentmise egyben zárása is volt ministránsaink egyhetes táborozásának. A táborbeli
élményeiről a „Jóhír” c. újságba írt egy cikket Gáspár Márton ministránsunk. Ugyanezen újságban
bemutatkozott Hatházi Róbert atya, Aki mesélt a gyermekkorától kispappá válásáig történtekről.
szentelési Meghívó
Robi atya bemutatkozása
Marci tábori élménybeszámolója

Július 1-jén budapesti vendégek érkeztek a vasárnapi szentmisénkre. Budapestről a Zuglói Szent
István templom 15 családja (átlag 4 gyermekkel) töltött el egy hetet Kecskeméten. Az Angolkisasszonyok kollégiumában laktak és étkeztek, de közben lehetőségük volt lelki megújulásra,
városnézésre, kirándulásra és strandolásra. Vasárnap pedig részt vettek a 9 órás szentmisénken.
Július 8-án beszámolók hangzottak el a templomunkban - a 9 órás szentmisén. Lajos atya
prédikációja után a ministránsok beszámoltak a táboruk során a Margaréta Otthonban végzett
karitatív munkájukról. 2 jegyespár arról beszélt, hogy hogyan élik meg Isten közelségét az
előkészületi idejük alatt. Egy idősebb házaspár pedig azt mesélte el, hogy hogyan lehetnek
jelképesen csángó gyerekek magyar „keresztszülei”. Most nyaral Náluk egy 10-12 év körüli csángó
kislány és Őt is elhozták erre a szentmisére. Ő gyönyörűen elénekelt egy Mária éneket csángó
dallamra, magyar szöveggel.

Július 13-án 14 évesen meghalt Kecskeméti Pisti. Ő Kecskeméti Nándi szorgalmas ministránsunk
ikertestvére volt és már betegen is született. Sem beszélni, sem járni nem tudott és emiatt babakocsiban kellett tartani. Intézetben gondozták és a szülei 2 hetente hazavitték. Ekkor eltolták a 9
órás szentmisére és a híveink szívéhez nőtt ez a kis beteg. Áldozáskor Lajos atya megáldotta Őt az
oltáriszentséggel. Temetésén a családtagok mellett ott álltak a ministránsaink és a munkatársaink is.
Július 15-én egy konferencia résztvevői látogattak meg bennünket a Közösségi Házunkban. Ők
konferenciát szerveztek Kecskeméten a „szenvedélybetegségek megelőzéséről”. A résztvevők
nálunk hallgatták meg a vasárnapi szentmisét, köztük három szerzetessel és egy diakónussal. Ők a
szentmise végzését is aktívan segítették.
Bemutatkozott plébániánk új önkéntese a „Jóhír” c. újságban: Bodnár Edit. Ő 23 éves, Szegeden
diplomázott, mint hittanár. Ő békéscsabai, de mint munkanélküli szeretne dolgozni, tapasztalatokat
gyűjteni és így került plébániánk kötelékébe. 6 órában dolgozik és szívügye az ifjúság nevelése.

Augusztus 4-én egyházi esküvővel is rendezte házasságát Csőke Julianna és Abonyi József.
Augusztus 4-én Halasi Judit és Tisza Levente esküvőjére került sor a Közösségi Házunkban.

Augusztus 5-én a 9 órás, míg augusztus 12-én a 19 órás szentmisén bemutatkozott Hatházi Róbert
atya. Őt június 30-án szentelte pappá Dr. Bábel Balázs érsek atya és augusztus elsejével helyezte
plébániánkra. A szentmiséken Lajos atya bemutatta Róbert atyát a híveknek és világi elnökünk
Halasi Miklós is köszöntötte. A prédikáció helyett ezúttal Róbert atya beszélt az életéről, hogy a
Jóisten gondviselése hogyan vezette Őt a papi pályára. A kedves és közvetlen modora miatt szinte
egyből mindenki a szívébe zárta. Szentmiséjére elkísérték a szülei és a rokonai is. A „Kecskeméti
Lapok” c. újság is bemutatta Őt a „Kalandos út a lelkipásztorságig” című írásában. A cikkből
kiderült, hogy Róbert atya kisgyerekként pap vagy mozdonyvezető szeretett volna lenni. Érettségi
után Vácott töltött egy évet kispapként, majd belépett a Nyolc Boldogság Katolikus Közösségbe.
Homokkomáromban Velük élt 1998-tól 2002-ig, de közben kikristályosodott benne az a gondolat,
hogy a hit és Isten irgalmának hirdetése - ebben a formában - nem igazán áll hozzá közel. Ezért
hazaköltözött a szüleihez Akasztóra, ahol a nagybátyja sütőüzemében dolgozott, majd 2003-ban
jelentkezett a Budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola teológus-hittanár szakára. A 2.
évi tanulmányai során jelentkezett Dr. Bábel Balázs érsek atyánál, Aki szívesen visszavette Őt az
egyházmegye papnövendékei közé. Idén júniusban szentelte pappá - Balázs érsek atya - Kalocsán.
Az újságcikkből kiderült Róla még az is, hogy közel áll hozzá a zene, hiszen orgonálni is tanult és
szívesen hallgat jazz és blues stílusú dalalmokat a szabadidejében Az új hobbijává a vasútmodellezés vált, amit a gyerekkori álmokon túl az is motivált Nála, hogy pappá szentelése

alkalmából a barátai egy villanymozdonnyal ajándékozták meg. Kifejezte azon szándékát is a Vele
készített interjúban, hogy szeretne jól megfelelni - a Lajos atya plébánosunktól kapott - az alábbi
feladatainak: hitoktatás, kórházi szolgálat, ministránsokkal való foglalkozás, az Angolkisasszonyok
Gimnáziumának lelkipásztori teendői.

Augusztus 8-10-ig a hittanos gyerekek táborára került sor Dunaföldváron. Néhány szülővel
együtt kb. 30-an voltak az alsó- és felső tagozatos gyerekek. Menetrend szerinti autóbusszal tették
meg az oda és a vissza utat is. A hitoktatók a következők voltak: Robi atya, Sápi Szabó Ildikó, Jenei
Edit és Németh Éva. Minden nap volt szentmise és áhítat. Volt lehetőség kirándulásra, számháborúzásra és strandolásra. Felmentek a dombon lévő kápolnához is. A Cserkészházban táboroztak
és Siposné Margitka főzött a gyerekeknek finom ételeket.
Augusztus 11-én hálaadó szentmisére került sor Bakos Melinda és Siklós Attila polgári esküvője
után - a Nagytermünkben. A fiatalok 10 órakor a Városháza dísztermében tartották a polgári esküvőjüket, majd 11 órakor Közösségi Házunkban hálaadó szentmisére került sor Kormos Miklós,
Szabó József és Hatházi Róbert atyákkal. Az egyházi esküvőjük augusztus 18-án Erdélyben lesz
megtartva.

Augusztus közepén ifjúsági lelkigyakorlatot szerveztek Erdélybe. Sendula Eszter a Jóhír”c.
újságban számolt be tapasztalatairól, élményeiről. Jó szívvel hallgatták meg Ági és Máté jegyespár
tanúságtételét és Kelemen atya hívatásáról tett vallomását. Ellátogattak Csíksomlyóra, ahol megnézték a Szűzanyát, míg másnap együtt örülhettek az erdélyi magyarokkal a gyergyószárhegyi
búcsúban. A legszebb élményük az volt, hogy Csíkremetén együtt ünnepelhették Bakos Melinda és
Siklós Attila esküvőjét. Másnap pedig részt vehettek a Kalocsai Ifjúsági Találkozón.

Augusztus 25-én Somlai Ági és Markó Máté nászmisés esküvője volt a Közösségi Házunkban.

A „Jóhír” c. újság augusztusi számába Árpi és Évi egy köszönő, tájékoztató cikket írt kisfiuk
gyógyulásáról. Tamást a Bethesda Kórházban ápolták az áprilisi súlyos forrázásos balesetét
követően és most a szülők mindenkinek köszönetet mondtak, mivel Tamáska szépen gyógyul és
végig maguk mögött érezhették a Jóisten segítségét és közösségünk aggódó szeretetét, támogatását.

Augusztus 26-án Farkas László érseki helynök atya fölszentelte a teljesen elkészült templomunkat
és Közösségi Házunkat! Tizenhárom év sok áldozatából teljesen fölépült a templomunk, nagy
örömöt okozva mindannyiunknak. Az építkezés 350 millió Ft-ba került, amelynek 1/3-át a
közösségi adományok és pályázati pénzek fedezték, a másik 2/3-át fele -fele arányban a város és
Kalocsa-kecskeméti főegyházmegye állta. Hálával és köszönettel gondolunk mindazon több száz
emberre, Akik segítsége lehetővé tette, hogy elérkezzen ez az örömteli nap. Az érsekség,
alapítványok, a plébánia alapítói és a később csatlakozó hívei, az önkormányzat, egyesületek, a
város művészei, a plébániák, a testvéregyházak, a média, a cégek és intézmények, hivatalok és
magánszemélyek sokféleképpen segítettek bennünket az építkezés során. Sok vendég érkezett a
nagy ünnepünkre, így jelen voltak városi és országgyűlési képviselők, városunk vezetői is. A több
mint 400 fő részvételével megtartott szentmise legfőbb celebránsa Farkas László érseki helynök
atya volt, de Vele együtt miséztek: plébániánkról Lajos és Róbert atya, piarista szerzetesek és
erdélyi papok. László helynök atya méltatta az építkezésünket és a kőtemplom elkészülte előtti
közösségünk az un. „lelki templom” építését. A szentmise után megkínáltuk vendégeinket
süteménnyel, üdítővel és az érdeklődőknek bemutattuk épületünket az alagsortól az emeletig.
Ezután műsor következett, amelyben fellépett az M. Bodon-kamarazenekar és a Kurázsi táncegyüttes. Végül a mintegy 40 meghívott vendég ünnepi ebéden vett részt. Az ünnepi alkalomból a
„Jóhír” c. újságba Lajos atya és Halasi Miklós, a „Széchenyivárosi Hírmondó” c. újságba Tóthalmi
Ferenc, míg a „Petőfi Népe” c. újságba Fekete Barbara írt cikket.

A nyáron cserkész világtalálkozóra került sor Skóciában és Angliában. Fiataljaink közül Sipos
Kati vett részt a nagy eseményen. Skóciában 2 hónapot, míg Angliában fél hónapot tartózkodott a
nagy esemény kapcsán. Először Skóciában egy idős néninél lakott egy kis faluban és jobbára
idősebbekkel ismerkedhetett meg és céljának megfelelően kellő intenzitással volt lehetősége az
angol nyelv gyakorlására. Ezután felutazott Londonba a „Jambo” cserkész világtalálkozóra, amelyre
a világ minden részéből 40000 cserkész jött el. Itt már sok magyar fiatallal és a barátaival is tudott
találkozni és számtalan jó programon részt vehetett. A találkozót követően a cserkészrajával
Skóciában körutazást tett - a skót testvérrajuk által kalauzolva a Neki már részben ismerős tájakon.
Végül autóbusszal 40 órát utazva tért haza sok emlékkel és jobb angol nyelvtudással gazdagodva.

Augusztus 28 - szeptember 2-ig rendezték meg a „Hírös Hét Fesztivál”-t Kecskeméten. A zárónapon a „Kincseink napja” rendezvény volt a legkiemelkedőbb, amelyen a gyermeknevelés
szépségeiről szóltak a műsorok. Polgármesterünk köszöntötte a kicsinyeket a szüleikkel. A
műsorban szerepeltek a mi „Baba-Mama-Papa Klubunk” tagjai és a Szent Imre óvodásai is. Az
evangélikus, a baptista, a katolikus és a református egyház lelkészei megáldották a gyerekeket. Bíró
László püspök atya beszédet mondott. Végül a kicsiket megvendégelték és batyuban pogácsát, 1 db
1 Ft-os érmét és egy imát kaptak.

A nyár folyamán a következő kistestvéreink születtek meg: Domján Noémi, Kiss János Pál,
Németh Konrád és Polyák Márk.
Szeptember 15-én gyalogos Mindszenty zarándoklatra került sor a Városmajorból Máriaremetére.
Plébániánkról a KÉSZ-tagok vettek részt a zarándoklaton a Szent Erzsébet Jubileumi évben.

Városmajori templom

zarándokaink

Máriaremete

Szeptember 16-án négy kicsi keresztelője volt a Közösségi Házunkban. A 9 órás szentmisén Lajos
atya megkeresztelte Szécsi Tamást, Tóthalmi Gellértet, Palotás Tündét és Osada Ritát.
Ősszel két apróságunk született meg: szeptember 22-én Benő Áron, október 31-én pedig Czetka
Levente Balázs.
Szeptember 22-én Tóth Szilvia és Kovács Attila nászmisés esküvője volt a Közösségi Házunkban.

Szeptember 23-án került sor a jubiláns házasok megáldására a Nagytermünkben. Lajos és Robi
atyák a 9 órás szentmisén áldották meg a jubiláló házasokat. 5 éves házasok: Tarjányi Csaba és Illés
Andi, Telek Pál és Virág, Németh József és Besenyei Erika, Bodnár Tamás és Farkas Nóra; 10 éves
házasok: Csorba Csaba és Gabriella, Szemere Zsolt és Emese, Bodor Attila és Tanító Mónika; 15
éves házasok: Farkas László és Gereben Anita, Néma Attila és Emma, Stefkovics Richárd és
Mónika, Boller Péter és Márta; 20 éves házasok: Velkey Zoltán és Edit; 30 éves házasok: Boronkay
László és Klára; 35 éves házasok: Beliczai Sándor és Gitta; 45 éves házasok: Násfai Zoltán és
Jolán; 50 éves házasok: Zsigmond László és Fakan Ilona; 55 éves házasok: Jávorka Lajos és Mária;
60 éves házasok: Baranyi Tóth Sándor és Farkas Mária valamint Ádám József és Gáspár Mária.
a jubiláns házasok családtagjaikkal

Szeptember végén Lajos atya - a pap barátaival - Szentföldre utazott. Nagy élményekkel
gazdagodva, lelkiekben feltöltődve és megerősödve járták végig a szenthelyeket és mindenütt
elolvasták az oda vonatkozó szentírási részleteket. Kolostorokban laktak, szentmiséket mondtak és
sokat imádkoztak. Találkoztak helyi egyházi vezetőkkel és tájékozódtak a palesztinok nehéz
helyzetéről.
Szeptember 29-én a Nyugdíjas Klubunk kirándulni ment Pannonhalmára és Győrbe. A ragyogóan
napsütéses időben 33-an indultak útnak nyugdíjasaink. Pannonhalmán az 1000 éves évfordulóra
kívül-belül megújult Szent István alapította bencés kolostort néztük meg és a gyönyörű templomot,

altemplomot és az ott lévő Szent István széket, kerengőt, ékes kaput, könyvtárat és kiállítást. A szép
panorámában gyönyörködtünk és vásároltunk gyógykészítményeket. Velünk utazott Robi atya is az
édesanyjával és Ő Győrben a Szent Imre templomban misét mondott. Győri barátja Gábor ministrált
és bemutatta a város nevezetességeit. A Győri Székesegyházban megnéztük a könnyező Mária
kegyképet, Szent László hermáját és boldog Apor Vilmos szarkofágját. Este 9 órára értünk haza.

Október 5-7-ig Beregszásziak látogatták el Közösségi Házunkba. Beregszász egyik testvérvárosa
Kecskemétnek és most 2 család 2 autóval, saját gyerekekkel és egy mikrobusz 10 gyerekkel és 3
felnőttel érkezett városunkba. Több családnál voltak elszállásolva. Jártak Ópusztaszeren a Feszty
körképet megnézni, október 6-án koszorúztak az Aradi Vértanúk terén és Nyírben. Megismerkedtek
városunk nevezetességeivel, jártak az Arborétumban. Eljöttek a templomunkba és közös szentmisén
vettek részt híveinkkel. Azt követően pedig meghallgatták az „Aurin” leánykar hangversenyét.
Október 6-án Robi atya mondta a szentmisét az Angolkisasszonyok öregdiák találkozóján a Szent
Erzsébet templomban. Évek óta az immár igen idős Jancsó Imre atya végezte ezt a feladatot, de a
korára való tekintettel az idén már nem akarták Szolnokról ezért átfárasztani és emiatt kérték fel
most Robi atyát. Ő a szentmisén megemlékezett az idős Imre atyáról, a meghalt tanárokról és a már
nem élő diákokról. Arra kérte az öregdiák találkozó résztvevőit, hogy örüljenek egymásnak,
adjanak hálát, de tartsanak számadást is az elmúlt éveikről az Istennek.
Október 17-én a Nyugdíjas Klubunk meglátogatta a műkertvárosi Assisi Szent Ferenc kápolnát. A
széleskörű összefogással megépült templomot október 6-án Dr. Bábel Balázs érsek atya szentelte
fel - közel 1500 hívő jelenlétében. A Borbély Lajos tervezte és a Piramis Kft. kivitelezte épületnek
Assisi Szent Ferencet választották védőszentjéül, Aki a teremtett világ védőszentje is egyben és így
a környezet védelmének időszerűsége miatt is találó választás volt - hangsúlyozta beszédében érsek
atya. A „Kecskeméti Lapok” és az „Alföldi Napló” c. újságok is beszámoltak a templomavatásról.

Október 21-én Missziós vasárnap a 9 órás szentmisén Lajos atyával együtt misézett egy lengyel és
egy indiai atya, míg egy mexikói színes bőrű kispap dobolt nagytermünkben. A szentmisében
elhangzott egy afrikai dal is és utána egy fiatalember Mexikóról, míg az indiai atya India különleges
fafajtáiról vetített. Ezen a szentmisén sor került az új Képviselő-testületi tagjaink megválasztására
is. A szertartás végén ebédelni hívtuk meg vendégeinket, amit Ők köszönettel elfogadtak, mert már
éhesek voltak, mivel korán indultak a missziós házból. Ebédnél örömmel találkoztak és beszélgettek
Lajos és Robi atyákon kívül a fiataljainkkal is. A „Jóhír” c. újság beszámolt az eseményről.

Október 28-án a Nagytermünkben vendégszerepelt az Aurin Leánykar. A Durányik László vezette
kórus tavaly alakult és a decemberi nagytemplomi fellépésüket követően nálunk következett a 2.
nyilvános fellépésük. Óriási sikert arattak a fantasztikusan tolmácsolt négy nehéz, modern versenyművel. Ezekkel a dalokkal indultak első nemzetközi megmérettetésükre is a varsói III. Nemzetközi
Kórusversenyre, ahol egyből elnyerték az első díjat. Szívből gratulálunk a lányoknak!

November 1-jén megnyílt az urnatemetőnk belső lejárata. Az új lejárattal az urnatemető ezentúl az
épületen belül lett megközelíthető, így tágasabb, kényelmesebb és ellenőrizhetőbbé vált.
November 4-én Szent Imre kiállítás nyílt Nagytermünkben. A nagyszabású kiállítás Szent Imre
életéről, a Róla elnevezett templomokról, intézményekről és a rokonságáról szólt.
November 9-én a Nyugdíjas Klubunk kirándulni ment Debrecenbe. A közbejött vasutas sztrájk
miatt a tervezettnél kevesebben tudtak elmenni a Da Vinci kiállításra, de Akiknek sikerült elutazni,
azoknak hatalmas élményben volt részük. A kiállításon kívül sikerült még megnézniük Munkácsy
Mihály három festményét is: a „Krisztus Pilátus előtt”, az „Ecce Homo”és a „Golgota” címűeket.

November 11-én a vasárnapi szentmisén Dr. Bábel Balázs érsek atya közösségünk tizenkettő tagját
részesítette a bérmálás szentségében. Ugyanezen szentmisén a 2 hete újonnan megválasztott
Képviselőtestületünk tagjai Balázs az érsek atya előtt a közösség szolgálatára tettek ígéretet.

Az ünnepi szentmise keretében közösségünk következő tagjai bérmálkoztak: Horváth
Margit, Fekete Zoltán Miklós, Barta Cecília Ágota, Sinkó Bernadett, Halasi Anikó, Tóth Attila
Ákos, Markóné Somlai Ágnes, Nagy Gábor, Nagyné Bezerédi Nikolett, Ditzendy Károly Arisztid,
Ditzendyné Frank Mariann és Kovácsné Balázs Katalin.
Az újonnan megválasztott Képviselőtestületi tagjaink: Balanyi Károly, Ditzendy Arisztid,
Gáspárné Varga Angelika, Dr. Gyenes Vilmos, Halasi Miklós, Hatházi Róbert atya, Jávorka Lajos
atya, Kocsisné Kolcza Zsuzsa, Kovácsné Balázs Katalin, Lesznyák József, Papp Zsolt, Pestiné
Zélity Brigitta, Senduláné Nagy Mária, Tóth Árpád és Tóthalmi Ferenc.
A „Kecskeméti Lapok” c. újság és a „Jóhír” c. újság is beszámolt a nagy eseményről. A szentmise
végén a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai Szent Erzsébet kenyeret osztottak. Az értük kapott
adományokból a szegények karácsonyi csomagjait fogják összeállítani.

November 12-én az új Képviselőtestület megtartotta az első alakuló ülését, ahol megválasztották
a tisztségviselőiket, az alábbi személyek szerepvállalásával:
egyházi elnök: Jávorka Lajos,
világi elnök: Tóthalmi Ferenc,
gondnok: Ditzendy Arisztid,
jegyző: Senduláné Nagy Mária.
November 14-én papi összejövetelre került sor plébániánkon. Az esperesi kerület közel 20 papja
jött össze azért, hogy a közösen tartott szentmise után előadást hallgathassanak meg. A Robi atya
által tartott előadás címe: „Lelkiségi mozgalmak az egyház életében” volt.
November 24-25-ig fiatalok lelkigyakorlatára került sor a plébániánkon. Hétvégén Robi atya
lelkigyakorlatot tartott a Bíró László püspök atya csoportjába tartozó kilenc fiatalnak. Az
elmélkedésének témái a következők voltak: az „Isten igéje”, az „Eucharisztia” és „Az egyház
megjelenése a világban”. Az éjjeli szentségimádáshoz - az alábbi képen látható - szép, ízléses,
drapériás hátteret készítettek a fiatalok. Ők nagyon jól érezték magukat és annak külön örültek,
hogy egy kicsit bekapcsolódhattak a közösségünk életébe és láthatták a plébániánkat is.

November 25-én közösségünk tagjai közül 14 fő a „Szent Erzsébet rózsái” kitüntetésben részesült.
A Szent Erzsébet év zárásaként azok vehették át - a 9 órás szentmise keretében Lajos atyától - az
alábbi elismerő oklevelet 1 szál fehér rózsa kíséretében, Akik a közösségünkben és a Karitász
Csoportunk munkatársaként már hosszú idő óta lelkes és szorgalmas munkát végeztek. Név szerint
a következő tagjaink részesültek elismerésben: Felföldiné Klárika, Hódiné Zsuzsika, Szigetváriné
Erzsike, Balai Margit, Szappanosné Marika, Némethné Izabella, Nyúl József, Eszik Márti, Góczné

Irénke, Szentgyörgyiné Mónika, Biliczainé Gitta, Nagyné Ágika, Németh Lajos és Hermanovszki
István.

A „Jóhír” c. újság Adventi számába Szigetváriné Erzsike a Karitász Csoportunk munkájáról írt egy
cikket. Fontos feladatukként jelzi azt, hogy továbbra is végzik a kórházi szentmise szolgálatot,
amelyre várják mindazokat, Akik indíttatást éreznek iránta. Ismerteti a szeptemberi összejövetelük
témáit is és hogy október elején az „EU élelmiszer segélyprogram 2007.” keretében kapott lisztet és
száraztésztát a rászoruló családjaink között fogják szétosztani. Továbbá zarándoklatot kívánnak
szervezni Szent Erzsébet védőszentjük szülővárosába, Sárospatakra is.

December 1-én, december 8-án, december 15-én és december 22-én ünnepélyes Adventi gyertyagyújtásra került sor városunk főterén. Nagy közönségsikert aratott ez az összefogás, amely az
egyházak és a város vezetői között jött létre annak érdekében, hogy a főtéren méltóságteljes keretek
között történhessen meg az adventi gyertyagyújtás. Az első napi ünnepséget a református egyház
rendezte, míg a második napit a katolikusok a Szent Imre Általános Iskolával karöltve. Az iskola
tanulói a „Boldog herceg” c. jelenetet adták elő - a gyertyagyújtás után. A harmadik napi
ünnepséget a baptisták rendezték meg. Ennek keretében fellépett a saját énekkaruk és Velük
együttműködtek a Hetényegyházi Általános Iskola tanulói úgy, hogy a „Vándor betlehemes” című
népi játékot adták elő. A negyedik napi ünnepséget Kis János evangélikus lelkész és ifjúsági
csapatának műsora zárta. A gyertyagyújtási ünnepségeken az első és a negyedik gyertyát Zombor
Gábor - városunk polgármestere - gyújtotta meg. A Kossuth téri első gyertyagyújtásra várakozó
ünneplő emberseregről készített fotóját a „Petőfi Népe” c. újság leközölte.
várakozás az 1. gyertyagyújtásra
a polgármesteri gyertyagyújtás

December 2-án a „Lakó Sándor kamarazenekar” karácsonyi koncertet adott a Nagytermünkben.
Advent 1. vasárnapján - a 9 órás szentmise után - a Palotás József vezényelte kamarazenekar egy
igen színvonalas, de nem túl hosszú karácsonyi koncerttel örvendeztette meg híveinket.

A „Jóhír” c. újság interjút közölt Balai Margitka munkatársunkkal. Ő ebben elmondta, hogy két
szenvedélye volt és van: nagyon szeretett tanítani és utazni. Nyugdíjas koráig általános iskolai 1-2.
osztályosokat tanított. A nyári szünetekben pedig az IBUSZ Utazási Iroda dolgozójaként végigjárta
Magyarországot. Európa csaknem valamennyi országában is járt már, de valamennyi földrész több
országába is eljuthatott. Nagyon büszke arra, hogy 78 éves korában részt vehetett a Mindszenty
bíboros emlékére rendezett 15 km-es gyalogos zarándoklaton - amelyből 10 km-t le is gyalogolt.

December 12-én egy hangversenyre került sor a Nagytermünkben. Az épületünk szomszédságában
lévő Bolyai János Gimnázium énekkara a karácsonyi hangversenyét nálunk tartotta meg. A
szülőkkel és az érdeklődőkkel teljesen megtelt a Közösségi Házunk.
December 15-én Bíró László püspök atya lelki napot tartott a Közösségi Házunkban. 9-16 óráig
tartott a program, amelyen püspök atya XVI. Benedek pápa „Spe salvi” kezdetű enciklikáját
ismertette híveinkkel, ami a keresztény reményről szól. A lelki nap végül szentmisével zárult.

December 21-én a Szent Imre Általános Iskola rendezvényére került sor a Közösségi Házunkban.
Ők a karácsonyi ünnepségüket tartották meg nálunk a Nagyteremben és olyan sokan jöttek el rá,
hogy még pótszékekre is szükség volt.
December 23-án kettős keresztelési szertartás volt a templomunkban. Robi atya a 9 órás szentmise
keretében keresztelte meg Nagy Lőrinc Sándort és Bóna Lucát. A szentmise után nagy sikerrel
bemutatkozott a fiatal házasainkból alakult új kis énekkar, amelyben Robi atya is énekelt.

December 24-én megtartottuk az éjféli szentmisét a Közösségi Házban. A Nagyterem teljesen megtelt hívőkkel, a szentmise fő celebránsa ezúttal Robi atya volt. A Vajdaságból 2 kispap vendégünk
érkezett és Ők is miséztek. A Központi Szemináriumból jöttek és nem tudtak hazamenni, mert
otthon besorozták volna Őket. Megcsodálhatták a kukoricacsuhéból készült betlehemi szereplőket.
December 27-én „Rózsatemetés” címmel a XXVI: Életvédő Zarándoklat résztvevői kérték a
magyar társadalmat az élet örömhírének szolgálatára. A templomunkban 15 órakor Istentisztelettel indult a program, amelyben a zarándoklat résztvevői búcsúztak a méhen belüli erőszak 6
milliónál is több áldozatától. 16 órakor séta indult a megyei kórházhoz, hogy Dr. Svébis Mihály
főigazgatót és Dr. Godó György szülész-nőgyógyászt fölkérjék arra, hogy: március 25-e a
Magzatgyerek napja, június 1. az ENSZ Nemzetközi Élet napja és december 28-a az Aprószentek
emléknapja városunkban is az „Élet és az őt hordó szülők ünnepnapja” legyen. Emiatt legalább
ezeken a napokon ne végezzenek abortuszt. 17 órakor „rózsaajándék”-ként rózsaszirom szórás
következett, majd ezt a „rózsa-temetés” követte az Ómagyar Mária-siralom elhangzásával és végül
az „Élet fája” elültetése történt. Az alábbi képeken a meg nem született magzatgyermekek kegyeleti
emlékhelye látható, amely Kecskeméten az Arborétumban a Mária-kápolnánál található.

December 28-án az Aurin leánykar és az Ars Nova kamarakórus hangversenye zajlott a Közösségi
Házunkban. Mindkét kórus sok hallgatót vonzott és az előadásával igen nagy sikert aratott.
December 30-án - Szentcsalád napján - Dr. Bábel Balázs érsek atya megáldotta a Szent Erzsébet
kertünkben erre az alkalomra felállított „Árpád-házi Szent Erzsébet emlékkövet”. Érsek atya az
ünnepi szentmisét együtt mondta Hatházi Róbert káplán atyával és Dr. Lesznyák József
diakónussal. A szentmisét széppé tette Dr. Jobbágy Lajos kántorunk éneke és az új kis énekkarunk
szereplése Robi atyával. Az ünneplést egy három család gyermekeiből verbuválódott kis csapat által
előadott Betlehemes játék zárta.
Érsek atya misézik
az emlékkő
készülés a kő megáldására

az új énekkarunk

Betlehemes játék előadása

Év végére elkészült az épületünk alagsorában található Ifjúsági Klubunk. Pályázatokon sikerült a
befejező munkálatokra pénzt nyernünk és a klub fiataljaink önzetlen, sok órányi, lelkes munkájával
nyerte el végső formáját. Az igen szép és elegáns, kiváló minőségű kivitelezésre Hermanovszki
István szakmai irányítása és igényessége volt a garancia.

Balanyi Zsolt hazalátogatott Ghánából. Ő egy fiatal építészmérnök és közösségünk hitoktatója. Őt
a vállalata Ghánába küldte épület-tervezésre és mivel Karácsonyra hazajöhetett, így jó volt Vele
találkozni. Sokat mesélt az afrikai országbeli élményeiről az érdeklődő munkatársainknak.
December 31-én került sor az év végi hálaadó szentmisére a Nagytermünkben. A szentmisét Lajos
atya mondta és a „Hit és a Fény” közösség tagjai is részt vettek mind a hálaadáson, mind az éjszakai
szentségimádáson. A szentmise keretében eljegyezte egymást Szekér Timi és Jacsó Gyula. Timi
régi hittanosunk volt - Ő jelenleg Belgiumban dolgozik.

