Van feltámadás, Isten nem halott!
A sátán ugyan ordító oroszlánként körbejár, és el is nyeli
mindazokat, akik az indító gondolatunkat tagadják, vagy
közömbösek.
Sokan imádkoztunk a józanság győzelméért, és sokan –
nem éppen buzgó istenhívők is – felmérték, hogy hazugságra,
átverésre, gyűlöletkeltésre (homokra) nem érdemes házat,
hazát építeni. Az Úr kegyelme, Nagyasszonyunk oltalma újra
lehetőséget adott, hogy végre komolyan vegyük hitünket, és
tegyünk is nemzetünk megmaradásáért, mi több, felemelkedéséért, megújulásáért.
Egy viharfelhő ugyan elment, jött nyomába a másik…
Sokan imádkozunk a békéért, jól tennék az „érdekeltek és
ellenérdekeltek” is, ha követnének minket. A fegyverekkel
kikényszerített béke után/közben sok új temetőt kell nyitni, a
spekulánsoknak meg hízik a bankszámlájuk…
Krisztust kortársai, saját népe is megvetette, de a szeretet
hatalma győzött a bűn fölött. Ez a mi megingathatatlan
reményünk is!
Ny. L.
Kedves Testvérek!
Nagypéntek nélkül nincs húsvét.
Jézus elveszítette életét érettünk. Ez a nagypéntek. Ebből
következett a húsvét, a föltámadás. Nekünk is ez a képlet. Ha
elveszítjük életünket Istenért, megtaláljuk azt. Ez elsődlegesen
az örök boldogság elérésére vonatkozik, de itt földi életünkben
is sokszor megtapasztaljuk. Az élet egyszerű történéseiben is,
de a korszakokat meghatározó történésekben is.
Most volt a választás. A magyar kormány az Istenért és az
emberek javáért felvállalta az EU fergeteges támadásainak özönét. Ez egy igazi és hosszú nagypéntek volt. Erre jött a húsvét,
a feltámadás. Az egész világ csodálatát kiváltó, elsöprő választási győzelem.
A másik nagyon fontos esemény volt a Päivi Räsäne finn
kereszténydemokrata politikus pere. A CitizenGO aktivistái
évek óta harcoltak Päivi Räsänen-ért, aki ellen azért indult büntető eljárás, mert nyilvánosan kiállt a keresztény tanítás mellett.
Először a nagypénteket kellett átélniük az aktivistáknak és velük együtt mindazoknak, akik tudtak az ügyről, hiszen kilátástalannak tűnt ez a küzdelem. Most már a húsvétjukról, a világ
sorsát befolyásoló eredményükről olvassuk beszámolójuk
néhány részletét.
„Csapatunk három alkalommal utazott Helsinkibe Päivi
Räsänen ügyében. A CitizenGO közösség 200.000 tagja petíción keresztül támogatta a képviselő asszonyt. Munkatársaink
személyesen részt vettek a bírósági tárgyalásokon Helsinkiben.
Magyarországon Kulifai Sára, szimpátiatüntetést szervezett a
budapesti Finn Nagykövetség előtt, amin több mint 3000-ren
vettek részt.”
Március 30-án a Helsinki Kerületi Bíróság felmentette
Päivit és a szintén perbe fogott Pohjola püspököt az összes vád
alól, így véget ért a három éve tartó eljárás. Az ügyészséget
több mint 60.000 euró perköltség megfizetésére kötelezték.
Annak ellenére, hogy az LMBTQ-lobbi óriási kampányt
indított Päivi lejáratására, a bíróság döntése egyhangú volt.
A finn média nem értette, hogy Budapesten ilyen fontos
ez az ügy. Viszont most minden újságnak el kellett mondani,
olyan hatalmas ügy lett belőle.”

Kedves Testvérek! Talán a mai húsvét üzenete lehet mindannyiunk számára, hogy kiálljunk hitünkért. Ez lehet, hogy
üldözést fog eredményezni először, de utána jön a feltámadás.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyi-ótoknak áldott,
boldog húsvéti ünnepeket!
Andor atya
Alapítványunk
Újabb állandó rovattal bővül újságunk, amiben folyamatosan szándékozunk beszámolni egyházközségünk életének egy
szeletéről. Ez pedig az idei év februárjában újjáalakult Esztergom-Városi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány. Ez is egy örökségünk, amivel valamit kezdenünk kell,
majd kialakul, mit tudunk, mit lehet kihozni belőle.
Februárban hívott fel László atya, hogy lenne egy újabb
feladat, az alapítványt szükséges átvennünk, felélesztenünk, és
ebben nekem is fontos szerepet szán. Mivel Harmai Gábor atya
lemondott kuratóriumi elnökségéről, így László atya nekem
szánta ezt a megtisztelő feladatot...
Nos, február közepén felállt az új kuratórium, amelyben
László atya és Hengánné Gogola Gabriella a tagok, így hárman
„küzdünk” a számunkra ezidáig ismeretlen, talán egy kicsit idegen feladattal.
Az alapítványnak elég hosszú „előtörténete” van, most a
jelen számban erről szeretnék beszámolni, a Gábor atyától kapott dokumentum-halmaz alapján. Úgy gondolom, talán a
Belvárosban sem sokan tudtak/tudnak az alapítvány működéséről, tevékenységéről. Én első körben ezen szeretnék változtatni,
javítani. Igaz, eddig leginkább a lelki építkezéssel foglalkoztam
– ahogy ezen szándékomat az újságunk legelső, 2008. februári
számában is leírtam –, de azért többször kijutott a fizikai építkezésből is. Most újra más terület adatott, ahol tevékenykednem
kell…
Az alapítvány létezéséről én magam is csak mintegy két
éve tudok, amióta elkezdtem a Kálvária-kápolna ügyével foglalkozni. A célja is ismeretlen volt számomra. Az új alapító
okiratot László atya és Gábor atya beszélte meg, amit az alapítvány jogi képviselője, Dr. Ilosvai Gábor öntött hivatalos formába, és intézte a hivatalos átvezetését. Eszerint röviden az
alapítvány újrafogalmazott célja:
Az Esztergomi Szent Anna Templom és az Esztergomi
Szent Péter és Pál Templom helyreállításának támogatása,
valamint az Esztergomi Szent Péter és Pál Templom altemplomában lévő koporsós- és urnatemető bővítés, valamint a templomkertben tervezett urnatemető építés és fenntartás segítés, a plébánia területén egyházi, szociális, oktatási-nevelési tevékenység támogatása.
Hogy ebbe mi fér bele, és mit tudunk, mit/hogyan érdemes
támogatni, megvalósítani, az a jövő zenéje. És akkor az alapítvány előtörténete, a fontosabb „csomópontok” megemlítésével:
1992 márciusában Nagy László plébános hozta létre Esztergom Belvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó
Alapítvány néven. Az akkori szándék szerint a kuratóriumi
elnök a mindenkori belvárosi plébános, az akkori kuratóriumi
tagok pedig Sági József és Kardos Tamás.
2001-ben kiemelkedően közhasznú jogállású lett, amikor
Michels Antal plébános, valamint Sági József és Gyöngyös Antal alkották a kuratóriumot. Ez a jogállás (kiemelkedően közhasznú) 2014-ben került törlésre.
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2009 januárjában veszi át a stafétát Harmai Gábor atya,
segítői továbbra is Sági József és Gyöngyös Antal. Gábor atya
újrafogalmazza az alapító okiratot a korábbi módosítások és az
akkori célok szerint, ami nagyjából azonos a mostanival. Közben Józsi bácsi – romló egészségügyi állapotára hivatkozva –
2011-ben hivatalosan is visszavonul.
2012-től az alapítvány eléggé leül, a Belvárosi Plébánia
viszi tovább az alapító okiratban megfogalmazott célokat. Mivel Gábor atya gyakorlatilag egyedül képviseli és intézi mindkét „jogi személy” ügyeit, 2016 végére odáig fejlődnek a dolgok, hogy Gábor atya az alapítvány megszüntetését kezdeményezi.
Ekkor történik egy nagy fordulat, „befut” Hernádi Zsolt és
az általa „hozott” Szerencsejáték Zrt. támogatása, amit a Jó
Pásztor kápolna felújítására kell fordítani. Ennek pénzügyi lebonyolítása a meglévő (halódó) alapítványon keresztül lehetséges, tehát a megszüntetést Gábor atya visszavonta. A covid
azután kettétörte a kápolna felújítási folyamatát…
2020 augusztusában Gábor atyát Budapestre helyezik,
2021 augusztusában a Szent Anna és a Szent Péter és Pál plébánia egyesül. Az Esztergomtól való távolság és a plébánia
egyesítés miatti helyzet következményeképpen Gábor atya
lemond az alapítvány kuratóriumi elnökségéről (2021. december), vele együtt a kuratórium tagjai is (Sági József és Gyöngyös Antal). Két lehetőség volt: vagy megszüntetni az alapítványt, vagy új kuratóriummal, célok újrafogalmazásával valahogy megpróbálni folytatni. László atya e mellett döntött…
Úgy gondolom – hosszú évek tapasztalata alapján állítom
–, ha jó célokat, határozott elképzeléseket fogalmazunk meg, és
azért kitartóan „harcolunk”, akkor voltak, lesznek támogatóink!
Ugyan, most úgy érzem, idegen pályára tévedtem, de a Kálvária
kápolna ügye nagy megerősítés számomra. Hiszen konkrétan
nem kértem anyagi támogatást, mégis több Testvérünktől kaptam! Nem is beszélve a konkrét segítségről, a folyamatos érdeklődésről, bíztatásról, és az elindult felújítási szándékról.
Bízom benne, hogy az alapítványt is sikerül „feltámasztani”, és a jó célok érdekében lesznek majd támogatóink is!
Ezt máris kérem, mindannyiunk közös céljai érdekében!
Hogy mik lesznek ezek az újabb célkitűzések? Erről folyamatosan konzultálunk, és „haladásunkról” rendszeresen be is számolok itt az újságunkban.

Ezt a csodát segítette felfedezni nekünk 1998-ban Beer
Miklós püspök atya és Ferenczy Rudolfné Éva, a Karitász régió
vezetője, amikor is közös elhatározással elindítottak az Esztergom és környékén élő hívekkel egy régió karitászos keresztutat
a nagyböjtben. Rendkívüli és alapos szervezéssel indult az első
találkozás. Mitől volt különleges? Talán attól, hogy bekapcsolódott a Vizivárosi templom gitáros kórusa Ferenczy Rudolf
Dax dalszerző vezetésével. Sík Sándor megzenésített keresztút
verseivel valós, érzelmileg átélt gondolatokat idéztek fel Jézus
szenvedéstörténetéről.
Minden stációt más falu képviselte, melyre lelkileg felkészülve, a hitüket megvallva tettek tanúságot. Évről évre éljük át
ezt a csodát. Mindenki mély együttérzéssel veszi magára a
keresztet, fizikailag is átérezve az egyre emelkedőbb dombra
való haladásunkban. Sokszor szembesülünk Cirenei Simonokkal, mikor egymást segítve, támogatva megyünk a kereszthez,
Veronikákkal mikor inni adunk egymásnak, de könnyeket is
törölgetünk fájdalommal küszködő társainknak.
Semmilyen elfogultság nem vezérel, mikor leírom személyes tapasztalataimat. A nagyböjt mindennapját járja át az itt
megélt érzés, a mennyei dalban foglalt imádság. Ebben rejlik a
csoda, amikor térdre kényszerít gyarlóságunk, gyengeségünk,
azok a felismerések, hogy mennyire vagyok élő kapcsolatban
Jézussal. Oly sok fogadalom, hála és imádság hagyja el ajkunkat. A keresztút a kápolna előtt ér véget, hol tekintetünkkel, hálaadó énekünkkel, imádságunkkal bíztatjuk az árván álló kápolnát, hogy még sokáig látogathassuk.
Hálásan köszönjük mindazoknak az atyáknak, akik évről
évre vezetik a keresztutat. Köszönet Szentgyörgymező karitász
csoportjának, hogy a Kálváriát előkészítik, virággal és mécsessel díszítik. Úgy érezzük, nem csak a Jó Pásztor és a Kálvária
kápolna állja a pusztító viharokat, hanem egyházközségeink is
egyre jobban erősödnek hitben és hűségben.
A résztvevő közösségek nevében is köszönöm Ferenczy
Évának áldozatos szervező munkáját, aki hiteles gondnoka a
Karitász régiónak.
Szóda Józsefné Tokod



Nemzetünk életében meghatározó a mai nap. Istentelen,
sötét hatalmak épp Isten útjáról szeretnék – immár sokadszor –
letéríteni nemzetünket, méghozzá véglegesen. A sátán magvetése szárba szökkent, látjuk, hol tart morálisan nemzetünk jelentős része. Amikor fiatalságunkért, fiatalságunkkal együtt imádkozunk, egyben a keresztény és magyar jövőnkért tesszük ezt.
Egyéni életünkben is megvannak azok a pontok, ahol
bűneink, vagy éppen mulasztásaink hagyták elmenni a dolgokat
rossz irányba. Saját fiatalságunkra is visszagondolva elmélkedjünk a buktatókról, saját bukásainkról. És kérjük Isten irgalmát,
Nagyasszonyunk oltalmát különösen is a mai napon, hogy jövőnk szempontjából optimálisan alakuljon a mai sorsdöntő
választás eredménye! ...

Kápolnáink
A választások körüli „hangzavar” és bizonytalanság megakasztotta a Kálvária kápolna felújításának ügyét. Az oroszukrán háború, a menekültek támogatásának a kötelessége szintén hátráltatja ezt a nemes helyi célkitűzésünket. Tájékoztatást
továbbra sem kapok sehonnan a dolgok állásáról. Bízom benne,
hogy nem ül le a dolog...
Nyitrai László
Nagyböjti utunk jelentős állomásai a keresztúti imádságaink:
templomainkban, kültéri kálváriáinkon. Két év kihagyás után az
idén újra megtartották a térségi karitászosok is, erről be is számolnak:
Esztergomi kincsek
Elkötelezett, hívő ember volt, aki megálmodta és megvalósította Esztergom kimagasló pontján a Jó Pásztor és a Kálvária kápolnát, és a kettőt összekötő kálváriát. Szembesülve a
látvánnyal felmerül a kérdés: hogy lehetséges, hogy a hosszú
évtizedek során ennyi vihart megélve ott áll, mint egy őrszem a
város felett, megtépett (düledező szerk.) toronnyal, omladozó
vakolattal, dacolva az elhagyatottsággal? - ez maga a csoda.

Április 3-án, a választás vasárnapján a fiatalok keresztútját
imádkoztuk a kálvárián, természetesen a választások sikeréért
fohászkodva. A bevezető és a záró gondolatokból:



Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma: mindörökké. Mióta
Ő Istenre nyíló kapuvá tette a halált, azóta minden emberi
szenvedés a megváltás eszköze lehet. Azóta minden könnyes
arcon földereng a húsvéti öröm ígérete is.
Ez a bizonyosság vezessen bennünket, hogy Jézus előttünk járt ezen a keresztes úton, és megérkezett oda, ahova minket is vár! Lehetséges, hogy egyéni életünkben, vagy akár nemzetünk életében is még néhány stáció előttünk áll, de Petőfi
apostolával mi is valljuk:
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Az Isten tudja, mit cselekszik,
Magas tervébe nem lát a vak ember,
S kérdőre vonnunk őtet nem szabad.
Sorsunk tehát az Ő kezében van, tehát a lehető legjobb helyen!
NY.L.
Ceferino-ház - Ukrajnai menekültek
2019 augusztusában adták át az épületet, és mint Boldog
Ceferino Roma Misszió Személyi Kvázi-Plébánia működik;
Michels Antal atya misszió vezető, plébániai kormányzó és
Tóth László állandó diakónus, cigányügyi referens gondozásában és vezetésével.
Esztergomi és a környéken élő cigányok itt részesülhetnek
keresztségben, köthetnek házasságot, kérhetik szeretteik temetését. Hetente van (cigány) szentmise. Imádságos alkalmuk
még a szentségimádási óra és rózsafüzér imádság. Ezek az alkalmak, együttlétek minden érdeklődő hívő számára nyitottak.
Az időpontok a templom ajtóra kifüggesztett táblán olvashatók.
Az országos Ceferino Intézettel (Püspöki Kar intézménye)
karöltve, a plébánia épületében munkaügyi programokat és továbbképzéseket szerveznek. Plébánia előkészítőket tartanak
roma identitású gyermekeknek - elsőáldozók és bérmálkozók
számára.
Cursillós programokra, lelkigyakorlatok helyszíneként is
szívesen használják az épület lelkigyakorlatos részét. Igényekre
válaszolva tánc- és zeneoktatás is van külső segítők közreműködésével. Az épületegyüttes lelkigyakorlatos részében 50 fő
elszállásolására van lehetőség. Ezt kiegészíti a lelkivezetői /tréning szoba.
Bérlőként van jelen az épület első részében a Magyar
Püspöki Konferencia Boldog Ceferino Intézetnek foglalkoztatási irodája.
A szomszédos telken kapott helyet a Főegyházmegye
Szent Erzsébet Karitászának az Esztergom-Bajóti régió
központja. A karitász épületegységünkben vannak kisebb raktárak, 40 fős képzési terem, ahol a régióhoz tartozó település
önkénteseinek szervezünk mentálhigiénés, családi és kórházi
beteglátogatói továbbképzéseket.
Van varróműhely, családterápiás szoba és iroda, ahol a
települések karitászvezetőivel találkozunk időről időre. A régióhoz 30 kisebb település és 4 város tartozik. A Karitász régió
központ a Ceferino plébániával szorosan együttműködve segíti
a hozzánk fordulókat.
Hogyan jutott el hozzánk a menekültekkel kapcsolatos
konkrét kérés?
Katolikus Karitász felhívását és kérését a Főegyházmegye
Karitász igazgatója, Csorba Gábor minden Karitász régió vezetőnek továbbította. Elsősorban befogadó családokat kerestek,
akik hosszú távra tudnak segíteni, és biztosítanak szállást, illetve adományok kérése szerepelt a felhívásban.
Ezzel egy időben elkezdtük a tartós élelmiszerek, gyógyszerek, tisztálkodási és tisztítószerek, ágyneműk, iskolaszerek,
játékok, édesség, ruha, cipő gyűjtésének meghirdetését.
Ahogy elkezdődött a gyűjtés, Csorba Gábor igazgató
megkereste Tóth Lászlót, a Ceferino-ház vezetőjét, hogy tudnae a ház egy nagyobb közösséget befogadni. Így jutottak el hozzánk Kárpátaljáról, Szernyéről és vonzáskörzetéből a családok,
úgy 40 fő.
Kiknek segítünk?
A Ceferino plébánia olyan roma családokat fogadott be,
akiket rokoni szálak fűznek össze. Édesanyák gyermekeikkel
találtak otthont egy kis időre. A férfi társak, férjek már korábban Magyarországon találtak munkalehetőséget, így hétvégeken együtt lehetnek a családok.
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Miben és milyen forrásból tudunk segíteni?
Kardinális kérdés volt, hogy a bejövő adományokat hol
tudnák ügyesen elhelyezni. Mivel a mi épületünk nem alkalmas
arra, hogy családokat befogadjon, így adománygyűjtő központtá alakultunk át. A karitász házban több kisebb helységünk van,
így a különböző adományok elkülönítését is meg tudjuk szervezni. Külön van az élelmiszer, a tisztálkodási és tisztítószerek,
a pelenkák stb.- és külön vannak a ruhák, cipők és így tovább.
Ezzel a felajánlással mentesíteni tudjuk Tóth Lászlót és a plébánia munkatársait, hogy nagyobb odafigyeléssel tudják koordinálni a vendégekkel való feladatokat, törődést.
Már az első gyűjtési felhívásra nagy volt lelkesedés, és a
szív bőségéből sok adományt kaptunk. Hála Istennek és minden
kedves, jó szándékú adakozónak azért a sok adományért, amivel nap mint nap becsengettek régiós karitász központunkba.
Köszönjük a plébániáknak, önkormányzatoknak, magánszemélyeknek a gyűjtéssel kapcsolatos munkát és a nagylelkű adakozást.
Kik a segítőink?
A második szervezési feladat a segítők megszólítása és
koordinálása. Nyúl Évával, a helyettesemmel készítettünk egy
jelenléti ívet az önkéntes munkát vállalóknak. Aki többször is
tud jönni segíteni, azoknak a telefonszámot is elkértük egyeztetés miatt, hogy minden nap legyen segítségünk. Így minden
foglalkozási területet le tudunk fedni. Van, aki a kicsikkel játszik, van, aki tanul a nagyobbakkal, vannak, akik a raktárokat
rendezik, van, aki a konyhán segít és így tovább.
Az elmúlt hétvégeken a Mindszenty és a Szent Erzsébet
iskolából jöttek diákok tanáraikkal, aki lefoglalták a gyerekeket, játszottak vagy tanultak velük. Más alkalommal cserkészsapatok szerveztek programot a közel 25 gyermeknek.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet iskola által felajánlott lehetőség hamar beindult. Ahogy mesélik a gyerekek, örömmel
és szívesen járnak az osztályokba. Óvodába is járnak gyerekek.
Sajnos az iratok elkészítése nagyon lassan megy, így még egykét anyuka nem tudott munkát vállalni. Akik nem dolgoznak,
azokra a háztartási munka vár: reggeli és vacsora készítés,
mosnak, segítenek a takarításban, udvar rendbetételében, illetve
a kisebb gyermekekkel vannak csak úgy, mint otthon. Az ebéd
a Szent Adalbert Központból érkezik számukra.
Nagyon hálásak mindenért, de az aggodalmukat, hogy mi
lesz az otthon-maradottakkal, vagy az üresen hagyott házzal,
nem tudjuk enyhíteni. A békés otthonra vágyakozásukat sem
tudjuk megoldani. Ezt mindennap felajánljuk Isten irgalmas
szívének. Én hiszek Isten irgalmas szeretetében, aki annyi sok
embert megmozgatott a befogadásra, elfogadásra, türelemre és
az önzetlen adakozásra, segítésre. Meghallgatja imáinkat és a
BÉKE útjára tereli a békétlen népeket. Mi az Istentől kapott
szív szeretetét tudjuk feléjük vigasztalásként adni, egy mosolylyal, egy öleléssel. Mert minden szorongáson, félelmen, bizonytalanságon, otthontalanságon túlmutat és felülkerekedik a
SZERETET.
Mi mindenben igyekszünk a segítségükre lenni mindazokkal, akiknek most ezúton szeretném megköszönni: minden
karitászmunkatársnak, esztergomi vagy vidéki önkéntesnek a
fáradságos munkát, a vendégekre való odafigyelést.
Hamvazó szerda volt, amikor Esztergomban érkeztek a
menekült családok. Most Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére, húsvétra készülünk. Elmondhatatlan hála és szeretet van
a szívemben Isten iránt. Mindazok iránt, akik ebben a nagyböjtben úgy szerették embertársaikat, mint önmagukat. Ezt kívánom továbbra is mindannyiunknak!
Szent Ágoston így írja: „SZERESS és tégy amit akarsz.”
A feltámadt Krisztus békéjével, örömével kívánok minden
kedves Olvasónak áldott húsvétot!
Ferenczy Éva Karitász régióvezető
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Hiánypótló ez az összefoglaló, mivel keveset tudunk a Ceferinoházról, a benne folyó tevékenységről. Olvasóink nevében is köszönjük ezt a beszámolót, még inkább a szolgálatot, amit roma
testvéreink és a menekültek érdekében végeznek, mind a Ház
/Intézet munkatársai, mind a térségi karitász munkatársai!
Nagyböjti, templomi gyűjtésünkből ide is jutott, ha szerény mértékben is, de valamit segíthettünk. Sajnos, ez irányú nagylelkűségre, anyagi, lelki támogatásra még sokáig szükség lesz: „ne
fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején
aratni is fogunk…”
Szerk.
Senior imaklubunk lelki délutánon vett részt a Ferences
Szegénygondozó Nővéreknél. Veronika és Ágnes nővér fogadtak minket, és vezették a nagyszerűen összeállított elmélkedést.
Lelki élményekkel teli, elgondolkodtató délutánt töltöttünk el
náluk, amit játékosság, kézműveskedés is gazdagított.
Az első részben arra kerestük a választ, hogy mit jelent
nekem az Isten? Mindenki elmondta egy általa választott kép
segítségével, hogy milyenek látja Istent. Aztán beszélgettünk
arról, hogy mit gondolunk, milyen lehet a mennyország? Mik
azok a dolgok, tulajdonságok, amik akadályoznak és melyek
azok, amik segítenek bennünket abban, hogy halálunk után oda
el is jussunk, találkozhassunk Istennel.
A következő feladat játékos kreatívkodás volt: mindenki
egy színes papír-kosárkát készített, jó kedvvel, egymás munkáját dicsérgetve. Ezután Veronika nővér egy történetet mesélt
el Szent Ferencről, aki egy igen tetszetős kosarat font vesszőből, de annyira „elvarázsolta” ez a munka, hogy háttérbe szorította az Istennel való kapcsolatát. Rádöbbenve erre, elégette a
kosarat. És itt jött a mi feladatunk. Felírtuk papírra azokat a dolgokat, tulajdonságainkat, amikhez nagyon ragaszkodunk, amik
elválasztanak az Istentől, és beletettük vétkeinket szép kis kosarainkba, majd a közösségi terem kályhájában kosarastól elégettük azokat.
A lekigyakorlat egy keresztút elimádkozásával zárult. Lelkiekben feltöltődve, a kapott útravalóval megerősödve készülünk a húsvétra. Köszönet érte a Nővéreknek!
Dr. Moharos Judit
A Rózsafüzér Társulat 2021. évi beszámolója
Társulatunk létszáma 29 fő, sajnos az év folyamán két
imádkozó testvérünk elhalálozott: Bokros Istvánné és Meszes
B. Jánosné. Isten nyugosztalja őket! Több tagunk idős, beteg és
a covid miatt nem tud eljutni a templomba titokcserére, de
otthonukban aktív imádkozók. A titkokat elviszem vagy elküldöm nekik.
Továbbra is keddenként közösen mondjuk a Szent Anna
rózsafüzért a szentmise előtt. A titokcserék előtt az adott napra
rendelt rózsafüzért imádkozzuk. A szentolvasó-imádságnak
óriási ereje van az életünkre.
Október 16-án zarándokúton voltunk, amely nagy lelki
feltöltődést hozott. Már igen vártunk ezt az utazást, mert a covid
miatt régóta halasztódott. Úti célunk Budapesten a Svábhegy
oldalában lévő Kútvölgyi Boldogasszony-kápolna volt, majd
Regőczi István atya, „Isten vándora” sírjánál imádkoztunk és
gyertyákat gyújtottunk. Ezután a Szent László templom előtt
felépített keresztúton imádkoztunk, és Pio atya szobrát látogattuk meg.
Ezután a remetekertvárosi Szentlélek templomban jártunk, ahol az atya részletesen bemutatta a templomot, aminek a
szépségére és értékeire mindannyian csodálattal tekintettünk.
Ezután rózsafüzért imádkoztunk. A zarándokútról szóló beszámolót az Élő Sziget októberi számában olvashattuk. Utólag is
szívesen emlékezünk erre a gazdag programmal teli napra, a
ritka élményt adó lelki feltöltődésre.
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Társulatunk 2021. évi pénzügyi beszámolója:
Bevételeink:
2020. évi maradvány:
210.870,- Ft
2021. évi önkéntes hozzájárulás:
167.120,- Ft
Összesen:
377.990,- Ft
Kiadásaink:
Működési kiadás:
1.742,- Ft
Egyéb kiadás:
112.874,- Ft
Összesen:
114.616,- Ft
Maradvány:
263.375,- Ft
Ezt a maradványt közösségünk zarándokútjára és működésére
szeretnénk fordítani, melyhez kérjük a Jó Isten segítségét.
Szendrő Péterné
Röviden…
 Karitász csoportunk átköltözött a belvárosba, ott nagyobb
helyiségekkel rendelkezünk. Miután a kijelölt termet felújították, már ott működik a csoport, részben megújult összetételben. A következő számunkban bizonyára beszámolnak majd az
újraindulásról, nagyböjti gyűjtésről és támogatásokról.
 Köszönjük lelkes önkéntes segítőnknek, keresztútjaink
egyik aktív résztvevőjének, hogy a térségi karitászosok keresztútja előtt komoly takarítást végzett a kálvárián! Ugyan az összekupacolt avart még nem szállították el – talán későn jutott
eszünkbe a segítségkérés a Várostól…
 Nagyszerű kezdeményezésnek bizonyult az Esztergomi
Passió megszervezése. Sok embert – mint szereplőt, közreműködőt is megmozgatott, még több érdeklődőt, hívőt. A több száz
résztvevő beleélhette magát Jézus és kortársainak életébe, és a
keresztútba torkolló eseményekbe. Mindannyiunk nevében
köszönjük Arcson Rafael kitartását a szervezésben és megvalósításban! Természetesen minden segítőjének is a szolgálatát a
szép lelki élményért!
 A mindszentysek az idén újra megvalósították az élőképes
keresztutat virágvasárnap. Sajnos, felnőtt énekkarunk sorozatos
megbetegedések miatt nem vállalhatta a passió éneklését az idei
nagyhéten. Örömteli, hogy a belvárosban viszont volt énekelt
passió.
Anyakönyvi adatok
Kereszteltek:
Kurcz Ábel, Kovács Patrícia, Porubszky Tamara Anna
Elhunytak:
Rauch János József
Kövecsi Zoltán
Zsiga Klára
Patkó Jánosné, Kis Szölgyémi Anna
Hegyaljai Ottóné, Koller Rozália
Farkas Ferencné, Vitéz Magdolna
Víg Lajosné, Wagensommer Mária

68 éves
65 éves
67 éves
96 éves
90 éves
78 éves
75 éves

Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt!
Áldott ünnepet minden kedves Testvérünknek!
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