Péter-Pál Útján—2022. május

2022. május

195. szám

Bár idén a leghamarabb volt
anyák napja, május 1-én, de
szeretnénk itt az újságban is
felköszönteni az Édesanyákat!
Isten éltesse ŐKET!

Imádság az Édesanyákért
Édesanyák, ti áldva áldottak,
édesanyák, ti életadók!
Ha nem lennétek, lánca szakadna az emberi létnek,
Hírmondónak se maradna ember
a Földön.
A ti méhetek gyümölcse az emberiség, édesanyák, ti áldva áldottak,

Közöttünk élők és régen holtak,
sírban nyugvók.
Tiétek e nap és véle a többi,
hogy a hála jegyében gondolunk
reátok,
És összeforrhassunk tiveletek,
Mert együtt - szülő és gyermek Vagyunk az Élet, a folytonosság, a múlt, jelen s
Jövendő ma is, s mindenkor,
minden korban s mindörökké.
Áldjon meg benneteket a Föld
és a Menny! Amen

„Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Lk 1,46-48

A kánai menyegző (lsd.: Jn 2.1-12)
Átlagos délelőtt a plébániairodában:
égnek a telefonvonalak az esküvők
miatt. A jegyespárok igyekeznek az
esküvőjük előtt mindent letisztázni.
A sok teendő közepette tekintsünk a
Szűzanyára is. „Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott
volt.” Bíztatok minden jegyespárt,
hogy legyen Szűz Mária is ott a
meghívottak között! Kezdődjön úgy
az esküvő és a lagzi, hogy Jézus
anyja is részese a házaspár új életének.
„Amikor fogytán volt a bor, Jézus
anyja megjegyezte: „Nincs több
boruk.” Gondoljunk, csak bele: ott
van egy népes násznép, és sok-sok
szolga, de egyedül a Szűzanya volt
az, aki nemcsak hogy észrevette, de
szóvá is tette ezt a malőrt. Leendő
házaspárok: ti is bízzátok rá magatokat Máriára: Ő az, aki biztosan
észreveszi, ha a szeretet kezd kifogyni belőletek, ő az, aki ilyenkor
szószólótok lesz Fiánál.
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„Tegyetek meg mindent, amit csak
mond!” Igazi útravaló egy esküvőn!
Az örömötök ezzel lesz teljes, amikor kiléptek házaspárként a templom kapuján, és indultok a közös
utatokra.
Most tekintsünk az egyház többi
tagjára - mint násznépre -, akik lélekben a házaspárokkal örvendeznek: májusban minden vasárnap és
hétköznap, amikor elimádkozzuk a
loretói litániát, és utána részesei
vagyunk a szentmisének: mi is így
tekinthetünk magunkra, mint akik
„Harmadnap menyegzőt tartottak a
galileai Kánában, amelyen Jézus
anyja is ott volt.”
Mindenkit bátorítok, hogy hívogassuk együtt a Szűzanyát a litániában,
és örvendezzünk Jézus, a szeplőtelen bárány menyegzős lakomáján,
mert: „Boldogok, akiket meghív
asztalához Jézus, az Isten Báránya.”
Amen
Bence a.
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Örömünk oka
Katolikus liturgiánk minden esztendőben a húsvéti vigília kezdetén
az Exultet csodálatos soraival meghirdeti a húsvét örömét. Ennek az
örömnek kezdő soraiban megjelenik
az egész kozmosz - a teremtett világ
minden öröme. „Az égben immár
zengjen az angyalok kórusa…”
Mindez az öröm azután átjárja húsvét heteit egészen pünkösdig, mely
elhozza a világ számára a Szeretet
Lelkét, mely olyan örömmel tölti el
lelkünket, szívünket, amit senki sem
tud elvenni már tőlünk. Ehhez az
örömhöz csatlakozik a május hónap
mindennapi imádsága, a loretói litánia. Talán idősebb testvéreink tanúságából tudjuk, hogy mennyire szerették és várták a májust, hogy mehessenek minden nap a templomba
elénekelni a litániát. És ennek miértjére nem adtak teológiai magyarázatot, nem beszéltek a litánia biblikus
szófordulatairól, de Mária ószövetségi előképeiről sem. Csak egyet
tudtak: hogy szép. Igen, a májusi
litánia nagyon szép. És a szépség
képes arra, hogy megváltoztassa a
világot. Képes arra, hogy minket is
megváltoztasson. Ezen képessége
egyrészt abban van, hogy rendszeres. Egy hónapon keresztül nap mint
nap estéinket mindenképp szebbé
teszi a Mária-tiszteletnek ez a formája. Másrészt, és talán ez a fontosabb, a litánia belső logikája, szerkezete, egyértelmű fejlődést, előrehaladást jelent a lelki életben, hiszen

minden egyes jelzőben felismerhetjük valamelyik életállapotunkat.
Mennyire vágyunk a tisztaságra, a
szeretetre való méltóságra, a jótanácsra, az irgalomra vagy a hűségre.
És ezek mind Mária jelzői a litániában. Mintegy ötvenöt jelző hangzik
el a litániában. Így mivel minden
napra jut belőlük, így akár harmincegy napos lelkigyakorlatot is tarthatunk otthonainkban esténként, találkozván nap mint nap életünk egyegy mozzanatával. Így válnak kéréseink örömünk okává, melyet remélve a litánia zárókönyörgésében
így kérünk: „…a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól
megszabaduljunk, és örökké tartó
örömet élvezzünk. Krisztus a mi
Urunk által!”
A liturgia szépségének része a
folyamatos megújulás, ennek ékes
jele, hogy Ferenc pápa 2020. júniusában három új invokációval gazdagította a litániát. Ezek pedig az Irgalmasság Anyja, a Reménység
Anyja és a Menekültek Vigasza.
Szeretettel várjuk kedves testvéreinket május hónap minden estéjén
(szerda kivételével) 18 órakor a
Péter-Pál templomba az esti szentmise előtt Szűzanyánk dicséretére,
tiszteletére.

Ima ballagóknak, érettségizőknek, felvételizőknek

Fölséges és dicsőséges Isten! Te alkottad a világot, és benne engem is.
Te adtad képességeimet, tehetségemet, erőmet és értelmemet. Hálát
adok érte, és hálát adok a gyengeségeimért is. Kérlek, add, hogy hasznosan és alázattal éljek ajándékaiddal.
Kérlek, segíts elfogadni gyengeségeimet, pótolni hiányaimat. Adj erőt
képességeim kiteljesítésére. Segíts
megtalálni valódi hivatásomat. Adj
találékonyságot és önzetlen szívet,
hogy másoknak is javára legyek. Te
adj igazi derűt, s te hozz vidámságot
életembe. Erősítsd hitemet. Tökéletesítsd szeretetemet. Add, hogy a te
békéd eszköze legyek. Ámen.

Kívés Zoltán

Nagypénteki keresztút és Kiss György atya sírkőavatása

Idén végre visszaállt a rend, és élőben találkozhattunk egymással a
szent három napon, hogy egymást
támogatva, inspirálva keressük az
utat Isten felé.

Nagypénteken pedig angyalok hada
tartotta az eget, így bár sűrű felhők
sötét tekintete mellett, de eső nélkül
jártuk végig a Keresztutat. Megható
volt, ahogy ott araszolunk sokan
együtt, egyfelé. György atya pedig a
piros miseruhában mutatta nekünk
az utat.
A keresztútjárás után mindannyian
meghatottan álltunk, és nem széledtünk szét, hanem ott maradtunk kedves Kiss György atyánk sírkövének
a felavatásán. A nap kikukucskált,
ahogy Gyuri atya letekintett ránk a
szokásos mosolyával, és biztos,
hogy nem csak az én szívemet melengette meg, hanem az egész megemlékező közösség körül egy halvány, de annál szebb fénykör mutatta a Szentlélek jelenlétét. Kiss
György atya hirtelen ott termett kö-
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zöttünk, óvatos mozdulataival igyekezett mindenkihez eljutni, és kedves félmosolyával, szelíden bátorítva
tekintett felénk. Imáinkkal tudjuk
csak meghálálni azt a rengeteg jóságot, amit kaptunk Gyuri atyánktól,
és közbenjáró imáit kérjük Szentendréért, a plébánia közösségéért!

FJ
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Az irgalmasság arca

Mottó: Hova sietsz? Úgyis csak Isten irgalma fog téged megmenteni! (Molinó egy budapesti templom falán az Irgalmasság Évében)

2015. december 8-án Ferenc pápa
Rómában meghirdette az Irgalmasság rendkívüli szentévét. Élénken
emlékezetünkben van az a csodálatos kép, amikor a pápa megnyitotta a
hatalmas Szent Kaput, püspök és
paptársaival egy szinte véget nem
érő menetben, a főpásztor pásztorbotjával elöl haladva elindította a
„zarándoklatot” Szent Péter sírjához.
Megérkezvén a főoltárhoz, a kamera
hosszasan mutatta a pápa arcát. A
Szentatya tekintetében volt valami
már-már természet-fölötti. Távolba
néző tekintetén látszott, hogy szinte
átéli korunk irgalmatlanságát, világunk súlyos sebzettségét, de volt
ebben a tekintetben reménység is, és
vágy Isten irgalmára. Mindezalatt a
bazilika kórusa folyamatosan énekelte a gyönyörű szentévi himnuszt:
Misericordes sicut Pater. – Irgalmasok, mint az Atya!
A Szentatya szentévre kiadott bullájának címe ez volt: AZ IRGALMASSÁG ARCA. Fontos visszatekinteni az ilyen nagy pillanatokra,
mert erő és üzenet van bennük. Mert
valóban, az Irgalmasság nem más,
mint egy ARC. Jézus Krisztus arca.
És ez az az arc, amit mindannyian
keresünk. Már a zsoltáros is így ír:
„A
Te
arcodat
keresem
Uram!” (Zsolt.27) És ez az arc húzódik végig az egész üdvösségtörténeten át, a világ teremtésétől addig a
majdani második újjáteremtésig. És
életünk nem más, mint ennek az arcnak a felfedezése, és mindaz, amivel
és ahogyan válaszolunk Krisztus
irgalmas tekintetére. Mert ez az arc

fellelhető, felismerhető. Ott van a
teremtett világ minden apró rezdülésében, szépségében. Abban az apró
mezei virágban, mely mindig a Tündöklő Nap felé fordítja tekintetét.
Benne van a Szentírásban. Abban a
pillanatban, amikor megnyitjuk – Ő
szól. Tekintetekben. Ahogy reátekint
Péterre, a gazdag ifjúra, a házasságtörő asszonyra, a bűnösökre, a betegekre, a fáradtakra, az elgyötörtekre
és levertekre. Az irgalomnak micsoda tekintetei. És ezekből a tekintetekből gyógyulások születnek. Mert
az irgalom mindig gyógyít. És kilépve a Szentírás lapjai közül, átlépve
világunkba folytathatjuk a sort…
Mert az irgalmasság arca – köztünk
van. Például szentjeink arcában.
Szentjeink tekintetében az irgalmas
Jézus arca tündököl.
Az Irgalmasság Arca köztünk van.
Az élet keletkezésének, születésének
pillanatában. A gyermeki arcban. A
szerelmesek arcában, ahogy csodálkoznak egymás szépségében. A házasok egymásnak örök hűséget ígérő

arcában. A családi közösség arcában, mely a mindennapi irgalom
Arca. Amit megbocsátásnak hívunk.
Ennek az arcnak különleges helye az
Egyházközség. Lelkipásztoraink a
szentségekben kínálják fel Isten Irgalmát, megmutatva ezzel Isten legnagyobb tulajdonságát. Tamás apostolnak különös módon nyilatkoztatta
ki a feltámadt Krisztus az Ő irgalmát. Megmutatta neki szent sebhelyeit. Így az Irgalmasság Arca ott
van keresztjeinkben, betegségeinkben, és abban a végső nagy átmenetben is. Ott van a világ törékenységében és fenyegetettségében. És ez
mind Krisztus.
Így érthetjük meg ismert énekünk
üzenetét: „Irgalmas Istenünk jóságát, mindörökké éneklem.”
Végezetül az Irgalmasság nagy
apostolától idéznék: „…a világnak
szüksége van az irgalomra, melyben
testet ölt az a szeretet, mely erősebb
a bűnnél és mindenfajta rossznál,
mely az embert földi élete folyamán
behálózza…” (Szent II. János-Pál
pápa – Enciklika az Irgalomban gazdag Istenről)
Visszatérve a templom falán látott
molinóhoz, tényleg ne rohanjunk
sehova. A világ csak egy soha véget
nem érő, nagy rohanásba hajszol
minket. Nem menekülünk meg.
Csak Isten nyugalma adja meg a
boldogságot. „Boldogok az irgalmasok – mert ők majd irgalmasságot
nyernek…” (Mt 5,7)
Kívés Zoltán

Az isteni irgalmasság
Könyvajánló

Nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel, de még több imádságos szeretettel
készült könyv került közösségünk birtokába. Az Isteni Irgalmasság című
könyv a jelenleg 94 éves Katona István nyugalmazott egri segédpüspök
könyve, aki évek óta fáradhatatlanul
végzi Jézus kérése szerint az irgalmasság szolgálatát. Ez a könyv is így született. A majd háromszáz oldalas
könyv igazi lelki útitárs. A csodálatos
képekkel illusztrált könyv az első részben végigkíséri az olvasót az üdvösségtörténet útján. Mintegy száz oldalon át olvashatunk a Biblia lapjaiból,
felfedezve benne az Irgalmasság útját.

Majd Fausztina nővér élete következik és az ő Naplója. Ezek után egy
részletes krakkói ismertetésben megismerjük az Irgalmasság Bazilikáját,
illetve a csodálatos Szentek Közössége
mozaikkápolnát és annak történetét. A
könyv különlegessége, hogy a mozaikfalon lévő mintegy ötvenhárom szent
és boldog életrajza is helyet kapott a
könyvben. Mindezek mellett még sok
más értékes írást is olvashatunk a
könyvben.
Mint ahogy az irgalmasság is ajándék, így ez a könyv is az. Boltban sehol nem kapható, és ára sincs. István
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atya ajándéka ez a szép kötet. Kérése
annyi, hogy miután szeretne még
újabb könyveket kiadni, és ezt is lassan után kell nyomni, ezért adománynyal támogassuk az Irgalmasság
ügyét. És hogy azért megfogható legyen az adomány jellege, 1600.- Ft lett
kialakítva. István atya humorral szokta
mondani: „Ez úgy hat gombóc fagyi
ára. De az pár perc és elfogy, ez a
könyv ellenben hosszú ideig örömöt ad
mindenkinek, aki elolvassa…”
A könyv a Péter-Pál templom sekrestyéjében beszerezhető.
Kívés Zoltán
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A Péter-Pál templom takarítása

Anna rajza - 3. oszt

Immár több mint két éve plébániánk
hívei takarítják a Péter-Pál templomot. A takarítás szervezése és irányítása Apáthy Julcsi kezében van.
Mikor a riport íráshoz kezdtem, felhívtam Julcsit, hogy egyeztessek
vele időpontot. Ő felsorolta bokros
teendőinek sorát, munkáit, családjával kapcsolatos feladatait, de készségesen rendelkezésemre állt. Aztán
néhány nap múlva kaptam egy levelet tőle, melyben megírta megrázó
balesetét és annak csodás alakulását.
Elmesélte, hogy egy hadsereg őrangyal vigyázott rá, mert a fronális
ütközést „ép bőrrel” megúszta…
azért persze hatalmas sokk érte.
Ezúton is szeretnénk Neki jobbulást
kívánni, és gyors felépülést a megrázkódtatásból!
A cikk végül online készült el.
Julcsi, mikor és hogy talált meg a
feladat?
Julcsi: Amikor az első Covid-hullám
után György atya meghirdetett a karantén végével egy közös takarítást,
egyből örömmel mentem. Nagy
öröm volt az számomra ott lenni a
többi testvérrel! Akkor nagyon sokan voltunk, mindenki örömmel és
lelkesedéssel jött templomunkat anynyi idő után újra meglátogatni, tisztítani, szépíteni. S természetesen vártuk az első közös szentmisét!
Ott takarítás közben kaptam azt az
indíttatást, hogy ezt miért nem csináljuk mindig magunknak.
Egyből ott Vanczák Palinak említettem, aki rögtön az ügy mellé állt,
György atyával egyeztetve.
A következő hetekben el is kezdő-

dött ennek a megvalósítása.
Milyen elfoglaltságot jelent?
Julcsi: Ideális esetben heti egy alkalommal takarítunk. Ha eljön 4-5 lelkes asszony, akkor maximum 3 órát
jelent. Nem olyan sok idő! Nem csak
nekem, hanem minden segítő testvér
egyetért velem, hogy valójában ez a
szolgálat nem munka, hanem inkább
dicsőítés ... egyfajta ima ... mert persze takarítás közben lehet imádkozni.
Vannak-e
különleges/nehezebb
időszakok?
Julcsi: Számomra nincs különösebben könnyű vagy nehezebb időszak ... ha épp úgy adódott, hogy sok
a beteg a segítő testvérek között,
vagy bármi oknál fogva nem tud
senki jönni, hát akkor egyedül csinálom. Volt ilyen eset, de járt így már
Merza Virág is...
Én ezt az egészet amúgy sem nevezném munkának, ahogy már mondtam.
Hogy sikerült megszervezni azt,
hogy hétről hétre legyen elég segítő?
Julcsi: Ennek megszervezése volt a
nehezebb feladat, ahogy mondtam,
hogy minden hétre legyen 4-5 ember.
Most 3 fix, stabil, megbízható csoport van.
Egy „Julcsi-csoport”, egy „Vanczák
Jutka-imacsoport”, és a „Karitászcsoport”.
Sajnos gyakran előfordul, hogy csak
kéthetente tudunk menni, hiszen az
elmúlt két évben gyakran alakult
úgy, hogy a csoport betegség miatt
nem tudott felvonulni.
Ideális lenne, ha hetente lenne takarítás, gondoljunk a késő őszi és téli
időszakra (október vége - március
végéig / húsvetig), amikor gyakran
az időjárás miatt nagy a sár.
Hogy koordinálod?
Julcsi: Az időbeosztás szervezése
úgy működik, hogy mindig kb. a
hónap 3. hetén előre 2 hónapra írom
az időpontokat az összes csoportnak.
Minden csoportvezető innentől önállóan szervezi tovább.
Az elején mindenkit kértem, hogy ha
bármi nehézség van, vagy bármi
egyéb, elfogy a takarítószer például,
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akkor azt nekem jelzik, és én intézkedem.
Alapvetően így teljesen megbízhatóan működik ... minden információt,
ami fontos, továbbítok, és fordítva,
tehát én vagyok az összekötő.
Ami az időpontok előre szervezésében fontos, hogy figyelembe kell
venni az egyházi ünnepségeket,
hogy ezek előtt mindenképpen nagytakarítás legyen.
Amúgy maga a takarítás úgy megy,
mint otthon.
Milyen nehézségei vannak ennek a
szolgálatnak?
Julcsi: Egyelőre csak az a nehézségünk, hogy nagyon jó lenne egy negyedik csoport.
Mindhárom csoport el tud látni egyegy hetet, minden csoportban van
elég ember is, de kellene még egy
csoport, hogy ne legyen senkinek
nagyon megterhelő. Ehhez alapvetően kb. 5-8 ember kellene.
Milyen ajándékai vannak a szolgálatnak?
Julcsi: Nekem személyesen a templomunk takarítása azért ajándék és
öröm, mert örömet okoz Isten házát
karbantartani, takarítani, azt a helyet,
ahol hétről hétre az Úrral találkozom, ahol gyermekeim keresztelői,
elsőáldozásuk, bérmálkozásuk, esküvőik és már unokáim keresztelői voltak.
Ez hatalmas ajándék nekem és öröm,
és azt érzem, hogy a szolgálat által
én gazdagodom.
Sokszor kifejezetten megható nekem, ha kinyitom a templom ajtaját,
és belépek, először csak leülök ...
„Ő” néz engem, én meg Őt.... nem
kell sokat mondani ilyenkor nekem...
tudja nagyon jól... ilyenkor csak boldog mosoly van rajtam, és a szívemben hála.
Szeretnénk megköszönni újságunk
hasábjain keresztül a sok segítő kéznek, hogy széppé, tisztává varázsolják Urunk házát!
„Julcsi-csoport”: Apáthy Julcsi,
Merza Virág, Kiriakidisné Szivek
Enikő, Rozgonyiné Pap Ágnes,
Flachner Magdolna, Hubai Sarolta,
Kriaszter Emese, Pacziga Szabina
„Karitász-csoport”: Sergő Kati,
Nagy Ági, Soltész Márti,
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Klányi Erzsi, Holek Kati a lányával,
Balalik Ági, Kovácsné Zsuzsa

Ezeken a hasábokon keresztül szeretnénk
hívni azokat a segítő szándékú Testvéreket,
akik idejüket és energiájukat havi egy alkalom erejéig erre a nemes feladatra szánnák!
Jelentkezésüket az alábbi e-mail címre
várjuk:
peter.pal.osvenyen@gmail.com

„Vanczák Jutka-imacsoport”:
Vanczák Judit, Kelecsényi Rita, Orova
Mónika, Daru Eszter, Soltész Márti,
Zolnay Eszter, Lengyel Panni, Módra
Klára, Klányi Erzsi, Horváth Klára
RCS

Egy kis szenteskedés - Ki is az a Boldog Apor Vilmos?
BOLDOG Apor Vilmos, teljes nevén báró Altorjai Apor Vilmos,
1941-től lett Győr püspöke. 1945ben nagypénteken halt vértanúhalált. Emléknapja május 23.
Püspöki jelmondata: „A kereszt
erősíti a szelídeket, és szelídíti az
erőseket.”

ta a papi hivatás útján. Miután beiratkozott a győri egyházmegye
szemináriumába, Miklós püspök az
innsbrucki egyetemre küldte Vilmost tanulni. Már akkor tudta a
lelke mélyén, hogy papi hivatása
valódi áldozattá fog válni. Ezt meg
is fogalmazta: „Valójában úgy érzem,
hogy
a
lelkipásztorapostolnak szól az utolsó boldogság, a »boldogok, akiket üldöznek
és akik szenvednek az igazságért«.
Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság”.
Mintha belelátott volna a jövőbe.
Első szolgálati helye papként Miklós püspök mellett volt, akit akkor
már áthelyeztek Nagyváradra. Onnan került át hét évvel később
Gyulára plébánosnak. Rendkívül
komolyan vette a feladatát, és magára vállalta a legnehezebb feladatokat. Plébánosi feladatai mellett
segítette a fogvatartottakat, jelentős
összegeket juttatott jótékony célra,
az egyik karácsonyon a plébánia
élelmiszerkészletét és minden saját
pénzét is elajándékozta.

Apor Vilmos Erdélyben született,
Segesváron 1892. február 29-én.
Később a család - édesapja munkája miatt - Bécsbe költözött, és ő ott
is nőtt fel. Hamar elvesztette édesapját. Édesanyjuktól szigorú és
szabályszerető útmutatást kaptak,
aki mindig azt mondogatta:

„Ha az ember válaszút elé kerül,
válassza mindig a nehezebbet, mert
biztosan az a helyes út.”
Vilmost egyik rokona, gróf
Széchenyi Miklós püspök támogat-

1941. február 24-én volt a püspökszentelése Gyulán, ami évtizedekig
emlékezetes maradt Gyula történetében. Március 1-én kezdte meg a
működését Győrben, immár püspökként. Püspöki lelkipásztori
programjában ezt írja: „A lelkekért
való munka, a lelkek iránt való
szeretet és lángolás, az a vágy,
hogy »mindenkinek mindene« legyen, teszi a papi életet széppé és
minden
áldozatra
képessé.”
A zsidó lakosságot tiltakozással,
kérelmekkel próbálta segíteni,

-5-

majd bújtatta a hozzá fordulókat.
Amikor az orosz front elérte Magyarországot, akkor Mindszenty
Józseffel, akkor Veszprém püspökével, a székesfehérvári püspökkel
és a pannonhalmi apáttal együtt
tiltakozó levelet fogalmaztak meg
a nyilas kormánynak, amelyben az
ország elpusztítása és a zsidóüldözés ellen álltak ki.
A front elől, az orosz hadsereg elől
menekülő lakosságot Apor Vilmos
a Püspökvárban szállásolta el.
Gondoskodott élelmezésükről és
orvosról. Nagypénteken részeg
orosz katonák el akarták vinni a
pincében tartózkodó asszonyokat
és lányokat. A püspök határozottan
fellépett a támadókkal szemben.
Erre az egyik katona rálőtt az ellenállást tanúsító Apor Vilmosra.
Az egyik asszony felsikított és azt
kiáltotta: „Püspök atyánk ezt értünk tette! Apor Vilmos halkan és
mosolyogva felelt: „Szívesen, nagyon szívesen!” A sebesült főpásztort az ostromlott városon keresztül
kórházba szállították, ahol petróleumlámpa fényénél műtötték meg.
Apor Vilmos hálát adott Istennek,
hogy „ilyen nagypénteket adott”
neki, és szenvedései alatt papjaiért,
híveiért és hazánkért imádkozott,
és megbocsátott támadóinak. Április 2-án, húsvéthétfőn hajnalban
halt meg.
Apor Vilmos vértanú püspököt II.
János Pál pápa 1997. november 9én a boldogok sorába iktatta.
FJ
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A Szentségimádás ereje
Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe, kedves Testvérek, a Péter-Pál
templomban lévő szentségimádási alkalmakat: Csütörtökönként 35-ig, és péntekenként az esti
szentmise után 1/2 óra a Péter Pál
templomban. Nagyböjt első péntekétől pedig egészen pünkösdig

minden pénteken délután 3 órától
a Plébániatemplomban Irgalmasság szentóra lesz szentségimádással.
"Krisztus Urunkat, aki jelen van
az Oltáriszentségben, jöjjetek,
imádjuk!"

Jerikó zarándoklat 2022

Isten így hív minket imára.

Így kapcsolódtunk be mi is, és
hirdettük meg Szentendrét, otthonunkat körülölelő Jerikó zarándoklatunkat 2018-2024-ig. Égi
édesanyánkkal együtt, az Ő közbenjáró szeretetével és hatalmával imádkozzuk a Rózsafüzért, és
éneklünk dicséretet Urunknak.

fizessetek a rosszért rosszal,
se a szidalomért szidalommal.
Mondjatok inkább áldást, mert
arra kaptatok meghívást, hogy az
áldás legyen az örökségetek.” 1

Az első és második közös zarándoklatunk után a Covid közbeszólt, így a harmadik és negyedik
alkalommal a szervezők járták
körbe városunkat, hogy az imalánc ne szakadjon meg.

Kedves Testvérek!
„Bármit kértek bizalommal
imádságtokban, megkapjátok.”
Mt 21,22

„Ne

Pét 3,9

2014-ben többek között ezekkel a
gondolatokkal indult el az országos Jerikó zarándoklat, amely
engesztelő nemzeti imahadjáratként folyt Magyarország jövőjéért. A lelkes testvérek gyalogosan imádkozták körbe hét éven át
egész Magyarországot. Istennek
ez a nagy terve 2020-ban a 7. országos Jerikó zarándoklattal
megvalósult.
A szervezők folyamatosan minden települést hívtak, hívnak,
hogy kapcsolódjanak be a nemzetünkért folytatott szellemi imahadjáratba saját lakóhelyük körbeimádkozásával, és az ima engesztelő erejével hívják be életükbe Isten kegyelmeit, áldását.

Most újra hívunk Benneteket
Testvérek:
Gyertek! Imádkozzunk minél
többen együtt, minél nagyobb
erővel, hogy közbenjárásunk
által Atyánk, Urunk, Jézus
Krisztus, Szentlélek Istenünk
áldásai, kegyelme kiáradjon
életünkre, városunkra!
Amint Isten népe elfoglalta Jerikót, így foglaljuk le Isten erejével
Isten Lelke számára városunkat
imaharcosokként. Isten országa
köztünk van.
„Bármit
kértek
bizalommal
imádságtokban, megkapjátok.”
Mt 21,22
Isten így hív minket imára. Hiszünk Neki?

Útvonalak:
A Jerikó zarándoklaton négy szakaszra osztva imádkozzuk körbe
városunkat. Az egyes szakaszok
kb. 8 km hosszúak. A szintkülönbség változó.
1. Engesztelők és Rózsafüzér
Társaság:
Papírgyártól a Mária-fülkéig (sík
terep egy emelkedővel)
2. Cserkészcsapat:
Pismány, Ösvény utcától a Mária
-fülkéig (több emelkedő szakasz)
3. Házas Hittan és Házas Hétvége közössége:
Pismány, Ösvény utcától a Boldogtanyai útig (több emelkedő
szakasz)
4. Élő Forrás Közösség:
Papírgyártól a Boldogtanyai útig
(sík terep)
A kisgyerekes családoknak a Duna-parti sík szakaszt ajánljuk a
Postás strandtól a Duna-korzó
végéig.
Becsatlakozás a Postás strandnál
kb. 10.20-kor.
A zarándoklatot eső esetén is
megtartjuk.
Volánbusszal közelítjük meg a
kiindulási pontokat, és azzal is
jövünk vissza a templom felé.

Szeretettel: Váradi Jutka

Találkozó: 2022. május 14-én, szombaton 8.15-kor a HÉV-állomásnál lévő buszpályaudvaron.
A zarándoklatot a 13.30-kor kezdődő szentmisével zárjuk a Péter-Pál templomban,
ahol Szűzanyánk oltalmába ajánljuk életünket, városunkat.
-6-
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Imádkozzunk!

Kérjük, imádkozzunk a következő hónapban:
a betegekért, rászorulókért, halottainkért, háborúban szükséget szenvedőkért, a békéért, és akiket a szívünkben
hordozunk!
A hónap első péntekén, a szentmise
utáni szentségimádásban is várunk
Titeket, hogy személyesen is tudjunk
együtt imádkozni! Név szerint kérünk
imádságot:
Súlyosan beteg Balázsért! Júliáért,
hogy legyen ereje a betegápolásban!
Szeretnénk imát kérni Attila és Kata

kisfiáért! Háromszéki Anettért! Szeretnénk imát kérni Apáthy Julcsi mihamarabbi gyógyulásáért és hálából, hogy
túlélte a balesetet! Szeretnénk imát
kérni Takáts Sándor gyógyulásáért!
Szeretnénk imát kérni Todné Mártiért!
Meghalt édesanyákért, nagymamákért
szeretnénk imát kérni! Szeretnék imát
kérni Szüleimért: Dr. Ütő Tamás és felesége Ildikóért! Unokatestvéremért
Ritáért kérek imát, hogy nehéz élethelyzete megoldódjon, és sikerüljön
felépülnie lelkileg, fizikailag! Szeretnénk imát kérni beteg édesanyákért!
Hargitay Kati és Laci biztos gyógyulásáért szeretnénk imát kérni! Szeretnénk imát kérni keresztelendő gyermekekért és családjaikért! Papjainkért, a
plébániánk munkatársaiért, külön
György atyáért, Bence atyáért, Zé-ért,

Programajánló, avagy csapatépítés az
Erkel színházban
Kedves Testvérek! Engedjétek meg,
hogy egy személyes élményünk
alapján ajánljuk, szívből, a Szent
Erzsébetről szóló musicalt, melynek
címe: Az ég tartja a földet.
A márciusi számban már ajánlottuk,
de akkor még csak reméltük, hogy
ez az előadás, melyet Erdő Péter bíboros és Kásler Miklós miniszter fővédnökségével készítenek, valószínűleg igazi ínyencség lesz. Viki
jóvoltából, akit Zsuffa Tünde író
hívott meg a főpróbára, Csillával
együtt mi is elmehettünk. Zsuffa
Tünde, akinek a történelmi regényéből készült a musical, személyesen
kísért be minket. Közben elmesélte,
hogy gimnazisták már megnézhették
a főpróba délelőttjén az előadást, és
felállva tapsoltak. Ezek után még
kíváncsibbak lettünk. Tünde egy
elképesztő helyre vezetett minket,
ahonnan úgy néztük végig az előadást, mintha benne lettünk volna a
darabban.
Ahogy az első akkordok megszólaltak, a történet szinte beszippantott
minket. Odakerültünk a magyar királyi udvarba a gyermek Erzsébettel,
aki már csöppnyi korában hatalmas
lélek volt. Vele együtt kerültünk
távol az otthontól, és értettük meg:
életének minden rezdülésében Isten
kapta a fő helyet. Ehhez igaz és hű

szeretnénk imát kérni! Imádkozzunk
külön is a kárpátaljai magyarokért!
„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük.”
Mt 18,18-20

A kamaszszív titkai

Réber László rajza
Szívmelengető, olyannyira, hogy megosztást kíván! A teljesség igénye nélkül
- és persze névtelenül - pár, hittanórán
papírra vetett írás, Istenkeresésről. Fogadjátok szeretettel! Imádkozzatok a
kamaszokért…mert Övék (is) a Menynyek Országa! <3
Drága Istenem!
Miért vagyok ilyen vak,
hogy észre sem vettem a
találkozásunkat?
A fakószeműek jobban látnak, mint én,
így tehetetlen vagyok a világ tetején.
Bence 8. oszt.

társa is akadt, Lajos. Szerelmük isteni csoda volt. Megdöbbentőnek és
félelmetesnek tűnt a pestises idő,
melyet a covid még közelebb hozott
számunkra. András király aggodalma Európa szétesése miatt, a kereszténység megszűnése miatt, fájdalmasan aktuálisnak hatott. Erzsébet önfeláldozása, bizalommal teli ráhagyatkozása Istenre, csodálatos tetteinek története szívbemarkolóan valódi volt, és igazán a lelkünk mélyéig
hatott! Lendülettel telítve és teljesen
elvarázsolva jöttünk ki az előadás
után. Hetek múlva is mazsolázva a
kapott lelki útravalóból! Igazi közös
élmény marad! Köszönjük Vikiiiii!
<3 Emmának is a köszönjük a fotót! :)
Aki tudja, mindenképp nézze meg!
Véleményünk szerint 12 éves kortól
ajánlott!
FJ
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Isten
Kedves Isten merre vagy?
Rosszban, jóban velem vagy?
Hintóval jársz vagy szárnyakon?
Átlátsz-e a vágyakon?
Tudod-e, hogy merre járok,
égen, földön mit találok?
Ismered-e szívemet,
színes, szabad kis lelkemet?
Lili 8. oszt.

Drága Istenem!
Kérlek találkozzunk! Nagyon nehéz az
életem. Mintha egy jelet küldtél volna,
vagy csak képzelődöm? Nem tudom hol
vagy. Mit csinálsz? Jól vagy? Bár itt
lennél velem! De tudom, egyszer találkozunk, amikor szükségem lesz Rád! És
kérlek! Kérlek! Kérlek! Vigyázz Mamára!! <3 Köszönöm!!! Dóri (6. oszt.)
FJ
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Poetica

Templomi hirdetések
Májusban minden nap, szerda kivételével 18 órakor Lorettói litániát tartunk, előtte 17.30-kor rózsafüzér imádsága
lesz. Szeretettel várjuk a híveket.

Elmélet
Szántó Benedek (5. oszt. tanuló):

Május 14-én, szombaton járjuk egyházközségünk V. Jerikó zarándoklatát. Mindenkit szeretettel hívunk, hogy
együtt imádkozzunk városunkért és minden benne élőért!
Találkozó reggel negyed 9-kor. Zarándoklatunkat a 13.30kor kezdődő szentmisével zárjuk. Részletek a kihelyezett
szórólapokon.

Nincs ünnep, ha nincs Isten.
A karácsony, a húsvét, mind Jézustól ered.
Ha belegondolsz, a szülinapot is azért ünnepeljük,

Az áldozás után lesz a gyermekek megáldása, akik nem
voltak még elsőáldozók. Akkor menjenek ki áldásra, mikor a miséző pap kihívja a gyermekeket az oltárhoz.

mert Isten megalkotott téged.
Minden boldogság teremtője Isten.

A lorettói litánia szépsége és aktualitása címmel, kedden
este 7 órakor a hittanteremben liturgikus katekézis lesz
melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A Postás strandon szombaton 10 órától kerül megrendezésre az Önkéntesek napja című rendezvény, melyen közösségünk karitász csoportja is bemutatkozik. A karitász
csoport mindenkit szeretettel hív, és örömmel vesszük és
nagy segítség lenne, ha a rendezvény utáni agapéhoz hozzá tudnának járulni süteménnyel.
A svéd Piteå-i Zeneművészeti Főiskolai kamarakórusa
2022. május 26-án, csütörtökön, 16:00 órakor koncertet ad
a Péter-Pál templomban. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket! Emiatt a szentségimádás a plébániatemplomban
lesz megtartva.
Vanczák Jutka szeretné közzé tenni a következőket:
“Találtam egy arany karikagyűrűt húsvéthétfőn a jobb
oldali padsor 6. padja alatt, leadtam a sekrestyébe.

A világ nem világ az Isten nélkül
Tóth Szíra (4. osztályos tanuló)

Közösségi híreink

Hogyha sötét emészti a világot, nem találsz benne

Temetések, keresztelők, esküvők

semmit.
Hol van a kiút, hol van a fény,

Imádkozzunk nemrég eltemetett testvéreinkért! Név szerint: Rozsnyai Péter
és Lévai Péter testvéreinkért! Nyugodjanak békében!

merre induljak Jézus felé.
A világ nem világ az Isten nélkül.

Ők adják a nappalt s az éjszakát,

Örüljünk együtt új keresztény testvéreinknek! Név szerint: Gérecz Nimród
Balázsnak, Koller Tamara Mártának,
Horváth Botondnak! Imádkozzunk Értük!

Így már tudom, hogy merre van a fény!
Ha mellettem vannak, kezem el nem engedik.
Ezért nekik világot adnék.
Egy másikat, amelyben minden Szép,

Imádkozzunk hosszú, boldog házasságért: Székely Leventének és Patai
Andreának, akik nemrég házasodtak!

Van kiút és nincsen Sötétség.

Péter-Pál Útján, A Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, 195. szám.
Felelős kiadó: Blanckenstein György plébános, Szentendre, Bajcsy-Zs. u. 2.  26/ 312-545.
Cikkeket és észrevételeket szeretettel várunk: peter.pal.osvenyen@gmail.com Szerkesztő: Fodor Julianna, Rósáné Ütő
Csilla, Farkas Viktória. Lektorálta: Kapás Ferencné, Vörös Tamás. Készült 150 példányban.
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