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Julien Green francia író így vallott hitéről: „Kissé megriaszt 
egy érzés: egyre nő bennem az évek folyamán, s nem tudom más-
ként kifejezni, mint ha azt mondom: az élet mélyén, úgy, ahogyan 
a világ fölfog ja, nincsen semmi. Van ennek értelme? Meg kellene 
magyarázni, de nem tudnám anélkül megtenni, hogy sok zavart 
ne keltenék. Ilyen hevesen éreznünk életünk semmi-voltát: ez talán 
kegyelem, de elég félelmetes. A szavak, melyeket hallok, a léptek, 
melyek körülöttem jönnek-mennek, némileg el-
terelik figyelmemet erről az élményről… valami 
visszahúzódik bennem a világtól; nagyon is jól 
látom, hogy nincs más valóság, mint az Isten.”

Karácsony békéje egyúttal Karácsony za-
vara is olykor: a világba bevilágító Világosság 
rádöbbent bennünket arra, hogy amiben ed-
dig éltünk, annyira sötét, átláthatatlan és sem-
minek látszó. És nem azért, mert nem jó élni 
benne. Vagy ha nem is olyan jó, de megszok-
ható, és a megszokás nem ritkán biztonságos. 
Szeretünk mi élni, de ahogy és amennyit 
élünk, mégiscsak kevés. A karácsonyi előké-
szület kultusza, az irreálisan drága ajándékok, 
a megterhelt ünnepi asztal, a díszek és pózok 
mintha figyelmünk szándékos elterelései len-
nének az elszegényedett, igénytelenné vált 
élettől, a megalkuvásoktól, a világosságnak 
magyarázott sötétségtől. Amíg nem érkezik 
el a Világosság, addig a sötétség a természe-
tes. És általában azt tartjuk természetesnek, 
amit megszoktunk, még akkor is, ha méltatlan hozzánk. Hány 
embertársunk nem akar, nemcsak nem tud, egyszerűen nem 
képes változtatni igénytelen vagy önsorsrontó életmódján, vé-
dekezésül használt elkeseredettségén, mindent és mindenkit 
leszóló arroganciáján. Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt 
a kegyelem. Még mielőtt a sötétséget tartanánk teljesen ter-
mészetes környezetünknek, Karácsonnyal ismét kapunk egy 
parányi világosságot, épp csak annyit, mint egy mécses lángja 
egy nagyobb teremben, vagy egy ma született gyermek az őt 
körülvevő rengeteg felnőtt között. És ez a világosság valamire 
emlékeztet. Az Isten korábbi tetteire és kinyilatkoztatásaira? A 

Teremtés ősi, tiszta világosságára, amit Ádám és Éva még lát-
hatott, de bennünk is ott maradt ennek élménye, tudattalanul 
és akaratlanul? Talán nemcsak az eredeti bűnt örököltük, de 
a világosság utáni vágyat is, amit időközben elvesztettünk, és 
csak azt tudjuk, hogy hiányzik. Ferenc pápa így fejezi ki ezt: 
mindnyájunk teste az örökkévalóság hang jait hordozza magá-
ban. Ott él bennünk, ha titkosan is, de érezzük, vagy inkább 

megengedhetjük magunknak, hogy érezzük, 
és nem nyomjuk el, nem zárjuk be végleg, 
hogy tudomást se vegyünk róla.

Pál Ferenc, a friss Prima Primissima díjas 
pap, mentálhigiénés szakember írja: „Ha a 
gondolkodásom átalakul, máshogy fogok érzé-
kelni. Nem a szemem változik meg. Másra fo-
gom irányítani a szememet és a fülemet. Tehát 
ide is el lehet mondani, hogy már az érzéseim is 
meg fognak változni. Mert ez is a gondolat által 
befolyásolt, és eljutunk oda, hogy az egész lelki-
állapotunk, nemcsak a lelkivilágunk, a biológi-
ai dolgaink is átalakulnak és megváltoznak.”

A változáshoz segítség kell. Karácsony a 
maga intim, szelíd módján emlékeztet min-
ket egy egészen szép életre. Ami talán nem is 
a miénk volt, mégis a sajátunknak érezzük. 
Amilyen a szentek élete, akik nem alkudtak 
meg a rossz szokásokkal, a hitetlenséggel, az 
unalommal, a „sötétséggel”. És ha belül igazat 
adunk nekik, hogy így tettek, az életük már 

valamennyire a miénk is. Ha a szemnek elsőre zavaró is lehet 
a hirtelen megjelenő világosság, amely „a világba jött” Krisz-
tusban, Isten Fiában, engedni kell, hogy a szem megszokja. És 
kevés idő után rájöhetünk, nem a sötétség volt a természetes, 
hanem az, amit hozzá kaptunk. Akit hozzá kaptunk.

Kívánom Karácsonyra és az elkövetkező 2014-es eszten-
dőre a Világosság kegyelmét minden szentmihályi lakos szá-
mára!
                Liszkai Tamás

plébános

Világosságra várva
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Márton Áron az er-
délyi katolikus egy-
ház legismertebb, 
legnépszerűbb, leg-
szerethetőbb 20. szá-
zadi püspöke volt. „…
olyan püspök volt, aki 
nemcsak szerette a rá 
bízottakat, hanem is-
merte is őket.” – tartja 
róla az utókor.

Egy kis székely fa-
luban, Csíkszent do-

mokoson született, szülei földművesek voltak. Érettségije 
után három nappal behívták katonának, két és fél évig volt 
a fronton, közben négyszer megsebesült. Miután hazatért 
egy ideig gazdálkodott, majd vasesztergályosként dolgozott. 
Viszonylag későn, 24 évesen jelentkezett a gyulafehérvári 

Papnevelő Intézetbe. Nagyon gyorsan kitűnt a társai közül, 
rendkívül kiegyensúlyozott és éleseszű papnövendék volt. 
Pappá szentelése után volt káplán, plébános, iskolaigazga-
tó, egyetemi lelkész és tanfelügyelő, papsága 15. évében XI. 
Piusz pápa gyulafehérvári püspökké nevezte ki. 

Legendásan népszerű püspök volt, bárhol megjelent, tö-
megeket mozgatott meg, éppen ezért szúrt szemet ténykedé-
se a román hatóságnak. Három évre börtönbe zárták, majd 
tizenegy évig „palotafogságra” ítélték, vagyis nem hagyhatta 
el a gyulafehérvári püspöki palotát. Igazi bátor ember volt, 
1938-ban elsőként tiltakozott egy újság hasábjain a háború 
kitörése ellen, később felszólalt a zsidók elhurcoltatása miatt. 

Jellemző történet, hogy egyik bérmálkozás után a hálás 
hívek egy hófehér lovat ajándékoztak szeretett püspökük-
nek. A fehér ló zöld kantárral volt felszerelve, hátán pirosban 
Márton áron püspök – igen szúrta a román rendőrség szemét 
a három magyar nemzeti szín. Azonnal üldözőbe vették.

Jelmondata a követező volt: „Non recuso laborem” – azaz 
„Nem futamodom meg a munkától.” Boldoggá avatása folya-
matban van.

Védőszentjeink – Példaképeink
Plébániai Közösségi Házunk emeleti szobái nevet kaptak. A Márton Áron erdélyi püspökről szóló ismertető Kovács-Krassói 

Anikó munkája, aminek elkészítését ezúton is köszönjük.

 Dr. Thorday Attilát 2007.augusztus elsejével nevezte ki 
a megyéspüspök Szentmihály plébánosává. Előző években 
szemináriumi rektorként a papnevelés irányította. Mint 
egyetemi tanár azóta, és jelenleg is részt vesz a jövő papjai-
nak nevelésében.

 Plébánosként egyházközségünk lelkipásztori szolgálatát 
tartotta elsődleges feladatának. Csodálatra méltó módon 
kezdte szervezni a közösségeket, tudatában annak, hogy a fi-
atalokkal a közösség építés útján van lehetőség a találkozásra, 
a lelkiéletben való fejlődésre. 

 A teljesség igénye nélkül szeretném itt felsorolni az el-
múlt hat év minden munkáját, melyet a plébániai közösség, 
de mondhatjuk nyugodtan az egész település javára alkotott.

 Kialakította a templomkerti kerengőn az urnatemetőt, 
hogy méltó körülmények között őriztessék meg az ideteme-
tettek emléke. 

 Tanulószobát létesített a Közösségi Házban. Tanítók se-
gítik a szegedi iskolákból hazatért gyermekeket felkészülni a 
következő tanítási napra, így iskola helyett iskolát teremtett 
a plébánián.

 Megalakult a Bibliakör, felismerve, hogy a felnőtteknek 
is szükségük van hitismereteik elmélyítésére. 

 Gyönyörű Bibliát állított ki a templomban egy emel-
vényre, a Szentmihályiak vándorbibliáját.

 A Palánta Családi napközi keretében bölcsődei csopor-
tot létesített, zeneoktatásnak is helyet adott a plébánián. 

 Otthon adott a Jegyes Hétvégék számára, évente kétszer, 
felkészítve a fiatalokat a házasságra házaspárok segítségével.

 Antiochia hétvégék kaptak helyett a Közösségi Házban, 
ahol fiataljaink megoszthatják Krisztust követő életük pil-
lanatait.

 A családi napköziben berendezte az épületet a kicsinyek-
nek játékokkal, kialakítva a játszóudvart is, és új helységek is 
kialakításra kerültek.

 Az iskolai nyári szünetekben „Palánta” napközi tábor-
ban hetente változó programokkal közel száz gyermek talál-
ta meg hasznos nyári időtöltését éveken keresztül.

 2010-ben sószoba került kialakításra a légzőszervi be-
tegségekkel küszködő gyermekek és felnőttek számára. A 
sótéglákat az erdélyi Parajdról szállították.

Búcsúzunk Dr. Thorday Attila atyától

Márton Áron (1896–1980)

Márton Áron

(1896-1980)
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A Paprika koszórú projektnek köszönhetően épült a ke-

mence, mely a közösséget hivatott összefogni.
 Ugyanebben az évben elkezdődött a templomkert re-

konstrukciója a Kakuszi József által faragott gyönyörű kere-
kes kúttal. Az udvaron lévő vén diófa törzséből a csíkszeredai 
fafaragó művész Szabó Zoltán kifaragta a „család” szobrot. 
Az angyal szobrok is a végleges helyükre kerültek a temp-
lomkertben. Elkészült a Nepomuki Szent János szobor res-
taurálása is amit szintén a templomkertben állítottunk fel. 
A szobor Szentmihály egyetlen műemléke közel 250 éves. A 
szobor mögött gyógynövénykert létesült. Az idei évben At-
tila atya elkérte a püspökségtől az „Iskolanővér gyermekek-
kel” szoborcsoportot ezzel teljessé téve a szép környezetben 
a Darabos szobrászművész alkotásait. 

 Újra indult a baba-mama klub a plébánián helyet adva a 
piciny gyermekeikkel otthon lévő édesanyáknak.

 Fiatalok csoportjai utazhattak évente a plébánosukkal 
Taizébe. A betlehemezők csoportja jutalomüdülésen vehe-
tett részt az adriai tenger partján. 

 Attila atyának megköszönjük az elmúlt hat év minden 
munkáját, a sok-sok együtt megélt kegyelmet. Reménykedünk, 
hogy még sokszor köszönthetjük Szentmihályon ahol mindig 
szeretettel várjuk. Isten áldása kísérje további munkáját.

Fejes Ferenc
 az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke

Ezt a gyönyörű zászlót 86 évvel ezelőtt 1927-ben bu-
dapesti apácák, Jó Pásztor nővérek hímezték Ábrahám 
Ködmen Imre és a Szentmihályi Gazdakör megrendelésére. 
A zászló egyik oldalán a Szűzanya képe látható „Magyaror-
szág Nagyasszonya Légy Pátronánk” felirattal, s ami egyedi, 
egyik felől mezei virágokkal másik felől paprikakoszorúval 
övezve. A másik oldalán a történelmi Magyarország térkép-
ének rajzolata, benne a trianoni határokkal a Szentkorona 
csodálatosan szép hímzésével koronázva „Hiszek Magyaror-
szág Feltámadásában” felirattal.

 A zászlót vitrines szekrénybe tárolták az Ábrahám 
Ködmenék által üzemeltetett bálteremben, s e zászló alatt 
folyt a falu hagyományokban gazdag kulturális és vallási élete.

 Amikor az Ábrahám Ködmen családot a kommunista dik-
tatúra deportálta, a zászlót a Lábdy- malom főmolnárának fe-
leségére bízták, Kriska Józsefné Hajós Mária néni félelmében 
az iskolában működő kápolna oltára alatti szekrénybe rejtette 
azt, majd később a plébános Gímes Gyula atya találta meg ott. 
A zászlót feliratai miatt a kommunista rezsim idején nem volt 
szabad használni, s így a plébános, aki 1982-ig őrizte azt, jobb-
nak látta a múzeum gondjaira bízni. A zászlót készíttető Áb-
rahám Ködmen Imre egyik leánya, Márki Ferencné Ábrahám 
Ködmen Julianna, amikor 2006-ban itthon volt Amerikából, 
így nyilatkozott: „Ez a zászló a falué, itt a helye a templomban.” 
Ez nagyon szíven ütött engem. Megpróbáltuk visszakérni a mú-
zeumtól, de sikertelenül. 2007-ben készíttettük el a hasonmását 
a zászló 80. évfordulóján, ami eddig itt volt a templomban.

 Az idei évben azonban idézőjelben legyen mondva „csoda 
történt”. A faluba költözött egy kedves vallásos család, s a feleség 
a Fekete Ház múzeumba dolgozik ahol az eredeti zászlót őriz-
ték. Neki elmondtam a zászló történetét, s azt, hogy mennyire 
vágyunk visszakapni azt. Kovács Krassói Anikó nem biztatott, 
néhány hónap múlva azonban mintegy felejthetetlen megle-
petésként ezt a gyönyörű zászlót visszaszerezte Szentmihály 
számára. Hálás köszönet Neki és családjának, akik szintén szív-
ügyüknek tekintették a zászló templomunkban való elhelyezé-
sét. Itt szeretném megköszönni még Lukács Lászlónak a zászló 
technikai felfüggesztését az eredeti zászlónyélre. 

Fejes Ferenc 
(elhangzott 2013. szeptember 30-án a búcsúi szentmisén)

A gazdaköri zászló története

A házszentelésről
Az októberi egyházmegyei helyezések következtében Szentmihálynak nincs helyben lakó plébánosa, amely módosítja a 

hagyományos házszentelési rendet. Ez a szokás azonban valóban elég régi és értékes, része a térség kulturális és vallási iden-
titásának, ezért szeretnénk továbbra is felajánlani azoknak, akik a korábbi években kérték. Az egyházközösség lelkipásztori 
munkáját az októberi átszervezést követően egy munkacsoport látja el, tehát nem csak a plébánia vezetésével megbízott pap, 
hanem más alkalmas, helyben lakó, az egyházközösség irányításában eddig is tevékenyen részt vállaló személyek kapcsolód-
tak be a plébániai munkába. Így 2014 elején az egyházközség két megbízott, helyi lelkipásztori munkatársa, Fejes Ferenc és 
Bauer Ferenc végzi a házszentelési szertartást és a családáldást. Kérem, fogadják őket szeretettel! Az egyházközségi hozzájá-
rulások éves befizetésére is elsősorban ekkor lesz lehetőség, a korábban megszokott ügyintézés szerint. 
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A műsor után kis agapé következett, jó beszélgetésekkel, 
finom sütikkel szenvicsekkel, amiket korábban együtt készí-
tettünk a konyhában, s amiknek finom ízét végül a délutáni 
álmukból felébredő kisbabák mosolya tett felejthetetlenné. 

Nagy sikere volt a kézműves kirakodóvásárnak. A 
konyhában finom karácsonyi mézeskalácsot készítettek 
apró kezek, szorgosan maszatolva lisztezve, maguk körül 
minden az anyukák és nagyik koszorújában. A barkács 
szobában karácsonyi díszek készültek s a nagymamás 
mesélő sarok sem maradt üresen sokáig, míg az iskolások 

az emeleten csocsóztak önfeledten. Kisbabákat ringató 
apukák és anyukák húzódtak meg a szabad sarkokban, 
sütimaszatos kisfiúk s kislá nyok kergették egymást lába-

A szürke decemberi délutánon jól esik belépni a jóillatú, 
meleg közösségi házba. Nagy a sürgés forgás, ünnepre készü-
lünk: advent várakozásában ma a generációk találkozását és 
örömteli együttlétét ünnepeljük. 

December 14-én a helyi karitász csoport és a Palánta csa-
ládi Napközi munkatársainak aktív és szeretetteli segítségé-
vel a Szentmihályi Paprikakoszorú projekt támogatásával va-
lósítottuk meg a hagyományőrzőnek számító családi napot, 
ahol magányosok és családosok ,kismamák és nagymamák, 
bölcsisek és gimnazisták, a zord időjárás ellenére is családias 
hangulatban együtt készülhettünk Karácsony ünnepére. 

Az idősebb korosztály megörvendeztetésére hagyomá-
nyos Betlehemes játékot adott elő Kovács Krassói Anikó 
betanításában a kis csapat: Kovács Krassói Panna, Kovács 
Krassói Csenge, Böngyik Ádám, Bauer Józsi és Kis Máté. 
Gyönyörű volt, ahogy a fiatalok szép köszöntésére egy szívvel 
válaszolta minden nagy- és dédszülő: Szabad! A szépen zen-
gő furulyaszó a régi idők valódi báját varázsolta a terembe.

Őket követték a műsorban a Palánta Zenesuli növendé-
kei, Szakál Zsolt tanítványai. Kiri László orognán, Kenéz 
Réka és Viktor zongorán, Kovács Krassói Botond és Panna, 
Haraszti Mihály és Schöffler Berci gitáron, Schröffel Rozi 
furulyán, Fejes Kornél orgonán és szintetizátoron játszott, 
Szakál Ákos furulyázott, Szakál Anna pedig énekelt. Szív-
melengető karácsonyi hangulatot teremtettek kedves igye-
kezetükkel és tehetségükkel.

Adventi családi nap Szentmihályon 2013 december 14.

A projekt az Európai Unió�
támogatásával valósul meg.Szentmihályi Paprikakoszorú

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0181

Paprika koszorú
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inkat kerülgetve. Mézeskalács és finom forraltbor illata 
lengte be az élettel teli házat.

Én személyesen csak azt tudom még hozzátenni: jó volt látni 
és megérezni a szentmihályiak valódi szeretetét, amivel egymás 
felé fordulnak. Igazi örömet kaptam s kaptunk mindannyian 
egymástól ajándékba az ÖRÖM adventi vasárnapjára készülve.

Szendrényi Marietta

Jó alkalom babáknak és anyukáknak egyaránt, hogy ta-
lálkozzanak, érdekes témákról beszélgessenek és közösen ját-
szanak egy nagyot a plébániai közösségi házban.

Január 16. csütörtök: Téli immunerősítési praktikák kis-
gyermekes szülőknek. Itt a tél és az influenza. Hogyan úsz-
hatjuk meg gyógyszer nélkül? Betegségek megelőzése a kis-
gyermeke családokban.

Január 30. csütörtök: Mit egyen a baba? És mit ne? Ész-
szerű táplálkozási alaptételek egészségünk megőrzéséhez. 
Hogyan készülünk a téli vitaminhiány legyőzésére?

Február 13. csütörtök: Testvérféltékenység avagy  érkezik 
a kistesó. Miért féltékeny a nagytesó a kicsire? Hová tűnik a 
testvérek közül  a szeretet? S mit tehetünk mi szülők, ha nem 
akarunk tovább rontani a dolgok menetén? 

A program a Szentmihályi Paprikakoszorú projekt kere-
tében valósul meg. Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt Jó hangulat, meleg tea, közös babázás. Gyertek!

Az új évben ismét 
Baba-mama klub

Projektünk elsődleges célja a családok, közösségek megerő-
sítése. Ehhez örömmel kínáljuk az alábbi ingyenes progra-
mokat.
Programjaink bárki számára nyitottak, térítés-mentesek, 
szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 
Programjainkról és a pontos időpontokról 
részletesebb információkat honlapunkon 
találhatnak: 
http://paprikakoszoru.szentmihaly.net

A templom szent szobrai a születésük pillanatában fara-
gott nyugodt derűvel fogadnak bennünket. A tisztaság hideg 
levegője simítja arcunkat,zajtalan lesz a világ,csak a szívdo-
bogás erősödik,mint a harang zúgása a toronyban. 

Menyasszonyi ruha uszálya siklik a templom kövén, lá-
gyan terül el, mint a hó, amely nem teherként nehezedik a 
földre, csak szűz takarója lábunk nyomának.

Lebegve úszunk az oltár felé,ismerős tekintetek állnak 
sorfalat, rövid pillanatra találkoznak s mosolyban olvadva 
egyesülnek.

Szavak helyett érzelmeink áradnak, s a lét ki nem töltött 
üregeiben csak egy kérdés feszül, – boldogok leszünk ?

Ujjaink összefonódtak s néma ima mellett mártóztunk 
meg hitünkben.

Így volt.
A templom kövén most lábunk csoszog. Lassan ereszke-

dünk térdre a padszélébe kapaszkodva, görbe hátunkat kö-
veti lehajtott fejünk.

– Emlékszel, amikor…, és már nyargal is képzeletünk, s az 
időt valahogy átrostálva csupa szép emlékek jönnek felénk.

– Emlékszem.
– S tudod az a jó, hogy veled együtt emlékezhetem.

Hell István

Jubiláns házasok megáldása
November 10-én tartottuk templomunkban a jubiláns házasok hálaadó miséjét. 

Az idő rostáján át
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November 22-től 24-ig jól megtelt a plébánia sok helyről 
érkező számos fiatallal; olyanokkal, akik elkötelezetten vall-
ják a hitüket, és olyanokkal, akik ezzel a szándékkal nézték 
és hallgatták meg, mit jelent az örömhír ma, mivel több vagy 
kevesebb, mint egy szép életszemlélet. Az értékét a nagysza-
bású alkalomnak bátran kívánom közzétenni. Fontos, hogy 
tudjunk arról: nincs elérhetetlen távolságban az Üdvhozó 
jelenléte. Sok egyetemista és középiskolás osztotta meg egy-
mással a hitét, reményét, és – magamból kiindulva, ahogy 
részt vettem a hétvégén – biztosan mondhatom, hogy még 
többel tért haza.

A hétvége tapasztalatát abban lehet összegezni, hogy 
fiatalon is a legjobb választás személytől függetlenül: Jézus 
Krisztus!

Hittanórán gyakran hangzanak el a kérdések és válaszok 
arról, hova is tart az életünk, és amit Isten az őt szeretőknek 
ígért, azért mennyire megéri az életünket hasznosan felhasz-
nálni. Mégis gyakran összezavar gyermeket, fiatalt és felnőt-
tet egyaránt a sok „falba ütközés”; az értékesen felhasználan-
dó élet nem hoz csak úgy magától gyümölcsöt, eredménye 
igen csekélynek bizonyul, ha észrevesszük, hogy nem csak 
magunk életéért vagyunk felelősek...

Ebben a helyzetben egy átlagos fiatalnak a keresztény 
szó vallásos felhangú, néha a „szenteskedő” szóval szinoním. 
Sokan úgy növünk föl, hogy mindenki magáévá tesz egy 
értékközömbös ismeretet a keresztény hitről, ami mindenféle 
kedves, bölcselkedő és elfogadó hozzáállást szül a magyar em-
berek többségében. A médiában mégis jól odafigyelnek, hogy 
ne az örömhírről szóljanak az emberi történések. Szemben a 
valósággal, nagy erővel nyomulnak az újszerű tenyérjósok, vi-
dám mágusok és más nagy tudású szabad szellemiek.

Ha valami  megtarthatja az embert a természetes istenkere-
sésben, az egy tanúságtevő közösség. Ilyen a szentmihályi, szo-
ros kapcsolatokban kialakult, lelkiségi bázis is, az Antiochia. 
Ami nevében is legalább oly kevéssé beszédes, mint régen a 
keresztyén szó is lehetett. Ismeretes, hogy itt hívták Krisztus 
követőit először kereszténynek. Ezt a válaszpontot hivatott 
ez a katolikus közösség is jelenvalóvá tenni a 21. században.

Az imatalálkozók meghitt légköréért, és a bensőséges 
hangulatért úgy szerveződik a közösség élete, hogy csak bi-
zonyos időközönként fogad új személyeket. Ez megkönnyíti 
az ismerkedők dolgát is, mert az ilyen alkalmakon a közösség 
egésze mutatkozik be. Addig pedig, amíg legközelebb is lesz 
Szentmihályon antiochiás hétvége, egyedüli alkalomként a 
betekintés nyerésére, addig is marad lehetőségként a környeze-
tünkben élő, hitüket vállaló fiatalok bizonyságtétele és példái.

Sokat gazdagodtam a hétvége által. A helyi családok fo-
gadták a fiatalokat, így igazán szorossá vált sok-sok kapcsolat, 
amelyek most is, az egész adventi időben végigkísérnek a hi-
tünkért vívott küzdelmek során.

Girizd Loránd

A plébánián megforduló csoportok legtöbbször nem 
a plébánia kielégítő felszereltsége miatt érkeznek, hanem a 
nyugodt, békés, közösségi lét elmélyítéséért, egy bensősége-
sebb tapasztalatszerzés végett.

A jövő keresztény értelmiségévé válni kívánó „jezsu”-s 
egyetemisták telepedtek meg egy másfél napra a plébánián 
az Adventi idő megkezdésére.

A plébánia vezetősége arra volt kíváncsi, hogyan élték 
meg az itt létet, mi motiválta őket, és hogyan látják a szere-
pét az ilyen különös időtöltésnek, mint a lelkigyakorlatozás.

Mitől érezted szükségét annak, hogy szemlélődő lelki-
gyakorlaton vegyél részt?

Loránd: Szerettem volna tettlegességig elvinni azt a szán-
dékomat, hogy Istennel közvetlenebb beszélő viszonyba ke-
rüljek, oda tegyem magam minden ügyes-bajos gondommal 
elé, a vezetett imádságokon keresztül, és ebben az új helyzet-
ben kívántam lényegi felismerésre jutni...

Tamara: A közösségi összetartozásunknak nagyon sok 
lelki hátoldala van. Itt úgy gondoltuk, erre tudunk odafi-
gyelni, több hangsúlyt fektetni rá.

Előző években volt-e példa arra, hogy az Adventi időt 
valami különös módon kezdted meg?

Gergely: Az adventi koszorú elkészítésére szántam rá 
több időt, és néhány kollégista társammal imádságokat, éne-
keket és szentírási részeket kerestünk a hétről hétre tartott 
gyertyagyújtási alkalmakra.

Dóri: A városi adventnyitó, egyetemisták szentmiséjén 
vettem részt az előző években. Az akkori kollégiumigazga-
tónk volt a házigazdája ennek a nagyszabású eseménynek, és 
bennünket is bevont az előkészületekbe.

Milyen benyomásod volt a lelkigyakorlatos séták során 
a hívőközösség otthonáról?

Tamara: Rendezettnek találtam. A közös étkezések na-
gyon jól megvalósultak.

Örömhír Antiochiából!

Kaszap István Jezsuita Kollégium 
lelkigyakorlata a plébániánkon
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Mit is jelent a mai világban a várakozás! A várakozásnak 
sok arca van. Idegesen várakozunk a buszra, mikor sietnénk; 
izgatottan várjuk már egy kiszemelt áru megvásárlását; alig 
várjuk, hogy találkozzunk egy rég nem látott baráttal, vagy, 
hogy oda adjunk egy jól előkészített ajándékot. Várakozunk a 
hivatalban, hogy ránk kerüljön a sor, a bevásárló központban a 
kasszánál, a tömegközlekedési eszközök megállóiban, a számí-
tógép előtt, mikor az lassabban dolgozik a kelleténél, a fizetés-
re, hogy végre kifizethessük a számlákat. Várunk a gyerekekre 
az iskola vagy óvoda előtt, szülőkre az iskola óvoda után, a há-
zastársunkra, hogy végre hazaérjen a munka után, a rokonok-
ra, hogy végre meglátogassanak és lehetne még sorolni.

Sokszor a várakozás feszültséget szül, hogy fogy a drága 
időnk, miközben ezer más dologgal kellene még haladnunk. 
Látjuk a reklámok álom világát, ahonnan tökéletes harmónia 
és nyugalom árad, és küzdünk a teendőinkkel, hogy megkö-
zelítsük azt az álomvilágot, amit soha nem érhetünk el. És 
idegesek vagyunk, ha mindent össze akarunk hozni és akkor 
is, ha nem jönnek össze a dolgok. És átkozzuk az időtlensé-
get és azt, hogy csak 24 óránk van, mindig és újra csak 24 és 
ez sose elég. Közben változnak az évszakok, telnek az évek, 
és néha újra meg újra közeledik a Karácsony napja.

És ezt miből tudjuk? Kigyulladnak az utcai díszlámpasorok, 
mindenhova fenyőfaágakat és girlandokat aggatnak. A kiraka-
tokat fenyőfadíszekkel pompáztatják. Az áruházak hangszórói 
egyfolytában karácsonyi énekeket harsognak. Mindenhonnan 
azt dörzsölik az arcunkba, hogy vegyünk minél jobb, nagyobb, 
drágább ajándékokat szeretteinknek. Épp úgy sietünk most is 
mindenhova, küszködünk mindennel a hétköznapokban, mint 
az év bármely másik szakában csak most épp fényekben úszik és 
díszektől pompázik minden … pedig advent van.

Az adventi időszakban mindannyian kitesszük a koszorút 
az asztalra, időnkét eszünkbe jut a gyertyákat is meggyújtani, 
de vajon mit jelent mindez számunkra, jelent-e valamit? Ilyen-
kor félretesszük haragunkat, mondván, hogy ez a szeretet ünne-
pe, de vajon Karácsony múltával újra elővesszük-e? Sokaknak 
csak ilyenkor jut az eszébe, hogy vannak nélkülözők is, hogy az 
ajándékozásból a szegényebbek se maradjanak ki, de eszünkbe 
jutnak-e akkor is, ha már nincs karácsony, hisz ajándékozáshoz 
nem kell indok. Csak nekünk kellenek indokok, hogy a jól be-
osztott pénzünket mikor miért ne szánjuk adományozásra.

Nem csak a lakást kell feldíszíteni, ahogyan mások is teszik, 
de fel kellene készítenünk a lelkünket is arra, hogy befogadhas-
suk szívünkbe, az emberré lett Istent és az ő tanítását. A gyer-
tyákat azért kell meggyújtani, hogy emlékezzünk meg a közel-
gő eseményről. Hiszen ha valamire idő előtt gondolunk, akkor 
lelkünkben már körvonalazódik a várakozás. Ilyenkor azok is 
leülnek egy pillanatra a gyertya lángját figyelni, akiknek eszük-
be sem jut eme ünnep igazi értelme, vajon nekünk eszünkbe 
jut-e miért is tesszük mindazt amit ilyenkor teszünk?

Megállni volna jó, s kizárni mindazt a sok reklámot, zajt, 
csillogást, fényűzést és pénzköltést, mely elvonja a figyelmet 
a legfontosabbról. S szeretni volna jó, feltétel nélkül, ra-
jongva, határtalanul és végetnemérően. Hisz bár számtalan 
tanácsot kapunk, hogy elégítsük ki szükségleteinket, mégis 
egyvalamiből mindig hiány van, s ez a szeretet.

Domonkos Annamária

Advent - Várakozás

Misi: Pont a mi igényeinkre való, 10-en pont jól be tud-
tuk lakni, és még a másik program részvevőivel sem zavartuk 
egymást.

Anna: Igazán rendezett hely, nagyon aranyosak az apró 
jelei annak, hogy gyermekek is megfordulnak itt.

Mi az a tapasztalatod, ami a jövőben is arra indítana, 
hogy elvonulj és majd egy hétvégét Isten jelenlében baran-
golva töltsél el?

Loránd: A kizökkenés a hétköznapok forgatagából.
Tamara: Az elcsendesedés. A vizsgaidőszak gondjainak 

Istenre bízása.
Dóri: Jel’n’Lét. A saját lelkiségem megélése.
A lelkigyakorlat-vezető, Pakot Géza jezsuita atya gondo-

latai pedig különösen az adventi idő üzenetét fogalmazzák 
meg. A lelkigyakorlatunkban az volt a célunk, hogy odate-
gyük magunkat Istennek, és biztos nem fog meghallgatatla-
nul hagyni bennünket. A fényt bennünk kérdőjellé görbült 

felkiáltó, kérő vagy épp mély vággyal óhajtó felszól(ít)ó jelre 
engedjük vetíteni: önvizsgálattal kezdhetünk hozzá. Ebben 
az időben különösen sokat jelenthet egy felkészülten elvég-
zett szentgyónás. A hétvége lelkivezetőjeként inkább kísérni 
próbáltam a történéseket. Magam is a találkozást éltem meg 
az istenkapcsolatomban – köszönhetően a szép környezetnek. 
Többször is sétát tettünk a környéken. Először a plébánia kert-
jében, de igazi felfrissülést jelentett a Holt-Tisza partjára tett 
séta is. Isten szemével a hely ezernyi szépségére figyelhettem 
fel. Az anyukája után küzdelmesen bicikliző gyermekben is, 
az új kollégistákban, mind-mind találkozás volt Isten szerete-
tének jeleivel. Végül a megosztásainkon keresztül vittük egy-
mást közelebb Istenhez. Az idő rövid volt, de helyszín adottsá-
gai nagyon jól hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a legmegfelelőbb 
módan használjuk fel a lelki feltöltődésre. Isten várja, hogy 
mindannyiunk számára új dolgot hozzon az életünkbe.

Girizd Loránd
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Dr. Liszkai Tamás
plébános elérhető a szentmisék

előtt és után a templomban,
és csütörtökönként 16-18 óráig a 

plébánia irodájában.

Anyakönyvi hírek
2013. szeptember–december

SZENTSÉGI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Szept.: Borka Zoltán Ágoston és Pálfi Anikó
Nov.: Emilió Bohorquez és Benke Orsolya
 

KERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLT:

Szept.: Terhes Mariann fia: Marcell
Dec.: Horváth Tibor és Sándor Julianna: Nimród Tibor

ELHUNYTAK:

Szept.: Farkas Imre
 Bogár János
Okt.: Varga Imréné Szélpál Ilona
 Vecsernyés Tamásné Hegyesi Piroska
Dec.: Szalai Mihályné Szűcs Julianna
 Varga Vincéné Nagy Etelka
 özv. Katona Jánosné Szélpál Ilona

A temetéssel, a harangozással és a liturgikus 
renddel kapcsolatban

bizalommal keressék Fejes Ferencet
a Hasító u. 6. szám alatt

vagy telefonon: 20/562 8557,
aki a megyéspüspöktől engedéllyel rendelkezik

temetés végzésére és áldoztatásra.

A szeged-szentmihályi Szent Mihály Plébánia hírlevele
 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 30/490-10-80 

http://szeged-szentmihaly.plebania.hu 
Felelős kiadó: Dr. Liszkai Tamás; tördelő-szerkesztő: Domonkos Annamária

 Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Kökörcsin u. 17.

Új hivatali rend a Szent Mihály Plébánián:
Szerda: 16.00–18.00: irodai félfogadás 
Kedd: 16.00–17.00: a plébániavezető lelkész fogadó-

órája
Templomgondnok és liturgikus munkatárs: Fejes Fe-

renc (mobil: 20/562-85-57)
Plébániagondnok és irodavezető: Domonkos Miklós és 

Domonkos Annamária (mobil: 30/490-10-80)
Családi Napközi megbízott ügyvezetője: Gyurisné 

Hutter Katalin
A plébánia új mobilszáma: 30/490-10-80

Ünnepi miserend:
December 24., 24 óra: éjféli mise 
December 25., 10.00 óra: Pásztorjáték 

10.30 ünnepi nagymise
December 29.,  10.30 óra: mise a családokért
December 31.,  17 óra: Igeliturgia és Te Deum
Január 1. 10.30 óra: újévi ünnepi nagymise

Miserend
Vasárnap 10:30-kor Szentmise.
Keddenként 17.00 Szentmise.
Csütörtökönként 17.00 Szentségimádás a templomban.
Szombatonként 17.00 Igeliturgia a templomba.

Az aktuális hirdetések a templomtorony aljában levő 
hirdetőtáblán olvashatók.

Szentségi házasságra készülő fiatal párok 
számára február 28 és március 2 között in-
tenzív felkészülést tartunk plébániánkon.

Két házaspár és egy atya témafelveté-
sei segítik az esküvőre készülőket.

Jelentkezni a Plébánia irodájában le-
het lehet a nyitvatartási időben.

Költözés miatt de-
cemberben elmarad plé-
bániánk szeretetszolgálati 
ruhabörzéje. Január 18-tól 
szombatonként 9-10 kö-
zött lesz újra lehetőség jó minőségű használt ruhák és ház-
tartási eszközök fogadására és ugyanezen tárgyak elvitelé-
re a Könyves Kálmán köz felől nyíló plébániai garázsban.

Kérünk minden adakozó lelkű embert, hogy csak a 
fent megjelölt időpontban adják át az ide szánt tárgyakat.

Palánta Családi Napközi
Hétköznap délutánonként 14 órától 17 óráig 8-14 

éves diákokat a tanulásban tudjuk segíteni. A játékos, 
fejlesztő foglalkozások által önmagukat és egymást job-
ban megismerhetik. Térítési díjat itt nem kérünk.

Még van hely a délutáni foglalkozásokon, jelentkez-
ni a napközis dolgozóknál a fent megjelölt időszakban.


