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Külön kérésre, lelki vezetésre természetesen bármikor
egyezteth

2010. (május-) június

Visszatekintés májusra
Május 2-án
köszöntöttük fel az édesanyákat. Égi édesanyánk hónapjában
örömmel énekeltük esténként a lorettói litániát. Köszönjük a kedves hívek
lelkes részvételét.
Április 18-án a Péterfy Sándor Evanélikus Oktatási Központ harmadik
osztályos hittanos gyermekei közül 25templomunkban. Május 2-án 25-en, 9-én pedig 39plébániánk harmadik osztályos hittanosai közül.
Május 23-án Pünkösdvasárnap 63-an részesültek a bérmálás
szentségében. 32-en közülük plébániánk 8. osztályosai, 31-en pedig a
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ hittanosai. A bérmálás
szentségét dr. Rédly Elemér pápai prelátus atya szolgáltatta ki.
Május 29templomunk, amelyet a fiatalok tisztasági imaestje zárt, Martos Levente
Balázs atya elmélkedésével.
Május 30-án ugyan lezártuk a tanévet a hálaadó szentmisével,
a Te Deummal, de a Szent Imre templom továbbra is
szeretettel vár benneteket, gyerekek, vasárnaponként a
diákmisére. Ne felejtsétek el, ¾ 9-kor találkozunk az oltárnál!
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Jézus Szíve litánia

Júniusban
Szíve litániát.

¾ 6-kor imádkozzuk a Jézus

Ministránsok beöltözése

Június 13-án, vasárnap,
ében
kerül sor az új ministránsok beöltözésére és fogadalomtételükre.
Gitáros mise
Június 19-én, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros énekz.
Hittantábor

Június 21gyermekeinek tábora. Ebben az évben igen szép számban, közel százan
megbeszélés 10-én, csütörtökön délután 5 órakor lesz.

Nemzeti Ministránstalálkozó

Június 26-án, szombaton Szent Tarzíciusz szobra érkezik

ny ebéd
és szabadtéri programok várják a ministránsokat, ½ 4-kor
a Jézus Szíve Litániát imádkozzuk.
Latin mise

Június 27-é
nyelven imádkozzuk.
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Orgona

Örömmel számolhatunk be a kedves testvéreknek arról, hogy június
hónapban teljesen elkészül új orgonánk homlokzata. A megújult
orgonaszekrény az év második felében kiegészül még a játszóasztallal, és
ezután kerül sor az oldalt felépített ideiglenes orgona végleges
beépítésére. Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves hívek eddigi
adományait.
Orgonánk teljes
mihamarabb sikeresen be tudjuk fejezni. Adományaikat készpénzben vagy
efizetéssel
Új

én lejárt. Örömmel tájékoztatjuk az egyházközségünk tagjait, hogy a
2010. május 30-án tartott alakuló ülésen sor került az új testületi tagok
megválasztására, akiket dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya június 3-án a

Világi elnök:

Tóth Imre

Templomgondnok:

Horváth Tibor
Kanyóné Horváth Bernadett

Pénztáros:

Vaday Tamás

Rendes tagok:

Áder Gábor, Borsfai László, Halász Károly,
Harasztiné Bársonyosi Ágnes, Kovács Attila,
Kökényesiné Fekete Magdolna, Mester Ilona, Nagy
Klára, Nemes János, Panykó János, dr. Pap
Katalin, Schiel Ottmár, Simon Csaba, Soós Gábor,
álmán, Vidéki Zoltán, Zsugonits Tamás

Tiszteletbeli örökös tagok:
Gál Sándor, Nagy Károly
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Imádság a vakációban
amelyben az értelem és szív számára semmi hasznos sem
terem, Uram, ments meg engem! Olyan naptól, amely Isten
ments meg engem! A lustálkodástól, a léha szórakozástól,
amely gyengíti önuralmamat, és fogékonnyá tesz a rosszra,
Uram, ments meg
minden meggondolatlanságtól, amely másokat kísértésbe
vihetne, vagy bosszanthatna Uram, ments meg engem! Uram, Jézus
felüdülést. Adj nyitott szemet, hogy meglássam a világ szépségeit! Adj
nyitott fület, hogy meghalljam hívásodat! Tölts el örömöddel! Engedd,
hogy minél többet ízleljek meg világod gazdagságából! Vigyázz rám
Ámen.
ekintés a nyárra
július 2-án és augusztus 6-án,
pénteken látogatjuk.
Ministránstábor

Augusztus 2-6-ig lesz a ministránstábor.
Szent István király ünnepe

Augusztus 20-án, csütörtökön vasárnapi miserend lesz. A 10 órás
szentmise végén megáldjuk az új kenyeret.
Hitoktatás

A hitoktatás az iskolákban szeptember 1-jén, szerdán, a plébánián pedig
szeptember 6szeptember 12¾ 9-kor lesz a diákmise keretében.
Lectio divina

Szeptember 25-én várjuk újra a kedves testvéreket a Szentírás imádságos
olvasására, melyet Tájmel Antal csornai plébános atya tart.
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Szentatyánk, XVI. Benedek pápa 2009. június 192010. június 19-ig meghirdette a papok évét. Ebben az
évben a Szentségimádások alkalmával és külön is
imádkoztunk papi és szerzetesi hivatásokért. A papok
évének méltó lezárásaként szeretettel híjuk a kedves
testvéreket június 18Bazilikába, ahol dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya
diakónussá szenteli Kaposi Gábor és Vadász Zoltán

Kérjük a Jóistent, hogy ébressze fel plébániánk közösségében is minél
több fiatal szívében a papi és a szerzetesi hivatás gondolatát, és fiataljaink

Erre azt mondtam: „Jaj, Uram, Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen
még ifjú vagyok.” De az Úr így válaszolt: „Ne mondd azt, hogy ifjú
vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind,
amit parancsolok. (Jer. 1,6- 7)
És valóban, a mai világunkban is ez a leggyakoribb válasza a
maghívottnak Isten hívására: - Nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú
vagyok, vagy mondhatjuk másképp is, ne engem hívj Uram, hiszen én
nem vagyok olyan jó képe
biztos nem bírnám a papsággal járó életformát, egyszóval a magunk
képességeiben bízva, vagyis inkább még azokban sem bízva keresünk
kibúvót, hogy ugyan miért nem, és elkezdünk alkudozni az Istennel.
Mondhatom, magam is végigjártam ezt az utat, melyet olyan sok kispap,
gondolkodó fiatal esetében látok. Én is bár már hat évesen ott álltam az
oltár mellett, mint ministráns, és nagyon szívesen jártam templomba,
sokáig gondolkodtam, vívódtam, míg ki mertem mondani Isten számára
papság gondolata, ám a döntést csak az érettségim utáni harmadik évben
tudtam meghozni. Része volt ebben a hivatásommal kapcsolatos
kételyeimnek is, hogy valóban van-e hivatásom, valóban papnak szán-e az
Úr, illetve annak is, hogy otthonomban a hírt, hogy a papság is felmerült,
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vívódásokkal teli volt, bár az ezalatt végzett tanulmányaimat nagyon
szerettem, és szeretem most is, immár, mint hobbyt, de segített sok
mindent megérteni, ami a személyes igen szempontjából nagyon fontos
volt.
kellett tudnom engedni magamat, és vállalni a rizikót, úgymond a sötétbe
zuhanni, és Isten kezébe esni, tehát függetleníteni kellett magamat, ezek
után már csak a személyes igen maradt hátra, amit utólag visszagondolva
nagyon segített az akkor igencsak megbilincse
döntés ugyanis az én döntésem lett, az igen az én igenem, nem más
kedvéért, vagy más unszolására döntöttem így, hanem szabadon.
És ekkor megtapasztaltam sokszorosan is azt az igazságot, melyet
tapasztalok ma is napról napra, mely Pál apostol Rómaiakhoz írt levelében
olvasható: Az Isten(Róm 8,28). Úgy
érzem, hogy ez az a mondat, melyet hivatásomhoz különösen is kapcsolni
tudok, és érzem, hogy hivatásomért vállalt minden küzdelmemet Isten a
javamra fordította, és érzem, hogy ma is javamra válik minden, amit Isten
szeretetében teszek.
Csak bíztatni tudok mindenkit, aki valaha is komolyan gondolkodott a
papi hivatásban, ne tántorítsa el semmi látszatakadály! Hiszen az Úr
senkit sem a tökéletességéért, feddhetetlenségéért választott ki.
Gondoljunk itt akár csak az apostolfejedelmekre, Péterre, és Pálra! Jézus
Péterre bízta a földi egyházat, arra, aki elaludt a Getszemáni kertben,
mikor legjobban szükség lett volna arra, hogy vele sorsközösséget vállalva
tanítványa volt. Vagy ha Pál apostol esetét nézzük, az sem különb, hiszen
életét rátette arra, hogy az egyházat pusztítsa. Jézusnak mégis terve volt
vele, és a kereszténység egyik legnagyobb apostolává tette, aki a
pogányokhoz is eljuttatta a krisztusi tanítást.
tudja már, hogy mit akar velünk, és ha mi igent mondunk, és kitartunk

bennünket.
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„Megáldotta, megtörte, odaadta” Mk 14,22
II. János Pál pápa szerint minden papi hivatás ajándék és titok. Így
beszélhetünk róla sokat és szépet is, de titok jellege mindig megmarad.
Mégis vannak biztos pontok egy pap életében, amelyekhez bátran
visszamehet, e
papi hivatásomban nagyon fontos helyet kap a családi otthon. Hiszen
szüleim életét látva megtapasztaltam az igazi szeretet. Már kiskoromban is
tudatlanul megfogalmazódott bennem egy nagyon mély vágy: szeretnék
mint édesanyám. Kerestem tehát ennek a szüleimen látott szeretetet és
kellett. És bár Istennel kamasz
adtam fel a szeretet keresését. Amikor pedig elkerültem Komáromba, a
Marianum Egyházi Gimnáziumba, nem én, hanem maga a Szeretet, Jézus
talált meg engem. Jézusban megtaláltam mindazt, amit gyerekkoromtól

példája szerint, hogy én is adjak Jézusnak valamit. Jézus szeretetét
megtapasztalva nem tudtam mást adni Jézusnak, mint saját magamat.
Ezért döntöttem úgy, hogy pap akarok lenni. Ezen az úton pedig nagyon
a galántai és komáromi lelkiatyákra, a galántai hívekre.
Jelmondatomat Szent Márk evangéliumából vettem: „megáldotta,

Megáldotta: az áldás valami jónak a kívánása Isten nevében. Hálát
adok Jézusnak, hogy megáldott, amikor 10 éve megszólított és meghívott
és Magához ölelt engem. Hálát adok, hogy a legjobb jót, saját Magát
pap megáld valamit, azt a kereszt jelével teszi. Jézus rám is keresztjének
Megtörte: a Szentírásban a megtörés mindig a szenvedésre utal. Ez a
szenvedés azonban sohasem személytelen, nem véletlen, hanem mindig
szeretetének a jele. Jézus azt
akarja, hogy nap mint nap én is hagyjam magam megtöretni. Hiszen
éppen a szenvedés által válok Hozzá hasonlóvá – ha valóban követni
-, így válik Jézus útja az én utammá, az Atya akaratává.
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Odaadta: Jézus szavai, t
szó is valami nagy értékre, ajándékra vonatkozik. Nem saját személyem
és az általa megáldott, és megtört ember már nem két test, hanem egy.
Jézus egy teljesesen haszontalan és jelentéktelen eszközön keresztül akar
a világban lenni, általam akarja jelen valóvá tenni az Atya szeretetét.
Ahogyan az Atya elküldte egyszülött Fiát a világba, úgy a Fiú is odaadja
barátait a világ életért. Amíg fiatal voltam, oda mentem, ahová akartam,
de most egyedül Jézushoz akarok tartozni, és Általa másokhoz. Már nem
vagyok a magamé.
H. U. Balthasar, a XX. század egyik legnagyobb teológusa újmiséjén a
három szó kapcsolatát így fogalmazta meg: „Mivel megáldott, ezért
megtört téged. És mivel megtört, ezért odaadott.”
Kedves hívek! Kérjétek Velem együtt Urunkat, hogy tartson meg papi
életemben. Imádkozzatok velem együtt, hogy minél több embert töltsön
be az a szeretet, amit Jézusban megtaláltam. Ígérem, hogy megemlékezek
rólatok az Úr oltáránál. Kísérjük egymást imádsággal, hogy életünk
mindig egy megáldott, megtört, és odaadott élet legyen.
Kovács Pál
újmisés atya
A hála himnusza
Hála Neked, Uram, hogy végtelen jóságodban papokat adtál nekünk! Hála
Neked minden szentmiséért, amelyben papjaid szava közénk hoz Téged!
Hála Neked a kegyelmekért, amelyeket a bérmálásban, a gyónásban, a
betegek szentségében és a szentelményekben közvetítenek! Hála Neked a
akiknek segíthetünk! Hála Neked, hogy imádkoznak értünk, és hogy
imádkozhatunk értük! Hála Neked, hogy általuk vigasztalod a
Neked minden munkájukért, amellyel a Te országodat építik, és hogy
ebben osztozhatunk velük! Hála Neked minden szenvedésükért, amellyel
a Te szenvedésedben részesednek, és hogy ebben osztozhatunk velük.
Hála Neked, hogy Téged szeretnek bennünk, és hogy bennük Téged
szerethetünk! Hála N
Istendicséretükhöz társulva most és mindörökké! Ámen.
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