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JANUÁR
Immár alkalommal került megrendezésre az ökumenikus imahét,
melynek keretében a keresztények egységéért imádkoznak a hívek
különböző egyházak képviselőinek vezetésével. Templomunkban január
27-én került erre sor, melyen
hirdette az igét. Ennek az
istentiszteletnek az a különlegessége, hogy a jelenlévő hívek és lelkészek,
papok közösen éneklik a zsolozsmát.

FEBRUÁR
A téli időszak utolsó hónapjának 11. napja: A betegek világnapja.
Hagyományosan ekkor szolgáltatják ki a betegek szentségét azoknak, akik
a kegyelem állapotában vannak, és valamilyen betegségben szenvednek
és/vagy elmúltak hatvan évesek. Korábban ezt a szentséget utolsó kenetnek
hívták, tévesen. Templomunkban háromnapos lelki felkészítő elmélkedést
tartott Máté atya, József atya, majd pedig Zsolt atya.

MÁRCIUS
Szintén hagyomány már, hogy templomunk biztosítja a helyszínt az
éves nagyböjti, városi lelkigyakorlatnak. 2014-ben március 23-25. között
került erre sor, melyet dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök atya
tartott.

ÁPRILIS
Húsvét 2. vasárnapja Az Isteni Irgalmasság vasárnapja, amely 2014ben különleges esemény volt a világ keresztényei számára, hiszen Ferenc
pápa szentté avatta XXIII. János pápát és II. János Pál pápát. Ennek
apropójából szerveztünk zarándoklatot Krakkóba, hogy ott együtt vegyünk
részt lengyel testvéreinkkel az irgalmasság búcsúján.

„Minden hónap 28. napján Didák atya boldoggá avatásáért
imádkozunk az esti szentmisékben. Ilyenkor, Didák atya közbenjárását
kérve, Isten elé visszük ügyes-bajos dolgainkat, megoldhatatlannak látszó
problémáinkat.
Néhány éve április 28-a, Didák atya halálának a napja, nagyobb
hangsúlyt kap plébániánk és rendi közösségünk életében. Ezt a napot a
Tartományi Káptalanon a tartomány ünnepévé nyilvánítottuk. Általában
már előző nap megérkeznek rendházunkba a Tartomány területén szolgáló
testvérek, s gazdag programmal készülünk erre a kétnapos találkozóra,
melyben helyet kap a szabadidő hasznos eltöltése, kötetlen beszélgetés,
szervezett lelki nap, vagy konferencia valamilyen fontos témában.
2014-ben különleges volt ez a számunkra oly fontos ünnep, mert
meghívtuk a szlovák minorita testvéreket is az ünnepi szentmisére, s az azt
követő közösségi programra. Gyakran elhangzott a velük folytatott
beszélgetések során, hogy valamikor egy rendtartomány volt az a terület,
ahol most külön-külön működünk. A szolgálatunk során félre kell tenni a
politika által teremtett akadályokat, el kell felejteni az országaink között
meghúzott határokat akkor is, ha számunkra a trianoni határrendezés egy
örökké sajgó seb marad, s keresni kell az együttműködés lehetőségét.
Szlovák testvéreink mellett a szentmisén jelen volt Jacek Ciupinski
atya Rómából, illetve Orosz Atanáz görög katolikus exarcha, aki a
szentbeszédet mondta.
Didák atya személye, életműve segítséget nyújthat ebben is, hiszen
őt a határ mindkét oldalán egyformán szeretjük, s tiszteljük. Reméljük,
hogy égi közbenjárására megoldódik a megoldhatatlan, járhatóvá válik a
járhatatlan. Továbbra is forduljunk hozzá bizalommal, közbenjárását
kérve.”
Kalna Zsolt OFM Conv tartományfőnök és plébános

MÁJUS
A Szűzanya hónapja. Minden esti szentmise előtt elénekeltük a
lorettói litániát, és a különböző Mária-imákkal közbenjárását kértük
életünkre, szeretteinkre, ügyes-bajos dolgainkra.

Május 3-án evangelizációs alkalom volt templomunkban Sipos
Gyula vezetésével.
Május 25-én, vasárnap 21 gyermek vehette magához először Jézus
testét és vérét. Hosszas felkészülés után részesülhettek a szentáldozás
szentségében. Imádkozzunk értük, hogy minél gyakrabban járuljanak az Úr
asztalához, ahol egyesülhetnek az értünk kereszthalált szenvedett Jézus
Krisztussal.

JÚNIUS
Pünkösd ünnepe a bérmálkozás napja. 2014-ben, a szokásoktól
eltérően, nem az esti szentmisében, hanem a délelőtti negyed 12-es
szentmisében szolgáltatta ki dr. Dolhai Lajos atya a felnőtté válás
szentségét 11 fő számára. Reméljük, hogy aktív tagjai lesznek keresztény
közösségünknek.
2014. Úr napjának különlegessé volt, hogy velünk együtt vett részt
a szentmisén a minorita rend összes jelöltje, jelölt-magiszterükkel együtt.
Mint mindig, most is nagyon szépen voltak feldíszítve az oltárok, melyeket
egyházközségünk közösségei készítettek el.
„A III. Miskolci Regionális Irgalmasság
Konferenciát 2014. június 27-én, pénteken, Jézus
irgalmas szent szívének ünnepnapján tartottuk. Jézus
azért jött közénk, azért dobogott szentséges Szíve, hogy
irgalma által megmentsen minket az örök haláltól, és
megtanítson minket is irgalmasnak lenni. Ez ugyan is
feltétele Istenünk irgalmasságának. A konferenciánkkal
az Isten irgalmasságának mélyebb megismerését és
elfogadását, megélését akartuk hangsúlyozni, érthetővé
tenni előadások, tanúságtételek által.
Konferenciánk énekes dicsőítéssel, a Szentlélek segítségül
hívásával kezdődött, mely után Kalna Zsolt OFM Conv. plébános atya
köszöntötte a megjelent híveket, és hangsúlyozta az irgalmasság nagy
értékét, amelyet nem csak elfogadni, hanem megélni, gyakorolni is
szükséges.

A köszöntő után az első előadásban Dr. Magyar Balázs professzor
úr, pszichiáter „Az irgalmasság és a szenvedélybetegség” kapcsolatáról
szólt a jelenlevőkhöz. Mai világunkban nagy mértéket öltött a sok színben
megjelenő szenvedélybetegség, amely az embert hatalmába kerítve
megkötözötté teszi. Ezt a betegséget az ember önmaga nem tudja legyőzni.
A professzor úr életpéldákon keresztül, illetve egyéni tanúságtételével
mutatott rá, hogy a gyógyuláshoz, a szakszerű kezelés mellett szükség van
a hitre, Isten segítő szeretetének, akaratának, irgalmasságának
felismerésére, elfogadására, azaz a teljes ráhagyatkozásra. Csak Vele együtt
győzhető le ez a súlyos civilizációs betegség.
Az irgalmasságóra keretében több ima mellett elmondtuk az
Irgalmasság Rózsafűzért, mely alatt elmélkedhettünk Jézus szenvedésein,
melyeket értünk, bűnös emberekért vállalt, hogy megváltson, megmentsen
minket, hogy irgalmas szeretetéről tanúságot tegyen. Kövessük mi is
példáját, legyünk mi is irgalmasok mindazok iránt, akik téves vagy valós
elképzeléseink szerint megbántottak.
Rövid szünet és felfrissülés, valamint dicsőítő ének után Juhász
Zoltánné Aranka hitoktató egyéni tanúságtételében az Isteni Irgalmasság
általi lelki megújulás lehetőségét mutatta be. A jó Isten mindnyájunkat
egyformán szeret. De ezt a gondoskodást ráfigyeléssel, odaadással kell
észrevenni, elfogadni szeretetét, akaratát, felismerni azokat a talentumokat,
amelyet nekünk adott, hogy földi életünkben embertársaink segítésében, az
irgalmasság cselekedetei által hasznosítani, kamatoztatni tudjuk.
Katona István püspök atya „Az Isteni irgalmasság követei: Szent
Fausztina és Szent II. János Pál pápa” címmel a két szent életével mutatta
be az Isteni Irgalmasság nagyságát, annak megélését, hirdetését, az arról
szóló tanúságtétel szükségességéről, a folytonos irgalmasság gyakorlásáról.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy ez az igazi boldog élet elérésének záloga.
A két szent segítségét folyamatosan kérhetjük imáinkkal a szentek
ereklyéjét is magába foglaló irgalmasság oltárnál.
Az utolsó előadásban Dr. Seregély István érsek atya „Jézus Szíve az
irgalmasság forrása” címmel tárt elénk értékes gondolatokat. Hangsúlyozta,
hogy az esendő, bűnös ember nincs elítélve, mert a gondoskodó Isten Szent
Fia, Jézus által elküldte közénk a megváltást, az irgalmasságát, amelynek

legnagyobb példája Jézus szenvedése, kiontott vére, keresztre feszítése, a
kereszten bemutatott irgalmassága. Még azt is megengedte, hogy halála
után megnyissák szent szívét, amelyből vér és víz folyt ki: „Ó vér és víz,
mely Jézus szentséges Szívéből törtél elő, mint irgalmasságunk forrása,
bízunk Benned”.
Az előadáshoz röviden annyit szeretnék hozzátenni, hogy
szentáldozáskor az ostyában Jézus szent teste által magunkhoz vesszük az
Ő szentséges Szívét és vérét is, mely magában hordozza az Isteni
irgalmasságot, az igazi lelki békét. Ezért mi is mindig gyakoroljunk
folyamatosan irgalmasságot, hogy a csodálatos értékű szent ostyát méltó
módon vegyük magunkhoz.
Az előadások után elimádkoztuk a Jézus Szíve litániát, majd a
Seregély István érsek atya által bemutatott ünnepi szentmisével zártuk az
irgalmasság ünneplését szolgáló konferenciát, amelyen 200-250 hívő vett
részt.
Továbbra is feladatunk az Isteni Irgalmasság hirdetése, a minél
nagyobb körben való megismertetése. Szeretnénk megfelelni Zajac püspök
szavainak, hogy templomunk az irgalmasság miskolci kegyhelye
ténylegesen kis Lagiewnikinek legyen, és Ferenc pápával együtt valljuk:
’Soha ne fáradjatok el abban, hogy irgalmasok legyetek!’”
Dr. Takács János, a képviselőtestület világi elnöke

JÚLIUS
A tavalyi évben másodszor szerveztünk egyházközségünk
gyermekei számára napközis- és bentlakásos tábort. Az együtt töltött 1-1
hét alatt a fiatalok különböző programokon vehettek részt, melyeket
hitoktatóink szerveztek számukra.
Ha nyár, akkor esküvő. Templomunkban 15 pár kötött szentségi
házasságot a tavalyi évben.
2014 nyarán Huszka György testvér Aradra, Kádár Pál testvér pedig
Szegedre került, ahonnan Aszalós Sándor diakónus testvér érkezett
Miskolcra.

AUGUSZTUS
A hónap 1. és 2. napján ünnepeljük Portiunkulát, vagyis az
Angyalos Boldogasszonyt, az Assisiben lévő kis kápolna ünnepét.
Hagyományosan erre a két napra hívjuk városunk egyházközségeit
szentségimádásra, melyet szentmise követ. 2014-ben Szalkai Zoltán József
atya tartotta a szentbeszédeket, aki felvételét kérte a Minorita Rendbe, s
jelenleg a próbaidejét tölti, bekapcsolódva a közösségi életbe, a rendi és
plébániai feladatok végzésébe.
Templomunk nagybúcsúja előtt, 3 napon keresztül, Varga
Kapisztrán OFM atya tartott lelkigyakorlatos elmélkedéseket.
Nagyboldogasszony ünnepén pedig Majnek Antal munkácsi megyéspüspök
atya mutatta be a szentmisét.

SZEPTEMBER
Szeptember 13-án Márianosztrára szerveztünk zarándoklatot.
Meghallva ennek a településnek a nevét, sokaknak az ott lévő börtön jut az
eszébe. Ám nemcsak erről nevezetes, hanem a templomáról is, ahol…

OKTÓBER
Őszi hónapunk elején, 3-án és 4-én van a
minorita rend alapítójának, Assisi Szent
Ferencnek az ünnepe. Ez az esemény különösen
fontos egyházközségünk számára. Az ünneplés
a Ferences Világi Rend imaórájával kezdődik,
melyet szentmise követ, ami után kerül sor a
Tranzitusra, vagyis Szent Ferenc elszenderülésének a felelevenítésére. A
templom teljes sötétségbe borul, csak a mécsesek égnek. Ferences dalokat
éneklünk, és …
Október 17-én templomunkba érkezett Mátraverebély-szentkúti
Mária kegyszobra. Kora délutántól késő estig érkeztek a hívek, hogy
láthassák a szobrot és imádkozzanak előtte. Szentmisét mutatott be Kálmán
Peregrin atya, Kalna Zsolt OFM Conv atya és Palánki Ferenc püspök atya.
Közben rózsafüzért imádkoztunk, ...

A tavalyi évben ünnepelte megjelenésének 25. évfordulóját az Új
Misszió katolikus havilap. Ennek apropójából mutatott be szentmisét
templomunkban dr. Ternyák Csaba érsek atya október 18-án, melyen,
többek között, jelen volt dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek atya,
Katona István püspök atya és Palánki Ferenc püspök atya is.

NOVEMBER
Abban a kivételes helyzetbe kerültünk november 14-én, hogy
templomunkba is felállításra került a Világ Ifjúsági Találkozó keresztje és a
hozzá tartozó Mária-ikon. Zenés dicsőítéssel köszöntöttük a keresztet, majd
imaóra következett.
Az Éltető Lélek Alapítvány segítségével jelent meg „A MISKOLCI
MINORITA TEMPLOM” című album, amely bemutatja templomunkat, s
annak építtetőjét, Kelemen Didák atyát. A szép, igényes kiadvánnyal
november 16-án, a hagyományos Szent Erzsébet napi jótékonysági est
keretében ismerkedtünk meg.
„A minorita templomról elkészült album - ami jelentése szerint
emlékkönyv, évkönyv, fényképkönyv, bemutató könyv - a szó jelentésétől
többet nyújt. A templom művészeti értékei, látványosságai mellett felhívja
a figyelmet Isten igéjének hirdetésére, azt itt működő közösségek
lelkiségére is. A templomépület Miskolc egyik legimpozánsabb barokk
épülete. Kelemen Didák tartományfőnök kezdeményezésére 1735-ben
épült. A templom és a rendház Miskolc belvárosának emblematikus
épületegyüttese. A kiadványban a Minorita templom és rendház építészetés művészettörténetét, vallási és művészeti értékeit, a kápolnákat, oltárokat
- közte a legutóbb készült - Isteni Irgalmasság Oltár létesítését,
berendezéseit ismertetjük meg. Ez az Oltár különösen kedves az
egyházközösség tagjai számára.
Ide járó hívőként is meglepő az a szépség, ami az Albumban
bemutatott fotókon láthatunk. Az apró részletekre még a gyakorlott szem
sem figyel oda mindig, nem keresi a szimbólumok tartalmát. A Minorita
Nagyboldogasszony templomról készített albumból megismerheti az olvasó
az alapító Kelemen Didák atya rendkívüli áldozatos életét, aki évtizedeken
keresztül szolgált Miskolcon, templomok és iskolák alapítója. Számos

legenda övezi szolgálatát és már életében is szent emberként tisztelték.
Erkölcsi nagyságát életpéldája mutatja, hogy évszázadok óta töretlenül él
kultusza. Érdemei ellenére mai napig is húzódik boldoggá avatási ügye.
A Miskolci Minorita templom építéstörténetének, berendezéseinek
művészi bemutatása történelmi bepillantást enged Kelemen Didák korába,
esztétikai értékeivel gazdagítja személyiségünket és hozzájárul lelki
életünk megerősödéséhez. Ezek mellett gazdasági erőt, turisztikai vonzerőt
jelenthet Miskolc város részére is. És nem utolsó sorban építőköve lehet
Kelemen Didák boldoggá avatásának.
A könyv kiadója a Minorita templom működéséhez kacsolódó,
immár 20 éve működő Éltető Lélek Alapítvány. Szerkesztője: Dr. Várhelyi
Krisztina az alapítvány kuratóriumának elnöke. A könyv szerzői: Kalna
Zsolt OFM Conv tartományfőnök plébános, Dr. Bogan Adamczyk OFM
Conv volt plébános atya, Dr. Takács János, Szunyogh László, Dr. Tisza
Tamás, Dr. Várhelyi Krisztina és közreműködtek még Molnár György és
Sárközy Sebestyén kuratóriumi tagok.
A művészi igényességgel elkészített fotókat Takács József
készítette, a tördelést Borkúti Eszter végezte, a kivitelezés Czikorá Ágnest,
a nyomtatás a debreceni Kapitális Nyomdát dicséri. Mindannyian sok
munkával, művészi igényességgel, gondossággal és nagy szeretettel
végezték ezt a nemes szolgálatot. Már eddig is nagyon sok elismerést
kapott a Miskolci Minorita Templom c. könyv.
A megjelenést támogatta: Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Polgármesteri Mecénás Alap, Molnár Péter a
Választókerületi Alapból, a Polgári Magyarországért Alapítvány, valamint
a Magyar a Magyarért Alapítvány. Hálás köszönet minden adományért.
A támogatók között nincs feltüntetve – sajnos - Dr. Zsiga Marcell
neve, akinek támogatása nélkül nem jelenhetett volna meg ez a szép
alkotás. Ezért neki külön is megköszönjük a segítő közreműködését.”
Dr. Várhelyi Krisztina
az Éltető Lélek Alapítvány kuratóriumának elnöke, képviselőtestületi tag

DECEMBER
A tavalyi évben járt le az egyházközösségek képviselőtestületének
megbízatása. Ebben a hónapban került sor az új tagok jelölésére,
kiválasztására és kinevezésére. A következő 20 fő tett esküt a következő 5
évre: …
Az advent sem múlt el lelkigyakorlat nélkül. December 19-21.
között Vizi András pálos atya segítségével készülhettünk fel Jézus
születésének méltó ünneplésére.
December 21-én, a betlehemi láng fogadásához kapcsolódóan került
sor Gál Halász Anna Kelemen Didák atyáról szóló regényének
bemutatására. A könyv címe: Az iskolák atyja.
Szintén Kelemen Didák atyáról írt doktori értekezést Bogdan
Adamczyk OFM Conv atya, aki december 28-án az esti szentmise után
mutatta be ezt a munkát a híveknek.
Az év utolsó napján, az este bemutatott szentmisében Zsolt atya
számolt be mindezek mellett még arról is, hogy a pasztorációs feladatok
végzésében segítségünkre van Skublics Máté atya, a Neokatekumenális
Közösség lelkésze. Azt is elmondta, hogy plébániánkon 9 közösség
működik, akik imáik mellett sokat segítenek munkáikkal is. További
statisztikai adatokat is hallhattunk: 40 gyermek részesült a keresztség
szentségében és 64 embert kísértünk utolsó útjára. A plébániának 626. 582
Ft-ja volt év végén. Ezen kívül a templomfelújításra 3.737.505 Ft áll
rendelkezésre.
A plébániai beszámoló után a rendi következett. „Jelenleg 5
rendházban élünk Tartományunk területén. Minden kolostorhoz tartozik
pasztorációs feladatot ellátó templom is. Magyarország határain belül
Miskolcon és Szegeden, a mai Románia területén pedig Aradon,
Nagybányán és Avasfelsőfalun vannak házaink. A miskolci és az aradi
házhoz egy-egy szegénykonyha is kapcsolódik, melyekben hétfőtől
péntekig 100-100 embernek biztosítunk ebédet. Fenntartunk egy
középiskolai fiúkollégiumot (Miskolc, 64 fő), és egy középiskolai
lánykollégiumot (Eger, 148 fő).

Jelenleg Miskolcon 3, Aradon 4, Szegeden 2, Nagybányán 2,
Avasfelsőfalun 2 testvér működik.
Szerzetesnövendékeink Olaszországban tanulnak. Egy kispapunk
ősszel kezdte a második évet Assisiben a teológián. Két novíciusunk
Padovában készül az első fogadalomra, s egy jelöltünk van, aki Brescia-ban
tölti a második évét a jelöltségnek, hogy ősszel ő is elkezdhesse a
noviciátust. Kérjük a kedves testvéreket, hogy imáikkal-ahogy eddig is
tették-továbbra is kísérjék életünket!”
Kalna Zsolt OFM Conv tartományfőnök és plébános
Győri Mária Ilona: Szeretteimhez
Mit adhatnék a magaméból
Istent, Imát, Igézetet,
pár jól irányzott és
célhoz illő, épp most talált
idézetet.
Most messze vagytok
s nem tudhatom mi az igaz, s mi nem,
kérem Istent hogy áldjon meg,
tilosban-e, vagy sem.
Ha tudnátok, hogy néha a csend is
ér annyit mint a szó,
magatoktól is akarnátok, hogy
elérjen, ami jó.
1998. január 5.
Kiadja: a miskolci Minorita Egyházközség
H-3525 Miskolc, Hősök tere 5.
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