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képviselőtestület tag és hitoktató bemutatkozása következik:
Kaposvárott születtem 1955. július 31-én.
Kilenc éves voltam, amikor édesapám meghalt,
ekkor költöztünk Miskolcra. 18 évesen
megismerkedtem a férjemmel, Juhász Zoltánnal,
akivel ez év júliusában ünnepeljük a 39. házassági
évfordulónkat. Két gyermekünk született: Péter
(1977) és Adrienn (1978).
Otthon hitbéli nevelésben nem részesültem, s talán emiatt, feltámadt
bennem a szellemi, lelki dolgok iránti igény. Kapcsolatba kerültem az ezotériával
és az okkultizmussal, de később egy ismerősöm által eljutottam egy paphoz, aki
megismertette velem a keresztény hitet és a Szentírást. Néhány hónap után úgy
döntöttem, Krisztust akarom követni, hozzá akarok tartozni, az ő tanítványa
akarok lenni. Életem legjobb döntése volt. Miután részesültem a szentségekben,
felvételiztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, hogy
alaposan megismerjem a katolikus keresztény hitet és az Egyház tanítását.
1997-ben a Hősök terén mutattuk be először az azóta több hazai és
külföldi előadást is megért, Bűneid bocsánatot nyernek című rockoperát, melyet
férjemmel írtunk. 2000 óta tanítok hittant iskolában és itt a plébánián is. Tíz éve
tagja vagyok a Főegyházmegyei Hitoktatási Bizottságnak, azon kívül a miskolci
és környéki hitoktatók területi koordinátoraként is működöm. 2007-ben Dr.
Ternyák Csaba érsek úrtól a hitoktatók közül elsőként megkaptam a „Pro
magnanimitate Tua” kitüntetést. Időközben újra fölfedeztem gyermekkoromban
is jelentkező írói vénámat, és mára tíz könyvem, valamint sok-sok prózai írásom,
versem jelent meg különböző folyóiratokban, antológiákban.
Nagyon szeretem a Minorita Templomot, számtalan meghatározó élmény
köt ide, szinte második otthonomnak tekintem. Annak idején, amikor Ernő atya
meghívott, hogy tanítsak itt hittant, nem hittem volna, hogy ennyi szolgálattal
halmoz el az Úr, és amit nagyon megtisztelőnek tartok, hogy már másodszor
kaptam bizalmat a Plébánia képviselőtestületébe. Megtérésemkor nagyon szíven
talált egy jézusi mondat, melyet ma is életem vezérfonalának tekintek:
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra
rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és
gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek.” (Jn 15,16)

Templomi etikett (1. rész)
Azért megyünk a templomba, hogy az Úrral találkozzunk. Az Úr
irányába kezdeményezett beszélgetésekhez semmilyen segédberendezésre nincs
szükség, ezért még a templomba való belépés előtt(!) kapcsoljuk ki
mobiltelefonunkat. Isten itt más csatornákon üzen!
A küszöböt átlépve a szenteltvíztartónál meghinthetjük magunkat
szenteltvízzel, és keresztet vetünk. Így köszöntjük Jézust az Oltáriszentségben: a
tabernákulum felé fordulva - melyet a piros lámpa fénye jelez - hajtsunk térdet.
Más vallású, vagy idősebb, nehezen mozgó testvéreink fejhajtással forduljanak
az Úr felé. Férfiak, fiúk fedetlen fővel lépjenek be a templomba.
Egy találkozóról elkésni tiszteletlenség. Ha előbb érkezünk, nagyobb
eséllyel tudunk lélekben felkészülni a szentmisére és találunk ülőhelyet is.
Legyünk tekintettel másokra: ne a pad szélére üljünk, hanem érkezési sorrendben
töltsük fel a sorokat.
A templomba belépve öröm ismerős arcokat látni, ilyenkor azonban csak
diszkréten köszöntsük egymást. Ha feltétlenül szükséges valamit
megmondanunk valakinek, menjünk oda hozzá, és halkan, suttogva közöljük
vele mondandónkat.
A szentmise közösségünk ünnepe. Kapcsolódjunk be úgy, hogy érthetően
mondjuk a válaszokat, és együtt énekelünk. Törekedjünk arra, hogy a szövegek
(énekek) egyszerre, egyöntetűen hangozzanak! Ha valakinek az énektehetsége
kisebb, énekeljen halkabban, de csatlakozzon a közösség hangjához.
Ünnepi lakomára jövünk, ezért nagyon kívánatos, hogy az alkalomnak és
a helynek megfelelő ruhában érkezzünk: a szakadt farmer, a viseltes póló nem
ünnepi viselet. Nem illik sem az alkalomhoz, sem a helyhez a fedetlenül hagyott
has, a mélyen dekoltált póló, a túl rövid miniszoknya, a strandpapucs, a
rövidnadrág; férfiak esetében az atlétatrikó, a mélyen kigombolva hagyott ing.
A testtartásunkkal is fejezzük ki tiszteletünket. A keresztbe tett, vagy a
messzire előre kinyújtott láb nem a helyhez illő. Ha állunk, ne imbolyogjunk, ne
álljunk fél lábon. A zsebre dugott kéz sem erősíti elmélyülésünket, áhítatunkat.

Kereszteltek
Az elmúlt hónapokban a következő gyermekek váltak tagjává az
Egyháznak a keresztség szentsége által:
Bócz Melitta (Szilvia), Turkovics István, Turkovics Ibolya Katalin,
Ferencz Botond, Veres Martin, Nagy Antal Kán, Szovák Sebestyén, Deák
Dávid, Livo Lóránd, Szabó Bió Hanna.
Házasultak
A házasság szentsége az egyetlen olyan szentség, amelyet nem
egyházi személy szolgáltat ki. Ezt a vőlegény és a menyasszony teszi meg az
egyház képviselője, valamint két tanú előtt. A házasság lényegi sajátossága:
az egység és a felbonthatatlanság.
Április és május hónapban a következő párok kötöttek szentségi
házasságot templomunkban:
Béres Bence – Arlett Nóra; Talárovics László – Timkó Zsuzsanna;
Felhő Csaba – Petőfi Zsuzsa; Cservák Ferenc – Molnár Eszter;
Tóth Róbert – Horváth Orsolya; Füvesi Viktor – Polyák Eszter;
Kocsis Szilárd Miklós – Zielem Rita Ilona
„Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek
teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a
feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két
test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza
szét.” (Mt 19,4-6)
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Események egyházközségünk életében az elmúlt időszakban

Május 10-én, vasárnap templomunkban került sor a XXVI. Miskolci
Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál záróhangversenyére. Színvonalas
produkcióknak lehettek fültanúi mindazok, akik eljöttek a koncertre.
Május 17-én, vasárnap, Urunk mennybemenetelének ünnepén, a
diákmise keretében 24 gyermek részesült az elsőáldozásban.
Babcsány Gergely, Bagyal Blanka Márta, Bódig Lili, Csontos
Csenge, Csoma Dávid, Gergely Lili, Gyüker Gréta Pálma, Havasi Bence,
Horváth Bryan, Kiss Evelin, Kuru Marcell, Lóczi Laura, Medve Kristóf,
Pinczés Botond, Sándor Lilla, Simon Zsuzsanna, Sós Rafael, Sulyok
Dorina, Takács Árpád Dávid, Takács Lili, Técsi Patrícia, Tóthfalusi
Rebeka, Tulipán Bence, Újj Léda

