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Események egyházközségünk életében
az elmúlt időszakban

„Húsvéthoz közeledvén érzékelhetően megélénkül a plébánián az élet.
2015. március 15-én, Nagyböjt 4. vasárnapján a 11:15 órai szentmise
résztvevőit meglepetésként érhette a homíliát követő, szokatlan
eseménysorozat. Plébániánkon néhány éve megkezdtük a szentségek vételére
jelentkező felnőttek katekumenátus-rendszerű bevezetését a keresztény
életformába. Ennek az Ősegyházban kialakított folyamatnak részei a
különböző rítusok (ünnepi alkalmak), melyek segítik a hitjelölteket
mélyebben megérteni a kereszténység lényegét (dinamikus, cselekvő
életforma), megélni a Krisztussal és az Egyházzal való élő, szoros, személyes
kapcsolatot.
Ilyen rítus (befogadás, kiválasztás és a kereszt átadása) részesei
lehettek a hívek a szentmisén. A hitjelöltek közül egy a keresztség és az
Eukarisztia vételére, további hárman pedig az Eukarisztia vételére lettek
kiválasztva. Kijelentették, hogy követni akarják Krisztust, s erre a
kijelentésükre válaszul megkapták a kereszt jelét. Ők húsvét éjszakáján, a
nagyszombati liturgia keretében részesülhetnek majd a szentségekben.
Fogadjuk szeretettel a plébániánkon példamutató szorgalommal, hittel
és odaadással készülő katekumeneket: Adriányi Csaba, Hoppa Sándor,
Kalotai Zsolt, Mohácsi Eszter, Subert Balázs, Szilágyi Lili, Szilágyiné Pisztró
Marianna.”
Juhász Zoltánné, Aranka felkészítő katekéta
2015. március 20-án, pénteken 16 órától „Nagyböjti elmélkedésre és a
20 éves Éltető Lélek Alapítvány jubileumi megemlékezésére” került sor
templomunkban. A műsor fővédnöke Jókai Anna, a Nemzet Művésze,
Kossuth-díjas író volt, aki nagyböjti gondolatait is megosztotta a
jelenlévőkkel. Koncertet adott Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
Érdemes Művész, valamint az Éltető Lélek Irodalmi Kör műsorát is
meghallgathattuk. (folytatás a 4. oldalon)

Ki kicsoda? Egyházközségünkben
Szalkai Z. József atya bemutatkozása következik:
„1973. november 25-én születtem Egerben. Gyermekkoromban
szüleimmel Egerbaktán éltem, ott nőttem föl, ott voltam elsőáldozó,
bérmálkozó, az egerbaktai templomban ministráltam és ott halottam meg a jó
Isten hívóhangját.
Általános és középiskolai tanulmányaimat Egerben végezetem. Az
utóbbit az Egri Mezőgazdasági Szakközépiskolában, ahol általános kertész
szakmát szereztem. 1995-ben beléptem Szent Ferenc Kistestvérei
szerzetesközösségbe, melynek 18 évig voltam tagja. A noviciátus elvégzése
után az Egri Hittudományi Főiskolán tanultam, melyet 5 évre a közösség
szolgálatának szentelve megszakítottam. Ez idő alatt mérlegképes könyvelői
képesítést szereztem, majd 14 évig könyveltem, illetve a plébániai és a
szerzetesközösség adminisztrációs munkáit végeztem.
2007-ben
szenteltek
pappá.
Papi
jelmondatomat
János
evangéliumából választottam: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint
ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13). A papszentelés után 6 évig, 20072013 között a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában voltam
iskolalelkész, és ezzel párhuzamosan 3 évig bükkszentlászlói plébános.
2013 tavaszán született meg az elhatározás bennem, hogy kérjem
átlépésemet a Minorita Rendbe, amely csak 2014. augusztus 1-jével valósult
meg, mivel dr. Ternyák Csaba egri érsek atya 2013 augusztusában 1 évre a
mezőkövesdi Jézus Szíve plébániára helyezett.
Megragadva a lehetőséget, szeretném megköszöni a kedves
testvéreknek a szeretetteljes fogadtatást, és a sok kedves gesztust, melyet
irányomban mutattak.”

Egy magyar kispap Tarawa szigetén
Második rész: Majuro
„Az első korall atoll, amit életemben láttam Majuro (ejtsd: medzsro)
volt. Tarawa szigetétől hat-hétszáz km-rel északra fekszik és a Marshall
szigetek fővárosa. Itt kellett átszállnom a hetente háromszor közlekedő,
úgynevezett “island hopper” járatról a Marshall szigetek légitársaságának
kilenc személyes propelleres gépére, ami viszont hetente csak egyszer járt
Majuróból Tarawába.
Ahogy a repülő ereszkedni kezdett,
kinéztem az ablakon és megláttam egy keskeny
földnyelvet. Az óceán színe káprázatos türkiz
volt körülötte. Ez nagyon szép, gondoltam.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen a sziget többi része. Ahogy a gép leszálláshoz
közelített, hitetlenkedve észrevettem, hogy nincs többi rész, az volt a sziget.
A leszállópálya alig fért el rajta. Az egész sziget olyan, mint a miskolci 1-es
villamospálya, csak az utca két oldalán levő házak mögé a Csendes-óceánt
kell képzelni. Az atoll egy lagúnát majdnem teljesen körbezáró földcsík,
átlagosan 200 m szélességű és 40 km hosszú. A megdöbbentő tény, hogy 30
ezren élnek rajta. Eltévedni lehetetlen, mert csak egy út van, a két oldalán
kunyhókkal, viskókkal és néhány beton házzal is. A talaj korall törmelékből
van és nagyon kevés növény él meg rajta. Édesvizű folyó, tó vagy forrás nem
létezik, csak az eső összegyűjtésével lehet az ivóvizet biztosítani. Az egész
szigetet jellegzetes óceániai sziget szag járja át, ami nem bűz, de illatnak sem
hívnám: amolyan sziget szag.
Két napot töltöttem a helyi plébánián a csatlakozó járatra várva. A
párás meleg elviselhetetlennek tűnt először. A végtagjaimon éjszaka
jelentkező heves viszkető érzést is a hőségnek tulajdonítottam, míg rá nem
jöttem, hogy az óceániai szúnyogokat nem lehet hallani, és mivel egyszerre
legalább tízen szívták a véremet, nem a megszokott szúnyogcsípés érzést
keltette. Mondanom sem kell, azon morfondíroztam, hogy hogyan fogok egy
ilyen helyen ennél a két napnál több időt kibírni..., és akkor, első látogatásunk
alkalmával, csak egy hétre mentünk.” (folyt. köv.)
Skublics Máté atya

(folytatás az 1. oldalról)
Köszöntőt mondott Kalna Zsolt OFM Conv. tartományfőnök és
plébános, valamint Pelczné Dr. Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke.
Jelen voltak az István Nádor borlovagrend tagjai is.
Az Éltető Lélek Alapítványt Kartal Ernő minorita szerzetes atya
alapította 1995-ben. Az Ő szellemi örökségét folytatva a keresztény
értékrendet képviseli és a magyarság összetartozását szolgálja. Adományok
gyűjtésével és jótékonysági műsorok rendezésével segítette a Minorita
templom felújítását, az Isteni Irgalmasság Oltár létesítését. 3 könyvet
jelentetett meg. Az Alapítvány keretei között jött létre az Irodalmi Kör, amely
Magyarországon és a határon túl is egyházi és hazafias zenés irodalmi
műsorokat tolmácsol evangelizációs céllal.
Nagyheti események templomunkban:
április 2. nagycsütörtök de. 9 óra: zsolozsma
17 óra: lamentáció
18 óra: szentmise az utolsó vacsora emlékére
április 3. nagypéntek de. 9 óra: zsolozsma
17 óra: lamentáció
18 óra: megemlékezés az Úr Jézus kereszthaláláról
április 4. nagyszombat de. 9 óra: zsolozsma
19 óra: lamentáció
20 óra: feltámadási szentmise és körmenet
április 5. húsvétvasárnap
a 7 és 8 órai szentmisék után húsvéti eledelek megáldása
április 6. húsvéthétfő
a 9:30 órai szentmise ELMARAD
Kiadja: a miskolci Minorita Egyházközség
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