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Események egyházközségünk életében az elmúlt időszakban

2015. január 18-25. között rendezték meg az
ökumenikus imahetet a keresztények egységéért.
Templomunkban a záró istentisztelet került megrendezésre,
amelyen Csomós József, a Tiszáninneni Református
Egyházkerület püspöke hirdetett igét.
Február 11-e a Lourdes-i Szűz Mária megjelenésének
ünnepnapja. Ezt a napot megelőzően kilencedet imádkoztunk.
„Hozzád folyamodunk lourdes‐i Miasszonyunk,
szeplőtelen Szűz Mária, nagy szükségünk és szorongattatásunk
idején. Te jól tudod, milyen veszedelmek környékeznek minket
minden oldalról. Nagy bizalommal fordulunk tehát hozzád és
kérjük a te segítségedet és oltalmadat. Eszközöld ki számunkra a
kegyelmet, hogy az evilági javakat megvessük, s azután törekedjünk, ami lelkünk
üdvét szolgálja. Különösen légy segítségünkre szükségünkben, amiért most
folyamodunk hozzád. Ámen”
(részlet a Lourdes-i kilenced imafüzetből)
Az ünnep mellett ez a nap „A betegek világnapja” is. Az esti
szentmisében volt lehetőség a betegek szentségének felvételére.
Egyházközségünk tagjai közül hetvenen éltek is ezzel a lehetőséggel, akik az
előző napokon készülhettek fel a szentség vételére Máté atya és József atya
prédikációi által.
Az idei városi nagyböjti lelkigyakorlatra február 22-24. között került
sor templomunkban, amelyet Snell György, esztergom–budapesti
segédpüspök atya, a Szent István Bazilika plébánosa tartott.

Ki kicsoda? Egyházközségünkben

Aszalos Sándor OFM Conv. testvér tavaly került plébániánkra. Ő
mutatkozik most be.
„1970-ben születtem Marosvásárhelyen, vallásos családban.
Édesapám szobafestő volt, édesanyám konzervgyári munkásnő. Hárman
vagyunk testvérek, van még két húgom. Iskoláimat szülővárosomban
végeztem. 1989-ben érettségiztem az építőipari szakközépiskolában. Érettségi
után a Marosvásárhelyi Vegyi Kombinátban találtam munkát, ahonnan 1990ben besoroztak Gyulafehérvárra katonának. 1 év múlva szereltem le a katonai
szolgálatból. A régi munkahelyemre kerültem vissza, ahol összesen 10 évet
dolgoztam. Ez idő alatt elvégeztem a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán
a hitoktatói képzést levelező tagozaton.
Mint említettem, vallásos családba születtem és nőttem fel, így
rendszeresen jártam templomba, ahol ministráltam is. Hívást éreztem a
komolyabb Istennel való kapcsolatra, míg végül 1998-ban jelentkeztem a
Minorita Rendbe. Marosvásárhelyen volt két idős minorita atya, Mezei Tibor
és Bányász József atyák, akik beszéltek nekem a Rendről és lelkiségéről. Így
jöttem Miskolcra, hogy jobban megismerjem a Rendet. Innen kerültem
Szegedre jelöltnek, majd Aradra noviciátusba, ami után Eger, Szeged és
végül Miskolc következett. 2006. szeptember 8-án tettem örökfogadalmat
Aradon, és 2012. április 21-én Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök atya
szentelt állandó diákónussá.”
„Először tedd azt, ami szükséges,
azután azt, ami lehetséges,
és máris megteszed a lehetetlent.”
Assisi Szent Ferenc

Egy magyar kispap Tarawa szigetén
Első rész: előzmények
„Nem tudom, hogy én voltam-e az első magyar Tarawa szigetén, de
nincs tudomásom másról. Az egész úgy kezdődött, hogy az amerikai New
Jersey államban található newarki missziós szemináriumból, tanulmányaim
részeként, három évre egy misszionárius csoporthoz küldtek, hogy velük
együtt dolgozzak. Ez lehetett volna bárhol az Egyesült Államokban, de akkor,
2002 októberében éppen a Hawaii szigeteken dolgozó csoportnak volt
szüksége segítségre, tehát hozzájuk csatlakoztam. Érkezésem után néhány
héttel a pap, aki a csoportot vezette, a máltai születésű karmelita Piju atya,
szólt, hogy nemsokára Nauruba kell mennünk az ottani megyéspüspök
meghívására. Ez egy tévedés volt a részéről, mert a szóban forgó
egyházmegyét Tarawa és Nauru Egyházmegyének hívják, és ő csak a Nauru
részre emlékezett. A megyéspüspök valójában Tarawa szigetére hívott meg
minket. Mint később megtudtuk, Tarawa a Kiribati nevű ország egyik szigete,
míg Nauru egy önálló szigetország és a két ország egy egyházmegyébe
tartozik. Nauruba azóta sem jutottam el.
A meghívás úgy történt, hogy a
Tarawa-Nauru
Egyházmegye
megyéspüspöke, Paul Mea Kaiuea, részt vett
egy ázsiai püspökök részére szervezett
nemzetközi találkozón a malajziai, Kota
Kinabaluban,
ahol
megismerte
a
Neokatekumenális Utat, és kérte az ott szintén jelenlévő Piju atyát, hogy
mutassa be azt papjainak az ő egyházmegyéjében. Így történt, hogy amikor
Tarawába utaztunk, még név szerint sem tudtuk, hogy hova megyünk, mert
azt hittük, hogy Nauruba tartunk. Számomra ez nem jelentett nagy
különbséget, mert még egyik helyről sem hallottam soha azelőtt, de azért
érdekes, hogy amikor először olyan helyre mentem életemben, amiről még
csak a leghalványabb elképzelésem sem volt, akkor úgy hozta a sors, hogy
még a nevét se tudjam a helynek. A későbbiekben kiderült, hogy a névvel
együtt sok minden másról is tudatlanok voltunk az ottani élettel
kapcsolatban.” (folyt. köv.)
Skublics Máté atya

Meghívó
A Nagyboldogasszony plébánia és az Éltető Lélek Alapítvány
ünnepi műsort rendez az Alapítvány 20 éves jubileuma alkalmából
2015. március 20-án, pénteken 16 órai kezdettel
a Minorita templomban.
A műsor fővédnöke és beszédet mond Jókai Anna, a Nemzet Művésze,
kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas író- és költőnő.
Védnökei és köszöntőt mondanak:
Dr. Kriza Ákos Miskolc város polgármestere
és Kalna Zsolt OFM Conv. tartományfőnök.
Közreműködnek: Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
érdemes művész,
valamint Csáti-Ersók Károly, Dr. Hortai Rita, Kardos Katalin,
Dr. Takács János, Dr. Várhelyi Krisztina
Nagyböjti bűnbánati ájtatosságok
Hétfőnként 1730 órától a Szent Ferenc Kórus részvételével
Corda pia ferences ájtatosság.
Szerdán és pénteken 17 órától keresztút.
A pénteki keresztúti ájtatosságot
a szentségimádási óra keretében fogjuk végezni
az Oltáriszentség előtt.
(Az értesítőben megjelenő képek forrása: google.hu)
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