
ECCLESIA
az érsekújvári magyar katolikus közösség lapja

 2015. 2. évfolyam, 2.szám
Július – augusztus

Áldás hava – Új kenyér hava

„Virágok lélegzésével, kalászok könnyével, madarak reggeli énekével, fölszálló 

füst ezüstfátyolával én is fölemelem Hozzád lelkem szavát, én Uram, Istenem, 

Akinek keze etölt mindeneket z Ő áldásáv l, Akit köszönt  úz virágok léleg-

zése,  föld páráj ,  pityp l ttyok vetése, Akit illet itt minden di séret és di ső-

ség, Akinek láth t tl n keze  ig zg tt   úz szál t ttól kezdve, hogy kizöldült 
 m g  föld meleg szívén, Aki vigyázott rá, hogy kősziklár  ne hulljon  m g, 

hogy z ég m d r i ki ne szedjék, hogy  mezők v d füvei el ne egyék-igyák 
előle  n p világát és z egek h rm tát.
Egész esztendőn keresztül szüntelen m g szt l Téged z em eri szív Kelettől 
Nyug tig,  n ptám dttól n páldoztáig, mert mikor egyik szögleté en r tn k, 
a másikban vetnek a földnek, s egyszerre készítesz magadnak dicséretet az eke-

v s nyikorgásá ól és  k sz  pengésé ől,  m gvető verejtéké ől, kitől fog nt 
 föld méhe, és z ny  örömkönnyé ől, mely ráperdült z új kenyérre, mikor 
z első k r jt szegi előle gyermekének.”

Móra Ferenc: Himnusz a búzamezőn (részlet)

■ László Dániel képkiállítás   Mári  Útról, Szőgyén, július 2-12.

■ Érsekújvári Nyári Lelkigy korl t, Érsekújvár, július 8-12.

■ Közösségi hétvége  B l tonnál, Kápt l nfüred, július 10-12.

■ 1. zo or lj i z rándokl t, Kármelhegyi Boldog sszony ., Kist pol sány, július 18.

■ Por inkul , Angy los Boldog sszony ú sú, Érsekújvár, ugusztus 1.

■ A Czu zor Gergely serkész s p t nyári tá orozás , Leléd, ugusztus 8-16.

■ Szent István Ünnepe, Érsekújvár, ugusztus 20.

■ Ku ovi s Konrád Atyár  emlékezünk, Érsekújvár, ugusztus 29.

Az égről legurult  n p,
lzs mos, ill tos szél tám dt.

Jézus,  mennyei Atyán k.

A fák lom j  oly súlyt l n
ring z lkonyi sugár n.

feléd zeng  lelkünk kitárt n.

köd lepi el z zúr völgyet.
Te v gy z Örök Szeretet,

és ösvényeid tündökölnek.

A fény még utolsót kiált.
Áldott Aty , Fiú, Szentlélek,

 mindenség di sőít Téged.



Mészáros Réka: 
Lelki megújulás az érsekújvári nyári lelkigyakorlatokon
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Az érsekújvári plé áni  
mellett működő Ignis Pol-
gári Társulás 2007- en 

l kult meg zz l  szán-

dékk l, hogy hozzájáruljon 
z ev ngélium terjesztésé-

hez, keresztény k tolikus 
értékeink megőrzéséhez 
és tová dásához. Létre-

jötte és tevékenysége szo-

rosan összefügg a nyári 

lelkigy korl tokk l. 
A lelkigyakorlatozók kor-

osztály  vegyes. Fi t lok 
és idősek egy ránt részt 
szokt k venni. 
Az első év en z Indiá-

ból származó, Afrikában 

tevékenykedő, Páli Szent 
Vince kongregációjához 

t rtozó Joseph K. Bill atya, 

m jd miután Isten m gá-

hoz szólította, kinevezett 

utód , S ji V dd kemury 
Georg - Anthony atya 

tartott gyógyító lelkigya-

korlatokat, illetve misszi-

ós napokat néhány éven 

keresztül. H tározottsá-

gukk l, nyitottságukk l, 
őszinte érdeklődésükkel, 
hiteles t núságtételükkel 
és fár dh t tl n munká-

jukk l sok k t vezettek 
őszinte megtérésre. T v ly 

z ngli i szárm zású Re-

gina Collins misszionári-

us szerzetesnővér eszélt 
Isten nagyságáról, hatal-

máról és szeretetéről.  A 

július első hétvégéjét, évek 

ren es üdülő en töltjük 
 B l ton p rtján: régi, 

m g s fenyők meghitt ár

szerűséggel, feren es lelki
ség en. Pénteken délután 

n gyszülők, rátok, leg
tö en régi ismerősök. Egy 

néhány n. A közös progr

jándékul z Angy los Bol
dog sszony kápolná n. A 

tyáv l hálát d z elmúlt 

áldást  következőre. Lelki
leg, testileg közel v gyunk 
egymáshoz. A v sor  utá
ni emut tkozásr  már t
lán nin s is szükség.

 Bodzás Ger

, K ntár B lázs, Kov l sik 
Cirill OFM, Pek rik K ti , 
Stifner Ivett, Török K ti, 
Z jíbek T más.

Megjelenik z egyházi év idősz k i n, évente 4-szer.
Adományok ól fennt rtott ki dvány.

Vi  M ri e, polgári társulás
Felelős: Török András
Elérhetőség: e-m il: torok. ndik @gm il. om; 
mo il: +421 903 438 380  

lelki vezetők 
tanítása és be-

széde nemcsak 

elméleti isme-

retek átadása 

volt, hanem 

saját életük 

tapasztalatait 

osztották meg 

 jelenlévőkkel. A lelkigy -

korlatok részét képezik a 

személyes t núságtételek, 
konkrét személyek isten-

élményeinek eszámolói. 
Mindenki személyesen 

megt p szt lh tj  Jézus 
Krisztus közelségét. 

Idén ismételten Regina 
nővér látog t el hozzánk. 
A lelkigyakorlat idő-

pontja: július 8-12. Reg-

gelenként csendes szent-

ségimádás, z elő dások 
közt énekes di sőítés lesz. 
Alkalom nyílik csoportos 

kenyeret és kilit k punk, 
s irány  str nd: ki sik

vízi i ikli. Mi n gyok fek

készülődünk. Remek  víz, 
n gyszerűen lehet úszni, s 
után  megérdemelt  lán
gos és  sült h l.

fogl lj   n pot: el sende

szívvel fogjuk egymás kezét. 

hány szép h ngú társunk 

házon kívül v sorázn k.

 helyi lelkipásztor mu

v gyunk, sok - sok gyer

ruhák, felettünk repkedő, 
d loló m d r k. Szent Fe
ren el imádkozunk:

Tied a dicséret, dicsőség és 

Reggeli, fürdés, p kolás. S 

zunk egy év múlv . Hálás n 
köszönjük  lehetőséget!

beszélgetésre, imakérés-

re, t núságtételre. Tö  
lelkiatya is érkezik, hogy 

esténként szentmisét 

szolgáljon, illetve min-

denki elvégezhesse szent-

gyónását. A nővér rr  
uzdít, járuljunk gy kr n 
 űn o sán t szentségé-

hez és  szentáldozáshoz. 
Kiemelkedő szerepet tul j-
donít a szentségimádás-

nak, szentírásolvasásnak, 

Szűz Mári  tiszteletének 
és közbenjárásának, illet-

ve a hit cselekedeteinek 

gy korlásán k.
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Tö  éves igyekezet meg-

koronázásaként, ez évben, 

elindulh t plé áni temp-

lomunk felújításán k 
második sz k sz . Az első 
ütemben, a városvezetés 

és néhány adományozó 

ég jóvoltá ól, 2012- en 
újult meg  templom Fő 
tér felőli homlokz t . 
Most  fő h jó külső és 

első felújításár  kerül 
sor. A M gy rország Kor-

mány  ált l enyújtott és 
a Magyar Parlament által 

jóváh gyott 2011. évi, CCVI. 
törvény értelmében, az 

Em eri Erőforrások Mi-
nisztérium  révén nyúj-
tott támogatás teszi le-

hetővé számunkr  ennek 
 munkán k z elvégzé-

sét. A támog tás n gyság  
27 250 000,- Ft, mintegy 91 
000,- euró. Ez z összeg  

Istenes József: Az Érsekújvári Szent Kereszt Felmagasztalása Plébá-
niatemplom felújítása

templom állagmegóvásá-

r  és  fő h jón megv ló-

sított felújítási munkál -

tok elvégzésére elegendő. 
A kivitelező égek hossz s 
megpályáztatása eredmé-

nyeképpen, a kiválasztott 

fő kivitelező  mo sonoki 
(Mobenok) KROVBAV ég. 
A ég  műemlék-felújítás 
terén gazdag tapasztalat-

tal rendelkezik, s ez re-

ményre d okot  munká-

latok sikeres végrehajtását 

illetően. A tervek szerint 
 fő h jó külső és első 

felújításán kívül, sorr  ke-

rülnének a templomkert 

kerítésével,  templomud-

var és a kert területével, 

valamint a díszkivilágítás 

felújításáv l k p sol tos 
munkál tok is. A hely e-

li esperes-plé ános Ďurbo 
Zoltán szavai szerint a tel-

jes felújítás efejezéséhez 
hiányzó pénzeszközöket az 

érsekújvári egyházközség 
a Nyitrai Püspöki Hivatal 

támog tásá ól és z újvári 
hívek adományaiból sze-

retné fedezni. 
A plé áni templom felújí-
tásáv l k p sol tos mun-

kál tok efejezése 2016 
őszére várh tó.

■ www.m ri ut.hu és  www.
vi m ri e.sk z rándokportál;

■ rádióműsor  Mári  Útról  Mári  
Rádió n.

Szlovákiá n  Mári  Út z rándokút-
hálóz tán k 7 tervezett z rándokút
von l  v n. A főútvon lon kívül, mely 

h tárt és Óhegyen (St ré Hory) áth l d
v , Árv nád s (Trstená) után h gyj  el 
Szlováki  területét, z újvári k számár  
elsősor n  következőket z rándok-út
von l k t j v soljuk: 

( z újvári k immár tö  mint 200 éve 
z rándokoln k S svár ): Érsekújvár – 
Szímő – Deáki  – G lánt  – N gyszom t 
– S svár (k . 130 km);

Mári nosztr  –Ipolysz lk  – Bény – Kürt – 
Udv rd –Érsekújvár – Gút  – N gymegyer 
– Bős –B sf -Szent nt l  – Dénesd – Po
zsony – Mári völgy (k . 200 km).

A Mária Út szlovákiai - felvidéki szerve
zői: Vi  M ri e, polgári társulás és  Szlo
váki i M gy r Cserkészszövetség.

Főtisztelendő Bartal Károly Tamás, 
O. Praem. nyugalmazott jászóvári 

apát védnöki nyilatkozata:

„Örömmel értesültem, hogy  Mári  
Út, mint Közép-Európ -i léptékű gy
logos z rándokútvon l-hálóz t Szlo
vákián keresztül is megv lósul. Meg 
v gyok győződve, hogy  legnemese  

n k ez úton  z rándoklásr . H  egész
ségem engedné, m g m is elindulnák 

 z rándokl tr . De s k imáv l és  
jó Isten áldásáv l tudom támog tni 
és kísérni útjukon  z rándokok t. Ez 
úton h l dók erősödjenek hitük en és 
meggyőződésük en, hogy fár dozásuk 

(v. ö. 1 Kor. 15, 58).” 
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Dr. Istenes Marica: Mátraverebély - Szentkút-i zarándoklat

Európ  egyik legismerte  z rándok-
útvon l   sp nyolországi S nti go de 

hoz vezető C mino.  Az évszáz dok 
foly mán  C mino  első ut k 

z „újjászületés“ szim ólumá
vá vált. Ann k ellenére, hogy 
Közép illetve Kelet-Európá n 
léteznek kise  z rándok-út

sonlíth tó útvon ll l, e en  régió n, 
még ez idáig nem t lálkozh ttunk. Az 
elmúlt évek foly mán sok n oly n vi
lághírű kegyhelyeket kerestek fel, mint 

 szentföldi Jeruzsálem,  fr n i orszá
gi Lurdes,  portugáli i F tim  v gy  
mexikói G ud lupe. Gy kr n viszont zt 
t p szt ljuk, hogy s ját szülőföldünk il
letve  szomszédos országok v llási, kul
turális nevezetességeiről és természeti 
szépségeiről supán h lvány ismeretek
kel rendelkezünk. Éppen ennek orvoslá
sár  is váll l hiánypótló szerepet  Kár
pát-meden ei (közép-európ i) Mári  Út.

A Mári  Út egy ki l kítás l tt álló, Kö
zép-Európán átívelő z rándok- és tu

rist út-hálóz t, melynek kelet-
nyug ti fő tengelye z usztri i 
M ri zelltől z erdélyi Csík
somlyóig, ész k déli főtengelye 

 Boszni -Her egovin -i 
Medjugorjéig vezet. 

1. A spiritu litást, illetve  mindenn pi 

resők számár  egy vonzó, értékeket 

z t létrehozás ;
2. A kereszténység értékeinek megőrzése 

és tová dás   jövő nemzedékeinek;
3. Közép-Európ  v llási és kulturális ér

tékeinek megismertetése  világg l. 

Kik számára készül a Mária Út?

szívvel,  lelki feltöltődés reményé en 

dokl tr , kár soportt l, kár egyedül. 
Meghívást k p ide  hívő és  lelki meg
nyugvást kereső,   természet szépségeit, 
Közép-Európ  kulturális kin seit megis
merni vágyó vándor.  

Mi van készen?
■ megh tározott z rándokútvon l k 

M gy rországon, Ausztriá n, Erdély
en és Szlovákiá n;

■ r ul ttervezés, jelzésrendszer tervezés;
■ nemzetközi p rtnerség és pályáz tok;
■ ki dványok, szóról pok;
■ térképészet, útte hnik ;

2002. június 16. ót , mikor 
először z rándokoltunk 
Mátr vere ély - Szentkút-
r , két fontos képet őrzök 

z emlékeim között. A re-

mete barlangokat ábrázoló 

képen egy kedves baráttól 

k pott  imát  Szűz nyá-

hoz és  dátumot – Pió ty  
szentté v tásán k n pját. 
A második egy fénykép a 

füleki kolostor kertjé ől, 
rajta a csapat és a két fe-

ren es szerzetes: Konrád és 
Cirill tyák.
Azóta sokszor tettük meg 

ezt z ut t, imáv l, ének-

kel, hál dáss l. S köz en 
megismertük  a környék 

ferences emlékeit, a nagy-

szerű  feren es rátok t, 
s talán kicsit egymást és 

m gunk t is.
A kegyhely történetét rö-

viden idézem: „A hagyo-

mány szerint 1091–92-ben 

Szent László király ellen-

ségei elöl menekült, és egy 

szakadék fölé ért. Innen 

reménytelen volt a tovább-

jutás, de lovával ugratott 

egyet, és ekkor fakadt itt az 

első forrás. A legenda mö-

gött a magyar irodalom 

szép képe húzódik meg: 

László az új Mózes – vízfa-

kasztás –, aki törvényeivel 

keretet adott a magyarság 

életének, úgy, ahogy Mózes 

a zsidóságnak.

Az első gyógyulás a XIII. 
században történhetett, 

amikor a Szűzanya, kar-

ján a kis Jézussal, meg-

jelent egy verebélyi néma 

pásztornak, és azt paran-

csolta neki, hogy ásson a 

földbe, és az előtörő vízből 
igyon. A iú engedelmeske-

dett, és visszakapta beszé-

lőképességét.
1210-ben, a zarándokok 

sokasága miatt, templo-

mot építettek Mátrave-

rebély faluban, ahonnan 

körmenetben vonultak a 

Szentkút völgyben lévő 
forráshoz. 1258-ban ennek 

a templomnak már búcsú 

kiváltsága volt. A zarán-

dokhely az 1400-as évektől 
a legnagyobb búcsújáró-

helyeknek adott búcsúki-

váltságokkal rendelkezett. 

1700-ban XI. Kelemen 
pápa kivizsgáltatott né-

hány Szentkúton történt 

csodás gyógyulást és azok 

valódiságát elfogadta.

A mai kegytemplomot és 

mellé egy kolostort 1758-tól 

1763-ig építették. 1970-ben 

VI. Pál pápa a kegytemplo-

mot „basilica minor” cím-

mel tüntette ki.

2006-ban, a Nagyboldog-

asszony búcsún Erdő Péter 
bíboros, prímás, mint Ma-

gyarország legjelentősebb 
búcsújáróhelyét, Nemzeti 

Kegyhellyé nyilvánította. 
Főbúcsúja a Nagyboldog-

asszony ünnepéhez legkö-

zelebb eső vasárnapon van.         
(Kálmán Peregrin, OFM).
 

Pár mondatban beszámol-

ni z élményeimről, z át-
élt és a néha megadatott, 

mélységében megélt pilla-

n tról ligh  sikerül. A he-

gyekkel körülölelt völgy, a 

környező erdők ékeséggel 
töltenek el. A templom és 
a kolostor csendje a csil-

lagfényes éjszakával, a 

hajnali pára, a csobogó pa-

tak léleksimogató, sebeket 

gyógyító. A feren es tyák 
önzetlen szolgálata gyó-

násra hív, szentmisére, 

hál dásr . A v sárn pi 
ünnepi misére megérkez-

nek  ú sújárók, sok n 
népviseletben és a közös-

ség megőrzött, feldíszített 
Szűz ny  szo ráv l, sok-
sok virágg l. Megh tó és 
felemelő. Megérint z Úr 
jósága, kegyelme, meg-

o sátó szeretete. S t lán 
sikerül így fordulnom  
mellettem állóhoz, az ott-

hon maradotthoz, enyé-

imhez, em ertárs imhoz. 
Köszönet érte!
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Török András: Értékek mentén a Kárpát-medencei Mária Úton

Európ  egyik legismerte  z rándok-
útvon l   sp nyolországi S nti go de 
Compostelába, a Szent Jakab sírjá-
hoz vezető C mino.  Az évszáz dok 
foly mán  C mino  első ut k 
megnyílásának, az üdvözülés és 

z „újjászületés“ szim ólumá-
vá vált. Ann k ellenére, hogy 
Közép illetve Kelet-Európá n 
léteznek kise  z rándok-út-
vonalak, a Caminohoz ha-
sonlíth tó útvon ll l, e en  régió n, 
még ez idáig nem t lálkozh ttunk. Az 
elmúlt évek foly mán sok n oly n vi-
lághírű kegyhelyeket kerestek fel, mint 

 szentföldi Jeruzsálem,  fr n i orszá-
gi Lurdes,  portugáli i F tim  v gy  
mexikói G ud lupe. Gy kr n viszont zt 
t p szt ljuk, hogy s ját szülőföldünk il-
letve  szomszédos országok v llási, kul-
turális nevezetességeiről és természeti 
szépségeiről supán h lvány ismeretek-
kel rendelkezünk. Éppen ennek orvoslá-
sár  is váll l hiánypótló szerepet  Kár-
pát-meden ei (közép-európ i) Mári  Út.

Mi a Mária Út?
A Mári  Út egy ki l kítás l tt álló, Kö-

zép-Európán átívelő z rándok- és tu-
rist út-hálóz t, melynek kelet-

nyug ti fő tengelye z usztri i 
M ri zelltől z erdélyi Csík-
somlyóig, ész k déli főtengelye 
pedig a lengyel Czestochowától 
 Boszni -Her egovin -i 

Medjugorjéig vezet. 
A Mária Út gondolatának három 

alappillére
1. A spiritu litást, illetve  mindenn pi 

élet hajszájából való kiszakadást ke-
resők számár  egy vonzó, értékeket 
hordozó, biztonságos zarándokháló-
z t létrehozás ;

2. A kereszténység értékeinek megőrzése 
és tová dás   jövő nemzedékeinek;

3. Közép-Európ  v llási és kulturális ér-
tékeinek megismertetése  világg l. 

Kik számára készül a Mária Út?
Szinte mindenki számára, aki nyitott 
szívvel,  lelki feltöltődés reményé en 
vállalkozik egy nagy gyalogos zarán-
dokl tr , kár soportt l, kár egyedül. 
Meghívást k p ide  hívő és  lelki meg-
nyugvást kereső,   természet szépségeit, 
Közép-Európ  kulturális kin seit megis-
merni vágyó vándor.  

Mi van készen?
 ■ megh tározott z rándokútvon l k 
M gy rországon, Ausztriá n, Erdély-

en és Szlovákiá n;
 ■ r ul ttervezés, jelzésrendszer tervezés;
 ■ nemzetközi p rtnerség és pályáz tok;
 ■ ki dványok, szóról pok;
 ■ térképészet, útte hnik ;

A sasvári volt pálos templom szentélye

2002. június 16. ót , mikor 
először z rándokoltunk 
Mátr vere ély - Szentkút
r , két fontos képet őrzök 

z emlékeim között. A re

k pott  imát  Szűz nyá
hoz és  dátumot – Pió ty  
szentté v tásán k n pját. 

füleki kolostor kertjé ől, 

ren es szerzetes: Konrád és 
Cirill tyák.

ezt z ut t, imáv l, ének
kel, hál dáss l. S köz en 

szerű  feren es rátok t, 

m gunk t is.

viden idézem: 

első forrás. A legenda mö

Az első gyógyulás a XIII. 

amikor a Szűzanya, kar

földbe, és az előtörő vízből 
igyon. A iú engedelmeske

lőképességét.

Szentkút völgyben lévő 

dokhely az 1400-as évektől 

1700-ban XI. Kelemen 

asszony búcsún Erdő Péter 

gyarország legjelentősebb 

Kegyhellyé nyilvánította. 
Főbúcsúja a Nagyboldog

zelebb eső vasárnapon van.         
(Kálmán Peregrin, OFM).

ni z élményeimről, z át

n tról ligh  sikerül. A he

környező erdők ékeséggel 
töltenek el. A templom és 

gyógyító. A feren es tyák 

hál dásr . A v sárn pi 

nek  ú sújárók, sok n 

ség megőrzött, feldíszített 
Szűz ny  szo ráv l, sok-
sok virágg l. Megh tó és 
felemelő. Megérint z Úr 

o sátó szeretete. S t lán 
sikerül így fordulnom  

imhez, em ertárs imhoz. 
Köszönet érte!
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Tö  éves igyekezet meg

elindulh t plé áni temp
lomunk felújításán k 
második sz k sz . Az első 

ég jóvoltá ól, 2012- en 
újult meg  templom Fő 
tér felőli homlokz t . 
Most  fő h jó külső és 

első felújításár  kerül 
sor. A M gy rország Kor
mány  ált l enyújtott és 

jóváh gyott 2011. évi, CCVI. 

Em eri Erőforrások Mi
nisztérium  révén nyúj

hetővé számunkr  ennek 
 munkán k z elvégzé

sét. A támog tás n gyság  
27 250 000,- Ft, mintegy 91 
000,- euró. Ez z összeg  

r  és  fő h jón megv ló
sított felújítási munkál
tok elvégzésére elegendő. 
A kivitelező égek hossz s 

fő kivitelező  mo sonoki 
(Mobenok) KROVBAV ég. 
A ég  műemlék-felújítás 

ményre d okot  munká

illetően. A tervek szerint 
 fő h jó külső és első 

felújításán kívül, sorr  ke

kerítésével,  templomud

felújításáv l k p sol tos 
munkál tok is. A hely e
li esperes-plé ános Ďurbo 

jes felújítás efejezéséhez 

érsekújvári egyházközség 

támog tásá ól és z újvári 

retné fedezni. 
A plé áni templom felújí
tásáv l k p sol tos mun
kál tok efejezése 2016 
őszére várh tó.

 ■ www.m ri ut.hu és  www.
vi m ri e.sk z rándokportál;

 ■ rádióműsor  Mári  Útról  Mári  
Rádió n.

Szlovákiá n  Mári  Út z rándokút-
hálóz tán k 7 tervezett z rándokút-
von l  v n. A főútvon lon kívül, mely 
Ipolyságon lépi át a magyar-szlovák 

h tárt és Óhegyen (St ré Hory) áth l d-

v , Árv nád s (Trstená) után h gyj  el 
Szlováki  területét, z újvári k számár  
elsősor n  következőket z rándok-út-
von l k t j v soljuk: 

1. Sasvári zarándokútovanal 
( z újvári k immár tö  mint 200 éve 
z rándokoln k S svár ): Érsekújvár – 
Szímő – Deáki  – G lánt  – N gyszom t 
– S svár (k . 130 km);

2. Máriavölgyi zarándokútvonal: 
Mári nosztr  –Ipolysz lk  – Bény – Kürt – 
Udv rd –Érsekújvár – Gút  – N gymegyer 
– Bős –B sf -Szent nt l  – Dénesd – Po-

zsony – Mári völgy (k . 200 km).

A Mária Út szlovákiai - felvidéki szerve-
zői: Vi  M ri e, polgári társulás és  Szlo-

váki i M gy r Cserkészszövetség.

Főtisztelendő Bartal Károly Tamás, 
O. Praem. nyugalmazott jászóvári 

apát védnöki nyilatkozata:

„Örömmel értesültem, hogy  Mári  
Út, mint Közép-Európ -i léptékű gy -

logos z rándokútvon l-hálóz t Szlo-

vákián keresztül is megv lósul. Meg 
v gyok győződve, hogy  legnemese  
szándék vezeti azokat, akik vállalkoz-

n k ez úton  z rándoklásr . H  egész-

ségem engedné, m g m is elindulnák 
 z rándokl tr . De s k imáv l és  

jó Isten áldásáv l tudom támog tni 
és kísérni útjukon  z rándokok t. Ez 
úton h l dók erősödjenek hitük en és 
meggyőződésük en, hogy fár dozásuk 

nem hiábavaló

(v. ö. 1 Kor. 15, 58).” 



Dr. Istenes Marica: Káptalanfüred – i nyaralás

Az érsekújvári plé áni  
mellett működő Ignis Pol
gári Társulás 2007- en 

l kult meg zz l  szán
dékk l, hogy hozzájáruljon 

z ev ngélium terjesztésé
hez, keresztény k tolikus 
értékeink megőrzéséhez 
és tová dásához. Létre

lelkigy korl tokk l. 

osztály  vegyes. Fi t lok 
és idősek egy ránt részt 
szokt k venni. 
Az első év en z Indiá

tevékenykedő, Páli Szent 

t rtozó Joseph K. 
m jd miután Isten m gá

utód , S ji V dd kemury 
Georg - 

keresztül. H tározottsá
gukk l, nyitottságukk l, 
őszinte érdeklődésükkel, 
hiteles t núságtételükkel 
és fár dh t tl n munká
jukk l sok k t vezettek 
őszinte megtérésre. T v ly 

z ngli i szárm zású Re

us szerzetesnővér eszélt 

máról és szeretetéről.  A 

Cirill atya meghívására 
július első hétvégéjét, évek 
óta, a káptalanfüredi fe-
ren es üdülő en töltjük 

 B l ton p rtján: régi, 
m g s fenyők meghitt ár-
nyékában, ferences egy-
szerűséggel, feren es lelki-
ség en. Pénteken délután 
folyamatosan érkeznek a 
kisgyermekes családok, 
n gyszülők, rátok, leg-
tö en régi ismerősök. Egy 
mosoly, kézfogás, várako-
zással teli tágra nyílt sze-
mek… A szállás elfoglalá-
sa, kirakodás,      s közben 
vannak már a strandon is 
néhány n. A közös progr -
mot az esti szentmise adja 

jándékul z Angy los Bol-
dog sszony kápolná n. A 
mi kis közösségünk Cirill 

tyáv l hálát d z elmúlt 
évért és kéri a segítséget, az 
áldást  következőre. Lelki-
leg, testileg közel v gyunk 
egymáshoz. A v sor  utá-
ni emut tkozásr  már t -
lán nin s is szükség.
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Munkatársak: Bodzás Ger-
gely, Fabó Éva, Istenes Mari-

, K ntár B lázs, Kov l sik 
Cirill OFM, Pek rik K ti , 
Stifner Ivett, Török K ti, 
Z jíbek T más.
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lelki vezetők 

 jelenlévőkkel. A lelkigy

személyes t núságtételek, 

élményeinek eszámolói. 

megt p szt lh tj  Jézus 
Krisztus közelségét. 

Regina 
nővér látog t el hozzánk. 
A lelkigyakorlat idő

 Reg

ségimádás, z elő dások 
közt énekes di sőítés lesz. 

A szombati reggelihez friss 
kenyeret és kilit k punk, 
s irány  str nd: ki sik-
nek fürdés, csónakázás, 
vízi i ikli. Mi n gyok fek-
szünk a fák árnyékában, s 
készülődünk. Remek  víz, 
n gyszerűen lehet úszni, s 
után  megérdemelt  lán-
gos és  sült h l.
Az esti szentmise keretbe 
fogl lj   n pot: el sende-
sedve, fáradtan, de békés 
szívvel fogjuk egymás kezét. 
Vacsora, beszélgetés, né-
hány szép h ngú társunk 
énekel is, s vannak, akik 
házon kívül v sorázn k.
A vasárnapi szentmisét 

 helyi lelkipásztor mu-
tatja be, nagyon sokan 
v gyunk, sok - sok gyer-
mek, nyári könnyed fehér 
ruhák, felettünk repkedő, 
d loló m d r k. Szent Fe-
ren el imádkozunk:
„Mindenható, fölséges és 

jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és 

imádás,

És minden áldás,
Minden egyedül Téged 

illet, Fölség,
És nem méltó az ember, 
hogy nevedet kimondja.”

Reggeli, fürdés, p kolás. S 
Isten segítségével találko-
zunk egy év múlv . Hálás n 
köszönjük  lehetőséget!

re, t núságtételre. Tö  

gyónását. A nővér rr  
uzdít, járuljunk gy kr n 
 űn o sán t szentségé

hez és  szentáldozáshoz. 
Kiemelkedő szerepet tul j

Szűz Mári  tiszteletének 

gy korlásán k.
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Lelki útravaló a nyári vakációhoz

Akinek keze etölt mindeneket z Ő áldásáv l, Akit köszönt  úz virágok léleg
zése,  föld páráj ,  pityp l ttyok vetése, Akit illet itt minden di séret és di ső
ség, Akinek láth t tl n keze  ig zg tt   úz szál t ttól kezdve, hogy kizöldült 

 m g  föld meleg szívén, Aki vigyázott rá, hogy kősziklár  ne hulljon  m g, 
hogy z ég m d r i ki ne szedjék, hogy  mezők v d füvei el ne egyék-igyák 
előle  n p világát és z egek h rm tát.
Egész esztendőn keresztül szüntelen m g szt l Téged z em eri szív Kelettől 
Nyug tig,  n ptám dttól n páldoztáig, mert mikor egyik szögleté en r tn k, 

v s nyikorgásá ól és  k sz  pengésé ől,  m gvető verejtéké ől, kitől fog nt 
 föld méhe, és z ny  örömkönnyé ől, mely ráperdült z új kenyérre, mikor 
z első k r jt szegi előle gyermekének.”

 ■ László Dániel képkiállítás   Mári  Útról, Szőgyén, július 2-12.

 ■ Érsekújvári Nyári Lelkigy korl t, Érsekújvár, július 8-12.

 ■ Közösségi hétvége  B l tonnál, Kápt l nfüred, július 10-12.

 ■ 1. zo or lj i z rándokl t, Kármelhegyi Boldog sszony ., Kist pol sány, július 18.

 ■ Por inkul , Angy los Boldog sszony ú sú, Érsekújvár, ugusztus 1.

 ■ A Czu zor Gergely serkész s p t nyári tá orozás , Leléd, ugusztus 8-16.

 ■ Szent István Ünnepe, Érsekújvár, ugusztus 20.

 ■ Ku ovi s Konrád Atyár  emlékezünk, Érsekújvár, ugusztus 29.

Ölbey Irén: 
Az égről legurult a nap

Az égről legurult  n p, 
lzs mos, ill tos szél tám dt. 
Enyhe világossága vagy, 

Jézus,  mennyei Atyán k.

A fák lom j  oly súlyt l n 
ring z lkonyi sugár n. 

A szépség s mélység vagy, Uram, 
feléd zeng  lelkünk kitárt n.

Árnyba merültek a hegyek, 
köd lepi el z zúr völgyet. 
Te v gy z Örök Szeretet, 

és ösvényeid tündökölnek.

A fény még utolsót kiált. 
Áldott Aty , Fiú, Szentlélek, 

aki által él a világ, 
 mindenség di sőít Téged.


