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A kecskeméti Római Katolikus Főplébánia újsága

„Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek.”
A fenti idézet az Apostolok
Cselekedeteinek 19. fejezetében
a 2. versben olvasható. Pál
apostol megérkezik Efezusba,
ahol néhány tanítványra bukkan.
Első kérdése a tanítványokhoz:
„Megkaptátok a Szentlelket?”
Erre a kérdésre válaszolják a
tanítványok, hogy nem is hallottak a Szentlélekről. Pál segít
rajtuk: rájuk teszi a kezét, s
megkapják a Szentlelket, vagyis
közvetlen tapasztalatuk lehet a
harmadik isteni személy műkö-

déséről. Mi nagy valószínűséggel
hallottunk már a Szentlélekről, de
vajon van-e közvetlen tapasztalatunk a működéséről? Ott van-e
életünk középpontjában Isten ma
is élő és működő Lelke?
Sokaknak még ma is problémájuk
van a Szentlélekkel. Egyszer egy
hitoktató bement az osztályba a
hittanórára, s megkérdezte:
Kik azok, akik hisznek Istenben?
Nagy kézerdő lendült a magasba.
majd jött a következő kérdés:
Kik azok, akik hisznek Jézus
Krisztusban?
Ismét nagyon sokan tették fel a
kezüket. Végül a hitoktató megkérdezte:
Kik azok, akik hisznek a Szentlélekben?
Ekkor senki sem jelentkezett. A
hosszúra nyúlt kínos csendet egy
fiú törte meg, aki ezt mondta:
Tanár úr kérem, a fiú, aki hisz a
Szentlélekben, ma éppen hiányzik.
Jót mosolygunk ezen a történeten,
de gondoljuk át mélyebben: mi
hiszünk, tényleg hiszünk a Szentlélekben, vagy csak gépiesen elmondjuk a hitvallásban: „Hiszek a
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Szentlélekben”? S mondhatjuk
persze, hogy annak idején hittanból tanultuk a Szentlelket, talán a
Lélek gyümölcseit is, meg az első pünkösd történetét, de valahogyan eltávolodtunk a Szentlélektől, s ma már ott tartunk, hogy
nem is hallottuk, hogy van Szentlélek. Hogyan jutottunk el ide? S
ami még fontosabb, hogyan fordulhatnánk innen vissza?

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” ( ApCsel 2, 21.)

Kecskeméti Nagyharang
Első lépésünk egy nagyon pragmatikus kérdés: mire jó a Szentlélek? A Szentlélek először is teremtő Lélek. Isten Lelkeként ott
lebeg a teremtéskor, részt vesz a
világ megteremtésében. Szűz

Máriára leszáll, hogy az Isten Fia megtestesüljön benne, s az első pün-

Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek
zunk a fenti változásokra, így
mindannyiunknak szüksége van a
Szentlélekre.
Hogyan kaphatjuk meg a Szentlelket? A válasz egyszerűbb, mint
gondolnánk: kérni kell. Jézus tanítványai a mennybemenetel és

kösdkor
megteremti, létrehozza
az Egyházat.
A Lélek megerősít: Isten Lelke
száll rá Izrael királyaira, prófétáira, a
Lélek viszi a pusztába Jézust, ahol a
sátán kísértéseinek
ellenáll, a Lélek
erősíti meg az
apostolokat, hogy
merjenek kiállni
az emberek elé
tanúságot
tenni
Jézus életéről, haláláról és feltámadásáról.
A Lélek megváltoztat: gyengéből
erőssé tesz, alkalmatlanból alkalmassá, gyávából bátorrá, csüggedtből lelkessé, hitetlenből hívővé, reményvesztettből reménykedővé. A Szentlélek által okozott
változások mindig pozitív változások az életünkben. Melyikünk
nem vágyakozik pozitív változásokra? Mindannyian vágyakoOldal 2

pünkösd közötti napokat a kéréssel töltötték: várták és kérték a
Lelket, akit Jézus ígért meg nekik. S a kérésük nem volt eredménytelen: Jézus mennybemenetele után tíz nappal megérkezett a
Szentlélek. S a Lélekkel betöltekezve Péter olyan beszédet mond
Jeruzsálemben, hogy 3000 ember
megtér és megkeresztelkedik. Az
apostolokat többé senki és semmi
sem tudja megállítani. Sem fenyegetés, sem megvesszőzés,

sem börtön, sem üldöztetés, sem
vértanúhalál. Olyan eseményeket,
dolgokat és körülményeket kibírnak, amelyeket ember nem bírhat
ki. Erre az egyszerű ember képtelen, de a Szentlélekkel átjárt ember képes. Ugyanez érvényes az
Egyházra is, amely kétezer év
alatt emberfeletti
megpróbáltatásokat
kibírt. Ez csak úgy
lehetséges, hogy a
Szentlélek átjárta
és vezette, ma is
átjárja és ma is vezeti.
Abban az esetben,
ha mi is megismerjük, s befogadjuk a
Szentlelket, akkor
mi is olyanok leszünk, mint az
apostolok,
vagy
mint az Egyház.
Lelkesek, megújulók, bátrak és erősek. Olyan erősek, akik mindent
kibírnak, s nyilvánvalóvá teszik
azt, hogy Isten ereje van bennük.
Ez lehet a mi tanúságtételünk a
Szentlélekről. Erre pedig nagy
szükség van, mert ma is sokan,
nagyon sokan vannak olyanok,
akik az efezusi tanítványokkal
együtt mondják: „Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek.”
Gábor atya
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Pünkösd

PÜNKÖSD
Pünkösd (a görög pentekoszté,
'ötvenedik' szóból ered): a Szentlélek eljövetelének ünnepe a húsvét utáni 50. napon. Az Újszövetségben a Jézus feltámadása utáni
50. nap, a Szentlélek eljövetelének napja (ApCsel 2,1-13). Az
Úr Jézus mennybemenetele előtt
(ami 40 nappal a föltámadása után
történt) megismételte a Szentlélek
eljövetelére vonatkozó ígéretét:
„megkapjátok a Szentlélek rátok
leszálló erejét, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, s egész Júdeában
és Szamariában, sőt egészen a
föld végső határáig” (ApCsel 1,8).
A várakozás és készülődés napjaiban (ez volt az első kilenced) a 11
apostol és a tanítványok „egy
szívvel, egy lélekkel állhatatosan
imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt” (1,14), s a közel 120
fős közösségben megválasztották
Júdás utódját, Mátyást (1,15-26).
Amikor pedig elérkezett pünkösd
napja „mind együtt voltak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan
zúgás támadt az égből, mintha
csak heves szélvész közeledett
volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek
jelentek meg nekik szétoszolva,
és leereszkedtek mindegyikükre.
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken
kezdtek beszélni, úgy, ahogy a
Lélek
szólásra
indította

őket.” (2,1-4.) Amikor az összesereglett, mindenféle nyelvet beszélő zarándokok saját anyanyelvükön hallották szólni az
apostolokat, és csodálkoztak, Péter beszélni kezdett és elmagyarázta, hogy amit látnak, az a próféciák beteljesedése, és erre a
végkövetkeztetésre jutott: „Tudja
meg hát Izrael egész háza teljes
bizonyossággal, hogy az Isten azt
a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette! E
szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: Mit tegyünk hát, emberek,
testvérek? Térjetek meg, felelte
Péter, és keresztelkedjék meg
mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket,
bár távol vannak, meghívott a mi
Urunk, Istenünk. Még más egyéb
szavakkal is bizonyította ezt, és
buzdította őket: Meneküljetek ki
ebből a romlott nemzedékből!
Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy
háromezer lélek tért meg.” (2,3641.)
A liturgiában a húsvét beteljesedésének ünnepe. Mozgó ünnep, a
húsvét dátumától függően május
10. és június 13. között. Az ősegyházban a pünkösd néha az 50
napos időszakot jelentette, mely

Szent Ambrus szerint olyan, mint
egyetlen vasárnap, s úgy kell ünnepelni, mint a húsvétot. Általában azonban az 50. nap a Szentlélek eljövetele eseményének ünnepnapja az ApCsel 2,1 elbeszélésének megfelelően. Az ünnep
tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele,
ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház születésnapja.
1956-ig vigíliája, 1969-ig oktávája is volt, a húsvéti idő a pünkösdöt követő szombattal ért véget.
1969-től pünkösd hétfője már az
évközi időhöz tartozik.
Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!
Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.
Jöjj el, lelki vígaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.
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100 éve született Marosi Izidor

Kecskeméti Nagyharang
100 ÉVE SZÜLETETT MAROSI IZIDOR
A kecskemétiek 100 éve született
egykori plébánosa tiszteletére
2016. április 3-án, este 6 órakor
érseki emlékmisét tartottak a
Nagytemplomban.
Érseki emlékmisére várták vasárnap mindazokat, akik ismerték és
tisztelték Kecskemét korábbi plébánosát, akinek élete szinte mindvégig az Alföldhöz kötődött. Bármelyik szolgálati helyén, falusi
lelkészként és nagyvárosi plébánosként éppúgy, mint megyéspüspökként a jó pásztort látták
benne hívei és paptestvérei. Jelmondata – In aedificationem
Corporis Christi, azaz: Krisztus
Testének építéséért – szerint élte
le életét.
„A Szentlélek kiváló rendező...”
...mondta dr. Jeney Gábor plébános az emlékmisén, hiszen bár az
eseményre Bábel Balázs érsek
atyát várták, ő azonban egy bérmálásra volt hivatalos vasárnap,
így helyette Varga László személyében egy olyan atya szolgált az
ünnepen, akinek személyes vallomása minden bizonnyal hosszú
ideig megmarad a kecskeméti
hívek emlékezetében.
Varga László, a kaposvári Szent
Imre templom plébánosa szentbeszédében a 100 éve, 1916. március 27-én született Marosi Izidorra, mint élete megmentőjére emOldal 4

lékezett vissza. Laci atya – a somogyiak csak így nevezik őt –
egy több mint három évtizeddel
ezelőtti eseménysorozatra tekintett vissza. 1983-ban krízisbe került az élete. Fizikailag is beteg
volt, de lelkileg még súlyosabb
helyzetben érezte magát: úgy vélte, méltatlan a papi hivatásra, így

azt abba akarta hagyni. Egyik
paptársa azonban arra biztatta,
hogy mielőtt végleges döntést
hozna, jöjjön el Kecskemétre, és
vegyen részt egy itteni lelkigyakorlaton.
Abban az időben még nem működhettek nyilvánosan a karizmatikus megújuláshoz tartozó csoportok, mint később kiderült, Izidor atya egy ilyen csapatot fogadott be. Laci atya hallgatott a tanácsra, és kalandos úton, de a főplébánián megtalálta a mintegy
húsz fős csoportot, minden porcikája tiltakozott azonban, hogy az

akkor még általa is elítélt
karizmatikusokhoz társuljon. Hitetlenkedve, de kíváncsian mégis
csatlakozott hozzájuk, és az éjszaka végén gyógyultan hagyta el
a hírös várost. Erről a csodálatos
napról azóta sem tud hallgatni,
Izidor atyára pedig csak nagynagy köszönettel gondol vissza.

Marosi Izidor, a kecskeméti
Nagytemplom korábbi plébánosa,
a Váci Egyházmegye püspöke, az
Országos Hitoktató Bizottság elnöke 100 éve, 1916. március 27én Újkécskén született. Gyermekkoráról egy 1991-ben, az aranymiséje kapcsán készített interjúban így vallott:
„A tiszakécskei tanyavilágban
születtem egy gazdálkodó, a Jászságból odaköltözött parasztcsalád
nyolcadik gyermekeként. Nem
voltunk gazdagok, igaz, nélkülöznünk sem kellett… Sokat gondolok a szüleimre, és máig csodál-
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100 éve született Marosi Izidor

kozom, Krisztus milyen természe- lelket. Eleget harcolt azért, hogy
tesen volt jelen az otthonunkban. az kerüljön ide, akit ő akar, s ne
Munka és imádság alig különült az, akit az állam. Nem volt veel. Pap nem volt a pusztán. A hit alapigazságait,
a katekizmust a peregi
elemi iskola tanítója
plántálta belénk. De
hogy igazából mit is jelent számunkra Jézus és
az egyház, ezt a családi
asztalnál, és a közös
munkák során tanulhattuk meg.”
szélytelen és könnyű az átköltöVácott szentelték pappá 1941. zés, túl a hatodik X-en.”
június 22-én. Hitoktató volt Lajosmizsén, majd Kunszentmikló- 1979. március 5-i kinevezése
son, azután kórházlelkész Debre- után már mint váci segédpüspök
cenben. Első plébánosi kinevezé- szolgált a hírös városban. Bánk
se Homokra szólt. A háború ide- József nyugalomba vonulását köjén, 1944 és 1945 között tábori vetően megyéspüspöki kinevezést
lelkészi szolgálatot látott el. Ezt kapott 1987. március 5-én. „A
követően újabb hitoktatói megbí- püspökké való kinevezésem, ami
zásokat kapott Szentesen, majd engemet is váratlanul ért, igazáHódmezővásárhelyen. 1948-tól ból a pápa szándéka volt. A lenSzentlőrinckátán, 1956-tól Izsá- gyel hagyományok szerint a
kon, majd 1977-től tíz éven át a Szentatya a területen élő lelkikecskeméti Nagytemplom plébá- pásztorok közül javasolt papokat.
nosa volt.
Akik kint éltek a nép között. A
tárgyalások általában úgy folytak,
„Izsákról nem akartam eljönni. hogy Rómának is volt egy listája,
Betegségek is gyötörtek. Fáradt- meg az Állami Egyházügyi Hivanak is éreztem magam. A szám- talnak is, ezt kellett valahogy köűzetésből visszatért Endrey Mi- zös nevezőre hozni.
hály püspök urat viszont nagyon
becsültem, nagyra tartottam. Sze- "Én amikor megyés püspök letmélyesen kért meg: segítsek, tem, akkor is kikötöttem, hogy
hogy egy ilyen nagy egyház, mint ragaszkodom Kecskeméthez.
a kecskeméti, ne veszítsen több Nagy viták voltak emiatt. De eb-

ben nem engedtem egy kicsit
sem. Mondtam már; Krisztussal
és a hívekkel való közösségben
találom meg a megerősítést, a bátorítást.”
Püspökségének öt éve alatt
a bekövetkezett politikai
változások magukkal hozták a vallásszabadságot,
aminek első nagy feladata a
hitoktatás újjászervezésének megkezdése volt, a második pedig az egyházmegye híveinek lelki fölkészítése II.
János Pál első magyarországi lelkipásztori útjára. A pápalátogatást követően kérte felmentését a
váci püspöki székből, majd viszszavonult Kecskemétre, ahol a
helyi hívek szeretetétől övezve
élt.
Marosi Izidor, a Váci Egyházmegye nyugalmazott főpásztora
2003. november 14-én, életének
88., papságának 63., püspöki
szolgálatának 24. évében költözött az örökkévalóságba. Az elhunyt főpásztortól 2003. november 25-én vettek búcsút, a váci
székesegyház altemplomába helyezték örök nyugalomra.
Forrás: Hiros.hu
Marosi Izidor püspök atyáról
szóló emlékkönyvet keresse
a plébánia hivatalban vagy
a sekrestyében.
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Kecskeméti Nagyharang

Nők az Anyaszentegyházban

NŐK AZ ANYASZENTEGYHÁZBAN
Újból és újból fölmerül a kérdés,
milyen szerepe van a nőknek
egyházunkban, és vádként sokszor megfogalmazódik, hogy másodrendű tagjai. Paradox már önmagában az is, ha valaki
ezt így érzi, mert az egyházat női szerepekről
szoktuk elnevezni, Szent
Pál nyomán Krisztus jegyesének, és ősidőktől
fogva a krisztusi közösséget Anyaszentegyháznak
hívjuk. Egyházunk alapítója, Jézus Krisztus áttörte
a kor szokásait nőkkel való kapcsolatában, amin
még apostolai is meglepődtek. Gondoljunk a szamariai asszonnyal való
találkozásra, Jézus olajjal
való megkenésére Simon
farizeus házában a bűnös
nő által, vagy ahogyan jó
útra térítette a halálra ítélt
házasságtörő
asszonyt.
Jézus nőkkel való kapcsolatában nem volt semmi kétértelműség, teljes szeretettel fogadta
őket, és a hegyi beszédben tudtára adta a férfiaknak is, nem hagyja, hogy a nők élvezeti cikké váljanak. Barátai között nők is voltak: Márta és Mária. Magdolnával
közölte elsőként a föltámadás
jóhírét, és nyilvános működése
alatt elfogadta az asszonyok támogatását. A nők is viszonozták
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az irántuk érzett szeretetet, hiszen
Jézus perében egyetlen egy aszszonyról sem tudunk, aki ellene
vallott volna, vagy kifejezetten
ellenségesen viszonyult volna

Szükségből keresztelhetnek, taníthatnak katekétáktól az egyetemig, és ez már többlet: az Oltáriszentséget is elvihetik a betegekhez.
Isten tervét a női méltóságról Jézus állította
helyre, amely Szűz
Mária
személyében
már meg is valósult.
Csúcspontja, ősmintája
a nő személyes méltóságának, Isten végérvényes
szövetsége
"asszonnyal kezdődött
az angyali híradáskor" (II. János Pál pápa). Szűz Mária részese lett Krisztus papi,
prófétai és pásztori
tisztségének, amely a
keresztség által minden
nő feladata is lesz.

hozzá. Apostolai közé azért nem
választotta be őket, mert az apostolság a szolgálati papság feladatával is együtt jár, és a pap az oltárnál Jézust, a vőlegényt jeleníti
meg, akinek magától értetődően
férfinak kell lennie.
Egyébként a Katolikus Egyházban végül is mindent megtehetnek a nők, amit a protestáns egyházakban a lelkésznőkre bíznak.

A papság lényege az
áldozatbemutatás, aki
az egyetemes papság
részese, annak Istennek kedves
lelki áldozatot kell bemutatnia
(Péter levél). Szűz Mária egész
élete lelki áldozat volt. Ahogyan
Szent Bernát írja: lélekben fiával
együtt meghalt a kereszt alatt, és
lélekben föl is támadt vele. Mindazok a nők, akik életük áldozatát,
családjukért, másokért való fáradozásukat ezzel a lelkülettel élik
meg, azok Krisztus egyetemes
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papságában részesülnek. A pap
kiengesztelődésnek a szolgája, és
áldásosztó személy. Ezt a feladatot is nagyszerűen végezhetik a
nők is Egyházunkban, hiszen egy
-egy családnak a békéje, vagy
egy-egy családtag Istennel való
kibékítése számtalanszor az õ életüknek a gyümölcse, így lesznek
áldássá környezetük számára.
A prófétai tisztség elsődlegesen nem jövendőmondást
jelent, hanem Isten nevében
való szólást és beszédet.
Szűz Mária még úgy is próféta, hogy jövendölése nap,
mint nap valóra válik, mert
Erzsébetnek
elmondotta,
hogy őt boldognak fogja
nevezni minden nemzedék.
A rózsafüzér imádság ezt a
próféciát folytonosan valóra váltja. Amikor a kánai
menyegzőn a szolgáknak
fölhívta figyelmét, hogy azt
tegyék, amit Jézus mond,
akkor ugyancsak a prófétai
tanító hivatásnak tett eleget. Ezt a feladatot végzik azok a
nők, családanyák, akik már kicsi
gyermekkortól a hitigazságokra
tanítják a gyermekeket, kifejezetten a hivatásos katekéták, akikből
több százezer van katolikus egyházunkban, Magyarországon is
megbénulna a hitoktatás az õ áldozatos tevékenységük nélkül. A
legnagyobb tanítók között is ott
vannak a nők: Avilai Nagy Szent

Nők az Anyaszentegyházban

Teréz, Sienai Szent Katalin,
Lisieuxi Szent Teréz. Az egyházdoktorok között foglalnak helyet,
akiknek tanítása mértékadó hitünk világában. A teológiai karokon úgyszintén egyre gyakoribb a
professzornők jelenléte, spiritualitásuk a férfiakéval együtt megvalósítja az istenképiségnek a lelkiségét.

ket várták, és ezzel is példát mutatott, hogy az eljövendő Egyház
életében milyen fontos szerepe
van a női hivatásnak. Most a kommunizmus bukása után már látjuk,
hogy az Egyház fönnmaradását a
diktatúrában milyen nagy fokban
köszönhetjük a nőknek, akik, ha
kellett, rejtetten is, de annál nagyobb áldozattal megtettek mindent az unokáikért, és imádkoztak
értük. Templomainknak szépsége, rendezettsége, tisztasága
legtöbbször nekik köszönhető.
Mindezeket a feladatokat még
lelkesebben, és buzgóbban
tudják betölteni, ha nem egyedül, hanem egymást erősítve
végzik. A rózsafüzér társulatok, lelkiségi csoportosulások
(KALÁSZ, Mónika közösség,
stb.) erőforrásaivá válnak hivatásuknak.

A pásztori, vagy királyi tisztség
már az anyaságban is benne van,
vagy a szüzességi fogadalmat tett
szerzetesek másokért élő életében, mert ahogyan a pásztor öszszegyűjt, megőriz, és táplálja a
rábízott juhokat, úgy valósítják
meg a nők ezt a tisztséget, amikor
szeretetükkel másokért élnek.
Szűz Mária maga köré gyűjtötte
az apostolokat, amikor a Szentlel-

Szentatyánk a női méltóságról
szóló apostoli levelének befejező gondolatával zárom elmélkedésemet: "az egyház
köszönetet mond a Legszentebb
Háromságnak "a nő misztériumáért" és minden nőért - mindazért,
amit női méltóság megvalósított
"Isten nagy tetteiért", amelyek az
emberi generációk során őbenne
és őáltala megvalósultak."
Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek
(Isten Országáért, 2004.)
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BOLDOG GIZELLA
Május 7.
*980 körül +Passau, 1059.
A magyarok első koronás uralkodónője, Gizella bajor hercegnő Henrik
bajor herceg és Gizella burgundiai
hercegnő leánya volt. 980 körül született, és Szent Wolfgang bencés
szerzetes gondos nevelésében részesült. Születésének évét többen 985re teszik. 996-ban eskették azonban
össze Istvánnal Scheyernben
(Bajorország), s több forrás szerint
ekkor már fejlett hajadon volt. Regensburgban az Aite Kapelle nevű,
volt hercegi udvartemplom egy falfestménye ezt az eljegyzést ábrázolja; Gizella leendő férjénél csaknem
egy fejjel magasabb. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt.
Amikor Géza fejedelem fia számára
megkérte kezét, mégis beleegyezett
a házasságba. Erre elsősorban Szent
Adalbert püspök bírta rá. Értésére
adta, hogy jobban tetszik Istennek,
ha közreműködik egy nép megtérésében, mint ha kolostori elvonultságban él. Így Gizella lemondott a
szemlélődő életről, és erős hitű hittérítőnő lett. A tervezett házasságot
leghatározottabban nagynénje,
Gerberga apácafőnöknő ellenezte.
Helytelenítette, hogy törékeny unokahúgát politikai okok miatt veszélynek tegyék ki a ,,barbár herceg'' oldalán. Hiába utaltak arra,
hogy István már jó keresztény, és
ígéretet tett egész népe megtérésére.
Végül Henrik - hogy megismerjék meghívta Istvánt Bajorországba, aki
már az első találkozásnál lefegyverezte az apátnőt előkelő, udvarias és
őszinte viselkedésével. De Gerberga
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-- a krónikás szerint -- még egy utolsó
próba elé állította őt. Hosszú ideig
halogatta a találkozást István és Gizella között. Azután úgy rendezte a dolgot, hogy István a kolostorkertben
lássa meg először Gizellát, aki éppen
térden állva imádkozott egy szobor
előtt. Fölhívta rá István figyelmét, és
kíváncsi volt, hogyan viselkedik
a ,,barbár''. István félretette fegyverét,
észrevétlenül Gizella mögé lopózott,
meghajolt a szobor előtt, és mozdulatlan maradt, míg Gizella be nem fejezte ájtatosságát. Önuralmával Gerberga
utolsó ellenállását is megtörte.
Új hazájában Gizella azoknak a nagy
európai nőknek a nyomdokába lépett,
akik előmozdították a nyugat kereszténnyé tételét. Városa Veszprém volt.
A veszprémi püspök ettől kezdve a
mindenkori magyar királyné gyóntatóatyja, és a koronázás alkalmával koronázó főpapja is volt. István a pápától
kapta a koronát, a királynénak a magyarok készítettek. Gizella elsősorban
városát igyekezett megszépíteni. Fölépítette a székesegyházat és alapított
egy apácazárdát. Az esztergomi és
somlyóvásárhelyi zárda alapításában
is közreműködött.
Neki kellett az ország templomait
egyházi felszerelésekkel ellátnia, Gizella nagyon szépen varrt és hímzett.
Már a Koppány elleni csatához is készített két zászlót Istvánnak, Szent
György és Szent Márton képeivel; a
magyar koronázó palást is az ő keze
munkája. István törvénye szerint a
templomok liturgikus könyveit és
kelyheit a püspököknek kellett beszerezniük, de a miseruhákat és más fölszerelési tárgyakat a királyi udvar volt
köteles rendelkezésükre bocsátani.
Ennek gondját bízta a király Gizellára.
A
k irá ly nő
va ló ságos ,,paramentumgyárat'' alapított

városában, Veszprémben. Munkatársnői magyar és bajor udvarhölgyei, valamint a veszprémi zárda
apácái voltak. Maga is részt vett a
munkában. Ha egy-egy templomnak
az öt liturgikus színben csak egy-egy
rend öltözetet juttatott is, az már
1500-2000 miseruhát jelentett. Nagyobb templomok azonban jóval
többet is kaptak. Akkoriban minden
varrást, kötést, hímzést, horgolást
kézzel végeztek. Negyven éven át
milyen óriási munkát végzett a királyné munkatársaival együtt! Utódainak is nyomdokába kellett lépniük. A magyar királynéknak, annak
bizonyítékául, hogy háziasszonyi
erényekkel rendelkeznek, a koronázási szertartás alatt néhány varró és
hímző öltést kellett a koronázó paláston végezniük.
Gizella példás feleség volt. Kölcsönös nagyrabecsülés, gyengéd megértés és finom tapintat jellemezte a
házastársak egymáshoz való viszonyát. Sokszor elkísérte férjét nehéz
ellenőrző útjaira is az országban.
Fáradhatatlan volt a jótettek gyakorlásában. Megnyitotta szívét és kezét
a szegények előtt, segítő kezet nyújtott minden szükséget szenvedőnek,
aki útjába került. Természetesen vallásgyakorlat terén is példaadó volt.
A krónikás magasztalja ártatlanságát, vallásosságát, szelídségét, bőkezűségét, jótékonyságát és vendégszeretetét. Fiának, Imrének halála
után mindinkább visszavonult, István halála után pedig már csakis
Istennek élt. Anyai és hitvestársi
fájdalmát hősiesen viselte.
Egyes későbbi krónikások és ezekre
támaszkodva néhány újabb magyar
történész is Gizella szemére vetik,
hogy fia halála után részt vett a trón
körüli cselszövésekben, sőt Vazul
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megvakíttatásában is. Ez a vád azonban tévedésen alapszik. Amit ebből
az időből név említése nélkül ,,a királynőről'' állítanak, nem szabad
mind Bajor Gizellára vonatkoztatni.
István udvarában tartózkodott
ugyanis a későbbi király, Péter anyja
is, aki mindent megmozgatott, hogy
fia király legyen, s akit még István
életében királynénak neveztek hívei.
Egyes történészek szerint őt ugyancsak Gizellának hívták, csak pogány
néven (Gesia = Géza leánya; a keresztségben az Ilona nevet kapta).
Így még jobban érthető a tévedés.
A szentek rendkívüli jellemének kialakulásában nagy szerepet játszanak
a szenvedések. A szent királynénak
bőven volt része bennük. Kezdetben
az új hazában honvágy gyötörhette,
később gyermekei halálába kellett
belenyugodnia. Férje halála után
pedig utódaitól sok méltánytalanságot viselt el. A szomorúság és üldöztetés évei következtek. Péter is, Aba
Sámuel is méltatlan és igazságtalan
bánásmódban részesítette a királyi
özvegyet. Nemcsak bevételeit csökkentették lényegesen, hanem fogságba is vetették. Mint később Erzsébettől, tőle is beszámíthatatlanság ürügyével vették el javait. Özvegysége
alatt ugyanis még pazarlóbban gyakorolta a jótékonyságot, mint azelőtt. Ezért gondnokság alá helyezték. (Ez is bizonyítja, hogy Gizella
nem segítette elő Péter trónra jutását.) Péter fogságából azok a magyar
rendek szabadították ki, akik Pétert
elűzték, Aba Sámueléből pedig azok
a bajor lovagok, akik Pétert másodszor trónra segítették. Gizella türelmesen viselte a sérelmeket. Végül
48 év múltán visszatért hazájába a
bajor lovagokkal. Itt megvalósította
fiatalkori tervét: Passauban belépett

a bencés nővérek kolostorába, amelyet bátyja, a megboldogult Szent
Henrik alapított. Két év múlva apátnő lett.

Egyes magyar történészek azt a fölfogást képviselik, hogy Gizella haláláig Magyarországon maradt, és még
1050 előtt, Veszprémben halt meg.
Ezek kétségbe vonják passaui sírjának valódiságát is. A történészek
nagy része azonban, főleg a németek, elfogadják, hogy élete végén a
passaui kolostorban élt és ott is halt
meg. Sírfelirata 1095-öt jelöli meg
halála éveként. A kőlapot csak néhány évszázaddal később tehették
sírjára, és a kőfaragó nyilván összecserélte a két utolsó számát. Annál is
inkább, mert 1083-ban avatták szentté férjét és fiát. Ha még életben van,
elképzelhetetlen, hogy ne vett volna
részt ezen, ha másképpen nem, képviselő által. Napjainkban egy müncheni egyetemi tanár anatómiailag
megvizsgálta földi maradványait, és
megállapította, hogy a csontváz 75
év körüli magas termetű nőé lehetett.
Szerzetesnői életéről alig maradt
följegyzés. De még a gyér források
is kiemelik, milyen részvéttel volt
mindenki iránt, aki bajba jutott. A
zárda vezetésében szerény volt, nő-
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vértársait minden fennhéjázás nélkül, szeretettel kormányozta. Nehézséget, szomorúságot türelemmel viselt, s idős kora ellenére komoly önmegtartóztatásban és böjtölésben élt.
A rendi iskolában gondoskodott több
előkelő bajor lány hívő neveléséről,
s nővértársait is szeretettel oktatta
szóval és főleg példával.
Passauban a niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra.
Hamvai még ma is itt nyugszanak.
Halálától kezdve sokan övezték személyét tisztelettel. Sajnos, a liturgia
sajátos magyar részébe, a magyar
propriumba ünnepe még nem került
be. 1975 áprilisában a passaui püspökség beadványban kérte a Szentszéket, hogy ünnepére engedélyezzék saját könyörgés használatát. Ez
meg is történt. A válaszban a rítuskongregáció elnöke ,,Sancta Gisela''
néven említi. Kívánatos lenne, hogy
hivatalos szentté nyilvánítása érdekében lépések történjenek. 200 évvel
ezelőtt Firmianus passaui püspök
hajlandó lett volna veszprémi kollégájának a királyné hamvait teljesen
átengedni, de a kedvezőtlen politikai
események s a két püspök halála
megakadályozták a terv keresztülvitelét. Talán még ma sem késő. Ideje,
hogy a magyar nép első, szent életű
királynénkat sajátjának tekintse. Hiszen negyvenkét éven át élt közöttünk, s a magyar történelemnek
egyetlen nőalakja sem tett annyit
népünkért, mint ő.
Istenünk, ki első királynőnkül adtad
Boldog Gizellát, és ő önfeláldozó
buzgósággal fáradozott népünk megtéréséért, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy e nép, mint egykor, az igaz hitben eggyé váljon!
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Egyházmegyei ministráns találkozó

EGYHÁZMEGYEI MINISTRÁNS TALÁLKOZÓ BAJÁN
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye ministránsainak találkozója volt április 23-án, szombaton, Baján, a Szent László Általános Művelődési Központban.
A programon tíz településről
(Kecskemét, Bugac, Bócsa, Jánoshalma,
Kunfehértó,
Mélykút, Gara, Vaskút,
Baja, Szeremle) ötvenkét
ministráns jött el, hogy
találkozzanak. Szebbé tette az eseményt, hogy a
hitoktatók és nagy ministránsok mellett kilenc pap
is jelen volt. Így a találkozón összesen hetvennégyen vettek részt, kicsik
és nagyok.
A nap programját egy kis áhítat
indította, majd egy rövid előadáson vettek részt a jelenlévők, melyet Retkes Zsolt atya, a fogadó
intézet lelkivezetője, az egyházmegye ministráns referense tartott, „Irgalmas ministráns” címmel.
Ezt követően egy kis agapé mellett gyűjtöttek erőt a gyerekek és
fiatalok, hogy a sport jellegű vetélkedőn bírják a küzdelmet. Az
akadályverseny hat állomásból
állt, ahol a ministránsok, ügyességüket, szellemi, lelki, tudásukat
tehették próbára. Közös ebéddel,
eredményhirdetéssel, valamint az
ezek után következő kötetlen játékkal, focival ütötték el az időt a
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résztvevők a hazautazásig!
Jó volt látni a gyerekek és fiatalok örömét: „Jó nekünk itt lennünk”.
Retkes Zsolt atya

A két órás út végén megérkeztünk a bajai Szent László Általános Művelődési Központba, ahol
Retkes Zsolt atya és segítői fogadtak. Miután az összes ministráns megérkezett, bevonultunk az
iskola kápolnájába, ahol közös
imával, énekkel és evangéliummal kezdtük a napot, valamint meghallgathattunk egy kisebb
prédikációt Zsolt atya
jóvoltából.
Ezután elkezdődött a
program a tízóraival, ami
zsíros kenyér volt hagymával és teával. Az evés
után következett a részt-

… és ahogy
ministránsaink
megélték
Idén, 2016. április 23-án került megrendezésre az egyházmegyei ministráns-találkozó.
Izgatottan vártuk a bajai eseményt, hiszen minden évben hatalmas élményekkel
gazdagodunk. Reggel, 7:45-kor
öten indultunk el Kecskemétről,
Tibi atyával kiegészülve. Az úton
az időt töritanulással, beszélgetéssel vagy csak a táj szimpla bámulásával ütöttük el.

vevők beosztása 6 csoportba. Ez
annyira jól sikerült, hogy alig volt
ministráns, aki olyannal került
volna egy csoportba, akivel
együtt érkezett a nap reggelén.
Így lehetőségünk volt megismerni egymást. A csoportok közös
munkája a névadással kezdődött.
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Kreatív nevek születtek, többek
szerint a legjobb az "Imádkozó
Sáskák" volt.
Erre a beosztásra azért volt szükség, hogy különböző próbákon
helytálljunk és pontokat gyűjtsünk. 6 állomáshely volt és értelemszerűen
mindegyik
csapat máshol kezdett. Az
első próbát Norbi atya bonyolította le az épület
sportpályáján. Itt többször
ugrálnunk és futnunk is
kellett, időre. A leggyorsabb csapat kapta a legtöbb pontot.
A második feladat babzsákok keresése, illetve elrejtése volt. Itt mindkettőnk
csapata jól teljesített,
majdnem az összeset megtaláltuk.
Ezután el kellett rejtenünk a zsákokat, hogy a következő csapat
megkereshesse őket. Természetesen próbáltunk jobbnál jobb helyeket keresni, hogy a következő
csapatnak nehéz dolga legyen.
A második feladathoz hasonló
próba várt ránk a harmadik állomáson, ahol szintén keresni és
elrejteni kellett, csak ezúttal papírokat, amelyeken szavak voltak.
Ezekből a szavakból egy mondatot kellett összeállítani. Egyébként háromféle mondat volt, amelyek kapcsolódnak az irgalmasság
évéhez. ,,Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak." - olvastuk közösen, amikor
összeraktuk a szavakat.

A papírok elrejtése után következett a negyedik próba, ahol Attila
atya és rengeteg színes labda várt
ránk. A feladat a labdák kiválogatása és összekeverése volt, időre.
Ezt a feladatot mindenki gyorsan
teljesítette.

Ezután az ötödik feladatban Dávidnak képzelhettük magunkat,
hiszen Góliát ellen kellett küzdenünk. A papírból készült Góliát
fejét kellett eltalálni, öt méter távolságból. Összesen 20-szor dobhattunk, minél több találat, annál
több pont. Az utolsó próba vízhordás volt A pontból B-be, merőkanáltól a mokkáskanálig mindennel.
Mivel a hatodik feladat teljesítése
után még nem volt kész az ebéd,
elkezdtünk focizni. De ennek
gyorsan vége lett, hiszen gyorsan
telik az idő, ha valaki jól érzi magát. Az étkezés előtti ima után
beálltunk libasorba az iskola
menzáján. Az ebéd hideg gyümölcsleves volt bolognai spaget-

tivel. A repetázás után következett az eredményhirdetés, a csoportjaink a harmadik és a negyedik helyen végeztek, szoros küzdelemben. Nyeremények nem
voltak, hiszen maga az esemény
egy hatalmas élmény és nyeremény volt mindenki
számára. Ezután még
volt lehetőség focira,
sokan éltünk vele, hiszen 5 percen belül már
2-2 volt az állás. Körülbelül délután 3-ig maradtunk focizni, majdnem utolsóként távoztunk a bajai ÁMK-ból.
Be kell hogy valljuk,
hogy amikor megérkeztünk, nagyon megijedtünk, hiszen mi négyen magasan
a legidősebbek voltunk azon a
szombati napon, de ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat a
kisebbek között. Jó volt látni,
ahogy minden kis apró dolognak
mennyire tudnak örülni és hogy
mennyire boldogok hogy egy
ilyen rendezvényen részt vehettek, csakúgy, mint mi. Szintén
nagyon jó volt találkozni régi ismerőseinkkel, Retkes Zsolt,
Ruskó Norbert és Menyhárt Sándor atyákkal és örülünk, hogy sok
új arcot megismerhettünk. Alig
várjuk a következő találkozót és
reméljük, hogy ott is hasonló élményben lesz részünk!
Bódog Balázs és
Köblös Krisztián
Oldal 11



MÁJUSBAN MINDEN ESTE FÉL 6-KOR LITÁNIA VAN TEMPLOMUNKBAN.



MÁJUS 22-ÉN,

VASÁRNAP

FÉL

11-KOR

ÉRSEKI

SZENTMISE

KERETÉBEN

BÉRMÁLÁS

LESZ

TEMPLOMUNKBAN.



MÁJUS 29-ÉN

A

10.30

ÓRAI SZENTMISE UTÁN KERÜL SOR AZ ÚRNAPI KÖRMENETRE VÁROSUNK

PLÉBÁNIÁINAK ÖSSZEFOGÁSÁVAL.



JÚNIUS 5-ÉN A 9.00 ÓRAI SZENMISÉN AZ ELSŐÁDOZÓK



A HITTANOSOK TANÉVZÁRÓ ÉS HÁLAADÓ SZENTMISÉJE A TE DEUM 2016. JÚNIUS 19-I VASÁRNAP A
9.00 ÓRAI SZENTMISÉN LESZ.



MINISTRÁNS FOGLALKOZÁSRA VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VASÁRNAPONKÉNT.
A PROGRAM: 9 ÓRAKOR SZENTMISE, 10 ÓRAKOR FOGLALKOZÁS. HELYSZÍN: NAGYTEMPLOM.



A MÁRIA-KÁPOLNÁBAN
KEZDŐDNEK.



100
A

OLTÁRISZENTSÉGBEN.

MÁJUS ELSEJÉTŐL A SZENTMISÉK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN FÉL

4-KOR

MAROSI IZIDOR PÜSPÖK ATYA, EGYKORI PLÉBÁNOSUNK. A PÜSPÖK ATYÁRÓL
EMLÉKKÖNYV 1000 FT-OS ÁRON KAPHATÓ A SEKRESTYÉBEN ÉS A PLÉBÁNIA IRODÁJÁBAN.

ÉVE SZÜLETETT

SZÓLÓ



RÉSZESÜLNEK AZ

NYÁRI HITTANOS TÁBOROK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÍVESEN FOGADUNK FELAJÁNLÁSOKAT, KÉRJÜK

AMENNYIBEN VALAKI SZERETNE ÉS TUD IS ÉLNI EZZEL A LEHETŐSÉGGEL, JELEZZE AZT A PLÉBÁNIÁN.

  Kecskeméti Nagyharang  
Szerkesztőség: Dr. Jeney Gábor plébános, Szabó Imre
Kiadó: R. K. Főplébánia, 6000 Kecskemét Plébánia köz 1.
k: 76-487- 501
Email: nagyharang@freemail.hu
Szóljon hozzánk! Küldje el észrevételeit, beszámolóit, programjainak időpontjait,
érdekes és hasznos információit a szerkesztőségbe.

