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„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA A TE SZOLGÁD!”  
1Sám 3,10 

 

 
 
 



Kedves Híveim! 
 

22 évvel ezelőtt, amikor elvállaltam Kertvárost fiatal voltam és „bohó”. Nem az első önálló 
helyem volt. A bíboros atyától úgy vettem át ezt a lelkészséget, hogy ha problémák lesznek, 
1 év után tovább megyek. Immár 22 éve itt vagyok, és ahogy 40. papi évfordulómon 
említettem nagyot alkottunk itt Kertvárosban. Ami épült, ami készült, közös munka volt, 
mert csak úgy lehet igazán maradandót alkotni. A templom, a közösség, az énekkar, a 
ferencesek, a ministránsok, a Testület… Azonban a 22 évvel nem csak idő ment, nemcsak a 
naptárt lapoztuk, hanem sajnos az egészség is megpróbált engem. Sokáig lehetett takargatni a 
dolgokat, de egyre nehezebb lett. Nem Kertvárossal volt nekem problémám, hanem 
„önmagammal”. A plébánosnak megvan a feladata, felelőssége, kötelessége az adott 
egyházközségért, legalábbis és így tanultam. Lelkiismeretemben már nem voltam nyugodt, 
főleg a tavalyi műtét után, amikor minden egyre nehezebb lett. Egyre nehezebb lett a munka, 
a feladatok megoldása. Ezért adtam be lemondásomat. Dr Erdő Péter bíboros atya elfogadta 
lemondásomat és nyugdíjba helyezett. Barabás Bence atya lép az örökömbe és most neki 
lesz 2 temploma. Ő vette át tőlem a Barcika téri egyházközséget annak idején. Kérem, hogy 
segítsék őt, támogassák, és főleg imádkozzanak érte, hogy ezt a feladatot a Szentlélek által 
megerősítve tudja majd végezni. Valóban pásztora legyen ennek az egyházközségnek is. 
Szeretném megköszönni mindenki munkáját, imáját, segítségét, támogatását, mind lelki, 
mind testi vonalon, amit 22 év alatt felém sugároztak, adtak, támogattak.  
Jelen állás szerint Tóalmásra költözöm a bátyámhoz. Az imákat továbbra is kérem, mert 
sajnos gyógyulni nem valószínű, hogy gyógyulok, de talán nem lesz rosszabb. 
Én elmegyek és a 22 év emlékét magammal viszem. nemcsak a számítógépen lévő képekkel, 
hanem a szívemben lévő emlékekkel. Mécs László versét tettem ide, amit én nem tudok 
megerősíteni csak azok, akik velem, mellettem, közelemben voltak, akik kaptak e fényből… 

 
Mécs László: Fényt hagyni magunk után… 

 

Az élet örök búcsúzás. 
Ó bár csak tudnánk távozáskor 
fényt hagyni, mint a Messiás, 

belészeretni az szívekbe, 
apostolokba, mártírokba, 

hogy átadják a századoknak, 
a századok az ezredeknek! 

Fényt hagyni, mint a Messiás! 
Vagy legalább, mint az anyák, 

kik egyre jobban megragyognak, 
minél sötétebb lesz az éj, 
és minél jobban porlanak 
a bánat-barna hant alatt. 

Fényt hagyni, mint a jó anyák. 
Vagy legalább is, mint a Nyár, 

amely almákba és diókba 
szerette édes álmait, 

és édességével világít 
a hosszú, hosszú tél alatt. 

 



 
Fényt hagyni, mint a drága Nyár. 

Vagy legalább is, mint a Nap, 
melyet elnyelt az alkonyat, 

de a legbúsabb éjben is 
világít még a gyöngyvirágban, 

a liliomban, mécsvirágban. 
Az életünk olyan tünékeny. 

Ó szent fényt hagyni volna jó! 
Fehéren és kéken, 1937 

 
Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik név és születésnapjukat! 

 
Az egyházadó (egyházközségi hozzájárulás) a templomot segíti.  

Milyen jó volna, ha támogatnánk egyházközségünket!  
Számlaszámunk: 11718000-20382870 Csekken is fizethető!  

Csekk a templom bejáratánál található 
 

Készüljünk a szentmisére 

Vasárnapi olvasmányok 
Július 

3. vasárnap: Évközi 14. vasárnap 
Iz 66,10-14c   Zsolt 65  Gal 6,14-18   Lk 10,1-12.17-20 

10. vasárnap: Évközi 15. vasárnap 
MTörv 30,10-14   Zsolt 68  Kol 1,15-20   Lk 10,25-37 

17. vasárnap: Évközi 16. vasárnap 
Ter 18,1-10a   Zsolt 14  Kol 1,24-28   Lk 10,38-42 

24. vasárnap: Évközi 17. vasárnap 
Ter 18,20-32   Zsolt 137  Kol 2,12-14   Lk 11,1-13 

31. vasárnap: Évközi 18. vasárnap 
Préd 1,2;2,21-23   Zsolt 89  Kol 3,1-5.9-11   Lk 12,13-21 

 
Augusztus 

7. vasárnap: Évközi 19. vasárnap 
Bölcs 18,6-9   Zsolt 32  Zsid 11,1-2.8-19   Lk 12,32-48 

14. vasárnap: Évközi 20. vasárnap 
Jer 38,4-6.8-10   Zsolt 39  Zsid 12,1-4   Lk 12,49-53 

21. vasárnap: Évközi 21. vasárnap 
Iz 66,18-21   Zsolt 116  Zsid 12,5-7.11-13   Lk 13,22-30 

28. vasárnap: Évközi 22. vasárnap 
Sir 3,19-21.30-31   Zsolt 67  Zsid 12,18-19.22-24a   Lk 14,1.7-14 
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Szűz szülője Istennek 
 

Szűz szülője Istennek 
Engedd, hogy tied legyek! 

Tied élet s halálban, 
Tied jó és balsorsban, 

Tied küzdve szenvedve, 
Tied most és örökre! 

Szűz szülője Istennek, 
Engedd, hogy tied legyek! 

 
Anyám benned bízom és remélek, 

Anyám te utánad epedek, 
Anyám te jóságos kegyelmezz, 
Anyám te hatalmas védelmezz! 
Anyám óh jöjj segíts imádkozni, 
Anyám óh jöjj segíts küzdeni, 

Anyám óh jöjj segíts szenvedni, 
Anyám óh jöjj ne hagyj elveszni! 

 
Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas, 

Akarsz is segíteni,óh irgalmas, 
Kell is segítened,óh hűséges, 

Fogsz is segíteni,óh kegyelmes! 
Anyám te vagy a kegyelmek anyja, 

Szomorúak vigasztalója, 
Bűnösök oltalma és menedéke, 

Földnek reménysége,s mennynek ékessége! 
 

Ki kérte még segélyedet hasztalanul? 
Ki távozott tőled meghallgatatlanul? 

Azért bizton mondom, minden szenvedésben, 
Mária mindig segít, minden időben! 

Biztosan állítom életben, s halálban, 
Mária mindig segít, minden balsorsban! 

Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, 
Hogy veled leszek Jó Anyám,fenn az égben!! 

 
Szűz szülője Istennek, 

Engedd, hogy tied legyek! 
Tied élet s halálban, 

Tied jó és balsorsban, 
Tied küzdve, szenvedve, 

Tied most és örökre! 
Szűz szülője Istennek, 

Engedd, hogy tied legyek! Ámen 


