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az érsekújvári magyar katolikus közösség lapja
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március és április

Böjtmás hava és Kikelet hava

A felkelő hajnal, a viruló tavasz, a zsen-
dülő vetés, a fakadó rügyek az új hajtá-
sokkal, jelzései annak a diadalmas élet-
nek, amit Jézus, az Ő föltámadásával 
hozott nekünk. Feltámadását az is bi-
zonyítja, hogy az élet több mint a halál, 
a fény diadalmasabb, mint a sötétség, 
a jóság erősebb, mint a gonoszság, és a 
szeretet túléli a gyűlöletet. 
Bizonyára, mi emberek nem bántuk vol-
na, ha a feltámadás után Jézus Pilátus-
nak vagy a papi fejedelmeknek jelenik 
meg. Ezzel a cselekedetével ugyanis a 
Napnál is világosabban bizonyította vol-
na, hogy Ő legyőzte a halált, az Ő feltáma-
dása csodálatos valóság, és azt, hogy övé a 
végső győzelem. De Ő, szándékosan, „nem 
az egész népnek (jelent meg), hanem csak 
az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagy-
is nekünk, akik ettünk és ittunk 
vele halálából való feltámadá-
sa után”, úgy, ahogyan ezt Péter 
apostol beszélte el Kornéliusz há-
zában (ApCsel 10, 41).
Tanítványait az Úr három évig 
készítette elő a feltámadás 
csodájára. Ennek ellenére, ők, 
amikor a feltámadást követő-
en találkoztak Vele, „ijedtükben 
és félelmükben azt vélték, hogy 
szellemet látnak.” (Lk 24, 37). 
Ezért imádva csodáljuk Jézus 

türelmét és bátorságát, hogy feltámadá-
sának titkát, szemben a hatalmaskodók 
mesterkedéseivel, a tanúságra támasz-
kodó félénk apostolokra bízta.
Ma, ebben a zavaros, igen gyakran Is-
tentől elforduló világban, ránk, gyarló, 
sokszor kételkedő keresztényekre vár a 
feladat, hogy nem is annyira szavakkal, 
hanem inkább életünkkel és cselekede-
tinkkel bizonyítsuk: hiszünk Jézus feltá-
madásában, hiszünk az örök életben, és 
hiszünk az Élet végső győzelmében.
A Szentlélek, aki az apostolokat bátorítot-
ta, a mi lelkünket is a hit örömével töltse 
meg, a ránk váró feladatok teljesítéséhez 
adjon erőt, hogy ez által, mi is, bátor tanúi 
lehessünk Jézus Krisztus feltámadásának.  

Bartal Károly Tamás, OPraem

Húsvét van,
Krisztus feltámadt!
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„Uram! Te az embert férfinak és nőnek 
teremtetted, hogy egymás keresésében 
lelkünk legmélyebb húrjai a legmagasabb 
harmóniában szóljanak.“
(Szent-Györgyi Albert)

Közel két évti-
zede Angliából 
indult el az a 
kezdeménye-
zés, amely 
Valentin-nap 
k ö r n y é k é n , 
minden év-
ben, egy hétig 
a házasság és a 
család fontos-
ságára kíván-
ja irányítani 
a figyelmet. A 
Házasság Hetéhez, hazai és nemzetközi 
szinten egyaránt, számos, ismert köz-
életi személyiség csatlakozott, ezáltal is 
kifejezve elköteleződését a házasság és a 
család ügye iránt. A Házasság Hetét mára 
4 kontinens 21 országában ünneplik, és 
immár második éve, az újvári magyar 
katolikus közösség is aktívan csatlakozik 
ehhez a kezdeményezéshez. 
Érsekújvárott a  Házasság Hetét febru-
ár 12-én, vasárnap, nyitó szentmisével 
kezdtük, mindkét templomban. Egyút-
tal, az óvodások és alapiskolások részére, 
„Képzeld el a családod!“ címmel, rajzpá-
lyázatot hirdettünk meg.
A február 15-i, szerdaesti szentmisét fő-
tisztelendő Andruskó Gyula káplán úr 
és a hívek, a fiatalok lelki tisztaságáért 
ajánlották fel. A szentmisét szentség-

Házasság Hete érsekújvárott

imádás követte, amelyen az Úr elé vit-
tük közösségi és személyes imáinkat. Az 
elmélyülést Halász Péter és csapatának 
zenei áhítata gazdagította.
Február 17-én, pénteken, a Marianum-

ban a „Hall-
gass a szí-
vedre!” című 
filmet néz-
hettük meg. 
A történet egy 
szerény, tisz-
ta szívű fiú 
és egy néma 
lány történe-
tén keresztül, 
a személyes 
példamutatás 
és áldozat-
vállalás fon-

tosságát mutatta be. A film felhívta fi-
gyelmünket arra az intelemre, melyet 
a Példabeszédek Könyvében, Izrael böl-
csei jegyeztek le, sok évszázaddal Krisz-
tus születése előtt: „Minden féltett do-
lognál jobban őrizd meg szívedet, mert 
abból indul ki minden élet” (Péld 4,23). 
A vetítés utáni beszélgetés alatt, melyet 
Ďurčo Zoltán vikárius úr és Kosik Júlia 
vezettek, a résztvevők hozzászólásaik-
kal gazdagították egymást.
Másnap, szombaton, a Czuczor Ger-
gely Alapiskolában, a szervezők Csa-
ládi Napot tartottak. A rendezvény, az 
iskola tornateremében, imával kez-
dődött. A sportprogramot Adamovics 
Tamás vezette, a családi kézműves 
foglalkozásban pedig Borbély Heni és 
lánya Andrea, Kantár Hajnalka, vala-
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mint Melisek Blanka voltak a résztve-
vők segítségére.  A táncházban Halász 
Anikó és Szendi Tünde vezetése alatt 
táncolhattak a jelenlévők. Ezután, 
a testi, szellemi és szervezési tevékeny-
ségben kimerült társaságot, az iskola 
klubhelységében, a gyerekek kedvenc, 
kerek eledele, a pizza várta. A csalá-
doknak az ebédszünet alatt alkalmuk 
nyílt a beszélgetésre, megoszthatták 
egymással élményeiket és tapaszta-
lataikat. Ebéd után a résztvevők Cser-
nik Szende, székely lábbábos, mese-
mondó egyedi előadását tekinthették 
meg. A szombati program, 16 órakor, 
a ferences templomban, szentmisével 
folytatódott. A Legszentebb Áldozatot 
Kovalcsik Cirill atya mutatatta be. Ezt 
követően, a szentmisét Puss Sándor 
jezsuita szerzetes atya előadása követ-
te. Sándor Atya, a házasságról tartott 
beszédében, Ferenc pápa útmutatását 
követve,  gondolatait három kulcsszóra 
építette. Ezek a képesség, a döntés és a 
szenvedély. Elmondta, mennyire fon-
tos, hogy gyermekeinkben tudatosan 
fejlesszük a kapcsolatteremtés, a hűsé-

ges szeretet és az áldozatvállalás képes-
ségét. Úgy szintén fontos, hogy felelős 
döntéshozatalra tanítsuk őket, többek 
között azért is, hogy majd egykor, sza-
bad elhatározásból, szentségi házassá-
got köthessenek.
Az idei Házasság Hete február 19-én, 
vasárnap, ünnepi szentmisével zárult. 
A szentmisék végén azt is megtudtuk, 
hogy a meghirdetett rajzpályázat min-
den résztvevője nyertes lett. Az óvodás 
kategóriában Dékány Tamara, az alsó 
tagozatos kategóriában Laczkó Sára, 
a felső tagozatos kategóriában pedig 
Borbély Andrea alkotásai kapták a leg-
több szavazatot. Végezetül, a plébánia-
templomban Zoltán helynök úr és Gyu-
szi káplán úr, a ferences templomban 
pedig Cirill atya részesítették áldásban 
a családokat. 
Hála Istennek és a szervezők áldozatos 
munkájának, ismét nagy közösségi és 
hitélményben volt részünk.

Nagy László



érsekújvár műemlékei

örténeti hely, ez a mi vá-
rosunk, s mint fontos vég-
vár 1580 körül, tehát úgy 
350 esztendővel ezelőtt 
épült fel, a Nyitra folyó 
jobb partján, annak egyik 

nagy kanyarulatában. A várat, mint 
tudjuk, az esztergomi érsekség bir-
tokán és költségén építették, fontos 
hadászati célból: a török uralom ter-
jeszkedésének megállítására és visz-
szaszorítására. A cél, amit ennek az új 
várnak szántak, a vitézi élet, a küzde-
lem a hitért és a hazáért. Ennek meg-
felelően itt csakis sáncokat, bástyákat, 
kapukat emeltek, vagyis harcokra ren-
dezkedtek be. Ezért nem építettek kü-
lönösebb módon, vagy fénnyel templo-
mokat, középületeket…
Csak amikor már ez a város, mint erős-
ség, 150 esztendőn át teljesíti a Gondvi-
selés által kimért történeti hivatását, 
és amikor már a magyar függetlenség-
re féltékeny uralom lerombolja a bás-
tyákat, és elhordja a vár anyagát, egy 
békésebb korszak köszönt a városra, 

amelyben már szebb dolgok alkotására 
is lehet gondolni. Ezért a barokk kor és 
különösen Mária Terézia kora az az idő, 
amelyben városunk legszebb műemlé-
kei létesülnek. 
A városnak végvár időszakából való, 
és a mai napig fennmaradt épülete a 
Plébánia-, vagy Nagytemplom, amely 
1580 után épült, és ugyanúgy a Ferenc-
rendiek temploma valamint kolosto-
ra, amelyet Pázmány Péter, esztergo-
mi érsek 1631-ben építtetett az általa 
idetelepített szerzeteseknek. Ugyan-
csak ő építi ezekben az esztendőkben, 
a vár piacára, az érseki székházat is. 
E házzal szemben áll a mai „Oroszlán-
szálló”, amely háztömbnek magját az 
előrészben az egykori vár katonai épü-
lete képezi. 
Ebből az időből, sőt, még jóval ellőbbről 
való a Nyárhíd-i malom, melyet 1910 kö-
rül bontottak le és a Nyitra bal partján 
levő, ma, Klein-féle malom. Híres ma-
lom volt mindkettő. A Nyárhíd-i négy-
kerekű malomról már 1264-ben van 
szó, melyet IV. Béla király a kunoktól 
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- ezek iszonyú kihágásai miatt – elvett, 
és a csuthi premontrei zárdának ado-
mányozott. A Klein-féle öreg malom is 
híres volt, hiszen valamikor, 12 kerekű 
volt. Ennek falában több feliratos már-
ványtáblát is találunk, melyek közül az 
egyik Batthyány érseknek, 1790-ből való 
barokk keretű táblája, amely a malom 
újjáépítését hirdeti. Régi épület még az 
1722-ből fönnmaradt vásártéri Szenthá-
romság-kápolna és a még előbbről való 
Szűz Mária-kápolna.
Magából, a hajdan híres várból, semmi 
különösebb nem maradt fenn, mert a 
kuruc szabadságharcok után III. Károly 
császár 1725-ben, e veszedelmes helyet, 
jobbnak látta lebontatni, és minden 
használható anyagot elvitetni, amelyet 
aztán a Vág mögött levő Lipót vár átépí-
tésére és megerősítésére fordított. Ezért 
rommaradványok helyett, emlékül, 
egy-két helynéven kívül, az emelkedett 
várhely: a hat bástya és a várpiacának 
– a mai belvárosnak – magas fekvése 

maradt meg, és ahová csak emelkedő 
utcákon juthat el az ember. Ugyancsak 
a vár emlékei még a Törökszalasztó, 
Kálvária, Forgách és Kurucz utcák há-
zainak lejtős kertjei is.
Vajon milyen volt, és hogyan nézett ki 
ez a régi erősség, arról tökéletes fogal-
mat alkothat magának az ember, ha 
a föntebb említett Lipót várat, (meg-
jegyzés: ma Leopoldov – Szlovákia) ezt 
a ma is épségben levő várat szemléli 
meg. Ez ugyanolyan módon épített vár 
volt, mint a régi Érsekújvár, sőt, a kép 
teljességéhez még az is hozzájárul, hogy 
itt találjuk és viszontlátjuk a mi várunk 
eredeti köveit és vas részeit is.”

Thain János: Érsekújvár műemlékei, 
nyomatott Winter Zsigmond Könyv-
nyomdájában, Érsekújvárott, 1932 – 
részlet
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a via mariae Polgári társulás 2017-es zarándoklatai

 ■ Nagyböjti gyalogos és buszos zarándoklat a fraknói Rozália-
kápolnához)*** 
Április 8., Brennbergbánya – Fraknó (Ausztria, gyalogos táv: 10 km);

 ■ Húsvéti kerékpáros zarándoklat Márianosztrára* 
Április 29., Párkány – Helemba – Márianosztra – Nagymaros – Visegrád – 
Esztergom; (a táv kerékpárral: 70 km);

 ■ Gyalogos és buszos zarándoklat Mariazellbe*** 
Május 6.: Mitterbach am Erlaufsee – Mariazell (Ausztria); (gyalogos táv:10 km);

 ■ Újváriak hagyományos gyalogos és buszos zarándoklata Sasvárba* 
Május 13.: Érsekújvár – Sasvár; (tetszés szerint a gyalogos táv: 8 km);

 ■ Gyalogos zarándoklat a vágmagyarádi Loretto-i Szűzanyához*** 
Május 12-14., Nagymagyar – Vágmagyarád; (gyalogos táv: 62 km);

 ■ Pünkösdi gyalogos zarándoklat a Cigléd-i Szűzanyához)*** 
Június 3-4., Érsekújvár – Kürt; (gyalogos táv: 35 km);

 ■ „Gróf Esterházy János“ buszos zarándoklat* 
Június 10., Érsekújvár – Olmüc – Mirov; 

 ■ 3. Zoboralja-i gyalogos és buszos zarándoklat Kistapolcsányba** 
Július 13-15.; Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe, Nyitra – Kistapolcsány;  
(gyalogos táv: 60 km);

 ■ „Határtól határig“ gyalogos zarándoklat*** 
Augusztus 3.-13.: Árvanádas (Trstená) – Ipolyság; (gyalogos táv: 250 km);

 ■ 1Úton Nemzetközi Zarándoknap*  
Augusztus 26.: Szímő–Érsekújvár–Udvard–Kürt–Bény–Szalka–Márianosztra; 
Ipolyság–Palást; (mindkét esetben a gyalogos táv: 25 km);

 ■ 4. gyalogos zarándoklat a Kisboldogasszony-főbúcsúba*** 
Szeptember 7.-9., Nagymegyer – Bacsfa-Szentantal; (gyalogos táv: 51 km);

 ■ 4. Csallóköz-i Gyalogos Zarándoklat Magyarok Nagyasszonya ünnepén***  
Október 5-7.: Bacsfa-Szentantal–Dunacsún–Oroszvár–Pozsony-Máriavölgy; 
(gyalogos táv: 55 km);

 ■ Zoboraljaiak zarándoklata Márianosztrára Magyarok Nagyasszonya 
ünnepén** 
Október 7., Szob – Márianosztra; (gyalogos táv: 8 km);

 ■ Gyalogos zarándoklat a Nagyszombat-i Könnyező Szűzanyához*** 
November 16-18., Dénesd – Nagyszombat; (gyalogos táv: 69 km);

Zarándoklatfelelősök: 
 ■ ***Méhes Richard, richard.mehes21@gmail.com; 
 ■ **Patay Péter, patay.peter@gmail.com;
 ■ *Török András, torok.bandika@gmail.com
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lelki ajánló – közösségi együttlétek

 ■ Április 28., péntek – filmklub az ér-
sekújvári plébánián;

 ■ Április 29., szombat – kerékpáros 
zarándoklat Márianosztrára, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Parkban;

 ■ Május 5-7 - Kiscserkész-tanyázás, 
Garamkövesd;

 
 ■ Május 7., vasárnap – Anyák Napja;

 ■ Május 13., szombat – újvári-
ak hagyományos zarándoklata 
Sasvárba, Szűz Mária Fatima-i je-
lenésének 100. évfordulóján;

 ■ Május 19., péntek – filmklub az ér-
sekújvári plébánián;

 ■ Június 3.- 4., szombat, vasárnap 
– pünkösdi gyalogos zarándoklat 
a Cigléd-i Szűzanyához;

 ■ Június 10., szombat – autóbuszos zarándoklat Mirovba Esterházy János halálá-
nak 60. évfordulója alkalmából;

 ■ Június 16., péntek, filmklub az érsekújvári plébánián;

 ■ Július 1-2., autóbuszos zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra;

 ■ Július 7-9., közös pihenés a Balatonnál, Káptalanfüreden.
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az alsóbodok-i esterházy János emlékhely és emlékpark - 
nemzeti zarándokhely épül a zoboralján

Alsóbodok a zoboraljai magyar települések 
szívét alkotja. A Csitári hegyek, Zobor he-
gye és Ghymes vára háromszögének déli 
csúcsában fekvő település Esterházy Já-
nosnak is kedvelt tartózkodási helye volt. 
A községben gyakorta megfordulva, szin-
te mindenkit személyesen ismert, több 
munkatársa is innét származott. A község 
felett magasodó dombtetőn gyakran meg-
állította fogatát, hogy ott megpihenjen és 
gyönyörködjön a táj szépségében. 

Erre a domboldalra és dombtetőre épült 
az Esterházy–kálvária is. A három esz-
tendeje épített Esterházy-keresztút  tizen-
négy fából faragott stációja, a völgyben 
elhelyezni tervezett Esterházy Emlékmú-
zeumtól kiindulva vezet fel bennünket a 
dombtetőre az Esterházy - kápolnához. 
A hely lelkületében azt szimbolizálja, 
hogy Esterházy János kálváriát megjárt 
lelke, egyesülve a feltámadt Krisztussal, 
bennünket is el tud vezetni a feltámadás 
kegyelméig. 
A kápolna önmagában is a Golgota he-
gyét jeleníti meg számunkra, hiszen az 
építmény két részből áll. Alul a hajdan 
Jézus  testét őrző sziklasírra emlékez-
tető hatalmas kövek alkotta barlang 
van, amely - miként a Golgota hegy 
belsejében szeretett Mesterének - itt az 
Ő meggyötört testének maradványait 

őrzi majd. A sírt kívülről is a szomszé-
dos Pográny-i és Zsére-i kőfejtőből nyert 
sziklatömbök borítják, melyekre a felvi-
déki magyarság, a Trianon-i döntés óta 
napjainkig tartó időszakának mártírne-
vei kerülnek felvésésre azt jelképezvén, 
hogy semmilyen áldozat nem volt hiá-
bavaló, mely megmaradásunk és jövőnk 
reményében hozatott. 
A sziklasír fölött épül a kupolás, görögke-
leti mintára tervezett kápolna. A kápolna 
egyenlőszárú kereszt alaprajzú belső te-
rében, a főoltáron, a Szentlélek leáradá-
sa és a feltámadt Krisztus alakja látható 
majd, mellékoltárain pedig a születés és 
a kereszthalál jelenetei lesznek ábrázolva. 
A kápolna körüli rét zöld pázsitja, melyen 
hajdanán Esterházy János kíséretével, 
többször is megpihenve, elbeszélgetett a 
helybéliekkel valamint a zarándokok elé 
táruló Zoboralja-i táj szépségével, alkal-
mat ad majd az egymással való találkozá-
sokból fakadó öröm megélésére éppúgy, 
mint az üdítő pihenésre és az elmélyült 
beszélgetésekre. 
Az Esterházy szenvedésének állomásait 
összefoglaló keresztút és az ezt megko-
ronázó kápolna visszahelyezi életművét 
abba a tájbölcsőbe, amelyből a történe-
lem, mint madárfiókát a fészekből, őt 
és oly sok honfitársát kiszakította. Ez a 
Nyitraújlak-i szülőhelyéhez közeli hegy-
oldal, Zoboralja meghitt környezete, és 
az e földből kinövő emlékhely nemcsak 
a történelmi múltunk valóságának jobb 
megismerését szolgálja, de kiváló alkal-
mat nyújt majd a lelki elmélyüléshez is.
A helynek kiváló adottságai vannak a 
Felvidék kiemelkedő zarándokhelyének 
kialakítására. Új léptékben kell gondol-



kodnunk, s éppen ezért a szellemi kül-
detés térbeli megfogalmazása és annak 
megvalósítása a cél. Mintáink és pél-
daképeink Máriapócs, Mátraverebély-
Szentkút, Csíksomlyó és más magyar 
zarándokhelyek a Kárpát-medencében. 
Esterházy János hatvan éve, 1957. márci-
us 8-án halt meg az észak-morvaországi 
Mirov börtönében. Ezért a Rákóczi Szövet-
ség és a csatlakozó szervezetek a 2017-es 
évre Esterházy emlékévet hirdettek meg, 
melynek során számos, szentmisével 
egybekötött megemlékezés, emléktábla-
avatás és könyvbemutató is megvalósul. 
Az Esterházy–kápolna megépítése ennek 
az emlékévnek kivételes hangsúlyt ad, és 
egyúttal az Esterházy Emlékév felvidé-
ki csúcspontja is lesz. Reményeink sze-
rint, szeptember 17-én, a Szent Kereszt 
felmagasztalásának ünnepén kerül sor 
a kápolna felszentelésére egy szabadté-
ri engesztelő szentmise keretén belül, 
melyre számos egyházi személyiség, 
polgári szervezet  és nagyszámú hívő kö-
zösség részvételét várjuk. Szeretnénk azt 
is, hogy ez a hely valódi zarándokhellyé 
válna a felvidéki magyarság számára. 
A mag ugyanis, amely Esterházy János 
szenvedésének és mártírhalálának a 
magja, már kicsírázott, és arra vár, hogy 
szíveinkben szárba szökkenjen, meghoz-
za termését hitünkben és elkötelezett-
ségünkben nemzetünk, hazánk és ma-
gyarságunk iránt.

Istenes József

Cirenei simon imája

Krisztusom,  
nem így terveztem a jövőmet. Nem 

akartam veled találkozni. Nem akar-
tam tudni, hogy ki vagy, hogy miért 
gyaláznak és vernek téged. Mégis, 

feléd sodródtam, és egyszer csak azon 
kaptam magam, hogy az ostorcsa-
pásokból nekem is jut, kereszted 

súlya pedig a vállamra nehezedik. El 
akartam onnan menni, hisz semmi 
keresnivalóm nem volt ott. Rád néz-
tem, és mintha egy világ nyílt volna 

meg előttem. Megláttam keresztedben 
az emberiség bűnét. A saját bűneimet 
is. Felismertem, hogy szenvedésedet 

értünk, a mi bűneinkért vállaltad, ön-
ként, szeretetből. 

Most már vágyom arra, hogy mellet-
ted lehessek, hogy én is hordozhas-
sam keresztedet, ami az enyém is. 

Köszönöm, Uram, hogy az élet forga-
tagában, akaratom ellenére, mégis 

magadhoz vezettél. Köszönöm, hogy 
felismerhettem benned az Üdvözítő 
Istent. Köszönöm, hogy e találkozás 
által megváltoztattad az életemet. 

Királyom, erősítsd meg lába-
mat,     acélozd meg akaratomat, hogy 
méltó társad lehessek az úton! Ámen.
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ráhel szőlőskertje – a remény útján

A Ráhel Szőlőskertje egy hétvégi gyó-
gyító lelkigyakorlat olyan anyák, apák, 
testvérek, rokonok és egészségügyi dol-
gozók számára, akiknél mély lelki fáj-
dalmat okozott a magzatelhajtás követ-
keztében elhunyt gyermek elvesztése. 
Gyakran előfordul, hogy a társadalom, 
az orvosok vagy a legközelebbi hozzá-
tartozók a magzatelhajtást csupán egy 
olyan sebészeti beavatkozásnak minő-
sítik, amelynek nincs semmiféle kö-
vetkezménye.  Az érintett személyek 
viszont gyak-
ran a bűntudat 
nehéz terhét 
viselik, a szel-
lemi bénulás 
jegyeit hordoz-
zák, képtelenek 
az egészséges 
életmódra és 
nyitott emberi 
kapcsolatokra, 
sőt, gyakran 
még az öngyil-
kosság gondolatával is foglalkoznak.  
Számukra ez a hétvégi lelki program, 
az Isten-i irgalmasság fényében, új re-
ményt jelent, és a családi kapcsolatai-
kat is megújítja.
A Ráhel Szőlőskertje szakszerűen fel-
épített programja az ún. „élő Szentírás” 
gyakorlati példáiból tevődik össze. A 
Biblia egy-egy meghatározott részletén 
való elmélkedés a lelki és a pszicholó-
giai szempont összefonódását tartja 
szem előtt. 

Ezek az élmény dús gyakorlatok ér-
zékszerveink bevonásával és különféle 
segédeszközök felhasználásával tör-

ténnek, a témával kapcsolatos infor-
mációkat pedig a résztvevők írásban is 
megkapják. A Ráhel Szőlőskertje szer-
vező csapata önkéntes és szakmailag 
képzett pszichológusokból, lelki atyák-
ból, orvosokból és más szakemberekből 
tevődik össze.

A program egyik felemelő pillanata az 
Irgalmas Úrral való találkozás. A részt-
vevők a megbocsájtás felejthetetlen 
megtapasztalásán keresztül találnak 

rá az Istenhez 
vezető útra. A 
lelki hétvége 
után, közössé-
gek révén foly-
tatódhat a se-
gítségnyújtás, 6 
hét elteltével pe-
dig egy közös ta-
lálkozásra van 
lehetőség. 
A lelkigyakorlat 
péntek estétől 

vasárnap délutánig tart a meghirdetett 
időpontokban. A hétvégék változó hely-
színeken zajlanak, csöndes, eldugott 
lelkigyakorlatos házakban. A jelent-
kezők nevét és bármilyen róluk szóló 
információt bizalmasan kezelik a hét-
vége ideje alatt és azután is.  Az Ráhel 
Szőlőskertje erkölcsi kódexe minden 
résztvevőt hallgatásra kötelez.

Szolgáljon bátorításul egy abortuszon 
átesett nő tanúságtétele: 

„A Ráhel Szőlőskertje Lelkigyakorlat után 
sok mindent tudatosítottam magamban. 
Rájöttem arra, hogy én már eleve elve-



impresszum:
ECCLESIA - Az érsekújvári magyar katolikus közösség lapja

Megjelenik az egyházi év időszakaiban, évente 
4-szer, 300 példányban.
Adományokból fenntartott kiadvány. Számlaszám: 
150 47776/5200; IBAN: Sk 37 5200 0000 0000 150477776
Kiadó: Via Mariae, polgári társulás
Felelős: Török András
Elérhetőség: e-mail: torok.bandika@gmail.com; 
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Munkatársak: Andruskó Gyula, Baka Szilvia, Berta 
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Ďurčo Zoltán, Fabó Éva, Hlavička Gertrúd, Istenes 
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t e t e t t e m 
m a g a m -
ban annak 
gondola-
tát, hogy 
gyermeke-
met meg-
t a r t s a m . 
A foganta-
tás körül-
ményei és 
az otthoni 
viszonyok 
is arra kényszerítettek, hogy a gyer-
meket elvetessem. A lelkigyakorlat után 
eszméltem rá csak arra, hogy mind-
ez milyen negatív lelki hatást váltott ki 
bennem. Egyszerre túl érzékeny lettem, 
a mindennapos élethelyzeteket csupán 
nehezen oldottam meg, és a családon 
belül is feszült volt a helyzet. Kerültem 
az abortusszal összefüggő témákat, s a 
papok ezzel kapcsolatos szavai mély se-
bet ejtettek bennem. Az életem teljesen 
megváltozott. Egyre gyakoribb lett a de-
presszió, gondolkodásom felületes volt, 
a bűnnel szembeni harcban pedig egyre 
gyengébb és kevésbé ellenálló lettem. Úgy 
éreztem, hogy ez nem én vagyok, nem 
olyan voltam, mint egykor. Szívemben 
a belső béke és boldogság helyét egy nagy 
kő foglalta el.     
Minden nőt arra kérek, hogy soha ne 

h a g y j a 
e l v e t e t n i 
a gyerme-
két. Átél-
tem ennek 
a szörnyű 
cselekedet-
nek a kö-
vetkezmé-
nyeit, és 
Ráhel Sző-
lőskertjé-
ben jöttem 

rá, milyen súlyos következményekkel jár 
mindez az egész család számára. 
Valamennyi szenvedő nőnek javaslom, 
hogy vegyen részt a Ráhel Szőlőskertje 
csapata által szervezett lelkigyakorla-
ton. Az Úr ugyanis azért hív bennünket 
erre a lelkigyakorlatra, hogy lelkünkből 
eltávolítsa a fájdalmat, kiengesztelőd-
jünk Vele és saját magunkkal, ezáltal 
pedig Isten az Ö békéjével ajándékozhas-
son meg bennünket.” 

A Ráhel Szőlőskertje munkatársa-
inak elérhetősége: Szlovákiában: 
atrnovszka@gmail.com; rachel@
rodinabb.sk; Magyarországon: anett@
gmail.com.

(forrás: www.rachel.rodinabb.sk)



A magyar nyelvű húsvéti istentiszteletek rendje:

 ■ Április 9., Virágvasárnap (szentmise;  passióolvasás; kör-
menet)
• Plébániatemplom, 08:30 órakor;
• Ferencrendi templom: 10:00 órakor; a szentmise keretén belül barkaszentelési 

szertartás és körmenet a gyerekekkel; 17:00 órakor szentmise, passióolvasás.

 ■ Április 13., Nagycsütörtök (szentmise, oltárfosztás, Jézus búcsúbeszéde János 
evangéliumából)
• Plébániatemplom, 17:30 órakor;
• Ferencrendi templom; 19:00 órakor.

 ■ Április 14., Nagypéntek (közös keresztút, szertartás, gyóntatás, jó idő esetén és 
tetszőlegesen megválasztott időpontban egyéni keresztút a Kálvárián)
• Plébániatemplom/Kálvária – az időjárástól függően, 11:30 órakor keresztúti áj-

tatosság; 17:30 órától nagypénteki szertartás;
• Ferencrendi templom: 10:30 órakor keresztút; 15:00 órakor szertartás, 17 órától 

gyóntatás, amíg van gyónó.

 ■ Április 15.,Nagyszombat (reggeli zsolozsma, a nap folyamán a Szent Sír őrzése és 
csendes szentségimádás mindkét templomban, húsvéti vigília)
• Plébániatemplom (a húsvéti vigília a ferencrendi templomban lesz megtartva);
• Ferencrendi templom, 9:00 órától közös zsoltárimádság a szentsírnál, 19:30 óra-

kor Húsvéti vigília, tűzszentelés, virrasztás, szentmise, feltámadási körmenet.

 ■ Április 16., Húsvétvasárnap:
• Plébániatemplom: ünnepi szentmisék 07:00, 08:30 és 17:00 órakor;
• Ferencrendi templom: ünnepi szentmise 10:00 órakor.

 ■ Április 17., Húsvéthétfő:
• Plébániatemplom: 7:00 és 18:00 órakor ünnepi szentmise;
• Ferencrendi templom: 8:00 órakor ünnepi szentmise.

miserend, gyóntatás


