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Mária hónapja 

van hozzánk  

különösen is 

közel áll Ő, az 

Anya, a Patró-

na, az ember.  

 

 

 

 Plébánia száma:  

28/610-282 

Honlapunk: 

http://www.pecel.vaciegyhazmeg

ye.hu/ 

Címünk: 

plebania.hirlevel@gmail.com 
Szerkesztők! 

 

 

Írta: Mezeiné Aranyosmaróthy Katalin 

„Jöjjetek hozzám akik megfáradtatok” 

Öt gyermekes anya vagyok, 14 éve élek Pécelen, 3 évvel ezelőtt el-

ment a férjem, februárban elvált és feleségül vette a barátnőjét. Az 

első két év nagyon nehéz volt, csak sírtam és szomorkodtam, a bá-

nat néha teljesen elborított, és semmiféle kiút sem látszott ebből. Ez 

idő alatt a reggeli Szentmisék tartottak 'életben'. Csak éppen, hogy 

léteztem, nagyon sokat könyörögtem a házasságom rendeződésé-

ért. 

   2013 tavaszán kaptam egy emailt Medjugorjei zarándoklatról. 

Azonnal érzetem, hogy nekem ezzel dolgom van, de félre tettem a 

gondolatot, mert jöttek a kérdések: Hogyan? Miből? Hová teszem a 

gyerekeket? Egy héttel a kitűzött indulási időpont előtt újabb levél 

érkezett, hogy még van hely a buszon. Ekkor már sokkal erősebb 

volt bennem az érzés : menj el, el kell menned! Ezt már nem lehetett 

figyelmen kívül hagyni. Belenéztem a pénztárcámba, és elkezdtem 

végig gondolni , hol lehetnek a gyerekek addig. Pont a buszra ele-

gendő pénz volt a tárcámban, Euró kellett még a szállásra. A nagy-

nénémtől kaptam egy évvel korábban dollárt ajándékba, de félre 

tettem, most örömmel vettem elő. Így telt el néhány nap, majd úgy 

döntöttem, ha felhívom a szervezőt és azt mondja, még mindig van 

hely, akkor elmegyek. A gyerekek születése óta nem utaztam egye-

dül kb. két napnál hosszabb időre, ez tehát nagyon merész lépés 

volt! Hogy tehetek ilyet, hiszen szükségük van rám- gondolatokkal, 

ha ők nem jöhetnek, miért mehetnék én?  

Otthonunk az Egyház 
Péceli Római Katolikus Egyházközség 10/12/2014 Elektronikus változat IX/32 
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   Tiszteltem a Szűzanyát mindig is, de csodálkoztam a "Hálából" feliratú táblákon. Miért nem Jézustól kér-

tek és miért nem neki köszönnek meg dolgokat az emberek? Tehát magam sem értettem ezt a különös ér-

zést, ami annyira vonzott, hogy jelentkeztem egy ilyen zarándoklatra. A szervező csak mosolygott, és azt 

mondta, tudod csak azok jönnek el, akiket a Szűzanya hív! Az út és az ott tartózkodás folytonos imádság 

volt, melyet semmi sem zavart meg! Egy kivétellel még látásból sem ismertem senkit sem a buszon, ma-

gam voltam Istennel. Ez volt a zarándoklat igazi ereje. Lassan-lassan elkezdtem magam teljesen átadni , 

vagyis lemondtam a saját elképzeléseimről, és átadtam az aggodalmaimat, a bánatomat és a szeretteimet 

úgy ahogyan voltak egyszerű imádság keretében: Uram Te jobban tudod, hogy mire van szükségem, 

szükségünk, én ezekkel a dolgokkal nem tudok mit kezdeni, teljesen neked adom a bánatot, a féltékeny-

séget, a fájdalmakat és a szeretteimet. Amikor idáig eljutottam, elérkezett a szentgyónás ideje. Az elején 

még nem tudtam, de inkább szentgyónás sorozat lett belőle a hónapok folyamán. Az elsőben a házassá-

gom volt a téma, vagyis mindent az Isten elé vittem, amivel netán ártottam. Később az összes fontos kap-

csolatom sorra következett, a szüleim és a gyerekeim. Hasonlóképpen bocsánatot kértem Istentől, ha bár-

mit is vétettem ellenük. Megnyugodtam. A nyugalom másnapig tartott, amikor nagyon durva és nagyon 

erős hang kiabálta a fejemben hogy elrontottad, szerencsétlen alak vagy, ne képzeld, hogy jóvá tehetsz 

bármit is! Szörnyű volt, mert hirtelen újra sötétségben voltam! Az első adandó alkalommal bementem a 

templomba, letérdeltem az első padba, majd félhangosan teljes szívből imádkoztam 'Menj Jézushoz, hi-

szen mindent letettem a Kereszt lábához a szentgyónásban. Jézus minden bűnömért megfizetett, nincs tar-

tozásom! Az imádság után határtalan békesség és nyugalom töltött el. A fény, a reménység és az élet is 

visszatért belém.  

   A körülöttem élők azonnal észrevették a változást. A gyógyulás mindenkié és Jézus Krisztus ingyen ad-

ja, az Evangéliumban számtalan ilyen történetet olvastam. A történet valósággá vált az életemben. Az 

őszinte szentgyónás és az egyszerű szívből jövő imádság, melyben átadjuk a terheket a Teremtőnek és ez-

zel megnyitjuk a szívünket az Ő terveire- igazi gyógyulást nyerhetünk. Az emlékek megmaradtak ugyan, 

de a fájdalom elmúlt és a szomorúság is! Nem csak elhatároztam, hogy megbocsátok a szüleimnek, hanem 

tényleg minden rossz érzés ezzel kapcsolatban is eltűnt belőlem, mintha sohasem lettek volna a szentgyó-

nás után. Így őszintén biztathatom a lányaimat, hogy bocsássanak meg ők is az édesapjuknak -  

mivel ezt én is megtettem. Idén nyáron már az egyik gyermekem a 11 éves Máté is velem tartott - amikor 

haza jöttem tavaly az volt az álmom, hogy a gyerekeim is egyszer velem tartsanak. Nem én hívtam, 

eszembe sem jutott. Amikor mondtam, hogy megyek, egyszerűen közölte, hogy ő is jön velem pár nappal 

indulás előtt. Mondtam neki, hogy ez nem kirándulás, hanem imádságról szól, a szentgyónásról, Szentmi-

sén való részvételről, találkozásról az Istennel. Azt válaszolta, akkor is jönni akar. Ha jönni akar, akkor 

nem lehet semmi, ami ebben bennünket  

megakadályoz gondoltam, bár csak egy személyre volt költség. Lépésről lépésre lett mindenre megoldás 

hála Istennek. Ha a Szűzanya hív, menni kell! 

Van egy Jézus szobor, ami előtt folyamatos sor áll, az emberek kendőkkel törölgetik a szobrot. Máté egyik 

alkalommal szólt, hogy most ő is elmegy oda. Mikor visszajött azt mondta: 'Anya Jézus Krisztus sír, és az 
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emberek letörölik a könnyeit'. Minden programon részt vett, gyónt és naponta áldozott velem együtt. Kü-

lönleges együtt töltött idő volt ez számunkra. 

 

 

 

Elkezdődött a rózsafüzér különös tiszteletére ajánlott október hónap. Bár egyházközségünkben működik 

Rózsafüzér Társulat, nem csak az ő számukra jelent apropót a szép imádságban való  gyakoribb elmélyü-

lésre.  

Ahogy II. János Pál pápa apostoli levelében írta, a rózsafüzér „...lényegét tekintve krisztologikus. Alkotó-

elemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy 

rövid összefoglalása.” Az olvasó titkaival tehát mindenki közelebb juthat az örömhír megértéséhez, vagyis 

imádkozása minden hívő számára egyaránt hasznos. A szentolvasó története az ősegyházéval párhuza-

mosan haladt.Maga a rózsafüzér imádság a kereszténység első századából ered. Kezdetben remeték 

imádkozták a 150 zsoltárt, s a nép velük imádkozott. Később a zsoltárokat 150 üdvözlet /üdvözlégy/ vál-

totta fel. A szent olvasó mai formájában Szent Domonkos nevéhez fűződik. A liturgia szerint a rózsafüzér 

olyan imaájtatosság, amelyben Isten imádása mellett a Szűzanyát megkülönböztetett módon tiszteljük. 

Miközben a legkiválóbb imádságokat mondjuk, az Úr Jézus és a Boldogságos Szűz Mária életének titkairól 

elmélkedünk. A rózsafüzér elemei mind Istentől származó, vagy általa elfogadott „szövegek”. A Miatyán-

kot Krisztus tanította az apostoloknak, az Isten üzenetét Gábor angyal közli Máriával, a hitvallást az apos-

tolok és azok tanítványai, a titkokat Szent Domonkos fogalmazta meg. 

   Rózsafüzér Királynőjének ünnepe egészen a 16. századig nyúlik vissza: 1571. október 7-én a törökök el-

foglalták Magyarország nagy részét, s már a Földközi-tenger forgalmát veszélyeztették. V. Piusz pápa ek-

kor keresztény hajóhadat toborzott, ám a török hajóhad számbeli fölényben volt A csata ideje alatt a pápa 

dolgozószobájában a rózsafüzért imádkozta, s Lepantónál a tengeri ütközetben győzött a keresztény hajó-

had, Rózsafüzér Királynéja a keresztény seregek segítsége lett. A lepantói csata nyomán emléknapja októ-

ber 7-e lett, majd 1883-ban XIII. Leó pápa elrendelte, hogy minden október a rózsafüzér hónapja legyen. 

Forrás: plebaniabalmaz.hu 
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 Októberben a rózsafüzért hétköznap a szentmisék után, szombaton és vasárnap az esti 

szentmisék előtt végezzük. 

 Október 18-án szombaton délután 15 órakor lesz templomunkban az idősek miséje .Aki a 

templomba való eljutáshoz segítséget szeretne kérni, az megteheti a plébánia telefonszámán 

félfogadási időben a 28/610-282-es számon. A szentmise után a hittanterembe várjuk idős 

testvéreinket, ahol az agapé mellett a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

tanulói műsorral kedveskednek nekik. 

 18-án szombaton az esti szentmise után felnőtt katekézis lesz a hittanteremben.   

 19-én vasárnap a missziók javára gyűjtünk.  

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 


