
 

 

 

Kisboldogasszony 

 
A szentek égi születésnapja mellett Anyaszentegyházunk Keresztelő Szent 

Jánosnak és a Szűzanyának földi születésnapjáról is megemlékezik, hogy az 
üdvösségtörténetben betöltött szerepükre jobban ráirányuljon figyelmünk.  

Mária égi születésnapja után a földi születésnapját Kisboldogasszony néven 

tartjuk számon szeptember 8-án. 
Sokak örömére erre az ünnepre hazatért templomunkba a rózsafüzér 

társulat Szűzanyát ábrázoló szobra a Dubáné Irénke néni által készített 

palástban. A szobrot Élő Elemér családja hűséges szeretettel őrizte. 
Mostantól Mária ünnepein az oltár mellet elhelyezve növeli tiszteletünket. 

                                                                                       -szerkesztők- 

 

Mária oltalmában 

 

~ Születésemkor édesanyám után a Mária nevet kaptam, amit kicsi gyerekként túl 

komolynak és súlyosnak éreztem.  

6 éves koromtól a nagyszüleim neveltek édesanyámtól távol, kinek éveken keresztül éreztem 

hiányát. Egyszer egy ismerős asszony Szűzanya képére mutatva azt mondta: „Ne sírjál, mert 

ott a te anyád!” Ez a mondat akkor elgondolkodtatott, jó érzés volt Máriára úgy gondolni, 

hogy hozzá tartozom: Védőszentem és égi édesanyám. Kicsi gyerekként este az ágyamban 

fekve elképzeltem, hogy a Szűzanya ott ül az ágyam szélén és megsimogatja a hátam. Ettől 

nagyon jó érzés, boldog nyugalom töltött el. Mai eszemmel hiszem, hogy ez akkor valóban 

megtörtént. Nagymamámmal közösen olvastunk egy kicsi könyvet: Mária gyermeke nem 

veszhet el. A történetre már nem emlékszem pontosan, de a cím biztató üzenetét őrzöm. 

Kamasz éveim és kora fiatalságom során inkább Jézus és az Atya felé terelődött a figyelmem. 

Tiszteltem Szűz Máriát, de ritkán és keveset imádkoztam hozzá. Újabb mérföldkő volt 

kapcsolatunkban, mikor a főiskola kezdetén Egerbe kerülve nagyon elveszettnek éreztem 

magam. Egy ismerős atyán keresztül jutottam el a szalézi nővérek Segítő Szűz Mária 

Főiskolai Leánykollégiumába. A kollégium prospektusán ezt olvastam: „Ha egy fiatal belép 

egy szalézi ház kapuján, az elég ahhoz, hogy a Szűzanya palástja oltalmába vegye és soha el 

ne hagyja őt." (Don Bosco) Ez az ígéret mélyen a szívembe vésődött, a mai napig érzem 

hatását. Az ott töltött 4 év ajándék volt számomra. 

Első gyermekünk születésekor hosszú, nehéz komplikációk miatt mindketten veszélybe 

kerültünk, és én végső kimerültségemben hangosan a „Most segíts meg, Mária…” kezdetű 

imát mondtam, ami családi örökség volt nálunk. Hála Istennek és a Szűzanyának, nem lett 

maradandó károsodás a fiamban, de ezt csak az égi közbenjáróknak köszönhetjük. Ezt kicsi 

kora óta tudatosítom a fiamban is, ezért már ő is megtanulta ezt az imát. Később, mikor a 6 

hónapos kisfiam első betegségével szembesültem, Máriát fájdalmas anyaként is 

megismertem. Akkor tudtam először igazán átérezni, milyen lehetett neki látni a Fia 

szenvedését, bár össze sem lehet hasonlítani a kettőt. 

Máriával való kapcsolatom újabb állomását jelentette rátalálni a Csomóoldó Boldogasszony 

képére és az ahhoz tartozó kilencedre. Mária kezébe helyezzük életünk szalagját, amelyen a 
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gondok és bűnök csomóit Szűz Mária végtelen anyai szeretettel és rendkívüli közbenjáró 

hatalommal eloldozza. Ez az ima szerettette meg velem a rózsafüzér imádságot annyira, hogy 

9 nap után nem bírtam abbahagyni, és hónapokon keresztül mondtam sorra a kilencedeket 

újabb és újabb emberekért. A rózsafüzér azóta is a legkedvesebb imám. Csodálatos érzés 

végigmenni Máriával Jézus életének útján. Szinte soha nincs szándékom az imához, mindig 

felajánlom a Szűzanyának, hogy ott segítsen, ahol Ő jónak látja.  Idén június 20-án Szűz 

Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén, Vácon egy szentmise keretén belül ünnepélyesen sokan 

felajánlottuk magunkat a Szűzanyának egy 33 napos lelkigyakorlat után, melyet Monforti 

Szent Grignon Lajos írásai alapján végeztünk. Hibákkal, gyengeségekkel és az ezekből fakadó 

bűnökkel telten szeretnék Máriától hitet, bizalmat, alázatot, szelídséget, szerénységet, 

szolgálatot tanulni… és mindazt, ami Ő.                                                        S-Szabó Mária 

 

~ Édesanyám is Mária, a három lány közül én viszem tovább a nevét. Érdekes, hogy az 

ikertestvérem Anna, édesapám és bátyám pedig József, így Jézus felmenői lettek a 

védőszentjeink, vallásos szüleink minden bizonnyal tudatosan adták a nevünket. Bár a 

háború borzalmai sok kételyt támasztottak az édesapámban, végül szentségekkel ellátva, 

hitben fejezte be a földi életét.  

Gyerekkoromban nem igazán szerettem a nevemet, nem is érdekeltek a hittel kapcsolatos 

dolgok, de ma már büszke vagyok rá, megtiszteltetésnek tartom a Szűzanya oltalmát. 

Fiatal felnőttként tértem igazán Istenhez, akkor tudatosult bennem sok minden, amik mellett 

azelőtt elsiklottam. Megtérésem után vettem észre olyan eseményeket, melyeket mások talán 

véletlennek neveznének, de én a védőszentem pártfogásának tulajdonítom, mert hiszem, 

hogy mindig mellettem volt. Életem folyamán egy pillanatra sem feledkezett meg rólam, 

amiért minden nap hálát adok Neki, és kérem az Ő Szent Szívét, mutassa meg, mit kell 

tennem. Így bizton mondhatom, hogy napi kapcsolatban vagyok Vele. Meggyőződésem, hogy 

Ő Szent Fiához vezeti mindazokat, akik bíznak benne. Gyakran elmélkedem az oltárképünket 

nézve, melyen világosan látom, hogyan helyezi mindig saját maga elé Jézust, s mennyire 

vágyik mindenkit Hozzá vezetni. Két kézzel nyújtva felénk azt szeretné, hogy mindnyájan 

megismerjük, szívünkbe fogadjuk és szeressük. 

Egy medjugorjei zarándoklaton belső füllel teljesen érthetően hallottam a Szűzanya hangját, 

mikor megkérdeztem Tőle, mit tegyek azért, hogy bánatkönnyei örömkönnyekké 

válhassanak. Bár kérdésemre nem igazán reméltem választ, mégis tisztán hallottam, amint 

könyörögve kéri: Szeressétek az én Szent Fiamat minden ember szívében! Megértettem, 

hogy számomra ez azt jelenti, nincs kivétel. Azt persze nehéz volt elképzelni, hogyan 

valósíthatom meg, mert akinek nem tetszik a viselkedése, attól igyekszem távol tartani 

magam, s kicsit megrettentem bensőleg. De a Szűzanya belém látott, s hangja 

megnyugtatott: Ne félj, segítek! Ezt igazi édesanyai hangon mondta, s nekem óriási bizalmat 

adott. Ezt a bizalmat folytonosan táplálom, s számomra a védőszentem igazi édesanya. Égi 

Édesanya.                                                                                               Olasz Mária 

 

~ Családunkban nagy hagyománya van a Mária névnek, minden generációban viseli valaki. 

Amikor én születtem, szívesen nevezték így a lányokat. Nagyon szeretem a nevemet. 

Egészen kicsi koromban tudatosult bennem, hogy a Szűzanya a védőszentem, ebbe nőttem 

bele. Elsőáldozásomkor különösen nagy örömmel töltött el, de aztán hosszú szünet 

következett a kapcsolatunkban. Illetve ez csak az én részemről jelentett szünetet, mert Ő 

mindvégig mellettem volt és egész életem során védelmezett. Nyugdíjasként tértem vissza 

Hozzá teljes szívvel-lélekkel, azóta tudatosan figyelek rá, kérem a közbenjárását, igyekszem 

másokat is Hozzá vezetni, vagyis az Ő közbenjárásával Jézushoz.  



KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, 

PÉCEL. 
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Nagyon szeretem a rózsafüzéreket, az örvendetes és a dicsőséges két utolsó fohásza 

különösen Őhozzá köt, elmerülök csodás tetteiben. Ezért is lettem aktív tagja a rózsafüzér 

társulatnak, a szerdánkénti közös imákon mindig részt veszek. Ilyenkor a rózsafüzér ima 

mellett a lourdes-i jelenést is felidézzük az énekekben, a fatimai jelenésre is emlékezünk. 

Első szombatonként hosszabb időt töltünk együtt, mindhárom rózsafüzért végigmondjuk, 

sohasem fáradunk bele az imába, Jézus mellett nekünk Ő a mindenünk.  

Az Oltalmad alá futunk… és a Most segíts meg, Mária… imákat is gyakran mondom, és 

tapasztalom is a segítségét.  

Ica néni - akihez naponta járok segíteni – többször járt Mária kegyhelyeken, vannak különféle 

zarándoklatokról hozott gyertyái. Amikor együtt imádkozunk, ezeket meggyújtjuk, ez növeli 

az áhítatunkat. Nekem mindig volt valaki a családban, akit ápolnom kellett, valóságosan nem 

szoktam zarándokolni, de lélekben, imában gyakran ellátogatok kegyhelyekre.  

Védőszentem iránti szeretetemet, tiszteletemet és hálámat azzal is kifejezem, hogy a 

templom udvarán lévő szobornál szívesen gondoskodom a virágokról, szeretném Neki a 

legszebbet adni. Amióta nyitva van a templomkapu, látom, hogy az anyukák a gyerekeikkel 

erre sétálva betérnek az udvarra, nézik a Szűzanya szobrát, gyönyörködnek benne, örülnek 

neki. Ez nekem is öröm.                                                                            Novák Andrásné 

 

Járványügyi intézkedések a Váci Egyházmegyében 

 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 4-i intézkedéseivel összhangban, a 

COVID-19 járványra való tekintettel Váci Egyházmegye területére a további rendelkezéseket 

hozom: 

- A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen 

ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a 

vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Egyúttal erre az 

esetre megadom a felmentést a vasárnapi mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek számára, 

ha hétköznap részt vesznek szentmisén. 

- Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel csökkenthető a települések 

közötti keresztbe fertőzés rizikója. 

- A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem csak javasolt.) 

- A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt nyitva és kitámasztva. Így nem 

kell a kilincset mindenkinek megfognia, és a templom is szellőzik. 

- A ministráns szolgálat fontos és szép hivatás, viszont ez időszak alatt javasolt csökkenteni a 

számukat úgy, hogy egymástól a legalább 1-1,5 méteres távolság tartható legyen, hiszen 

főleg a kicsik nem is tudnának maszkot hordani. 

- Ahol a templomon kívül a mise ki van hangosítva, ott javasolt a vasárnapi misén különösen 

a kisgyerekes családoknak a kicsikkel kívül tartózkodni, így is csökkentve a fertőzés 

kockázatát. A misét kintről hallgatva a miselátogatás ebben a formában most elfogadott. Az 

áldoztatás számukra a templom ajtóban külön megoldható. 

- Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, és áldoztatás közben 

hordjanak maszkot. 

- A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére, szintén fertőtlenítse a kezét. 

2020. szeptember 8.                                                                Marton Zsolt váci püspök 
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Pécel, 2020. Szept. 13 – 20. Évközi XXIV. hét 

 Jeles napok Szentmise Miseszándék Egyéb programok 

12  SZOMBAT Szűz Mária Szt Neve 
Előesti sztm: 

18:00 
+József, Katalin és Ilona  

13  VASÁRNAP ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
10:00 

18:00 

Kovácsik csal. élő és +tagjai;  
+Varga Imre József tem. megeml. 
Lovász csal. tagjai 

 

14  HÉTFŐ 
Szent Kereszt felma-

gasztalása 7:30 élő Anna gyógyulásáért  

15  KEDD Fájdalmas Szűzanya 7:30  + Kálmán atya lelkiüdvéért Csendes Szentségimádás 20:30-22:00 

16  SZERDA Szt Kornél és Ciprián 7:30 Ágnes házasságáért  

17  CSÜTÖRTÖK Bellarmin Szt Róbert ————  Egész napos Sztségimádás 8:00-21:00 

18  PÉNTEK  18:00 +Elvira, Antal és Sándor lelkiüdvéért Ifi I. csoport 19:00 

19  SZOMBAT Szt Januáriusz 
Előesti sztm: 

18:00 
Podmaniczky János és fel. Kuti Gizella;  
+Szabó Zoltán tem. megeml. Egyházzenei hangverseny 16:00 

20  VASÁRNAP ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
10:00 

18:00 

+ Melittáért és Lajosért 
 
+Bodrogi Klára, + Czétényi Viola 

Ifi II. csoport 18:30 

– A Szentatya kérésének megfelelően a mostani hétvégén a perselyadományokat a Szentföld javára gyűjtjük. 
– Templomunk kórusának szerdánként este fél 7 ó-kor van próbája a hittan teremben. Várjuk új tagok jelentkezését, akik 
énekhangjukkal szívesen szolgálnának szentmiséken. 
– Jövő szombaton du 4 ó-kor a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus Egyházzenei hangversenyt ad templomunkban. A belépés 
ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
– Szeptember hónapban várom azon felnőttek jelentkezését, akik keresztelkedni szeretnének, vagy akiknek annak idején 
elmaradt az elsőáldozás, bérmálás, és most felnőttként szeretnék ezeket a beavató szentségeket felvenni. 
– Előretekintve hirdetem, hogy Bibliakört indítok felnőttek számára. Az alkalmak minden hónap első és harmadik hétfőjén este 
lesznek. A felnőtt katekézis ezen alkalmaira szeretettel várom azokat a felnőtteket, akik a Szentírás ismeretében szeretnének 
gazdagodni és hitünket-, vallásunkat-, életünket érintő kérdésekről felnőtt módon beszélgetni. Az első alkalom szept. 21-én lesz. 
– Kérem a Kedves Testvéreket, hogy a felebaráti szeretet jegyében tartsuk tiszteletben az Egyházmegyénkben szept. 8-tól 
hatályos járványügyi rendelkezéseket! 


