
 

Augusztus 30-án a Péceli Imádság Háza szervezésében létrejött dicsőítő napon a 

hatgyermekes, 30 éve házas Lackfi János költő és felesége életük apró történeteinek 

megosztásával tettek tanúságot hitükről, melyekből hozzájárulásukkal adunk közre. 

 

Párbeszédben Istennel 

János: Közös életünk óriási bőségtapasztalat. Házasságunk kezdetén semmink sem volt, 

most pedig úgy sorakoznak a gyermekeink, mint az íjász tegzében a nyilak. 

Megismerkedésünkkor mi nagyon nem illettünk egymáshoz, de a Jóisten hegesztőművészete 

csodákra képes. Juli egy 7 gyermekes polgári, rendes, vallásos család gyermeke, én pedig 

inkább rendszertelenül élő családból jövök, önállóan éltem a magam alkotta rend szerint. 

Amikor ő 17, én 19 évesen felkerestünk egy papot a jegyesoktatást kérve, korunkat 

megtudva kicsit meglepődött, de mi nagyon határozottak voltunk. Egy év múlva az oltár előtt 

állva a Jóisten is belépett velünk a házasságunkba, s Ő lett a garanciája annak, hogy 

összes különbözőségünkkel együtt a mai napig működik a kapcsolatunk. 

Juli: Emlékszem, mennyire izgultam, milyen csokrot kapok Jánostól az esküvőnkre, de 

megérkezésükkor derült ki, hogy csokor nélkül jött a családjával. Gyorsan elfutottak a közeli 

virágoshoz, s egy hevenyészett csokorral tértek vissza, amiben csupa olyan virág volt, ami 

sosem állt közel a szívemhez. Szégyenkezve indultam a templomba, és megkönnyebbültem, 

mikor az eskető pap elkérte tőlem a szertartás idejére. Ahogy telt-múlt az idő, folyton 

visszatért ez az élmény, főként, ha valami bántott. Azon keresztül felnagyítva láttam a 

különbözőségeinkből adódó nehézségeket, szánakoztam a vágyaim beteljesületlenségein.  

Kb. 20 éves házasok lehettünk, mikor egy húsvéthétfőn kora reggel sétálni indultam szeretett 

domboldalamon, kezemben kedvenc könyvemmel, ami Barsi Balázs gondolatait tartalmazta a 

feltámadás utáni öröm útjáról. Séta közben belemerültem a szép gondolatokba, nem 

figyeltem a körülöttem lévő tájra. Épp azt olvastam, bármi szépség kerül elénk a teremtett 

világban, tekintsünk rá úgy, mint az Isten nekünk készített szerelmes jegyajándékára, hogy 

jelezze nekünk azt a fajta irántunk való vágyakozását, mint ahogyan a vőlegény sóvárog a 

menyasszony után. Mert Isten a természet szépségeit kifejezetten az embernek alkotta, hogy 

örömet szerezzen számunkra. Ettől nagyon meghatódtam, s megálltam megnézni, hol is 

járok. Éppen akkor értem föl a hegy tetejére, ahol egy fennsíkon rengeteg tavaszi hérics nevű 

virág nyílik. Amint leeresztettem a könyvet, körbenézve észrevettem, hogy a lábam előtt egy 

gyönyörű, félgömb alakú, autókerék nagyságú tömött csokor pompázik. Akkor hirtelen 

összeállt bennem, hogy ez az a csokor, amire én valójában mindig is vágytam, s igazából 

ember sosem teljesítheti vágyaimat, csakis az Isten. 

     Egy 48 négyzetméteres lakásban négy gyermekünkkel laktunk, mikor vidéki lakást 

keresve eljutottunk Zsámbékra, ahol megtaláltuk álmaink kertjét, elkezdtük az építkezést, 

majd beköltöztünk a házba. Otthon lévén a gyerekekkel, a háztartás mellett megpróbáltam a 

hatalmas kertet is rendben tartani, de nagyon nehezen ment. Úgy éreztem, a saját 

börtönömbe kerültem, ahonnan nem szabadulhatok. Idegeim kezdtek felőrlődni, depressziós 

lettem, ínhüvelygyulladás miatt alig tudtam fogni, de a házimunkát végeznem kellett.  

Ekkor - úgymond - véletlenül eljutottam egy angliai alapítású katolikus közösség gyógyító 

imaalkalmára, ahol kérték, jelentkezzen, akinek a karja fáj, én pedig megtettem, és mikor 
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imádkoztak értem, nyomban észrevettem a fájdalom elmúlását, de először nem mertem 

kiállni, ezt megvallani mindenki előtt. A velem lévő lányaim miatt azonban mégis megtettem, 

s még a szervezők voltak ezért hálásak. Majd a depresszióm elmúlásáért is imádkoztak, s 

hihetetlen, de fizikailag megéreztem az ebből való szabadulást.  

Ettől kezdve teljesen új életem kezdődött, a különbség elmondhatatlan. Beiratkoztam egy 10 

hetes Szentlélek szemináriumra, ami az Istennel való személyes kapcsolatba kerülésre vezet 

rá a Biblián keresztül. Bár mindig szívesen olvastam a Bibliát, de sosem hallottam, hogy ez 

személyesen nekem is szólhat.  

A kezem gyógyulásának friss élménye után éppen a telkünknek azzal a hiányosságával 

néztünk szembe, hogy lehetetlen rajta a kútfúrás, mikor váratlanul mégis egy bővizű kutunk 

lett. E két esemény után az első szentírási rész Izaiástól került elém: „Én, az Úr, a te Istened 

ragadtam meg a jobbodat, s így szólok hozzád: Ne félj, megsegítelek!”  Egy pillanatra sem 

kételkedtem abban, valóban Ő szól hozzám. Ettől kezdve elképesztő párbeszéd indult el 

bennem az Istennel a Biblia lapjain keresztül, ami azóta is tart. 

Ebben az Istennel való napi párbeszédben arra éreztem hívást, hogy vállaljak még egy kis 

életet a családunkba. Először nehezen szántam rá magam, hogy felserdült gyerekeink mellett 

mindent elölről kezdjek, de mikor megfogant a gyermekünk, nagyon boldogok voltunk. 3 

hónapos ultrahangra érkezve kiderült, hogy már egy ideje elhalt magzatot hordoztam. 

Ekkor mély hullámvölgybe kerültem, Istennel kapcsolatos sötét gondolatok gyötörtek. Egy 

imában kifakadva dühösen kikiabáltam a keserűségemet, majd várva az Ő szavára a Biblia 

ott nyílt ki, ahol Jézus azt mondja „az Atya és én egy vagyunk”. Ebből értettem meg, hogy 

Isten a Fiával együtt Önmagát is föláldozta értünk, s minden fájdalmat átérez a mi 

szenvedéseinkből. Már tudtam, hogy velem van a fájdalmamban, így az lassan lecsendesült 

bennem. Ekkor nagyon kértem Tőle valami magyarázatot erre az eseményre, s a Kivonulás 

Könyvével válaszolt: „Elküldöm angyalomat, hogy előtted járjon, őrizzen téged, és vezessen 

el arra a helyre, melyet neked szántam.” 

Ez annyira megnyugtatott, hogy az elvesztett kisbabámat Jézus ölében láttam, amint értem 

közbenjár Nála, hiszen tudom, magamtól milyen gyenge vagyok, kell nekem egy közbenjáró. 

Majd a Bölcsesség Könyvével ezt tette hozzá: „Az Isten kedvét találta benne, szerette és 

magához vette őt a bűnösök közül, akiknek körében élt… fiatalon halt meg, mégis teljes 

életpályát futott be…” Megértettem, hogy az emberi életnek nem a napok, évek száma adja 

meg az értelmét, bármilyen rövid életnek van célja és értelme. Ettől nagyon megnyugodtam, 

s legközelebb már úgy mentünk misére, hogy teljesen szabadon átadtam elvesztett 

gyermekünket Istennek az oltárra téve. A felcsendülő kezdőénekben pedig Isten válaszát 

hallottam: „Elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat, s a felajánlást, mit oltárodra hoztunk.”  

Ekkor azt gondoltam, hogy már változatlan marad a gyermekeink száma, egy év múlva 

azonban teljesen váratlanul kiderült, hogy kisbabánk lesz. Meghatott, hogy így bízik bennem 

az Úr, az imaszobában pedig a Bibliában azt a részt láttam meg, amikor az úr idegenbe 

menetele előtt talentumokat oszt, hogy gazdálkodjanak vele a szolgák. Teljesen világos lett 

az Isten felénk áradó bizalma, tudom, hogy az Ő vagyonából részesedünk minden 

elfogadott gyermeken keresztül.                                                               –szerkesztők- 

 

Szent Gellért oltalma alatt 

~ Nagyon szeretem a nevemet, a magyar történelemhez való kötődését érdekesnek tartom. 

Szent Gellért ugyan Velencében született, de élete utolsó évtizedeit Magyarországon töltötte. 

Először Szent Imre herceg nevelője volt, majd a magyar nép megtérítésén munkálkodott.  

Közös bennünk, hogy sokáig Pannonhalmán élt bencés szerzetesként, ahol diák voltam három 

évig, s sok jó élményben volt részem. Ott szerettem meg a kémiát is, ami azért fontos, mert 
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vegyész lettem. Sokat kirándultunk, így megszerettem a természetet, ahogyan védőszentem 

is szerette. Ő elvonult Bakonybélbe, ahol remeteként böjtölt, imádkozott és dolgozott. 

A legenda szerint egyszer írás közben elnyomta az álom a kunyhója előtt. Arra ébredt, hogy 

egy kis szarvasborjú védelmet keresve mellé telepedett. Sietve megetette az árva kis 

jószágot, és az nem is távozott el tőle. Más alkalommal, amikor az erdőből fával megrakodva 

hazatért, kunyhója ajtajában egy farkas feküdt. Jöttére az hozzá ment és a lábaira rogyott. A 

remete ekkor vette észre, hogy a vad oldalán seb tátong. Kimosta és bekötözte a sebet, majd 

a kunyhójába vitte a farkast. Mikor az magához tért, hálás kutya módján megnyalta a remete 

kezét, és szelíden a kis szarvas mellé heveredett. 

A Gellért név germán eredetű és a jelentése gerely, dárda + erős, merész. Szent Gellért is 

erős és merész jellem volt a becsület és tisztesség jellemezte. Azt gondolom, hogy ezek olyan 

erények melyekkel bárki azonosulni tud.                                                          Sipos Gellért 

 

~ Szent Gellértet választottam bérmaszentemnek, aki Velencében született, de később 

Magyarországon tevékenykedett. Gyermekkorában szülei betegségének meggyógyítása 

érdekében elvitték San Giorgio szigetére, ahol a Szent Benedek rend segítségével elkezdte a 

hittel való mélyebb megismerkedését. Szent István uralkodása alatt a vallás egyik 

meghatározó alakja volt. A nevéhez fűződik Szent Imre herceg nevelése, a Maros menti 

egyházmegye megszervezése, róla elnevezték el a Gellért-hegyet.  

Választásom legfőképpen azért esett őrá, mert azonosulni tudok azokkal az értékekkel, 

amelyeket képviselt. Az egyik ilyen erénye szülei emlékének tisztelete volt, ennek 

eredményeképpen vette fel édesapja után a Gellért nevet. Számomra ez azért fontos, mert 

meglátásom szerint a szüleink és mások iránti tisztelet pozitív, továbbörökítendő magatartás. 

Másik nagy érdeme a kiemelkedő nevelési tevékenysége és szorgos munkássága volt. 

Életében a rábízott fontos és kihívással teli feladatok megvalósításához mindig nagyon 

kitartóan állt, sosem hanyagolta el azok elvégzését. Ezt mindennapi életem során én is 

hasonlóan igyekszem tenni. Személyiségemhez hasonló, és ezáltal tetszik az életében az is, 

hogy fontosnak tartotta az oktatást, a tudás terjesztését, sokat elmélkedett és papírra is 

vetette gondolatait. Úgy gondolom, bérmálkozásomkor sikerült megtalálnom azt a szentet, 

aki a legjobban illik hozzám.                                                                         Jülling Richárd 

 

~ Szent Gellért 980. ápr. 23-án született Velencében. Apja Gerardo velencei patrícius. 5 évig 

tanult Benedek-rendi kolostorban. Ezután Szent könyvek tanulmányozásába kezdett. Zárai 

kereskedők egyik hajóján többedmagával 1015 februárjában tengerre szállt. A tengeren vihar 

érte a hajót, mire Szent András szigetén kötött ki. 

Magyarországra érkezve találkozott Razina apáttal, kinek kérésére meglátogatta I. Szent 

István királyt, ki fiát, Szent Imre herceget Gellértre bízta. Imre 16 éves kora után Gellért 

remeteként élt Bakonybélben. Szent István halálát követően a politikai zivatarok őt is 

kizavarták csendes életéből. 1046-ban több püspök társaságában elindult Székesfehérvárra, 

hogy megvárja a németeket, üdvözölje Endre herceget. Azonban 1046. szept. 24-én Vata-

féle lázadás résztvevői megtámadták Gellértet, és egy szekérről Kelen-hegyről a mélybe 

lökték. 

Azért választottam bérmaszentemül, mert nagyon okos, kedves embernek ismertem meg az 

olvasmányaim alapján. Leginkább tudása és élete fogott meg. Sok nyelven tudott, tanított 

másokat. Szeretnék hozzá hasonlítani, olyan segítőkész és okos lenni, mint ő.   Takács Zoltán                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Pécel, 2020. Szept. 27 – Okt. – 4. Évközi XXVI. hét 

 Jeles napok Szentmise Miseszándék Egyéb programok 

26  SZOMBAT Szt Kozma és Damján 
Előesti sztm: 

18:00 
+édesanya és a Szeleczky csal. +tagjai  

27  VASÁRNAP 
ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK  
VILÁGNAPJA 

10:00 

18:00 

+ Nagyszülők; Besnyő József és fel. Adamicska 
Paula, Sziráki Mihály és fel. Besnyő Julianna 

+Smid Rezső 

Ifi II. csoport 18:30 

28  HÉTFŐ Szt Vencel 7:30 
Szabolcsi és Szalay csal +-jai, Ravasz és Meszlé-
nyi csal +-jai, +Ravasz György  

29  KEDD SZT MIHÁLY, GÁBOR, 
RAFAEL FŐANGYALOK 7:30  +Mihály Csendes Szentségimádás 20:30-22:00 

30  SZERDA Szt Jeromos 7:30  Kórus próba 18:30 

1  CSÜTÖRTÖK Lisieux-i Szt Teréz ————  Egész napos Sztségimádás 8:00-21:00 

2  PÉNTEK Szt Őrzőangyalok 18:00 
Ágnes házasságáért; RT élő és + tagjai; 
Szlobodnik Ibolya tem. megeml. Ifi I. csoport 19:00 

3  SZOMBAT 
Boldog Bogdánffy  

Szilárd ppk. 

Előesti sztm: 

18:00 
+szülők, László és Anna  

4  VASÁRNAP ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
10:00 

18:00 

Szathmáry Attila atyáért 

+Szabó József és fel Margit 

Egyházközségi Szentségimádás 16:30 
Ifi II. csoport 18:30 

– 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. 
– Hétfőn este megvolt a Bibliakör első alkalma, ahol nagy örömömre 33-an voltunk együtt, ez a létszám azonban nemcsak a párbeszédet teszi 
nehézkessé, hanem a járványhelyzet miatti távolságtartást is lehetetlenné teszi a hittanteremben. Mérlegelve a helyzetet és a lehetőségeket, úgy 
határoztam, hogy a csoportot ketté bontom és két Bibliakör lesz párhuzamosan. Az I. minden hónap első és harmadik hétfőjén, a II. a hónap második és 
negyedik hétfőjén este találkozik. Kérem a résztvevőket, hogy a hátsó asztalra kitett lapokon iratkozzanak fel, hogy melyikben szeretnének lenni, 
figyelve arra, hogy mindkét csoport létszáma hasonló legyen. Kérem továbbá, hogy a későbbiekben ne legyen átjárás a csoportok közt, amelyikhez 
csatlakoztunk, annak az alkalmaira jöjjünk, így elkerülve a létszámingadozást.  
– Jövő évi naptár és kalendárium előrendelhető, felíratkozni a hátsó asztalra kitett lapon lehet okt. 11-ig. Azért fontos felíratkozni, mert csak annyi 
példányt rendelünk, ahányat előjegyeznek, hogy felesleg ne maradjon.  
– Október a rózsafüzér hónapja.  Okt. 1-től templomunkban közösen imádkozzuk a szent olvasót hétfőn, kedden és szerdán a reggeli mise után, 
csütörtökön 9 ó-kor, és pénteken az esti mise előtt. 
– Várjuk első osztályos kortól azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik ministránsként szívesen szolgálnának az oltár körül. Nekik és a már meglévő 
ministránsoknak lesz foglalkozás szept. 27-én és okt. 4-én vasárnap a 10-es mise után (30-45 perc).  
– Jövő hétvégén lesz a Péter-fillér gyűjtés. 


