
É  letfa„Sosem láttam oly termőfát,
Mint Krisztusnak keresztfáját.
Piros vérrel virágozik,
Szentlélekkel illatozik.”
 (Erdélyi népének)

Szent Olvasót imádkoztunk,
Máriához fohászkodtunk,
Kérve kérjük Szűzanyánkat,
Fogadja el hő imánkat.

Szent Olvasót mikor mondtuk,
Máriának füzért fontunk,
Fonogattuk koszorúnkat,
Rózsafüzér asszonyunknak.

Szűz Mária, szívünkben vagy,
Soha bennünk el ne hervadj!
Nyílj ki bennünk ég virága,
Tégy méltóvá mennyországra.

Sík Sándor: 
Rózsafüzér Királynője

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. október

Ebben a hónapban
k ö z ö s e n   i m á d k o z z u k

az esti szentmise elött, ½ 6 órakor a rózsafüzért.

†
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Városmisszió 2007 – Budapesten

Nem tévedhetek nagyot, ha azt gondolom: jelen sorok olvasói 
között nincs olyan, aki ne hallott volna a budapesti Város-

misszióról. Zászlók és óriásplakátok, TV-, és rádióműsorok 
hirdették: megmozdultak a katolikusok. Tegyük gyorsan 
hozzá: a katolikusok, a meghívást elfogadó más (történelmi) 

egyházakkal együtt. Szeptember közepén megint kiderült: 
nem csak a másként gondolkodók, a magamutogatók és 

polgárpukkasztók képesek utcára vonulni. Nem csak az 
ország állapota felett érzett tehetetlen düh tudja kimozdítani az 

embereket, hanem az ÖRÖMHÍR is. 
Missziós lelkületű ünnepi hetet tartottunk 2004-ben, templomunk felszentelésének 25 
éves évfordulóján. Továbbá örömmel csatlakoztunk 2005 tavaszán, a Krisztinavárosi 
Havas Boldogasszony plébánia „Örömhírünk van” címmel hirdetett missziós hetéhez 
is. Az igazi örömhír természetesen az Evangélium, amiben az Úr ígéretét olvashatjuk, 
mely a múlt hét mottója volt: „Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29,11).
Ennek jegyében szerveződtek a központi és a helyi programok is. Olyan nagy szám-
ban, hogy nem csak mindegyiken részt venni, de azokat maradéktalanul felsorolni is  
reménytelen vállalkozás lenne.
A legnagyobb létszámú érdeklődés ezúttal is a „kezdetet” és a „véget” kísérte. A nulla-
dik napon (25-én szombaton) a Mindszenthy zarándoklat, az utolsó este (21-én péntek-
en) pedig a Gellért hegyre szervezett fáklyás felvonulás mozgatott meg tízezreket(!). 
Pedig mindkettő nehezen indult. Szombat reggel erősen lógott az eső lába, s az egyes 
plébániáknak kiosztott táblák alatt is csak páran gyülekeztek a megadott időben. Olyan-
nyira kevesen, hogy –bár közösségünkből több ismerős is feltűnt később a sokaságban- 
a táblánk mögött menetelő „tömeg” leginkább négy-hat főből állt. A menet –mely az 
indulást követően aztán gyorsan sokezresre duzzadt- méltósággal hömpölygött végig a 
Városmajorból Máriaremetére vezető tizenkét-tizenhárom kilométeres úton. Az imákat 
a Mária Rádió is közvetítette.
Ezt a zarándoklatot is kezdetben lelkesen, pihenten, az esőtől kissé tartva kezdtük meg, 
s a végén a szikrázó Napba tekintve már alig tudtunk örülni a jó időnek, csak sajgó tyúk-
szemeinket nyomogattuk. Másrészt viszont maga az egy csoda, hogy a szekularizált, a 
politika és az elszegényedés csapdáiban vergődő magyarok, hívők ilyen nagy szám-
ban mosolyogva, örömteli arccal nézve a jövőbe járják útjukat. Imádkoznak a Magyarok 
Nagyasszonyához, éneklik az énekeket, jelenlétükkel is hirdetik: „nekünk van jövőnk” 
– és persze reményünk is. A megérkezést követően főpapi szentmise, majd némi beszé-
lgetés után csendes szétszéledés: a missziós hét másnap kezdődött… 

…A missziós hetet a pénteki fáklyás felvonulás zárta le, mely talán még a Mindszenthy 
zarándoklatnál is nagyobb tömeget mozdított meg, hiszen ezen már a világ négy 
sarkából érkezett zarándokok is részt vettek. Budapest kiemelt pontjairól csillag alakban  
egyszerre indult a tömeg, hogy a Gellérthegyen találkozva szentmisén vegyen részt, 
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Kegyelemmel teljes Szűz, tudom,
Názáretben szegényesen éltél,
nem is kértél többet;
se elragadtatás, se csodák 
nem szépítették meg az életed,
ó, választottak Királynője.

Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön;
ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket.
Te vagy az a pártatlan Anya,
aki velük járod a hétköznapok útját,
és elvezeted őket a mennybe.

Szeretett Anyám, veled akarok élni
ebben a kegyetlen száműzetésben,
téged akarlak követni mindennap.
Elmerülök szemlélésedben
és felfedezem szíved szeretetének
mélységeit.
Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik
minden félelmem;
megtanítasz sírni és örvendezni.

Lisieux-i Szent Teréz: 

A HÉTKÖZNAPOK ÚTJÁN  

s felajánlja, felajánljuk városunkat az Úrnak. Vegyen itt szállást, s töltse el az itt lakók 
szívét. Erre a megmozdulásra fokozottan igaz, hogy nem lehet elmesélni. A TV-ben 
esetleg látott néhány másodperces snittek csak pillanatokat rögzíthettek. A keskeny 
utcákon hömpölygő tömeg, az imbolygó gyertyalángok látványa csak ott élt igazán, s 
persze az égési sérülések beszerzése is csak ott volt lehetséges.
Az út rövidnek tűnt. Énekeltünk, imádkoztunk, találgattuk: hányan leszünk majd a 
szentmisén. A hivatalos jelentések szerint 15 ezer ember vett részt. Több mérvadó vé-
lemény szerint az ötvenezret (!) közelítette a résztvevők száma. Együtt imádkoztuk a 
Rózsafüzért, hallgattuk-énekeltük Sillye Jenő örökzöld gitáros dalait, s ennyien gon-
dolkodhattunk el a szabadtéri szentmisén főpásztorunk szavain.
 Kinek tűnt fel például korábban, hogy Jézus mindenkit, igen mindenkit a hivatása mellől 
szólított el magához? A halászokat tudjuk. De Lévit, a későbbi Mátét is „foglalkozása”, a 
pénzváltás és sajátjainak megsarcolása közben hívta el, sőt Saul is „munka-ügyben” járt 
a damaszkuszi úton: a keresztényeket üldözte éppen. Mi mikor mondunk végre igent 
az Úrnak? Minket ugyanis folyamatosan hív. Nem csak a kiemelt rendezvényeken, de a 
szürke, unalmas és fárasztó hétköznapokon is.  Ilyen kiemelt alkalmakkor persze kicsit 
talán erőteljesebben, hogy könnyebb legyen meghallani hívását. Észlelni jelenlétét, az 
egész missziós hét alatt. 

Tibély András
A városmisszió egyéb eseményeiről még a következő számban is tájékoztatjuk olvasóinkat.
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01.	 hétfő:	(Malvin)	 Zak	8,1-8;	 	 Zs	101;	 	 Lk	9,46-50
02.	 kedd:	(Petra)	 Zak	8,20-23;	 Zs	86;	 	 Lk	9,51-56
03.	 szerda:	(Helga)	 Neh	2,1-8;		 Zs	136;	 	 Lk	9,57-62
04.			 csütörtök:	(Ferenc)	 Neh	8,1-4a.5-6.7b-12;	Zs	18,8-11;	 Lk	10,1-12
05.	 péntek:	(Aurél)	 Bár	1,15-22;	 Zs	78;	 	 Lk	10,13-16
06.	 szombat:	(Renáta)	 Bár	4,5-12.27-29;	 Zs	68,33-37;	 Lk	10,17-24
     
07. vasárnap: (Amália) ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP  
	 	 Hab	1,2-3;	2,2-4;	 Zs	94;	 2Tim	1,6-8.13-14;	 Lk	17,5-10
     
08.	 hétfő:	(Koppány)	 Sir	24,23-31; 
	 	 	 Jud	13,23-25;	 Gal	4,4-7;	 	 Lk	1,26-28
09.	 kedd:	(Dénes)	 Jón	3,1-10;	 Zs	129;	 	 Lk	10,38-42
10.	 szerda:	(Gedeon)	 Jón	4,1-11;		 Zs	85;	 	 Lk	11,1-4
11.	 csütörtök:	(Brigitta)	 Mal	3,13-20a;	 Zs	1;	 	 Lk	11,5-13
12.	 péntek:	(Rezső)	 Joel	1,13-15.	2,1-2;	 Zs	9,2-9;	 	 Lk	11,15-26
13.	 szombat:	(Kálmán)	 Joel	4,12-21;	 Zs	96;	 	 Lk	11,27-28
     
14. vasárnap: (Helén) ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP  
	 	 2Kir	5,14-17;	 Zs	97;	 2Tim	2,8-13;	 Lk	17,11-19
     
15.	 hétfő:	(Teréz)	 Róm	1,1-7;	 Zs	97;	 	 Lk	11,29-32
16.	 kedd:	(Gál)	 Róm	1,16-25;	 Zs	18,2-5;	 	 Lk	11,37-41
17.	 szerda:	(Hedvig)	 Róm	2,1-11;	 Zs	61;	 	 Lk	11,42-46
18.	 csütörtök:	(Lukács)	 2Tim	4,9-17a;	 Zs	144;	 	 Lk	10,1-9
19.	 péntek:	(Nándor)	 Róm	4,1-8;	 Zs	31;	 	 Lk	12,1-7
20.	 szombat:	(Vendel)	 Róm	4,13.16-18;	 Zs	104,6-9.42-43;	 Lk	12,8-12
     
21. vasárnap: (Orsolya) ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP  
	 	 Kiv	17,8-13;	 Zs	120;	 2Tim	3,14-4,2;	 Lk	18,1-8
     
22.	 hétfő:	(Előd)	 Róm	4,20-25;	 Lk	1,69-75;	 Lk	12,13-21
23.	 kedd:	(Gyöngyi)	 Róm	5,12.	 
	 	 	 15b.17-19.20b-21;	 Zs	39;	 	 Lk	12,35-38
24.	 szerda:	(Salamon)	 Róm	6,12-18;	 Zs	123;	 		 Lk	12,39-48
25.	 csütörtök:	(Blanka)	 Róm	6,19-23;	 Zs	1;	 	 Lk	12,49-53
26.	 péntek:	(Dömötör)	 Róm	7,18-25a;	 Zs	118,66-68. 
	 	 	 	 	 76-77.93-94;	 Lk	12,54-59
27.	 szombat:	(Szabina)	 Róm	8,1-11;	 Zs	23;	 	 Lk	13,1-9
     
28. vasárnap: (Simon) ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP  
	 	 Sir	35,12-14.16-18;	 Zs	33;	 2Tim	4,6-8.16-18;	 Lk	18,9-14
     
29.	 hétfő:	(Nárcisz)	 Róm	8,12-17;	 Zs	67,2-21;	 Lk	13,10-17
30.	 kedd:	(Alfonz)	 Róm	8,18-25;	 Zs	125;	 	 Lk	13,18-21
31.	 szerda:	(Farkas)	 Róm	8,26-30;	 Zs	12;	 	 Lk	13,22-30
   
										Összeállította:		Papp	Géza

Mottó:	Templomon	kívül	is	olvashassuk	az	időszerű	szentírási	részleteket.

Október
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Akikről (amiről) ritkábban hallhattunk:

Október 2. / Szent Leodegár és öccse, Szent Gerinus püspök és vértanú 
Didó,	poitiersi	püspök	nagybátyja	nevelte.	Pappá	szentelte,	majd	főesperesévé	tette.	Hat	évig	apát	
is	volt,	később	Autun	püspöke	lett.	Apostoli	buzgósága	és	az	evangélium	bátor	képviselete	miatt	
száműzték,	majd	 elfogatták,	megkínoztatták,	 és	 végül	 lefejeztették.	Ugyanezt	 tették	 öccsével,	
Gerinus-szal	is.	†678.		
Október 6. / Szent Mária Franciska (Krisztusról nevezett) szűz 
Nápolyban	élt.	Durva	apja	15	évesen	férjhez	akarta	adni,	de	ő	kitartott	elhatározása		mellett,	és	vé-
gül	megszerezte	az	engedélyt,	hogy	régi-régi	tervének	megfelelően	harmadrendű	nővér	lehessen.	
Ekkor	fokozta	az	ájtatossági	és	önsanyargatási	gyakorlatait,	hősiesen	viselte	az	üldöztetéseket	és	
rágalmakat.	76	évesen,	jámborul	hunyt	el.	†1791.
Október 9. / Szent Ábrahám pátriárka 
Isten	meghívta	Kánaánba.	Gazdag	 pásztorként	 ismerték.	Gyermeke	 csak	 öregségére	 született:	
Izsák.	Igaz	ember	volt,	s	ezért	Isten	szövetséget	kötött	vele,	megígérvén,	hogy	nagy	néppé	teszi,	
és	 sok	utóda	 lesz.	Életében	 számtalan	 tanújelét	 adta	 gondoskodásának,	 igazságszeretetének,	 a	
gyengék	oltalmazásának.	A	Teremtés	könyve	leírja	mély	hitét	is,	és	nagy	engedelmességét	is	(Ter	
11,	27-	25,	11).	Példás	hite	miatt,	minden	keresztény	ősatyjaként	tiszteljük.
Október 13. / Szent Edvárd (Ede) hitvalló 
Angol	 király	 volt.	 Igyekezett	 az	 ország	újjáépítését,	 a	 szegénység	 felszámolását	 és	 az	 egyház	
szervezését	gyorsítani.	Nagyon	példamutatóan	és	alázatosan	élt,	személyesen	is	gondozta	a	sze-
gényeket.	†1066.	
Október 17. / Antiochiai Szent Ignác pátriárka és hitvalló püspök és vértanú     †  
Antiochiában	Szent	Péter	második	utóda	volt.	Rómába	vitték,	ahol	vadállatokkal	való	küzdelem-
re	 ítélték.	Útközben	 hét	 levelet	 írt	 a	 különböző	 egyházakhoz,	 ezekben	 tanított	Krisztusról,	 az	
Egyház	szervezetéről,	a	keresztény	életről.	†107.	
Október 22. / Szent Malkusz hitvalló
Földmíves	 szülők	 egyetlen	 gyermeke	 volt	Mezopotámiában,	 Nizibisben.	A	 kényszerházasság	
elől	elmenekült.	A	szír	Antiochia	közelében	levő	Chalkisz	(Thébaisz)	pusztában	remetéskedett.	
Egy	 portyázó	 szaracén	 csapat	 rabul	 ejtette.	 Rabszolgatartójuk	 házasságra	 kényszerítette,	 de	
társnőjével	Szent	József	házasságot	 fogadtak.	Később	megszöktek,	és	csodás	módon	visszaju-
tottak	a	Chalkisz	sivatagba,	ahol	már	szabadon	gyakorolhatták	remete	életüket.	Szent	Jeromos	
találkozott	velük,	és	megírta	történetüket.	A	beszélgetés	hatására	Jeromos	is	öt	évig	remetéskedett	
a	chalkiszi	sivatagban.	†~380.	
Október 26. / Szent I. Evariszt pápa és vértanú 
Szent	Kelemen	pápa	közvetlen	utóda	volt.	Az	ő	idejében	hozták	Rómába	Antióchiai	Szent	Igná-
cot.	†~107.	
Október 31. / Rodriguez Szent Alfonz hitvalló
	Majorka	szigetén	volt	tanuló,	majd	boltos	lett.	Felesége	és	gyermekei	is	meghaltak,	a	bolt	se	ment	
megfelelően	s		ekkor	laikus	jezsuita	lett,	a	jezsuita	kollégium	portása.	Sok	tanult	embernek	volt	a	
tanítója,	például	Kláver	Szent	Péternek,	aki	az	egyszerű	kapus	bölcsességét	lejegyezte.	Szigorúan	
böjtölt.	†1617.	

(Forrás:	SZENTJEINK.	Szentek,	hírességek,	művük,	üzenetük	és	a	történelem.	
Összeállította:	Rieth	József.							A	válogatást	készítette:	Papp	Géza)

†-tel	jelölt	részhez	továbbiak	e	lapban																																																																					
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Öt tized Ave Mária,
Öt titok előtte,
S benne van, Jézus
Egész élete.

1.	„Aki	a	Jordán	vizében	megkeresztelkedett.”
A	Jordán	vízében	elmerülve,
Az	Atya	lelke	felette,
„Ő	az	Én	szeretett	Fiam…”
Hallja	János	is,
S	biztos	benne,	hogy
A	Megváltót	keresztelte.

2.	„Aki	a	Kánai	Menyegzőn	kinyilvánította	isteni	erejét.”
Jézus	szerette	a	vidámságot,
Egy	esküvőn	Kánában	volt,
Hol	a	víz	borrá	változott.
Ezt	csak	a	szolgák	tudták,
Kik	hallgattak	Mária	szavára,
Bár	mi	is	hallgatnánk
Jézus	Anyjára!

3.	„Aki	meghirdette	Isten	országát.”
Tanított,	csodákat	tett,
Hirdette	az	Atyát	,	a	szeretetet,
Ki	országában	sok	helyet	készített,
Nekünk,	minden	jóravaló	embernek.

4.	„Aki	a	Tábor	hegyen	megmutatta	isteni	dicsőségét.”
Hogy	Pétert	és	társait	megerősítse,
Felvitte	őket	a	Tábor	hegyére.
Hol	Isteni	dicsőségében	volt	jelen,
Ahogyan	a	világ	végén	jön	majd	el.

5.	„Aki	az	Eucharisztiában	nekünk	adta	önmagát.”
„Ez	az	Én	Testem	ez		az	Én	Vérem,”
Mondta,	a	kenyérre	s	borra	mutatva,
S	itt	hagyta	rejtve	istenségét,
A	Szentostyában,	a	világon	mindenütt,
A	Szentáldozásban.
Várja,	hogy	éljél	vele	minél	gyakrabban.

Jézus működésének öt eseménye,
Benne van teljes élete,
A szentolvasót imádkozva,
Mindig együtt lehetsz Vele!

Bíró Ferenc:  
Világosság szentolvasó…

A	legfőbb	művészet	tudod	mi?
Derült	szívvel	megöregedni.
Pihenni	ott,	ahol	tenni	vágyol,
Hallgatni,	ha	van,	ki	vádolt.
Nem	lenni	bús,	remény	vesztett.
Csendben	viselni	a	keresztet.
Irigység	nélkül	nézni	végig
Mások	erős,	tevékeny	életét.
Kezed	letenni	öledbe,
Hagyni,	hogy	gondodat	más	viselje.
Ahol	segíteni	tudtál	régen,
Bevallani	nyugodtan,	szépen,
Hogy	erre	most	már	nincs	erőd,
Nem	vagy	olyan,	mint	ezelőtt.
S	járni	amellett	szépen,	vidáman,
Istentől	szabott	igában.

De	ezt	a	békét	honnan	vesszük?
Onnan,	ha	azt	erősen	hisszük,
Hogy	a	teher,	amit	vinni	kell,
Az	égi	honra	készít	el.
Ez	csak	a	végső	simítás
A	régi	szívem,	semmi	más.
Ez	old	fel	minden	köteléket
Ha	a	világ	még	fogna	téged.
Az	Úr	nem	szűnik	meg	tanítani,
Ezért	kell	sok	harcot	kivívni.
Vén	korban	is,	míg	csendesen,
A	szív	az	Úrban	megpihen.
S	kész	vagy	az	Ő	kezéből	venni,
Hogy	minden	Ő,	s	Te	nem	vagy	
semmi.

S	akkor	lelked	kegyelmes	Atyja
A	legszebb	munkát	is	megadja.
Kezed	imára	kulcsolod,
S	ez	mindennél	dicsőbb	dolog.
Áldást	kérsz	szeretteidre,
Körülted	nagyra	és	kicsinyre,
S	ha	majd	e	munkád	is	betellett,
S	a	végső	óra	elközelgett,
Engedsz	az	égi	szent	hívásnak:
Enyém	vagy,	jöjj,	el	nem	
bocsátlak.	

Sík Sándor: 

A legnagyobb művészet
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Október elseje az idősek napja: 

Az élet nyolcvannál kezdődik
Jó hírem van számodra. Az első 80 év a legnehezebb. A második már nem más, mint 
születésnapi rendezvények sora.
Ha egyszer elérted a nyolcvanéves kort, mindenki vinni akarja a csomagodat, és fel akar 
segíteni a lépcsőn. Ha elfelejted a saját nevedet, vagy valaki másét, vagy egy megbeszélt 
találkozót, vagy a saját telefonszámodat, vagy három helyre is elígérkezel ugyanarra 
az időpontra, vagy elfelejted hány unokád van, nem kell tenned semmi egyebet, csak 
elmagyarázod, hogy te már nyolcvanéves vagy.
Nyolcvannak lenni sokkal jobb, mint hetvennek. Hetvenéves korban az emberek 
mindenért mérgesek rád. Nyolcvanon túl azonban mindenki mindent megbocsát. Ha 
valami csacsiságot csinálsz, az a második gyerekkorod. Mindenki az agyalágyultság 
tüneteit keresi.
A hetvenéves kor cseppet sem tréfadolog. Egyfolytában csak arra várnak, hogy  
visszavonulj egy kis házba panaszkodni a köszvényedről, és mindenkit arra kérsz, hogy 
hagyja már abba a motyogást, mert nem értesz semmit (ti. hallásod 50%-ig már tönk-
rement).

Ha mindezt túléled nyolcvanéves ko-
rig, mindenki meglepődik, hogy te még 
mindig életben vagy. Tisztelettel adóznak 
irántad csupán azért, mert ilyen sokáig 
élsz. Azon is elcsodálkoznak, hogy még 
mindig jársz és érthetően beszélsz. Ezért
azt ajánlom mindenkinek, húzza ki  
nyolcvanig. Ez az élet legjobb része. Az 
emberek mindent megbocsátanak. Ha 
engem kérdezel, az élet nyolcvannál 
kezdődik.
Nyolcvan éves vagyok. Más szóval:  
négyszer húsz éves fiatal.   
      
  Cardijn bíboros   
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Lapunk	a	XII.	kerületi	Önkormányzat	támogatásával	jelenik	meg!
Következő	lapzártánk	időpontja:	október	21.

A	SZENT	KERESZT	TEMPLOMIGAZGATÓSÁG	KIADVÁNYA
Felelős	kiadó:	Matolcsy	Kálmán	templomigazgató

p.matolcsy@t-online.hu			www.szentkereszt.plebania.hu
1123	BUDAPEST,	TÁLTOS	UTCA	16.

Tel:	375-0732,	(30)436-2448,	(20)823-0024
HYPO	BANK:	10918001-00000423-15300000
Szerkesztette:	Papp	Géza,	Megyeri	Domonkos

Hirdetéseink
Szentmisék rendje:
Hétköznap:	18	órakor
Vasárnap:	8,	9,	11	és	18	óra

Katolikus sürgősségi ellátás 
kórházakban	0-24	óráig
Tel:	213-9620

A gyóntatás rendje:
Dr. Rokay Zoltán atya:
csütörtök	17:30	,	vasárnap	10:30
Matolcsy Kálmán atya:
Előre	megbeszélt	időpontokban
Janig Péter atya:
Előre	személyesen,	vagy	telefonon	
(06-20-378-7581)	megbeszélt	időpontokban.

Októberben templomunkban:
-	Minden	este	17:30-kor	közösen	imádkozzuk	a	rózsafűzért			†
-	Minden	csütörtökön	este	18:30-kor,	a	szentmise	után	
							Dr.	Rokay	Zoltán	atya	Szentírás	magyarázatot	tart.

In memoriam Takács Julianna
Szeptember 10-én az esti szentmisére, szép számban érkeztek közösségünk tagjai, de 
megjelent számos szerzetes nővér is. Együtt imádkoztunk a gyászmisében, az augusztusban, 
83 éves korában elhunyt Jusztícia nővér, vagy ahogy mi jobban ismertük Julika lelkiüdvé-
ért.
Kedvessége, nyitottsága alkalmat teremtett arra, hogy rögös életútját saját elmondása 
alapján megismerjük. Így rágondolva, felidézhető az erdélyi iskoláskor, a II Világháború 
idején a viszontagságos Magyarországra utazás és az 1946-os szegedi fogadalom tétel. A 
Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővér életének csúcsát jelentette az a több mint 
húsz év, mely során gyermekekkel foglalkozhatott. Csecsemő- és gyermekgondozás, majd 
az óvónői szakképesítés megszerzését követően a kisgyermekek nevelése hozott fényt az éle-
tébe.
Templomunk életében évtizedeken át - nővérével Annával együtt - a megbízhatóságot, az 
elvállalt feladatok lelkiismeretes teljesítését (legyen az liturgia, és/vagy templom csinosítás), 
a rászorulok segítését testesítette meg. Mosolygós, sohasem tolakodó érdeklődése a legbána-
tosabb hangulatot is pillanatok alatt feloldotta közösségünkön belül.
Többek között ezek miatt is nagyon hiányzik nekünk.

Papp Géza


