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„Az én Atyám mindig
munkálkodik,
és én is munkálkodom.”
(Jn 5,17)

Emlékezés
Besenyő Mátyás
Benedek
karmelita testvér
Előző
számunkban
írtunk testvérünkről.
Röviddel
ezután
kaptam a hírt, hogy
2009. január 6-án, a
Keszthelyi rendházban, szentségek által többször is
megerősítve, életének 84. évében, szerzetesi
fogadalmának 63. évében, visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Benedek testvér 1925. március 14.-én született
Szelevényben.
1943. augusztus 31-én Kunszentmártonban
jelentkezett a Kármelbe.
Első novíciusi évét Kunszentmártonban, a
másodikat Győrben töltötte. Egyszerű fogadalmát
1946. május 31-én, Győrben tette. Onnan
Keszthelyre, majd Attyapusztára került. A
feloszlatáskor egy ideig testvéreinél tartózkodott,
majd Jeromos karmelita atya mellett Csúrgóra
költözött. Majd Vácon, a Szociális otthonban
dolgozott nővérek mellett, két évig. Ezután
Domonkos karmelita atya mellett Nemesbükön
dolgozott hét éven keresztül. Vele együtt ment
Mezőszilasra egy újabb négy évre, majd
Felsőmocsoládra három évre. 1970. december 14től ismét Jeromos atya mellett működött Dömsödön
hét évig, egészen 1978-ig. Ekkor Attyapusztára
került Bertold karmelita atya mellé 1985 nyaráig.
Innen, mint nyugdíjas Gyenesdiásra ment, majd
Romeusz
testvérrel
lakott
Cserszegen.
1989 őszén, a Rend visszaállásakor Keszthelyre került.
Itt elsősorban a kertet gondozta nagy szorgalommal,
buzgó imaélettel fáradságot nem ismerve.

III. évfolyam, 1. szám

ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTUNK:
Dénes Sándor (élt 66 évet)

†

Diakónusszentelés
December 8-a a katolikus keresztényeknél a
Szeplőtelen Fogantatás főünnepe. Erre a napra
meghívást kaptunk a váci ferencesek templomába,
ahol Dr. Beer Miklós váci megyés püspök ünnepi
szentmise keretében négy akolitust szentelt
diakónussá. Közöttük volt Varga Sándor csépai
születésű testvérünk, és egy kedves ismerős Cserey
András is, aki egy évig kisegítő szolgálatot végzett
a csépai plébánián, természetesen így nálunk is. A
hatalmas templom zsúfolásig megtelt hívekkel,
rokonokkal, ismerősökkel, így amikor megérkezett
a Csépáról induló 31 fős közösségünk, már csak az
oldalhajóban tudtunk elhelyezkedni. Szelevényről 4
fő vett részt ezen az ünnepi szentmisén, amely
minden tekintetben lélekemelően szép volt. A
diakónussá szentelés szertartása különösen szép,
megható, bensőséges, melynek a végén dalmatikába
öltöztetik a felszenteltet, a mi Varga Sándorunkat
Lédeczi Dénes atya látta el díszes diakónusi
liturgikus ruhával. Gyönyörűen éneklő női-, férfi,
és vegyes kórus énekelt a szentmisén, a püspök atya
segítői pedig a frissen szentelt Varga Sándor és
Cserey András voltak.
Az áldoztatást is ők végezték. A szentmise végén
pedig Sándor köszönte meg a püspök atyának az
útmutatásait, tanításait, fáradozását, majd a híveket
ékesszólóan Ő bocsátotta útra. Kivonuláskor a
templom kórusa és a hívek áldást kérve énekelték
teljes szívből „ Most segíts meg Mária …..”
kezdetű éneket.
Varga Sándor folytatja tanulmányait, teljes szívvel
készül a lelkipásztori szolgálatra. Mi pedig, akik jelen
voltunk, azt kérjük a Mindenhatótól, hogy a választott
hivatását tegye teljessé, és mint Isten szolgája, találja
meg az utat az emberi lelkekhez is. Ehhez adjon erőt,
egészséget, hosszú életet a jó Isten!
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Évvégi lelkipásztori beszámoló
(elhangzott 2008. december 31-én, a szilveszteri
hálaadó szentmise végén)
Temetés : Szeretettel emlékezünk minden elhunyt
testvérünkre, akiket ebben az évben temettünk el.
Istennek megköszönjük az ő életüket, áldozatos
szeretetüket, pótolhatatlan létüket, szolgálatukat,
életük egész áldozatát.
24 főt temettünk el ebben az évben. 3 részesült
szentségekben.
Ismételnem kell, hogy a már beteg, járni nem
tudó idősebb testvéreinkhez bármikor kimegyek,
meglátogatom őket, és az otthon lévők feladata,
hogy felkészítsék a betegeket a velem való
találkozásra. Nem elriasztásképpen megyek a
betegeket vagy éppen a haldoklókat meglátogatni.
Keresztelés: Egyre több a polgári kötésből vagy
csak élettársi kapcsolatból származó gyermek.
Egyetlen esetben sem utasítom el a keresztelést, ha
némi nyitottságot tapasztalok a hit útján való
elindulásra. Összesen: 10 főt kereszteltünk ebben az
évben. 4 lányt és 6 fiút. (2007-ben 4 fő)
Házasságkötés: idén nem volt.
Beteglátogatás: elsőpénteki szentségi ellátásban
rendszeresen 1 fő részesül.
Hitoktatás: valamivel jobb arányban járnak a
gyermekek hittanoktatásra, mint 2007-ben. Sajnos a
templomba járás még mindig csak azoknál a
gyermekeknél marad tartós, akik szüleikkel jönnek.
Felújítások: idén a plébánia hátsó frontjára
építtettünk kerítést. Más jelentősebb felújítás nem
történt.
Önkéntes egyházi hozzájárulás (régi nevén:
egyházi adó): Sajnos az idén kevesebben fizették be
mint a 2007-es évben. Köszönet mindazoknak, akik
befizették az önkéntes egyházi hozzájárulást.
Köszönöm minden egyes jó szándékú ember
hozzáállását a templom és a plébánia anyagi,
szellemi, lelki gyarapodásához, növekedéséhez.
A jó Isten szeretete hassa át életünket, hogy minél
inkább az ő szerető arcát tükrözze vissza életünk és
minden döntésünk 2009-ben is. Kívánok minden
jelenlévőnek és az otthon maradottaknak áldott,
békés, boldog új évet!
Lédeczi Dénes plébános

2009 január

„...Legyenek eggyé kezedben.”
ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2009-BAN
Az imanyolcadot első alkalommal
1908-ban az egyesült államokbeli Graymoorban Paul Wattson anglikán pap
szervezte meg, úgy választva a dátumot
– január 18–25. –, hogy az imádságok
egybeessenek Szent Péter székfoglalása
és Szent Pál megtérése ünnepével.

„...Legyenek eggyé kezedben.” ( Ez 37,17)
A 2009-es Imahét a Keresztények Egységéért témája a
koreai egyházak élményein és tapasztalatain nyugszik.
Nemzetük politikai megosztottsága miatt az egyházak
Ezekiel prófétához fordultak, aki
szintén egy tragikusan megosztott nemzet tagja volt és
népe egységére vágyakozott
2009-ben a keresztények a világ minden részén az
egységért imádkoznak ”hogy legyenek eggyé
kezedben” (Ez 37,17)
Ezekiel – akinek a neve azt jelenti: „Isten erőssé tesz”
– azért hívatott el, hogy reményt adjon népének az
Izrael bukását és elfoglalását követő elkeseredett
vallási és politikai helyzetben és a száműzetésben.
A koreai csoport úgy érezte, hogy az ezekieli szöveg
saját helyzetükre emlékezteti őket, mivel ők is
megosztott
országban
élnek,
megosztott
kereszténységben. Ezekiel szava reménnyel tölti el
őket, hogy Isten egyszer összegyűjti, saját népének
nevezi és megáldja őket is, hogy hatalmas nép
legyenek. Egy új, végső remény születik:
Isten egy új világot fog teremteni. Ahogy Ezekiel szerint a népet bemocskolja a bálványimádás és a törvényszegés – a nép mindenfajta bűne megjelenik a
szövegben – Ugyanígy a mai világban a keresztények
megosztottságának bűne kelt nagy megbotránkozást.
…. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az
akolból valók. Azokat is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra és egy akol lesz és egy pásztor....”
( Jn. 10;16)
Isten az egységre hív és kér fel bennünket
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