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SZELEVÉNY SZÜLÖTTE:
KORCSOG VERONIKA M. LETICIA
2008-ban magyarországi alapításuknak 150. évfordulóját ünneplik
a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek. Ezen alkalomból emlékezünk meg Korcsog Veronika M. Leticiáról, a rend egyik tagjáról, aki Szelevényen született, később pedig itt tanított. Többen bizonyára még emlékeznek rá. Az egyik rendtársa állította
össze rövid életrajzát.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kedves, elhunyt M. Leticia nővérünk, hátramaradt rövid önéletrajzában
személyesen számolt be életének jelentős részéről, a továbbiakat pedig gyászjelentése és egyéb róla fennmaradt adatok
alapján tudjuk közölni.
Rövid önéletrajzában ezeket írja: "Sokgyermekes családból
származom, legutolsó, tizenkettedik gyermekként. Szüleim
már idős emberek voltak, amikor megismertem őket. Különösen édesanyámat törte meg a sok betegség, munka, gond.
Születésem után is súlyos beteg lett. Úgy érezte, hogy már
nem tud felnevelni, azért így fohászkodott: 'Istenem, ha már
adtad, miért nem vetted el mindjárt, hiszen csak szenvedésre
hoztam a világra!'
Negyvenhat éves voltam, amikor édesanyám meghalt. Éppen annyi, mint ő volt születésemkor. Ez az idő volt a keret
arra a válaszra, amelyet Isten az ő miértjére felelt. - Erős,
egészséges gyermek lettem. Mint legkisebb, egyedül maradtam a szüleimmel. Meghalt testvéreim miatt ugyanis nagy
volt a korkülönbség. Az élő testvérek már elkerültek otthonról. Ki szakmát tanulni, ki iskolába. Édesanyám szinte minden évben hónapokig feküdt ágyban a lába miatt. Minden
házi munkát én végeztem helyette, tanulás mellett.
Bár látszólag szükség volt otthon rám, Isten mégis elszólított mellőle. - Kérése teljesült. Elvett (az Isten), ha nem is
mindjárt. Édesanyám pedig vonakodás nélkül elengedett az
isteni hívásra. De Őt nem lehet nagylelkűségben felülmúlni.
Zárdába lépésem után adott édesanyámnak olyan egészséget,
hogy 82 éves koráig egy napot sem kellett ágyban töltenie."
Korcsog Veronika 1926. május 10-én született Szelevény
községben. Tanítói képesítést szerzett és 20 évesen, 1946.
szeptember 1-jén lépett be a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek szerzetesjelöltjei közé Szegeden. Isten hívására válaszolva, 1948. augusztus 19-én tett fogadalmat Szegeden. Utána a rend hitoktatónak küldte ki Kiszomborba, de
az államosítás miatt ezt a tevékenységet félév múlva be kellett
fejeznie. Visszatérve a szegedi anyaházba, alkalmi munkákkal

foglalkozott, és a közösség többi tagjával együtt internálták
1950. június 10-én Ludányba.
Csak a szerzetesrendek feloszlatása utáni időről mond
ennyit a továbbiakban a rövid önéletrajz: "Akkor Isten viszszaadott neki (édesanyjának), hogy az utolsó tíz évében megtapasztalhassa velem együtt: Isten gondolatai nem a mi gondolataink... Ő mindent jól elrendezett! Ezer hála érte!..."
Leticia nővérünk két évig a családi gazdaságban munkálkodott, újabb két éven át egy gödöllői családnál vállalt munkát. 1954-ben már az egyházi vezetőség is engedélyezte a
"volt" szerzeteseknek a tanítást. Ekkor Kunhegyes tanyai iskolájában vállalt nővérünk állást 1954-63-ig, majd 1963-73-ig
szülőfalujában, Szelevényen oktatta, nevelte a tanulóifjúságot,
miközben önfeláldozóan ápolta idős, beteg édesanyját. Az ő
halála után a rend hívta meg debreceni kollégiumunkba segédnevelőnek, 1975-től pedig a budapesti Patrona Hungariae
Gimnáziumban és Diákotthonban teljesített iskolatitkári, jelöltmesternői és rendi hivatalvezetői szolgálatot.
Felelősségteljes munkájának gondos végzése közben, váratlanul szólította magához Isten. 1991. április 19-én, pillanatok alatt szívbénulás vetett véget életének. Hisszük, az örökkévalóságban megkapta Istenben bízó, derűs, hűséges életének bőséges jutalmát, egykor majd Isten szentjei között üdvözölhetjük.

Első csoportom Szelevényen 1963-65. A fiúk a felső sorban balról jobbra: Bornemissza László, Kiss Károly, Bánvölgyi József, Szabó Barna, Bori Gábor, Sárik Márton, Varga
Gábor, Herczeg Ferenc, Tanács Imre, Polovics János, Szántó
József, Varga Tibor, Takács János. Lányok az alsó sorban balról jobbra: Nádas Julianna, Bíró Piroska, Kengyel Mária, Takács Ilona, Bodor Éva, Nagy Mária, Dénes Katalin, Bornemissza Julianna, Kun Edit és Kun Mária (ikrek), Dudás Éva,
Sándorfi Ilona. Hiányzók: Szabó Klára és Susmán Antal.
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KÉPES ESEMÉNYBESZÁMOLÓ
Hivatások vasárnapja
Április 13-án, Pávai Nándor
kispap tett tanúságot
hivatásáról.

Búzaszentelés
Április 27-én
terménymegáldásra
került sor
templomunknál.
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JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBÚCSÚ
Templomunk búcsúünnepe 2008. június 1-én lesz; vasárnap délután 4.00 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Zarándokok is jönnek hozzánk: HEFLER GÁBOR atya vezetésével
a gyáli r.k. egyházközség hívei.
Hefler Gábor atya évtizedek óta fest, s ezt az Isten-adta
tehetségét szeretné velünk, szelevényiekkel is megosztani,
ezért 1 hónapra elhozza a legjelesebb műveit a szelevényi
Művelődési Házba, kiállításra. A kiállítás megnyitására június
1-én, délután 3-kor kerül sor. Fegyó Béla festőművész a következőket írta róla: "Egyformán képes az emberi lelkeket
pásztorálni és az emberi szellemet vizuálisan gyönyörködtetni".
Szeretettel várunk minden kedves szelevényi és Szelevényről elszármazott testvérünket a kiállítás megnyitására és a
templombúcsú ünnepére.
Lédeczi Dénes plébános

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTUNK:

BEMUTATKOZÁS
Amint azt a kedves szelevényi lakosok
már bizonyára észrevették, már nem
olyan elhagyatott a plébánia épülete,
mint korábban. Ugyanis 2008. április
12-én, miután Isten színe előtt megkötöttük házasságunkat a kunszentmártoni Nagytemplomban, ideköltöztünk.
Tettük ezt a szelevényi római katolikus
egyházközség és Lédeczi Dénes atya
jóvoltából, akik nemcsak azért újíttatták fel már korábban az épületet, hogy
egyházközségi rendezvényeknek adjon helyet, hanem, hogy
lakjanak is benne. Örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen
manapság egy ifjú pár elindulása nem könnyű feladat. Reméljük, hogy ittlétünkkel mi is hozzátehetünk valamit az egyházközség életéhez!
Vinczéné Kiss Andrea és Vincze János

†

Stuhl György (élt 75 évet)
Szilágyi Lászlóné Szabó Mária Magdolna (élt 63 évet)
Kecskés Mihályné Lakatos Margit (élt 80 évet)
Göblyös Gáborné Szepesi Mária (élt 71 évet)
Pásztor István (élt 83 évet)
Herczeg Mátyásné Berta Julianna (élt 86 évet)

KERESZTELÉS:
Pap Zsolt és Papné Kovács Éva gyermeke Dorina
Éva

A VASÁRNAPI SZENTMISÉK RENDJE
MÁJUSBAN
Május 4. Jézus mennybemenetelének ünnepe. 8.30. Szeretettel hívjuk a kedves édesanyákat és nagymamákat templomunkba ezen a napon, hiszen a szentmisét követően verseszenés köszöntővel szeretnének Önöknek kedveskedni a hittanos gyermekek!
Május 11. PÜNKÖSD, a Szentlélek eljövetelének ünnepe.
8.30.
Május 18. A Szentháromság vasárnapja. 8.30.
Május 25. Úrnapja. 8.30. A szentmise keretén belül lesz
Csík Dávid és Csík Norbert keresztelője.
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