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a Egyházközségi értesítő 
XV/2021. – Szent György búcsú

Ima Szent György közbenjárásáért

Sík Sándor: Tedd a jót!

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha 

meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább 

pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

Gal 6, 9-10

 

 

A z  angyalo

k Teremtője és az egész teremtés 

Alkotója, aki mint a hit harcosát és a hit 

legyőzhetetlen vértanúját nyilvánított ki 

téged Egyházának, azt sugallja nekünk, 

hogy szenvedéseid hőstetteiért így 

dicsőítsünk téged, Szent György:

 Üdvözlégy, k i  mindvégig 

szeretted Jézust, az Isten Fiát!

 Üdvözlégy, ki szeretettel adtad oda 

lelkedet az Ő nevéért!

  Üdvözlégy, Istentől hívott hitvalló!

 Üdvözlégy, Isten kegyelmétől 

megdicsőített bajnok!

  Üdvözlégy, angyalok lakótársa! 

 Üdvözlégy, ki a prófétákkal hasonló 

állású vagy!

 Üdvözlégy, György, nagy 

Győzelmes!
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Nyomtatják adományba. Isten fizesse!

Kiadja a Szent György Római Katolikus Plébánia - Székelyudvarhely-Szombatfalva

Isten akaratából, már egy 

hónapja és pár napja ebben 

a szép városban élem az 

életem. Szeretettel 

köszöntöm a Kedves 

Hiveimet, akik mellé rendelt 

az Úr! Nem sikerült még 

mindenkivel személyesen találkoznom, volt 

akivel csak a szentmisén láttuk egymást, 

másokkal egyáltalán nem is találkoztunk. 

De hiszem, hogy az elkövetkezendő 

időben erre is sor kerül. Úgy gondolom, 

hogy Isten azért vezettet Szombatfalvára, 

hogy együtt járjunk a Jézus követés utján. 

Ez az együttjárás, csak akkor lehetséges, ha 

társai leszünk egymásnak. Ígyekszem Isten 

segítségével, jó társ lenni és az élő Krisztust 

követni. A Zsoltáros szavaival arra hívom, 

miközben Jézus követjük: „Nézzetek rá és 

öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog 

elpirulni. Lám, egy szegény kiáltott s az Úr 

meghallgatta, minden szorongatásból 

kiszabadította.” (Zsolt 34,6-7) Tekintetünket 

Krisztusra szegezzük, mert Ő megszabadít 

a szorongattatásból. Sok minden el akarja 

vonni a figyelmünket, vagy egyébre akarja 

terelni, de nekünk csakis Kriztusra kell 

tekintenünk. Tőle várjuk az örömet, hisz Ő 

az öröm forrása. Szívemből kívánom, hogy 

örömteli találkozásban legyen részünk. 

Minden nap imádkozom Kedves Hiveimért, 

és minden vasárnap a 11,30-as szentmisét 

Önökért ajánlom fel. Azt kérem 

imádkozzanak értem is, hogy Isten hűséges 

szolgája tudjak lenni, egészen az Övé, 

miközben Önök között tevékenykedem, az 

Ő dicsőségére. 

Ma is utat mutat…

Tekintet nélkül 
arra, hogy
Másoknak tetszik
Vagy nem,
Tekintet nélkül arra, hogy
Látják-e vagy nem
Tekintet nélkül arra, hogy lesz-e
Sikere vagy nem,

Tedd a jót!

Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,
De mindig, szüntelen ez legyen
A programod!

SÍK SÁNDOR:
                      TEDD A JÓT! 

 Sárkányölő Szent György legendája 

már ismert nagyon sok ember 

számára, különösen a szombatfalvi 

katolikusok körében. A 

római korú katona és 

keresztény vértanú a kis 

templomunk védőszentje, 

akit minden évben április 

24-én megünneplünk. 

Ebből  az alkalomból 

k é r d e z t ü n k  r á  e g y  

K o l o z s v á r o n  t a n u l ó  

szombatfalvi fiatalra, Bodó 

Henriettára, hogy mit is 

jelent neki Szent György vértanú 

személye? 

 „Érzések, lelkiállapotok jutnak 

eszembe: béke, bölcsesség, félelem, 

kilátástalanság, szeretet, bátorság, hit. 

Érdekesnek találom, mintha Szent 

György a mi segítségünkre is sietne, 

hogy megmentsen, hitet adjon, 

kimozdítson jelenlegi helyzetünkből. 

Talán nem én vagyok az egyetlen, aki 

azt mondom, hogy Szent György 

története eddig nem jelentett sokat 

számomra…viszont, most a felnőttkor 

küszöbén, azt hiszem kapizsgálom, 

hogy valami sokkal mélyebbet 

szeretne közölni velem. Elképzeltem 

magam, a legendában 

szereplő város f ia-

taljaként, és előttem is 

meg je len t  a  nagy,  

ismeretlen, rettenetes 

sárkány: a jövő kérdései 

felől hömpölygő félelem 

a lelkemben. Mit kezdjek 

az életemmel? Minek 

van értelme az életem-

ben? Hogyan tovább? 

Azt hiszem, Szent György példája 

szeretné megtanítani nekem, hogy 

felelősséget kell vállalnom az 

életemért. Döntenem kell, mert nem 

maradhatok a félelem mozdulatlan, 

leláncoló állapotában. Lépnem kell! 

Meghalok vagy élek? Hagyom, hogy a 

sárkány darabokra szedje testemet és 

le l kemet ,  tovább táp lá lva  a  

gonoszságot, kegyetlenséget a 

világban, az életemben? Esetleg 

felfegyverkezem hittel, remény-

nyel,szeretettel, és szembeállva 

Isten gyermeke lett a kersztségben:

Imre Abigél (aug. 1)

Ferencz Péter (aug. 

8)

Györffy Izabella 

(aug. 8)

Kádár Bence (aug. 

Közösségünk elhunytjai:

András Csaba (+48)

László Lajos (+81)

Pál István (+91)

Pui Anna (+61)

Katona Berta (+87)

Szente Margit (+79)

Ilyés István (+83)

Jére Sándor (+96)

Réti Boglárka (jan. 23.)

 A tanúságtételek után vezetett páros 

beszélgetésre hívtak a házigazda párok a 

témához kapcsolódóan, amelyek 

nagyon értékessé váltak számunkra, 

mer t rohanó napjainkban ritkán 

foglalkozunk bensőséges kérdésekkel és 

válaszokkal. A péntek esti szentmise és 

szentségimádás a hét fénypontja volt, 

mer t házastársunkat, 

házasságunkat vittük 

az Úr elé és minden 

h á z a s p á r é r t  

imádkozhattunk. 

Mindennapjainkb

an az „ezerszer is 

igen” mottót mi 

tudatos döntésként 

é r te lmezzük  és  

éljük meg egymás 

felé. Ez néha nehéz, 

d e  e d d i g i  

t a p a s z t a l a t a i n k  

s z e r i n t  

LEHETSÉGES, mert 

házasságunk kötelében az Isten a biztos, 

erős szál. „Mi több: a háromágú kötél 

n e m  s z a k a d  e l  e g y h a m a r ”  

(Préd.4,12b) 

A TRIDUM progra

mja: 

Csütörtökön (április 22)

: 18,00–órakor SZENT

MISE-Ft. Tamás Barna Jezsuita  

            19,00-órakor 

SZENTSÉGIMÁ DÁS-Közösségek vezetésével

Pénteken (április 23):     17,00- Gyermekek 

KERESZTÚTJA

így szólt hozzá: Gondoskodó 

kertészem, hogy tehetsz ilyet velem? 

Eddig úgy gondoltam, hogy a barátom 

vagy, aki szeretettel öntözöl, tövemet 

kapálod, és gondot viselsz rám. 

Láthatod, hogy milyen nagy lettem, 

már majdnem akkora, mint a kerítés 

melletti fák, s erre most levágtad az 

ágaim és leveleim! Csalódott és keserű 

vagyok, hogy így bánsz velem! Erre a 

kertész szelíd, szeretetteljes hangon 

így felelt: Kérlek, ne sírj! Szükség volt 

arra, hogy megmetszelek téged, te ezt 

nem tudhattad, hogy nem azért 

ültettelek, hogy nagyra növekedjél és 

árnyékot adj, hanem azért, hogy 

termést hozzál. A fák, a kerítés mellett 

hiába terebélyesek, nagyok, de nem 

képesek termést hozni. Te azonban 

képes vagy rá! Ha nem vágtam volna 

vissza az ágaidat, akkor minden erőd 

elmegy arra, hogy egyre nagyobbra és 

nagyobbra nőj, és nem lennél képes 

termést hozni. Ne aggódj, egy napon 

hálás leszel azért, amit tettem. Lehet, 

hogy most még nem érted, de bízz 

bennem, és javadra lesz. Ha majd 

meglátod a termésedet, nagyon 

boldog leszel! 

 Teltek az évek. Az emberek látva a 

k e r t é s z  gondos  munká j ának  

eredményét, egyre több kertben 

kikérték a véleményét. A kertész pedig 

arról álmodozott, hogy egy napon 

r á b í z z á k  a  v á r o s  e g y e t l e n  

arborétumának a gondozását. Már-

már úgy tűnt, hogy álma megvalósul, 

de végül egy másik kertész kapta meg 

az állást, akinek fele annyi tapasztalata 

sem volt, mint neki. Elkeseredésében 

így kiáltott az Istenhez: „Istenem, hogy 

tehetted ezt velem? Hosszú évek 

munkája és fáradozása után, nemhogy 

megjutalmaznál, hanem egy olyan 

embernek adod az állást, akinek 

h o z z á m  k é p e s t  k e v e s e b b  a  

tapasztalata. Azt hittem, hogy 

segítségemre leszel és támogatsz, 

hogy előbbre jussak, pont a cél előtt 

teszed ezt? Mit tettem, mivel 

érdemeltem ki ezt?” Isten gyöngéd 

hangon így felelt: „A te életedben Én 

vagyok a kertész!”

 Ekkor a kertésznek eszébe jutott, 

hogy évekkel ezelőtt, ő mit mondott a 

bokornak. Gondolkodóba esett. A 

megbántottsága bizalommá vált, és 

felismerte, hogy az ember, habár 

sokszor úgy érzi, hogy megrekedt az 

élete, mégis az Isten, aki ismer minket 

és a javunkat akarja, vezérli életünket, 

soha nem hagy cserben! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 

legyőzöm az ismeretlen félelmet? 

 Most arra gondolok, amikor az 

életem olyan erőteljesen zajlik 

bennem és körülöttem, hogy az 

ilyen döntések meghozatala még 

ráér, mert nem lehet csak a 

szobámban ülve meghozni.  De 

nem hagy nyugodni Szent György 

példája, mert igaza van, döntenem 

kell itt és most! Minden nap 

döntenem kell, amikor felkelek és 

lefekszem, tanulok, dolgozom, 

barátkozom, szeretek, küzdök, 

életem minden napján, minden 

pillanatában. Az ÉLET mellett 

döntök, a feltámadt Jézus Krisztus 

mellett.” 

Egy gyönyörű kora tavaszi reggelen a 

kisváros kertésze kiment dolgozni a 

kertjébe. Látja, hogy az egyik 

ribizlibokor terebélyessé vált, olyan 

nagyra nőttek az ágai, hogy ha nem 

metszi meg, akkor nem fog termést 

h o z n i .  E l k e z d t e  g o n d o s  

mozdulatokkal sorra venni a kinyúló 

ágakat, és a kerti ollójával levágni. Kis 

idő múlva látja, hogy a ribizlibokrok 

metszett ágainak vége nedves, 

mintha csöndesen sírdogálna. 

Megállt a kertész, s egy darabig 

nézege t te ,  majd  

folytatni akarta a 

munkáját, amikor a 

k i s  b o k o r

Amb rus István Ábel

A kertész

Az angyalok Teremtője és az egész 

teremtés Alkotója, aki mint a hit 

harcosát és a hit legyőzhetetlen 

vértanúját nyilvánított ki téged 

Egyházának, azt sugallja nekünk, 

hogy szenvedéseid hőstetteiért így 

dicsőítsünk téged, Szent György: 

Üdvözlégy, ki mindvégig szeretted 

Jézust, az Isten Fiát! Üdvözlégy, ki 

szeretettel adtad oda lelkedet az Ő 

nevéért! Üdvözlégy, Istentől hívott 

hitvalló!

Üdvözlégy, Isten kegyelmétől 

megdicsőített bajnok! Üdvözlégy, 

angyalok lakótársa! Üdvözlégy, ki a 

prófétákkal hasonló állású vagy!

Ü d v ö z l é g y,  G y ö r g y,  n a g y  

Győzelmes!  Ámen.

Csütörtökön (április 22): 18 órakor SZENTMISE – Ft. Tamás Barna Jezsuita  

        19 órakor SZENTSÉGIMÁDÁS – Közösségek  

         vezetésével

Pénteken (április 23): 17 órakor Gyermekek KERESZTÚTJA

            18 órakor SZENTMISE 

Szombaton (április 24): 18 órakor SZENTMISE – búzaszenteléssel: 

                Ft. Madarász Attila plébános 

Vasárnap (április 25): 13 órakor  Búcsús SZENTMISE

Szeretettel hívom meg a kedves 

Híveket, hogy együtt készüljünk 

Egyházközségünk  búcsú jának  

ünnepére, Szent György vértanú 

emlékezetére.  Hálát  adunk a 

Mindenható Istennek, hogy ebben az 

évben együtt ünnepelhetünk. Hála a 

megváltásnak, melyet Jézus nyert el 

számunkra, a menny a mi örökségünk, 

s minden nap egy lépéssel közelebb 

visz minket valódi otthonunkhoz. Sőt 

mi több, minden nap, melyet ennek az 

otthonnak reményében és várásában 

é lünk  meg ,  I s t en  s zámta l an  

lehetőséget nyújt, mellyel a menny 

dicsőségét hirdethetjük a világnak. 

Kétezer évvel később Isten igéje 

tovább terjed azáltal, hogy a 

keresztények az egész világon Isten 

hatalmáról és szeretetéről tesznek 

tanúságot életükben. Isten fel akar 

téged használni az ő igéjének és 

szeretetének terjesztésében az egész 

világon - igen, valóban így van! 

Megígéri, hogy az ő igéje nem tér 

vissza hozzá eredménytelenül, hanem 

véghezviszi, amiért küldte (Iz 55,10-11). 

Biztos lehetsz abban, hogy minden 

lehetőség, melyet megragadsz hited 

terjesztésére, áldást nyer valamilyen 

módon. Tanúja lehetsz egy hirtelen 

megtérésnek, s talán egyszerűen csak 

öntöznöd kell a magot, amit más 

elvetett. Vagy az is lehet, hogy magad 

vetsz magot. Bármilyen eredménnyel 

teszed is ezt, Isten lát minden jót, amit 

cselekszel, s meg is jutalmazza. 

Emlékezz: ő nálad sokkal buzgóbban 

vágyik arra, hogy az emberek 

ráta lá l janak az evangél iumra.  

Erőfeszítésedet, természetesen, 

megáldja! Szent György vértanú 

meghív minket, hogy társai legyünk a 

tanúságtéte lben,  mely  h i tünk 

megval lásának fontos lépése.  

Fogadjuk el ezt a meghívást, és a 

három isteni erényről elmélkedve, 

kérjük a Mindenható Istent, hogy 

hitünket növelje, reményünket erősítse 

és szeretetünket tökéletesítse!

A TRIDUUM programja: 

Ima Szent Györgyhöz

Ne aggódjatok életetekért!


