„A kegyelmi adományok
különfélék ugyan, de a
Lélek ugyanaz. A
szolgálatok is különfélék,
de az Úr ugyanaz.”
(1Kor 12, 4-5)
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Békében Istennel, és akkor minden jó
Kamarás Mihály Alsókamaráson,
sváb családban született 1918-ban,
1942-ben szentelték pappá, június 17én tartja rubinmiséjét. Ugyanez a Békés megyei település adta a magyar
egyháznak Károlyi Bernát kínai miszszionáriust, a hét ferences vértanú egyikét. Nem sokon múlt, hogy Mihály
atya nem a nyolcadik a vértanúk sorában. Újvidéken, mikor 1944-ben mártíromságot szenvedett két rendtársa,
őt is halálosnak szánt csapások érték.
Csodával határos módon, vagy ahogy
a 94 esztendős szerzetes mondja, a kemény fejének köszönhetően, és talán
mert nem szenvedett eleget, még ma is
él. S kissé szégyenkezve teszi hozzá:
„elég kényelmes életem volt”.
Hogyan lett ferences? Falujuk plébánosa a tanulni vágyó kisdiákot az elemi
elvégzése után Szegedre, a piarista
gimnáziumba irányította. Mihály atya
akkor alig tudott magyarul, mert a szülő-

falujában mindenki svábul beszélt. Szegeden elsőpéntekenként a diákok a ferencesekhez jártak gyónni és szentmisét
hallgatni. Így ismerkedett meg a ferencesekkel, és hatodik osztály után felvételét kérte a rendbe.
Szécsényben kezdte meg tizennyolcad magával a noviciátust. Jászberényben, majd Gyöngyösön folytatta a rendi
növendék éveket. 1942. június 21-én
Zadravetz István ferences püspök 13 fiatalembert, köztük Kamarás Mihályt pappá, 12 növendéket pedig diakónussá
szentelt a gyöngyösi barátok templomában. Ekkor még nem is tették le minden
vizsgájukat, de sietni kellett, mert a háború miatt meg kellett kezdeniük néhányuknak a tábori lelkészi szolgálatot.
Mihály atya ma is emlékszik rá, hogy
a szentelésen miről beszélt a püspök, aki
– szerinte – kiváló ember volt, és igaztalanul tartották, tartják militaristának, háborús uszítónak. Ebből egy szó sem

igaz, mondja. A jeles szónok a szenteléskor arra kérte az újmiséseket, hogy
akár a fronton, akár idehaza mindenkihez nyitott tenyérrel és ne ökölbe szorított kézzel közeledjenek. Még az ellenséghez, az ellenfélhez is, különösen pedig a sebesültekhez és a beteg emberekhez. A pap keze simogasson, ne üssön, a
pap mindig és mindenkihez megértéssel
közeledjen – mondta Zadravetz István
tábori püspök 1942-ben Gyöngyösön.
Szentelés után először Máriagyűdre
került német gyóntatónak, onnan ment
Újvidékre. Két, bukovinai székelyek által lakott faluban volt hitoktató, amíg lehetett, vagyis amíg meg nem érkeztek a
partizánok, akik nyolc–tízezer magyart,
köztük a mellettük kitartó ferenceseket
gyűjtőtáborba hajtották, és módszeresen
irtani kezdték. A szörnyű időkről Mihály
atya egyszerű szavakkal és már mosolyogva tud beszélni. Egy ideig ugyan álmában sem tudott szabadulni az átélt
borzalmaktól, de miután a Délvidékről
kiutasították és Szegedre került cserkészvezetőnek, már éjszakáit nem nyugtalanították az emlékek. Nyolcvanfős
cserkészcsapatot vezetett, egyszer még a

Bükkbe is eljutottak táborozni. A cserkészetet azonban hamarosan betiltották,
és Mihály atya Pécsre került hitoktatónak. Itt volt a rendek feloszlatásáig, illetve a szerzetesek internálásáig. „Éjjel jöttek értünk, mint a rablók” – meséli széles mosollyal a 94 éves szerzetes. Először a szomszédos gyűdieket tették fel a
teherautó platójára, majd a pécsi barátokat,
köztük az oltárépítő laikus szerzeteseket is.
A kecskeméti lágerből mikor szélnek
eresztették a szerzeteseket, Mihály atyának azt mondta a provinciálisa, hogy
próbáljon valahol helyet találni magának, mert „nem fér bele a keretbe”. Salgótarjánban működött fél évig, de a
helybeli tanácselnök közölte vele, hogy
„maga nem tetszik nekünk”. Civil állás
után kellett néznie. Segédmunkásként,
majd kórházi raktárosként helyezkedett
el a nógrádi megyeszékhelyen. Három
év múlva a gyöngyösi plébános Mátraházára hívta, a ferencesek által épített
kápolnában lelkészkedett másfél éven át,
mikor is az egyházügyi hivatal embere –
mint Mihály atya mondja – elzavarta.
(folytatjuk)

Kamarás Mihály rubinmiséjét a Margit körúti ferences templomban június 17-én
18 órakor mutatja be, az ünnepi szónok Majnek Antal ferences, munkácsi püspök.
A portán kapható Barsi Balázs atya és Keppel Márton Szombat esti elmélkedések
című új könyve. Jó szívvel ajánljuk a kedves testvéreknek, igazi lelki könyv Szent
Ferencről!
Erdő Péter Bíboros úr meghívta Budapestre Kiko Argüellót, a Neokatekumenális
Út Mozgalom alapítóját. Ő június 10-én, Úrnapján délután 16 órától a Szent István
bazilika előtti téren a mozgalom tagjaival evangelizációt tart. A környező
országokból és Magyarországról több ezer résztvevőre számítanak. A Bíboros úr 17
órakor csatlakozik a rendezvényhez. Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy vegyenek
részt ezen az imádságos evangelizációs programon!

Június 10-én, Úrnapján az ünnepi körmenet után ruhabörze lesz a kvadrumban.

Kinőtt ruhák! Hiányos ruhatár! Itt a Ruhabörze!
Kedves Szülőtársak!
Június 10-én, a Te Deum után 11.30-tól gyermekruhabörzét szervezünk az
Országúti Ferences Plébánia kvadrumában. Ha van kinőtt, jó állapotú, 0-14 évesre
való ruhátok, akkor kérjük, adjátok le a plébánia portáján június 7-én (csütörtök)
vagy 8-án (péntek). (1-2 ruhadarab is számít) A ruhákat beárazzuk, hogy akinek
módja van, ezzel is támogathassa a családos nyári tábort.
Várjuk lelkes részvételeteket!
Jakkel Melinda és Buza Bea

Ifjúsági programok
Június 8-tól minden délután és este a kisháznál a foci eb megtekinthető lesz
kivetítőn. Bejutás a szokásos módon, a kocsibeállón keresztül.
Június 9-én szombaton a Tamás Alajos Házban „eb és nyárindító party” lesz.

Lélegezz bennem, Szentlélek... (Szent Ágoston)
Lélegezz bennem, Szentlélek,
hogy arról gondolkodjam, ami szent.
Irányíts engem, Szentlélek,
hogy azt cselekedjem, ami szent.
Vezess engem, Szentlélek,
hogy azt szeressem, ami szent.
Erősíts meg engem, Szentlélek,
hogy megóvjam, ami szent,
és óvj meg engem, Szentlélek,
hogy sose veszítsem el, ami szent.

Templomunk programjai (2012. május 27. – 2012. június 10.):
Júniusban minden nap az esti 7 órai szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk templomunkban.
Május 27., Pünkösdvasárnap, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Délután 16.30tól egyházzenei koncert lesz templomunkban.
Június 3., vasárnap, Szentháromság vasárnapja, a 11-es szentmisén nagy örömünkre 30 fiatal fog bérmálkozni. Emiatt az első két padtömb a bérmálkozóknak és a hozzátartozóknak lesz lefoglalva. Kérjük a testvérek megértését,
és imádságait a bérmálkozókért!
Június 10., vasárnap, Krisztus szent Teste és Vére, Úrnapja. A 10-es szentmisén
tanévzáró Te Deumot tartunk, utána az úrnapi körmenetet és imádságot a
Mechwart téren folytatjuk. Ezért a 11 órai szentmise elmarad.

Az egyházi év ünnepei
Június 1., péntek, Szent Jusztinusz ünnepe.
Június 5., kedd, Szent Bonifác ünnepe.
Június 6., szerda, Szent Norbert és Szent Kolos ünnepe.
Június 8., péntek, Prágai Szent Ágnes és Szent Medárd ünnepe.
Június 9., szombat, Szent Efrém ünnepe.
A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköznapi életükben valamiről lemondást vállalnak, és melynek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két hétben a perselyben összesen 15.320 Ft gyűlt össze, melyet szegény családok megsegítésére fordítottuk.
Nevükben is köszönjük a testvérek áldozatos támogatását!
JÚNIUS 1-TŐL SZEPTEMBER 3-IG a hétköznapokon és szombaton a nyári
miserend lép érvénybe: reggel ½ 8, és este 7 órakor lesznek a szentmisék.
A gyóntatás rendje hétköznap és szombaton reggel mise előtt és után; este ½
7- ¾ 8-ig. Vasárnap változatlan marad.
Figyelem! Elsőpéntekenként ½ 8-kor, 10-kor és este 7-kor lesz szentmise,
gyóntatás a szokásos rend szerint.
Az iroda nyitva tartása is változik: hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt ½ 9től ½ 12-ig, kedden és csütörtökön délután ½ 6-7 óráig lesz nyitva.
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