
 
 
 
 
 
 
 

„Szeretetem jutalmául 

váddal illetnek, 

én azonban imádkozom.” 

(Zsolt 109,4) 

 

XIV. évfolyam 13. szám Úrnapja 2013. június 2. 

Mihály atya új vidékre költözött 

A szerb partizánok által 1944 őszén 
elkövetett vérengzéseket csodával ha-
táros módon túlélő Kamarás Mihály 
atya 95 éves korában, pünkösdkor 
elhunyt. Június elsején temetik a 
budai Margit körúti templomban.  
Ő az utolsó magyar ferences, aki még 

a Monarchia idején született. Szülőfalu-
ja, Almáskamarás plébánosa küldte a 
tanulni vágyó kisdiákot az elemi elvég-
zése után a szegedi piaristákhoz. Akkor 
még alig tudott magyarul, mert otthon 
mindenki svábul beszélt. Szegeden első-
péntekenként a diákok az alsóvárosi 
ferencesekhez jártak gyónni. Így ismer-
kedett meg a ferencesekkel, és hatodik 
osztály után felvételét kérte a rendbe. 
1942-ben Zadravetz István püspök 
szentelte pappá.  

Először Máriagyűdre került német 
gyóntatónak, onnan ment 1943-ban az 
újvidéki rendházba. Két, bukovinai szé-
kelyek által lakott faluban volt hitoktató, 

amíg 1944 őszén meg nem érkeztek a 
szerb partizánok, akik nyolc–tízezer ma-
gyart – köztük a híveik mellett kitartó 
három ferencest – gyűjtőtáborba hajtot-
ták, és módszeresen irtani kezdték. Az 
egyik ferences bele is halt sérüléseibe, a 
másikat kivégezték, a hármadik, Mihály 
atya, bár szintén kegyetlen ütlegeket 
kapott, túlélte a gyilkos napokat. „Talán 
keményebb volt a fejem, mint az övék” 
– mondta tavaly. A háború után kiutasí-
tották Jugoszláviából. Szegeden cser-
készvezetőként folytatta munkáját. A 
cserkészetet azonban hamarosan betil-
tották, és Pécsre került hitoktatónak. Itt 
volt a szerzetesek internálásáig. „Éjjel 
jöttek értünk, mint a rablók” – mondta.  

Pár hónap múlva rendi ruhájuktól 
megfosztva szélnek eresztették a kecs-
keméti lágerből a szerzeteseket. Mihály 
atyának azt mondta a provinciálisa, hogy 
próbáljon valahol helyet találni magá-
nak, mert „nem fér bele a keretbe”. 

 



Salgótarjánban működhetett még fél 
évig, de a helybeli tanácselnök közölte 
vele, hogy „maga nem tetszik nekünk”. 
Segédmunkásként helyezkedett el. Há-
rom év elteltével a gyöngyösi plébános 
Mátraházára hívta, ahol a ferencesek 
általa a háború előtt épített kápolnában 
félig legálisan lelkészkedett másfél évig, 
mikor is a megyei „egyházügyis” 
elzavarta.  

1958-ban ismét „hivatalosan” feren-
ces lehetett. Budán, Mátraházán és Esz-
tergomban működött, volt lelkipásztori 
kisegítő, házfőnök és provinciális-he-
lyettes. A nyolcvanas évek közepén 
New Yorkba került magyar lelkésznek. 
A rendszerváltozáskor hazatért, egy évig 
az akkor visszakapott szegedi kolostor 
gvárdiánja, 1991-től pedig a rend Margit 
körúti templomában lelkipásztor – 
tulajdonképpen haláláig.  

Rubinmiséje előtt így vallott életéről: 
„Isten azért marasztal ilyen sokáig, hogy 
ne csak élvezzem az életet, hanem veze-
keljek is. Kényelmes életem volt, nem 
mintha megérdemeltem volna. Egy-két 
kis betegségen és egy-két partizánoktól 
kapott verésen kívül más bajom nem 
volt.” Csak azt találta nyomasztónak, 
hogy egy ideje minden apró-cseprő 
ügyben mások segítségére szorult. 
„Szívesebben segítenék, minthogy 

állandóan segítségre szoruljak, de ezt is 
el kell fogadni.” 

Szent Ferenctől kölcsönözte papi jel-
mondata: Pax et bonum. Ami Mihály 
atya fordításában így hangzik: Békében 
lenni Istennel, és akkor minden jó. 
„Nem azért élünk, hogy minden 
kellemetlenségtől megszabaduljunk. 
Krisztus vagy Szent Ferenc kevés evilá-
gi értelemben vett békét élvezett, mégis 
békében élt Istennel, és az emberekkel 
megértő volt. Az a legfontosabb – 
mondta –, hogy megértőek legyünk. 
Szent Ferenc nem akart mindenáron 
téríteni. Elfogadta a másikat, még ha az 
rabló is volt. Ő rabló, tehát engem kira-
bol. Ő partizán, tehát engem agyon akar 
csapni… Az ellenségemtől ne várjam 
azt, hogy az simogasson.” 

A szellemileg élete utolsó pillanatáig 
friss Mihály atya szeretettel emlékezett 
vissza vértanú társaira, de kissé nehez-
telt is rájuk, hogy őt itt felejtették. Hat-
vankilenc évvel túlélte őket. Most már 
újvidéki vértanú társaival együtt az Úr 
közelében, valóban új vidékről, immár 
nem tükör által homályosan, hanem 
színről színre lát, figyel és segít minket. 
Rendtársait, híveit, családját. Isten 
nyugosztaljon Mihály atya. 

Szerdahelyi Csongor 
 

 

Képviselőválasztás 

Nagyon köszönjük a testvéreknek, hogy a képviselőválasztást 150 szavazattal 
támogatták. Így a 10 megválasztott tag a következő 5 évre: Bodroghelyi Csaba, 
Werner Ákos, Szelényi Zsolt, Lovas András, Peregi Balázs, Palkóné Tabi Katalin, 
Frész Tamás, Kanyó Henrik, Wildner Dénes és Somogyi András. A szabályzat 
szerint a választható tagok 1/3-át a plébános jelölheti ki. A testület világi elnökét a 
testület fogja megválasztani. Az úrnapi ünnepi szentmisén tesznek esküt, foglaljuk 
imáinkba őket. 



Urunk mennybemenetele a Katolikus Egyház Katekizmusa szerint 

„...felment a mennybe, az Atya jobbján ül” 
 – Erről elmélkedik a Katolikus Egyház Katekizmusáról írt sorozatában  

Dariusz Kowalczyk SJ. 

Márk evangéliumának utolsó előtti mondata így szól: 
„Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a 
mennybe és az Isten jobbján foglalt helyet” (Mk 16,19). 
Urunk mennybemenetele, amint azt a katekizmus 
elmagyarázza, azt a lépést jelenti, amely a feltámadt 
Krisztus dicsőségéből az Atya jobbjára felment Krisztus 
dicsőségéhez vezet. Mondhatjuk tehát, hogy Urunk 
mennybemenetele Jézus földi életének utolsó epizódja, 
amely azonban a mi idővonalunkon túl teljesedik be – 
ugyanis az Atya örökkévalóságába vezet el. 

Urunk mennybemenetele kapcsolódik a Fiú mennyből 
való alászállásához. „Senki sem emelkedett föl a 
mennybe, csak az, aki alászállott a mennyből: az 
Emberfia (aki a mennyben van). (Jn 3,13) Mi a 

jelentősége ennek a mozgásnak: a mennyből és a mennybe? A Szentháromság 
második Személye miért száll alá, miért alázza meg önmagát, és utána miért tér 
vissza a dicsőségbe, amelyet öröktől fogva élvez? Meg kell jegyeznünk, hogy ebben 
a mozgásban az isteni végérvényesen egyesül az emberivel – a Fiú nem egyedül tér 
vissza az Atyához, hanem a saját emberségével. Jézus, a valóságos Isten, nem szűnik 
meg valóságos embernek lenni. Továbbra is megtestesült állapotban marad – a 
megdicsőült emberi természettel. 

A katekizmus elmagyarázza: „A saját természetére hagyatkozva, az emberiség nem 
képes fölmenni ’az atyai házba’…Csak Krisztus volt képes megnyitni az ember 
számára ezt a fölfelé vezető utat..”. 

Jézus Krisztus megelőz tehát bennünket az Atya dicsőséges országában. 

Az a kifejezés, hogy „az Atya jobbján ül”, annyit jelent, hogy a Fiú tökéletesen 
egyenlő az Atyával istenségében, ugyanazt az egyetlen istenséget alkotják. A Fiú – 
mint valóságos Isten, és mint valóságos ember – egyedüli közvetítőként közbenjár 
értünk. Remélhetjük tehát, hogy „egy napon majd örökre vele leszünk”. 

www.magyarkurir.hu 
 

 

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 29.000.- Forint gyűlt össze, melyet 
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek 
áldozatos támogatását! 



Templomunk programjai (2013. június 2. – 2013. június 16.): 
Júniusban az esti 7 órás szentmisék után Jézus Szíve litániát imádkozunk. 
Június 2., vasárnap, Úrnapján, a 10-es szentmisén tesznek esküt a plébánia új 

képviselőtestületének tagjai. Imádkozzunk az új testületi tagokért. A szentmise 
után körmenetet tartunk a Mechwart térre, ezért a 11 órai szentmise elmarad! 
Ezen a napon Ferenc pápa szentségimádási órát tart a világegyház püspökeivel 
és helyi egyházmegyei közösségeikkel egységben. Erdő Péter bíboros úr a Szent 
István Bazilikában, mi pedig a saját templomunkban tartunk szentségimádást dél-
után 5 órakor, melyre szeretettel várunk mindenkit! Az esemény jó alkalom arra, 
hogy a helyi püspökkel és Péter utódával együtt ünnepeljük az Isten és ember 
közti egyetlen közvetítővel, Krisztussal való mély lelki közösséget. 

Június 4-én, kedden, 17.45-től élő Rózsafüzér imádság lesz a plébánia körül. 
Mindenkit szeretettel várunk! Találkozás a portán (aznap már este 7-kor lesz a 
szentmise, így a szokásos kb. 1 órás imaút belefér az időbe). 

Június 7., péntek Jézus Szentséges Szíve ünnepe. 
Június 8., szombat Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepe. 
Június 9-én, vasárnap, a 10-es szentmisén lesz a tanévzáró Te Deum. Várjuk a gyereke-

ket, szülőket, hitoktatókat, hogy együtt adjunk hálát a Istennek az elmúlt tanévért. 
Június 13., csütörtök Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepe. 
Június 15, szombat Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő ünnepe. 
Június 16-án, vasárnap 16.30-tól a Vox Clara kamarakórus ad koncertet. Műsoron: 

Mascagni: Messa di Gloria (részletek); Mendessohn: Hör mein Bitten (motetta); 
Szólót énekel: Vári-Bottka Ágnes; Bottka András; Benda György; Orgonán 
közreműködik: Nagy László Adrián; Vezényel: Bottkáné Kollár Júlia 

Júniusban 17-én hétfőn, és 21-én pénteken is lesz egész napos szentségimádás.  
A plébános atya nyár előtti utolsó fogadóórája június 3-án lesz. 

 

 

FIGYELEM: Nyári Miserend! 
Június 3-tól augusztus 31-ig a nyári miserend lép érvénybe: reggel ½8, és este 7 
órakor lesznek a szentmisék. Június 9-től augusztus 25-ig vasárnap nem lesz ½1-es 
szentmise. Változik a gyóntatás és az iroda nyitvatartási rendje is: 
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Templomunk nyári  működési rendje (június 3-tól augusztus 31-ig): 
Miserend: H-Szo: ½8 és este 7; Vas.: ½7, 8, 9, 10, 11, este 6, ½8. 
 elsőpéntekenként délelőtt 10-kor is. 
Gyóntatás: H-Szo: reggel 7.20 - 8.15; este 6 - ¾8.  
 Vas.: 7.20 - 12.30, este ½6 - ¾8. 
Iroda: H, Sze, P: d.e. ½9 - ½12;   K, Cs: du. ½6 - 7 . 


