Az elmúlt időszak
fontosabb eseményei
„Szenvedésével az Úr átment
a halálból az életbe, és nekünk,
hívőknek megnyitotta az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk
a halálból az életbe.”
(Szent Ágoston)

Február 13-a (Hamvazószerda óta) készültünk az idei Húsvétra, a keresztények
legnagyobb ünnepére.
Az ateisták kézlegyintéssel elintézik
ezt az ünnepet, sokan még azt is hozzáteszik: „ Nem szeretem a Húsvétot. Semmi
hangulata, fontossága nincs számomra. A
locsolkodás már nem divat, nem is a tiszteletért jönnek, hanem a pénzért, az itókáért, így nem is várom a locsolókat, be sem
engedem.
Mennyire más a Karácsony! Annak
van hangulata, élő szokások, néha – ha el
nem alszom – elmegyek az éjféli misére is,
mert az olyan szép! … mondják ezt azok,
akik nincsenek tisztában Húsvét lényegével, hogy Istenünk egyszülött fiát küldte a
Földre, hogy Jézus Krisztus szenvedésével,
halálával a megváltás ajándékát kaptuk.
Ezért van különösen nagy jelentősége
a Nagyhétnek, s e hét szertartásainak,
amelyből kiemelkedik a szent három nap
megünneplése.
Nagycsütörtökön az Oltáriszentség
alapításáról emlékezünk meg, Nagypénteken végigjárjuk a keresztutat, Urunk szenvedésének útját, Nagyszombaton az egész

napos szentségimádás alatt „virrasztunk”
Urunk sírjánál estig, amikor is kezdődik a
húsvéti vigília ünneplése.
A húsvéti örömének (Exsultet) elhangzása után megszólalnak a harangok, az orgona, s a szentmise után a feltámadási
körmenettel hirdetjük az egész világnak:
„Föltámadt Krisztus e napon! …”
Az idei szertartások is e szent három
nap köré csoportosultak templomainkban –
a hagyományok szerint –, ám a zord időjárás nem mindenhol kedvezett ehhez.
Délegyházán a Józan-tanyánál szokásos szabadtéri keresztút járása idejére az
egész napos eső még intenzívebbé vált, így
kénytelenek voltunk – tekintettel az idősekre, betegekre – a templomban megtartani. Mire a nagyvarsányi időpont elérkezett, halvány derengés kezdődött az égen, s
így egy új kezdeményezést indíthattak útjára az ottaniak.
Ennek lényege, hogy a falu köré felállított kereszteket járták sorba a résztvevők egyegy kis fakereszttel, s a stációkat házaknál
alakították ki, majd a templomban fejeződött
be a szertartás.
A nagyszombati körmenet is csak a
templom köré szorítkozott a szakadó eső
miatt Kisvarsányban, de a „Cantate Deo”
énekkar közreműködésével bemutatott
szentmise-áldozatról lélekben újjászületve
tértünk haza.
Ez az öröm járja át az egész Egyházat
Pünkösdig, amikor a mi Urunk, szentséges
Atyánk elküldte a megszentelő Szentlelket
fogadott gyermekeinek, hogy a Szentháromság dicsőségét megismerjük

DUNAVARSÁNYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013 PÜNKÖSD

95 éves korában elhunyt
Hirják István Tanár Úr
Sokak barátságos Pista bácsija még
az őszön is maga ásta a - mindig pedánsan rendben tartott - kertjét.
Hét gyermekes, római katolikus,
vallásos, gazdálkodó család indította el
küzdelmes útjára Csanádapácáról.
A budapesti Magyar Királyi József
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen nyert diplomával kezdett
dolgozni.
1941-ben megnősült. Nemsokára
behívták katonai szolgálatra, ahol
utászként szovjet hadifogságba került
1947-ig.
A háború után különböző mezőgazdasági intézetekben pedagógusként
szakmáját tanítja Debrecenben és környékén.
Időközben szüleit és egyik testvérét
(50 holdas) „kulák”-ként a hortobágyi
internáló táborba hurcolják. Feleségével,
Klárikával gyermekeiket Istvánt, Klárát,
Bélát és Gábort sikeres életútra indítják.
Végigkísérhették unokáik tehetségének
kibontakozását, s számos dédunokát
ölelhettek magukhoz.
Hitét, katolikus vallását meggyőződéssel – szinte élete utolsó pillanatáig – gyakorolta.
Évtizedeken át volt az Egyháztanács tevékeny tagja. Bölcsességével,
hitével példát mutatott a fiatalabb
nemzedéknek, mindig csak biztatott,
sohasem korholt.
Szakmája bizonyságaként nagyon
szerette a természetet, lelkesen irányította az ifjúságot az „Istenadta”, cso-
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dálatos világ felé. Közülünk még sokan
emlékezhetnek a varsányi iskola területén általa létesített kertre, ahol a természetrajz óráinak nagy részében gyakorlati, hasznos kerti teendőkre oktatta
a tanulókat.
A Délegyházán pedagógusként eltöltött szolgálata elismeréseként „Délegyháza Díszpolgára” kitüntető címet
adományozták neki.
Hirják Tanár Úr alapos szakmai
tudású, pontos, lelkiismeretes nevelő
volt.
Kiegyensúlyozott, példaadó kollégát veszítettünk el benne.
Hirják Tanár Úr igaz, mélyen hazafias embersége, kedves, biztató mosolya hiányozni fog számunkra.
Emlékét szeretettel megőrizzük.
Nyugodjon békében!
Kollégái, barátai, volt tanítványai
A viszontlátás hitében búcsúznak
Tőle Dunavarsány Egyházközség tagjai és Kis R. Sándor plébános

KARITASZ FELHÍVÁS
Újabb két sikeres adományozási
akciót bonyolított le a Katolikus
Karitasz.
Húsvét előtti napokban 25
dunavarsányi és nagyvarsányi nagycsaládos házba látogattunk el tartós
élelmiszercsomaggal és gyümölccsel
segítve a családokat.
Ezúton köszönjük meg a segítő
szándékát a dunavarsányi embereknek,
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akik bebizonyították, hogy a legszebb
dolog a rászorulókon segíteni.
A kiosztott adomány:
146 kg tartós élelmiszer és kb. fél
mázsa alma.

A napokban pedig 13 család vetőmagot kapott, a kertben megtermelhetik az éves zöldségszükségletük jó részét.
Kíváncsiak leszünk, ha visszalátogatunk – mert visszalátogatunk –, mire
mentek, meddig jutottak.
Reméljük, sokra, s ha így lesz, jövőre nagyobb erőt fektetünk az ilyen
akciókba
Ezúton kérünk mindenkit, hogy aki
segíteni tud bármilyen módon, s bármivel, kérjük, tegye, mert sajnos van
olyan szombat, hogy be sem fér mindenki, aki segítségre szorul az Arany
János utcai Karitasz helyiségbe.
Segítségüket köszönjük. SEGÍTS,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Katolikus Karitasz
A Dunavarsányi Római Katolikus
Egyházközség lapja
Felelős kiadó: Kis R. Sándor plébános
Szerkeszti: Kis Gábor, Tóthné Bíró Katalin
Fotó: Szász László
Készült: Kucsák Nyomda, Vác

Majális
a Domariba-szigeten
Május 1-jén már kora reggel keltünk, hogy időben odaérjünk a 8 órakor
kezdődő szentmisére, utána autókba
ültünk, s indultunk a Duna-parti kis
szigetre.
A csend, a békesség, a szeretet
hajlékába.
Furcsa története van ennek a helynek.
Egy elhagyatott, évek óta nem
használt – valamikor „Gombai-tábor”
néven emlegetett – kis, 4 helyiségből
álló házikó, ahová már tavaly is rendezett egyházunk kirándulást.

DUNAVARSÁNYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013 PÜNKÖSD

Kis R. Sándor állhatatos, kitartó
közbenjárására az Erdészet vezetőjével
kötött megállapodás alapján a dunavarsányi Katolikus Egyház megkapta az
épület használati jogát.
Mivel ez pont május 1-jén, a munkások védőszentjének a napján volt,
így „Szent József Pihenőhely” névre
keresztelték.

Sok munka van még rajta, a leomlott vakolatot kívül-belül újravakolni,
kimeszelni, kicserélni az ajtót. Atya
szeretne egy kis oltárt felállítani, hogy
lehessen misézni is. Mivel jól megközelíthető autóval, kerékpárral, reméljük, kedvelt pihenőhelye lesz egyházközségünk valamennyi szervezetének,
tagjának.
A majálison is így történt.
Mintegy 25 fő látogatott el, segített
a takarításban, pakolásban. A gyerekek
pecáztak. Délben
bográcsban főtt
virslit ettünk a fák alatt kiépített asztaloknál, s élveztük a csendet, a jó levegőt, a madarak énekét, s gyönyörködtünk a Dunában.
Kívánom, mindenkinek legyen
benne része, érdemes oda ellátogatni!
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Imaszándékok:
Május,
Mennyei
Édesanyánk, Szűz
Mária hónapja. A litániákon és otthon
magunkban is szenteljünk egy-egy fohászt:
- az édesanyákért,
- a megszületett és születendő gyermekek katolikus hitben való neveltetéséért,
- az elsőáldozókért,
- az érettségizőkért,
- a papi hivatásra készülők felvételéért.

Pünkösdi misék ideje:
Május 19. vasárnap
Délegyháza: 7,30 óra
Kisvarsány: 9 óra

Templom kisbúcsúja!
Nagyvarsány: 11 óra
Majosháza:
17 óra
Május 20. hétfő
Kisvarsány: 18 óra
Szentmise, majd ima a Pápaszobornál

Elsőáldozások időpontjai:
Nagyvarsány: május 26-án de .11 óra
Kisvarsány: május 26-án du. 15 óra
Délegyháza: június 9-én du. 15 óra
Kérjük, imádkozzanak értük továbbra is!

Kis R. Sándor

