Július 8, szerda, 7 óra: A Beke és a Nagy család elhunyt tagjai
Július 9, csütörtök, Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai
vértanúk, 7 óra: + Antal, Mikós, Erzsébet és Márta
Július 10, péntek, 7 óra
Július 11, szombat, Szent Benedek apát, 7 óra: Beteg Erzsébet és
családja
Július 12, Évközi 15. vasárnap
7 óra: + László férj (+ 10. évf.)
8.30 óra (Bazita): + Nagy Ferenc édesapa és nagyszülők
10 óra: + István és Klára szülők
18 óra: + Ferenc
A mai vasárnap gyűjtjük a Péter-filléreket a Szentatya apostoli
munkájának támogatására. Köszönjük szépen az adományokat!
A jövő héten hétfőtől szombatig minden hétköznapi szentmise
reggel 7 órakor van, és este nincsenek szentmisék.
A jövő vasárnap az altemplomunkban készülő mozaikra gyűjtjük a
per-selyadományokat.
A májusi családi napunkon a gyerekek által készített kerámiák átvehetők a sekrestyében.
Megkeresés érkezett plébániánkhoz a Képmás magazin kiadójától,
amelyet ezentúl a plébániákon is terjeszteni szeretnének. Kérjük, hogy
aki szeretné a magazint előfizetni, szíveskedjen feliratkozni a sekrestyében, mivel a magazint csak az előfizetők számára tudjuk megrendelni. Az első példányok megvásárolhatók az újságos asztalról 550 Ftért.
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Megjelent: Mindszenty: Emlékirataim

Az idei Ünnepi Könyvhéten került az
olvasók kezébe Mindszenty József bíboros Emlékiratainak első teljes kiadása. A
Magyarországi Mindszenty Alapítvány
Isten Szolgája máig kiadatlan gazdag
szellemi örökségét szeretné minél szélesebb körben elérhetővé tenni.
Az alapítványi levéltárban őrzött iratanyag (31 doboz) feldolgozása és a kötet
szerkesztése izgalmas felfedezésekkel
járt. Kiderült, hogy a bíboros – amint lehetősége nyílt rá – már 1956 előtti fogságának idején elkezdte rövid jegyzetekbe foglalni személyes emlékeit. Ezeket az
írásokat fogságról fogságra magával vitte, az amerikai követségen
töltött „félrabság” idején tovább gyarapította, és a bécsi
Pázmáneumban véglegesítette. A kiadásra szánt emlékirat-szöveg
tisztázott és legépelt változata 1973 őszére készült el, ez volt a korszakos jelentőségű munka első szövegváltozata.
Ehhez képest az 1974-ben megjelent első kiadásba és a későbbi
hazai kiadásokba nem került be sok érdekes és fontos korábbi szövegrész. Az Emlékirataim eddig ismert szövege Mindszenty bíboros kéziratai alapján és az ő felügyelete mellett az általa felkért munkatársak
szöveggondozásában jelent meg. A háromfős szerkesztőbizottságot

Bíró Béla művészettörténész, Bogyay Tamás történész és Vecsey József, a bíboros bécsi titkárságának vezetője alkotta. Most, a 2015-ös
Mindszenty jubileumi évben egyetlen kötetbe került csaknem a teljes,
jól áttekinthető és követhető Emlékirataim-szöveganyag.
A szerkesztői munka legnagyobb élményét jelentette – amit ugyanígy átélhetnek a kötet olvasói –, ahogy feltárult a hercegprímás alkotói tevékenységének teljes folyamata és alakulása. Mindszenty bíboros
önéletírásának három rétege van: az első a már ismert Emlékirataim
szöveg, a második az 1974-es szerkesztés során kimaradt szövegrészek, végül a harmadik a mű megírásához készített, tematikus szerzői
jegyzetek gondosan válogatott, szerkesztett anyaga. 1974-ben ugyanis éppen azokat a részeket kellett lerövidíteni, melyek a magyar olvasó számára a legizgalmasabbak, mert a nyugati közönség számára
ezek a vonatkozások kevésbé lettek volna érthetőek.
A most először megjelenő szerzői jegyzetek nem gondosan megfogalmazott tanulmányok, hanem Mindszenty bíborosnak szinte az
eseményekkel egy időben lejegyzett, nagyon személyes és emberi
reflexiói korának átélt eseményeiről, a magyar és nemzetközi történésekről. Figyelemre méltóak azok a szövegek is, melyekben a hercegprímás a vele és egyházával szemben elkövetett cselekedetekért felelős pártvezetők jellemrajzát készítette el, hogy jobban megérthesse
őket és ártalmas szerepüket, és hogy könnyebben juthasson el saját
lelkében a velük szembeni megbocsátásra.
Az új Emlékirataim olvasásának egyik legnagyobb élménye, ahogy
az eddig ismeretlen szövegek segítségével a történelmi hős alakja
mögött feltűnik az ember, minden személyességével, egyszerűségével,
humorával, minden túlzásával, esendőségével, és ahogy ezen keresztül
megjelenik a Krisztus-követő szent emberközeli alakja is. Minden kritikus megállapításának végén a megbocsátásé és az imádságé az utolsó
szó. Mindszenty bíboros számára ez volt a megértés, a megbocsájtás
és a felülemelkedés göröngyös útja.
A Mindszenty Alapítvány számára fontos volt, hogy aggodalmak és
fenntartások nélkül adja kézbe a bíboros emlékiratainak teljes és
„gondozatlanságában” még érdekesebb, emberileg még átélhetőbb
szövegeit. Az ún. kritikai kiadás célja, hogy olvasók jobban megismer-

jék a hercegprímás gondolkodásmódját, főpásztori és történelmi szolgálatának motivációját, lelkének finom rezdüléseit, és ne csak szellemi,
de lelki élményre is találjanak a kötet által feltárulkozó közelségben és
elevenségben. Magyar Kurír
A kötet megrendelhető a hirdetőtáblán szereplő módon.
Helyesbítés a Kornéliusz-kurzus kapcsán
Időben jelezzük a Testvéreknek, hogy az Örömhírben kiadotthoz
képest megváltozott az október Kornéliusz-kurzus dátuma. A kurzus
október 23 és 25 között, péntektől vasárnapig kerül megrendezésre.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Szabó Zsófi: 2015. június 28.
Drávecz Lilla: 2015. június 28.
Papp Szófia: 2015. június 28.
Vígh Kata: 2015. június 28.
Bajor Adél: 2015. június 28.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Házasságkötés
Hozbor Tamás – Botika Brigitta: 2015. július 3.
Szák-Kocsis Ákos – Kovács Viktória: 2015. július 4.
Isten éltesse az új házaspárokat!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Július 6, hétfő, Goretti Szent Mária szűz és vértanú
7 óra: + Márton és szülei
10.45 óra: Baján Miklós temetési szentmiséje
Július 7, kedd, 7 óra: + Ferenc férj és édesapa

