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ÚJMISÉS PAPJAINK 
 
Nem tudom, láttak, hallottak-e a szegedi Dóm falai 
olyan vidám énekszót és örömujjongást, mint amilyen 
betöltötte a 90 éves székesegyházat július 25-én 
déltájban, a papszentelés után nem sokkal. Az 
ünneplés annak a két újonnan szentelt fiatalembernek 
szólt, Benjaminnak és Brendannak, akik Nigériából 
érkeztek hozzánk, és az országból összesereglett 
mintegy 20 honfitársuk (Pécsett és más városokban 
tanuló afrikai diák) köszöntötte őket a számunkra 
szokatlan örömmel és hangerővel. De nem maradt ki 
az ünneplésből harmadik társuk sem, aki viszont 
orosházi származású: Balogh Ottó.  
 

 
A három újonnan szentelt 

 

Benjamin és Brendan püspöküktől kaptak lehetőséget 
arra, hogy teológiai tanulmányaikat Szegeden 
végezhessék. Hat évvel ezelőtt érkeztek Magyar-
országra. Bizony, ahogy mondták, a nyelv jelentette 
számukra a legnagyobb nehézséget. Ma már nagyon 
jól értik a magyart. Ők – legalábbis egyelőre – nem a 
mi Egyházmegyénk papjai, bár 3-5 évig biztosan itt 
fognak szolgálni. Augusztus 15-étől egyikük 
Kisteleken, másikuk Békéscsabán kezdi majd meg 
lelkipásztori szolgálatát, míg Ottó Gyulára kerül.  
Öröm mindenkinek, hogy Egyházmegyénk papi 
létszáma hárommal növekszik, viszont elgon-
dolkodtató, hogy az elmúlt 2 évben nem volt 
papszentelés. Lehangoló? Nem gondolom, hanem 
inkább imádságra bíztató. Kérjük Jézust, adjon halló 
fület minden fiatalnak, és minden kereszténynek, 

hogy a bennünket boldoggá tevő hivatást, szolgálatot 
megtaláljuk, és bátran kövessük! 

               – (István atya, Fotó: Tapodi Krisztián) 
 
 
 
 

ZARÁNDOKLAT MÁRIAPÓCSRA 
 
Máriapócsi két napos zarándoklatunk programja 
csaknem végleges. Jövő vasárnap szórólapokon 
tájékoztatjuk az érintetteket. Nyíregyháza és 
Nyírbátor nevezetességeinek megtekintésére van 
lehetőségünk, a vasárnap jórészét pedig Máriapócson 
töltjük a Szent Liturgián való részvétellel, a 
kegytemplom megtekintésével. Az elhelyezés 2-3 
ágyas szobákban lesz. Kérjük, hogy szájmaszkot, 
nyugdíjas-, vagy egyéb kedvezményre jogosító 
igazolványt mindenki hozzon magával!  
 

 

 

RÖVID HÍR 
 

• Búcsúünnepünk szeptember 6-án, vasárnap 11 
órakor lesz a hagyományos körmenettel (ha az 
időjárás engedi).  

 

 

 

VASÁRNAP 

aug. 2. 

 

11.00 

 

18.00 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 

+Kisapáti István Vince, valamint 

élő és +csal. tagok 

Engesztelő imaóra 

KEDD 

aug. 4. 
  8.00 Szentmise: A zsombói hívekért és 

+plébánosunk, Sipos István atyáért 

CSÜTÖRTÖK 

aug. 6. 

 

18.00 

19.00 

Urunk Színeváltozása – Ü.  

Szentségimádás 

Szerzetesi és papi hivatásokért 

PÉNTEK 

aug. 7. 
  8.00 A Rózsafűzér Társulat élő, +tagjai 

VASÁRNAP 

aug. 9. 

 

11.00 

 

18.00 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 

+Sövényházi Józsefné lelki üdvéért 

 

Engesztelő imaóra 
 


