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BÉRMÁLÁS 2021 

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása mindig közösségi 
ünnep, hiszen ahogy mondani, sőt, tanítani szoktuk, a bér-
málkozó ekkor válik a keresztény közösség, vagyis az Egyház 
nagykorú, tudatos tagjává. Általában ez a konkrét helyi kö-
zösségben történik meg, de az idei pünkösdkor másként ala-
kult. Püspök atya úgy döntött, hogy Szegedre, egy nagy köz-
ponti bérmálásra hívja össze a fiatalokat. A közösség így, min-
den szempontból, tágabb értelemben volt jelen. Sajnos rit-
kák az olyan lehetőségek, ahol a fiatalok megtapasztalhatják, 
milyen sokan vannak jelen az egyházban, és milyen jó érzés 
látni, mennyi hasonló korú társuk van, akiknek ugyanaz a fon-
tos, mint nekik. 
Az esemény a Szent Gellért Fórumban, annak is a nagypályá-
ján (focipálya) zajlott. A szokatlan környezet, mintha azt 
akarta volna hangsúlyozni, hogy nem a külsőségek számíta-
nak, az nem tartozik a lényeghez. Nem a helyszín szenteli 
meg az eseményeket, hanem az Egyház működése képes 
megszentelni bármilyen helyszínt. Erre a történelem számta-
lan példát mutatott már, kezdve talán az ókeresztény vérta-
núkon, akik hasonló pályákon tettek tanúságot életükkel 
Krisztusról. Nekem, személy szerint az 1991-es pápalátoga-
tást idézték föl a körülmények, amikor II. János Pál pápa a 
Népstadionban találkozott velünk, a magyar fiatalokkal. 
Az idén már a második tanéve, hogy az életünk durván kibil-
lent a megszokott kereteiből. Szinte állandó bizonytalanság, 
zaklatottság, gyakran elfojtottság, rejtőzködés jellemzi. Vagy 
remélhetőleg inkább jellemezte. De a Szentlélek mindig, min-
den körülmények között működik. Nagyon jó volt látni, hogy 
az első adandó lehetőségnél megmutatkozott: az Egyház él 
és virul, és gyarapodik! 
A bérmálás szentségében részesült a Szent Imre Katolikus Ál-
talános Iskola 12 nyolcadik osztályos tanulója:   

Babos Réka, Csongrádi 
Olívia Zoé, Dobrotka 
Ilona, Erdélyi Boglárka, 
Gyuris Enikő, Kertész 
Balázs, Maróti József, 
Mihálffy Gellért Ró-
bert, Mihálffy Zita Nap-
sugár, Nagy Fanni, 
Schreck-Papp Róza, 
Szunyog Milán Gábor. 

(Monostori Tamás) 
 

A vírushelyzet miatt sok bizonytalanság övezte az idei bér-
málkozást. Én nagyon vártam és lélekben készültem rá.  

Mindenképpen szerettem volna általános iskolás társaimmal 
részesülni ebben a szentségben. És megadatott. A körülmé-
nyek ugyan furcsák voltak (szentmise a sportcsarnokban, kel-
lemetlen időjárás), de emiatt volt az egész különleges és em-
lékezetes. 
Talán Isten próbatétele most, mindez, hogy a szokatlan hely-
zetben is a belső útra koncentráljunk, a célra figyeljünk, a bo-
rongós időben is a fény felé törekedjünk és növekedjünk a 
Szentlélek által.  

(Gyuris Enikő) 
 

Nagyon féltem, hogy a bérmálás nem lesz megtartva, hiszen 
mióta hittanra járunk erre készültünk. Aztán jött a hír, hogy 
a stadionban lesz megrendezve. Előtte hétvégén volt egy fel-
készítő, ami majdnem egész napos volt. Sokat beszélgettünk 
a bérmálás lényegéről, valamint gyakoroltuk a kimenetelt, 
hogy mit kell csinálni, mondani. Volt közös játék, ami nagyon 
tetszett, aznap nagyon jól éreztem magam. Ennél már csak 
az volt jobb, valójában legjobb érzés, amikor a püspök atya 
megbérmált minket. Látni a sok velem egykorú gyereket, akik 
azért voltak ott, mint én is, mert fontos számukra az Isten. 
Amikor elindultunk megkapni a bérmálás szentségét, azt a 
pillanatot megkönnyeztem. Remélem, sosem felejtem el azt 
a napot. 

(Mihálffy Zita) 
 

VASÁRNAP 
05.30. 

 
 
11:00 
 
 
18:00 

SZENTHÁROMSÁG VASÁR-
NAPJA – FÜ 
Lápastói búcsú 
Szilágyi István élő és elhunyt 
családtagok 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
06.01. 

8:00 Igeliturgia 

SZERDA 
06.02. 

 

 

10:00 

11:00 

Elhunyt Lajkó Sándorné Kiss 

Mária 

Gyászmise 

Temetés 

CSÜTÖRTÖK 
06.03. 

18:00 

 

Rózsafüzér társulat élő és el-

hunyt tagjaiért 

PÉNTEK 
06.04. 

 

10:00 

11:00 

Elhunyt Nagy István 

Gyászmise 

Temetés 

VASÁRNAP 
06.06. 

 
 
11:00 
 
18:00 

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE 
– ÚRNAPJA – FÜ 
zsombói családokért és fiatalja-
inkért 
Engesztelő imaóra 


