
 

 

 

 

  

 

         

 

(2021/19.) 

A TEMPLOMI SZÓSZÉK 
A napokban a híradások foglalkoz-

tak azzal az esettel, amint a 71 éves 

lelkészt lerángat-

ják egy szobai, 

kétlépcsős össze-

csukható állvány-

ról, és London 

egyik teréről el-

hurcolják.  

  Felháborodással 

kommentelték 

sokan az ügyet, 

mert a szólássza-

badság hazájában 

történt, ahol a 

Hyde parkban 

külön szónoki 

területet tartanak 

arra, hogy bárki előadhassa elkép-

zelését, vagy politikai nézetét, 

esetleg világmegváltó tervét.  

  A megbilencselt és elhurcolt 

lelkészt azonban nemcsak azért 

lehetett sajnálni, mert esetében a 

vallás- és szólásszabadság csorbult, 

hanem azért is – és emiatt talán még 

inkább –, hogy amiről lerángatták, 

az egy szánalmas technikai eszköz, 

amitől azt remélte, hogy ha arra 

föllép, majd sokan meghallják, amit 

mond. Naiv gondolat, abban a 

világban, amelyben a szónoklat 

minden részletét tanítják még az 

ügynököknek is. Ahogy nem ötlet-

szerűen állnak a lelkipásztorok sem 

a templomban, az egyik vagy a 

másik helyre, sarokba, emelvényre. 

Az építés során kimérik azt a pontot, 

ahonnan megerőltetés nélkül beszél-

het a szónok úgy, hogy azt mindenki 

hallja. 

  A szószék legfőbb tartozéka a 

kosár, amelybe beleáll prédikátor, és 

az masszívan megtartja, lehetőleg 

magasan. Fölötte a hangvető korona, 

amely alatt a hang, minden irányba 

terjed előre. És persze kell ide is egy 

létra, ami nem két lépcsős, hanem a 

lehető legmagasabb, és rendszerint 

nem látszik, hátulról vezet fel. A 

szónok így, egy ajtón lép elő, mint-

ha egy erkélyen állna, a nép fölött. 

  A Mindszenti templom szószéke 

gyönyörű mestermű! Ma már inkább 

csak a szemeket gyönyörködteti, 

kevésbé a füleket. 



 

 

HIRDETÉS 
 

 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése: „A vasárnapi 

szentmisén való részvétel kötelezettsége alól március 5-én adott 

általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk. Az általános 

morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt 

(például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való részvétel, az a 

vasárnapot egyéni imával, Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, 

szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon 

szentelje meg. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, 

figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a 

fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság 

megtartására. Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a 

szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is 

köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az 

élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is 

egymásra!  

 Holnap, május 10-én hétfőn, délután fél 5-kor szülői értekezletet tartunk 

az elsőáldozók szüleinek.   

 Május 11-én, kedden, esperesi kerületi gyűlés lesz a Szent Anna 

plébánián. 

 Továbbra is tartjuk a gyóntatási ügyletet minden csütörtök, péntek és 

szombaton fél 6-kor az esti szentmise előtt. 

 A Szent József szobor vasárnap 10 órai szentmise utáni elvitelére a 

sekrestyében fel lehet iratkozni. 

 Pünkösd után a Mindszenti-templomban az esti szentmisékkel 

visszaállunk a félhetes időpontra.  

 Elhunyt Juhász János ragályi plébános. Temetési gyászmiséje május 13-

án, csütörtökön 10:30-kor szűk körben a ragályi templomban lesz, majd 

a felsőnyárádi temetőben helyezzük nyugalomra a boldog feltámadás 

reményében. Imádságos szeretettel gondoljunk a sokat szenvedett 

lelkipásztorra, aki miskolci származású és a Cursillo mozgalomnak 

lelkes apostola volt. 


