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Szépen fogalmaz nagy 
írónk, Gárdonyi Géza, amikor 
Írás a Bibliába című versében 
így vall: Isten szíve dobog ben-
ne! Keresztény ember számára 
különösen kedves és megható 
gondolat ez, hiszen az Úristen 
szerető szíve valóban kihal-
latszik a Szentírás lapjairól. 
Sőt! Valaki egyszer azt meré-
szelte állítani, – hozzáteszem, 
bölcs meglátással!   – hogy 
e könyv a jó Isten emberhez 
írt szerelmeslevele. E sajátos 
észrevétel is azt hivatott hang-
súlyozni, hogy a szentlélektől 
ihletett sorokat olvasva nem 
maradhatunk kívülállók, hi-
szen az nekünk és bizony ró-
lunk is szól! Ennek okán ébredt 
bennem a gondolat, ami idővel 
elhatározássá érett, hogy a ju-
biláló házaspárokat e jeles ün-
nepen, Szentírás vasárnapján 
áldjuk meg, életükre és szere-
tetközösségükre Isten megtar-
tó kegyelmeit kérve! Hiszen a 
keresztény házasság is olyan, 
mint az Úr kinyilatkoztatott 
szava: Isten szíve dobog ben-
ne! S, ahogy a Bibliában, úgy 
a házaséletben is van öröm és 
bánat, siker és kudarc, őszinte 
és tiszta öröm, de olykor küz-
delmes mindennapok is.

Szeptember 29. napján a 
meghívott házaspárok közül 
14-en hozták el szívügyüket 
templomunk oltárához, és újí-
tották meg 10, 20, 30 és 40, 
vagy 25, 50, sőt, 60 éve tett 
házastársi esküjüket. Megha-
tó pillanatok, könnyes vallo-
mások, ragyogó tekintetek és 

kedves mosoly 
az arcokon. Így 
néz ki egy há-
zassági évfor-
duló! A szent-
misét követően 
a Plébánián 
szerény aga-
pé keretében a 
jubiláló háza-
sok átvehették 
a névre szóló 
Emlék lapo t , 
amely mellé az 
ezüst-, arany 
és gyémánt év-
fordulós párok 
egy megáldott 
Szentírást is 
kaptak.

Jubiláló há-
zasaink 2019-
ben: Ézsiás András és Varga 
Andrea (10), Petőfi Zoltán és 
Tóth Kíra (10), Tóth István 
és Darabos Éva (20), Tuza 
Gábor és Handó Virág (20), 
Lukács Béla és Varga Juli-
anna (25), Németh László és 
Zoboki Gabriella Janka (25), 
Mezei Sándor és Bakos Gi-
zella (30), Pótári János és 
Mata Éva (40), Pusztai Pál és 
Angyal Julianna (40), Balla 
Gyula és Fábián Ágnes (50), 
Gaál Antal Árpád és Mészá-
ros Erzsébet (50), Tóth István 
és Szóráth Mária (50), Zoboki 
Lajos és Beke Éva (50), Bagi 
Gyula és Polovics Rozália 
(60)

Az esti szentmisében pedig 
különleges felekezetközi és 
testvéri együttlétnek lehettünk 

részesei, hiszen az igei szol-
gálatot Nagytiszteletű Máté 
Csaba református lelkipásztor 
végezte, aki a Biblia jelentő-
ségére és életünkre gyakorolt 
jótékony hatásaira hívta fel a 
hívő közösség figyelmét. Kü-
lönösen megragadó gondo-
lat volt, amikor arról beszélt, 
hogy a Szentírást nem lehet 
kiolvasni, „csak” újraolvasni, 
s miközben mi kézbe vesszük, 
a magával ragadó mondani-
való okán mi is jó kezekbe, 
Teremtő Istenünk gondviselő 
kezeibe kerülünk.

A szentmise után hálás 
szívvel és baráti kézszorítással 
váltunk el egymástól, a hívek 
pedig e lelki táplálékkal és 
szenteltvízzel hintett Bibliáik-
kal a kézben térhettek haza.

Bobek Tamás atya

Isten szíve dobog benne!


