Kedves Édesanyák és Nagymamák!

Hosszú idő óta vált elérhetővé az a vágyunk, amikor megélhetjük a közös ima, szentmise,
találkozás örömeit. Így hálatelt szívvel készülünk a következő, május 28-i találkozónkra,
melyet Kiskunmajsán rendezünk meg.
Közben elérkezett egy másfajta hála ideje is, melyben Bartalné Veronika közel 30 éves
áldozatos szolgálatát is meg fogjuk köszönni. Veronka már a közösség megalapítása óta
Gábor atya segítségére volt, részt vett a közösség építésésében, küzdelmeiben, örömeiben.
Veronkától természetesen nem búcsúzunk el végleg, csupán a világi vezetői teendőket bízzuk
egy új tagunkra. Arra a tagra, akit ezen a találkozón fogunk megválasztani. A nap során így
egy fontos, felelősségteljes közös döntés elé is nézünk. A jelöltekről részletesen a mellékelt
levélben tájékozódhattok.
Minden közösség, minden szolgálat, tevékenység akkor gyümölcsöző, ha Isten áldása és
kegyelme van rajta. Így állandóan a forráshoz kell visszatérnünk, aki maga Jézus Krisztus a
szikla, amelyre építünk. Az új világi vezető megválasztásához mindannyiótok véleményére
számítok, ezért kérek minden közösséget, hogy vegyen részt a találkozón.
Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy közösségünket továbbra is vezesse. Különösen alkalmas
ideje ezen óhajunknak az előttünk álló Nagyhét. Legnagyobb ünnepünkre készülve csendes,
imádságos időnkben gondoljunk a közösségünkre is, vigyük az Úr elé ezt a szándékot is.
Áldott Nagyhetet és Húsvéti ünnepet kívánok minden kedves édesanyának!
Imádságos szeretettel:
Kürtösi Krisztián
atya

Kép forrása: https://www.gcu.edu/blog/theology-ministry/theology-thursday-resurrection-body
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Szabó Ferencné vagyok, Szegeden születtem Király Enikő néven 55 évvel ezelőtt. Magyar-ének szakos
tanárként diplomáztam, majd férjhez mentem Hódmezővásárhelyre, azóta itt élek. 9 gyermekünk született,
idén a legidősebb 32, a legfiatalabb 12 éves. Négyen már megházasodtak, jelenleg 6 unokánk van.
A Szent Mónika imaközösséggel akkor ismerkedtem meg, amikor Róna Gábor atya kb. 20 éve
városunkban szolgált 2 évig, és lelkesen osztogatta az imalapokat. Mikor megtudta, hogy Budapestre
helyezik, rám bízta az anyukákat, hogy szedjem össze őket, és együtt folytassuk Szent Mónikához az imát
gyermekeink hitéért. Azóta havonta vezetem az imát az esti mise előtt, bár pontosan nem tudom, hányan
csatlakoztak. Amikor a kicsik engedték, elkezdtünk járni a találkozókra is. Mindig voltak nagymamák, akik
csatlakoztak hozzánk, a 9 fős kisbuszunk majdnem mindig megtelt. 2016 májusában nálunk lehetett a
tavaszi találkozó, amire rengeteget készültünk. A mónikásokon kívül a családos közösségünk tagjaira
számíthattam leginkább, akikkel évek óta imádkozzuk a keresztény házastársak imáját.
Férjem támogatását mindig élveztem, amikor mónikás programról volt szó, és mikor megpendítette
Bartalné Veronka a stafétabot átadását, erősen elgondolkoztam rajta, át tudnám-e venni, méltó lennék-e
rá, és beleférne-e napi teendőimbe. Szeretném, ha tovább élne ez a közösség, csatlakoznának újabb tagok,
fiatalabbak is, akik érzik, hogy imaháttér nélkül könnyen elveszhetnek gyerekeink, unokáink az élet
útvesztőiben. Újult lendülettel szeretnék eljutni személyesen, akár Krisztián atyával plébániákra, lelkesíteni
az édesanyákat. Az évtizedek alatt felépített struktúrához nem nyúlnék, hiszen a körlevelek csodálatosan
összekötötték Veronkát és az Atyát az imádkozó anyukákkal, az évi 2 találkozó pedig a személyes
együttlétnek, együtt imádkozásnak, és beszélgetésnek adott lehetőséget. Ezt a Szabályzat is tartalmazza.
Csodálatos volt Krisztián atya meghívása Lengyelországba, ahova együtt utazhatott egy busznyi mónikás
édesanya!
Szívesen segítenék a következő 5 évben a találkozók szervezésében, és írnék lelkesítő körleveleket
az édesanyáknak! A vezetőségi tagokkal együtt gondolkodnánk a jövőről, lehetőségekről!

Szeretettel: Szabóné Enikő
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Személyes adataim:
- Nevem: Vereckeiné Rajkai Piroska Ilona
- Születési hely, idő: Rezi, 1956. október 29.
- Római katolikusnak kereszteltek és azóta is igyekszem hitem szerint élni az életemet.
- Legmagasabb iskolai végzettségem: főiskola
- Aktív koromban banki, pénzügyi területen dolgoztam, 2017 óta nyugdíjas vagyok.
- Családi állapotom: 43 éve házasságban élek férjemmel, Vereckei Zoltánnal, aki szintén katolikus vallású. Két
fiúnk született, akik közül az első szülött fiúnk, Balázs 2010. húsvét hétfőjén, 30 éves korában súlyos betegség
következtében a mennyei hazába költözött. Másik gyermekünk, Zoltán 1983-as születésű, 10 éve házas és
három fiúgyermek édesapja. Gyermekeinket vallásosan neveltük, mindketten részesültek a Szentségekben.
- Szekszárdon lakunk a férjemmel.
Hitéletemről:
Vallásos életre anyai nagymamám nevelt, hitemet kisgyermek korom óta megtartottam, gyakoroltam, hol
buzgóbban, hol kevésbé buzgón. Az utóbbi harminc évben fokozatosan megerősödött a hitem, azóta napi
szentmisére járó, napi áldozó vagyok. Fiúnk betegsége és halála óta még közelebb kerültem Istenhez, hiszem és
vallom, hogy csak Isten segítségével tudtam ezt a nehéz időszakot elviselni, elfogadni. Sokat segített ebben a nehéz
helyzetben, hogy már korábban megismerkedtem a Szent Mónika Közösség akkori lelki vezetőjével, Gábor atyával
és világi elnökével, Bartalné Veronkával, akik imáikkal kísértek bennünket, együtt éreztek velem a nagy
fájdalmamban. Először 1999-ben a Baja melletti Mária könnye (Vodica) kegyhelyen találkoztam a Szent Mónika
Közösséggel, azóta rendszeresen jártam az országos találkozókra és folyamatosan próbáltam Szekszárdon is
közösséget szervezni, de ez csak hosszú idő múlva sikerült.
A szekszárdi Plébánia életében aktívan részt veszek, több közösséget vezetek, közösségeinkben imaórákat tartok.
- 1998-ban vettem át a szekszárdi Rózsafüzér Társulat vezetését egy idős rózsafüzér tagunktól. Jelenleg négy
imacsoportunk van, csoportonként 20-20 taggal.
- 2007-ben kapcsolódtam be a Teréz Misszióba és Szekszárdon is szerveztünk egy 90 fős csoportot, akik naponta
imádkozunk egy-egy papért.
- 2010-ben sikerült a Szent Mónika Közösség szekszárdi csoportját megalakítani, melyhez 80-90 édesanya
csatlakozott. Mindez röviddel Balázs fiúnk halála után történt, amit én az Ő közbenjárásának tulajdonítottam,
hiszen előtte évekig sikertelenül próbálkoztam a közösség szervezésével. Lelkes közösségünk 2012. májusában
nagy várakozással fogadta az országos találkozóra érkező édesanyákat Szekszárdon.
- Több ciklus óta részt veszek az Egyházközségünk Tanácsadó Testületének munkájában.
- 2016-ban a Mária Rádióban hallott felhívásra egy imakört szerveztem, akikkel azóta, minden hónap első
csütörtök délutánján együtt imádkozunk az Oltáriszentség előtt a családokért, a veszélyben lévő magzatokért,
gyermekáldásért, nemzetünkért és új papi hivatások ébredéséért városunkból.
- A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés idején, a Pécsi Egyházmegye munkacsoportjában
tevékenykedtem. Ebben a feladatkörömben rendszeresen írtam tájékoztató cikkeket a felkészülés
eseményeiről az egyházközségi újságunkban, megszerveztem a világméretű szentségimádásokba való
bekapcsolódást a templomunkban, és a Szentségimádás iskoláját.
- Közösségünk tagjai közül többen vagyunk, akik évek óta vállalunk lelki adoptálást a veszélyben lévő magzatok
megmentéséért. Ennek megszervezését és előkészítését évről-évre készséggel vállalom.
- Tagja vagyok a Szent Mónika Közösség országos vezetőségének.
Közösségünk tagjaival rendszeresen részt veszünk a Szent Mónika Közösségek országos találkozóin. Jó kapcsolatot
ápolunk a plébániánkhoz tartozó települések (Kakasd, Sióagárd, Decs) közösségével, és a találkozókra is többnyire
együtt utazunk.
A jövőben is igyekszem legjobb tudásom és képességeim szerint segíteni a Közösség fennmaradását, az országos
találkozók jövőbeni megszervezését és mindazon feladatok elvégzését, mellyel lelki vezetőnk, Krisztián atya megbíz.
Vereckeiné Rajkai Piroska, a szekszárdi közösség vezetője

