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Botrány – balgaság – Isten ereje 
 

 A nyitott szívű ember számára megdöbbentő módon kap mindig ak-
tualitást Jézus Krisztus személyének misztériuma és tanítása. Tudjuk, 
hogy az örömhír minden kor emberének szól. Az üdvösséget ajándéko-
zó Isten – Jézus Krisztus, Isten Fia, a mi Megváltónk által – mindent 
felülmúló szeretettel fordul a világ felé. Az ember ezt a nagy ajándékot 
sokszor felületesen szemléli, sokszor kicsinyesen, sokszor fölényes-
kedve közelíti meg. Ezektől a magatartásformáktól függetlenül az üd-
vösség ajándékában minden ember részesülhet. Isten nem kényszeríti 
ránk ajándékait. Bizonyára fájdalmasan szemléli az elutasítást, de 
örömmel fogadja az őszinte, megújulásra-megújításra vágyó nyitottsá-
got. 
 Az elmúlt időszakban viharos hangulat(keltés) alakult ki a Mel 
Gibson nevével jelzett Passió c. film körül. A szakemberek dolga, hogy 
nyilatkozzanak a film esztétikai, művészi értékéről. Nekünk, az esemé-
nyek részeseinek – amint 2000 éve is meg kellett tenni – ki kell mindig 
ki fejezni véleményünket Krisztus személyével és tanításával kapcsola-
tosan. 

Természetesen nem szűkíthetjük le mondanivalónkat a filmre, ha-
nem arra az üzenetre gondoljunk, amit olvashatunk a Szentírásban, ün-
neplünk a liturgiában, megélünk a szeretet szolgálatában. Semleges vi-
lágnézet itt sem létezik. Azt elvtelenségnek, következetlenségnek, kö-
zömbösségnek, nemtörődömségnek hívják jobb helyeken. 

Krisztus keresztje, szenvedéstörténete az elkövetkezendő napokban 
intenzíven meg fog szólítani, választ várva mindannyiunktól. Ha Isten 
gyengeségét látom a kereszthalálban, akkor balgaságnak tartom a ke-
resztről szóló tanítást. Ebben az esetben nem látom meg a szeretet-
áldozatban megalázkodó Istent. Ha a világ által diktált értékrenddel 
szembeállítom a kereszt értékrendjét, akkor botrány lesz. Miért? Mert 
az egyértelmű döntésre, a választásra, a bűn elutasítására kapok felszó-
lítást. Ha Isten ereje nyilvánul meg számomra a keresztáldozatban, a 
szenvedésben, az üdvösség forrása nyílik meg számomra. Rádöbbenek 
csak az erős Isten, a sátán és a bűn felett győzedelmeskedő Isten tud 
megbocsátani, életet ajándékozni. 

Kérjük az Urat, hogy ma, a szenvedés vasárnapján, a nagyhét csen-
des napjaiban, a Szent Háromnap misztériumteljes perceiben, a húsvéti 
időben Isten életadó, szeretet-hirdető erejét tapasztalhassuk meg. Bol-
dog Apor Vilmos mély értelmű jelmondata mélyítse el az Istenhez fű-
ződő kapcsolatunkat: „A kereszt erősíti a gyengét, és szelídíti az erőset.” 

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a plébánia lelkipásztorai nevében 
kegyelemteljes készületet és ünneplést. 

 Bodorkós Imre 
 káplán 
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„Első kívánok lenni az apostoli munkában…” 
60 éve szentelték püspökké egyházközségünk egykori plébánosát, Mindszenty Józsefet 

 
 Az 1940-es évek közepének törté-
nései több sajnálatos történelmi ese-
ménnyel színezik a magyar történelem 
lapjait. A két, egyformán embertelen, 
az emberi jogokat sárba tipró diktatú-
ra nagyon megnehezítette ezekben, és 
az ezeket követő években a magyar 
emberek mindennapi életét. Ezekkel 
az embertelen rendszerekkel szállt 
szembe Mindszenty József, 1919-ben 
zalaegerszegi papként, 1944-ben 
veszprémi püspökként, 1945-től, halá-
láig az Egyház bíborosaként, utolsó 
magyar hercegprímásként. 
 A Gondviselés minden kornak 
megadja azt, ami annak megfelel – ta-
nít egy gyönyörű liturgikus szöveg 
mindannyiunkat. A történelem Ura 
sokszor kifejezi szándékait azáltal is, 
hogy jelentős feladatok megtételére 
rendel embereket, akik mernek szere-
tetének eszközeivé válni. 

 Nem látjuk a Gondviselés indítéka-
it, azonban biztos, hogy Ő ismeri a 
szív rejtett titkait is. Az Isten által ki-
jelölt útra vállalkozó ember sokszor 
hordozza magán hibáit, mulasztásait, 
gyarlóságait. Ezekben a küzdelmek-
ben, a hibákon való felülemelkedés-
ben talán nem lehet észrevenni az is-
teni jeleket? 
 Az egykori egerszegi apátplébá-
nosnak, veszprémi püspöknek, eszter-
gomi érseknek is voltak emberi gyen-
geségei – ezeket sokan meg is említik: 
ezek tények. Voltak azonban ezeknél 
sokkal nagyobb erényei, rendelkezett 
– a mai világban kevésbé megtapasz-
talható – hősiességgel, igazságérzettel, 
nagylelkűséggel, férfias bátorsággal, 
nemes lelki erősséggel: ezek is té-
nyek. 
 Édesanyja megható szavakat vetett 
60 esztendeje levélpapírra: Édes 
gyermekem, egyik szememből öröm-

könny, a másik szememből szomorú 
könny hullik. Sírok egerszegi híveid-
del, mert én is úgy megszerettem őket 
27 éven keresztül. Az utóbbi időben 
egész otthonos voltam. (…) Szent Jó-
zsef legyen segítségedre (…), hogy 
egészséggel kormányozhasd a népet, 
és a Szentlélek kegyelme ragyogja át 
szívedet-lelkedet. Ezt kívánjuk édes 
gyermekem, a viszontlátásig: szerető 
szülőid. 
 Kérjük imáinkban a lánglelkű, 
apostoli főpapot, imádkozzon értünk, 
hogy tanuljunk példamutatásából! 
Engedje az Úr, hogy személyében 
hamarosan Egyházunk, hazánk, és 
egyházközségünk égi patrónusát is 
köszönthessük! 
 
 Bodorkós Imre 
 káplán 

 
 

A tervezett zalaeger-
szegi püspökszentelés 
meghívója. A kialakult 
történelmi helyzet mi-
att Esztergomban 
szentelték püspökké. 

Mindszenty József 
veszprémi választott püspök, 

a felséges magyar királyné kancellárja, 
Veszprém vármegye örökös főispánja 

szeretettel és tisztelettel meghívja Nagyságodat / Méltóságodat a zalaegerszegi főplébániatemplomban, 
1944. március 25-én, Gyümölcsojtó Boldogasszony ünnepén 9 órakor tartandó püspökszentelésére. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
„Könnyesre nevettem magam, 
mikor bejött a három skót.”  

„Mint a lakodalmas menet, úgy jöt-
tünk a Posta utcából bálozni!” 

„Adja Isten, hogy jövőre is ott le-
hessünk!” 

„Az egész hétvége jól sikerült!” 
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Jó volt olvasni: 
 

Dorothy Law Nolte 
Ha egy gyerek… 

 
Ha egy gyerek szidalmakban él, 
 megtanulja az ítélkezést. 
Ha egy gyerek haragban él, 
 megtanulja a harcot. 
Ha egy gyerek félelemben él, 
 megtanulja a rettegést. 
Ha egy gyerek szánalomban él, 
 megtanulja az önsajnálatot. 
Ha egy gyerek gúnyban él, 
 megtanulja a szégyent. 
Ha egy gyerek féltékenységben él, 
 megtanulja az irigységet. 
Ha egy gyerek szégyenben él, 
 megtanulja a bűnbánatot. 
Ha egy gyerek bíztatásban él, 
 megtanulja az önbizalmat. 
Ha egy gyerek megértésben él, 
 megtanulja a türelmet. 
Ha egy gyerek dicséretben él 
 megtanulja az önbecsülést. 
Ha egy gyerek megértésben él, 
 megtanulja a szeretetet. 
Ha egy gyerek helyeslésben él, 
 megtanulja magát szeretni. 
Ha egy gyerek elismerésben él, 
 megtanulja, hogy jó, ha célja van. 
Ha egy gyerek önzetlenségben él, 
 megtanulja a nagylelkűséget. 
Ha egy gyerek tisztességben és őszinteségben él, 
 megtanulja, mi az igazság és a becsület. 
Ha egy gyerek biztonságban él, 
 megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. 
Ha egy gyerek barátságban él, 
 megtanulja, hogy jó a világban élni. 
Ha egy gyerek nyugalomban él, 
 megtanulja megtalálni a saját békéjét. 
A te gyereked miben él? 

 
Úgy gondolom, hogy ehhez a vershez nem kell sok 

magyarázatot, ajánlást írni, hiszen önmagáért „beszél”. 
Mindenki, aki elolvassa ezt a verset, gondolkodjon el, 
hogy Isten által megmutatott úton neveli-e gyermekét. 
 
A verset olvasásra ajánlotta: 
 Tófeji Gabriella 

 

KÖNYVJEGYZET – Aki semmit sem akar 
(Hamvas Béla: A babérligetkönyv) 

 
 

„A virágot a lélek szedi. A virág az egyetlen kép 
a földön, amiben a lélek önmagára ismer. Gyö-
kerem a sötétben van, s a fény felé növök…” 

 
 Mindig viszolyogtam az olyan könyvektől, amiket a 
kegyes olvasótábor „keresztény/lelki irodalomnak” nevez. 
Sajnos legtöbbjükben az író azon izzad, hogy az igazán lé-
nyeges, „nagy” dolgokról nyíltan beszéljen, s súlyos sza-
vakat használ minduntalan. „Szeretet, Jóisten, Mindenható, 
Fényességes, Végtelenül irgalmas, Jóságos” – bukkannak 
fel gátlás nélkül minden második mondatban, ám e szavak 
így súlyukat vesztik. Erőszakosan, szemérmetlenül tola-
kodnak egymáson, hogy megnyerjék maguknak az olvasó 
lelkét. Mélységes semmitmondás. Az író persze érzi ezt, és 
a problémát azzal próbálja megoldani, hogy részletez. Ol-
dalakon keresztül locsog a semmiről. Mintha a mennyiség 
helyettesíthetné a minőséget. Mivel ez nem történik meg, a 
mű annál rosszabb, minél terjedelmesebb. Ájtatos duma, 
más szóval giccs. 
 Hamvas Béla nehéz ember. Mert besorolhatatlan. Író? 
Filozófus? Hagyományápoló? Tudós? Próféta? Egyik sem, 
s mégis: mindegyik. Jómagam tavaly ismerkedtem meg ve-
le, pontosabban ő ütött el engem – mint gyorsvonat a 
házicsigát. A könyv a „Scientia Sacra” volt, és a reveláció 
erejével hatott rám, de be kell vallanom, hogy kifogott raj-
tam. „Valami könnyebb kéne” – gondoltam, és ekkor ke-
rült kezembe A babérligetkönyv. A novellafüzér előszavá-
ban azt fejtegeti az író, hogy ő bizony ezekkel az írásokkal 
semmit sem akar. Egyből megtetszett. És tényleg: az írások 
banálisan hétköznapi dolgokról szólnak. Virágszedésről, 
fákról, utazásról, délutáni nyugalomról, íróasztalunk és 
utazótáskánk rendben tartásáról (!), dologtalan sétálásról – 
szinte idegesítő, nem? A könnyed, finom stílusú sorokat 
olvasva mégis érezzük: valami nincs rendben. Igen, Ham-
vas Béla átejt minket: arra ingerel, hogy még egyszer ol-
vassuk el. És a csoda megtörténik. Rádöbbenünk, hogy 
ezek a novellák jelképes értelmükben a legfontosabb dol-
gokról mesélnek. „Mindenség-metaforák”. Rejtetten embe-
ri létünk leglényegesebb kérdéseit és az egyedül érvényes 
tudást fogalmazzák meg, mégpedig olyan bámulatos egy-
szerűséggel, hogy Jézus példabeszédei jutnak eszünkbe. 
 A boltok polcait százszámra elöntő „lelkizős könyvek” 
mindent akarnak, és semmit sem érnek el. Mélyértelműen 
próbálnak tanítani, de csak üres fecsegés hallatszik. Ham-
vas Bélával épp fordítva áll a dolog: először úgy tűnik, 
mintha csak cseverészne, mégis a legmélyebb igazság öle-
lését érezzük olvasásakor. Mert ő semmit sem akar, s így 
eléri a Mindent. Mert ez nem „lelki irodalom”, hanem 
„csak” irodalom. Abból viszont a legnagyobb. 
 

Paksa Balázs 
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Az utolsó magyar király 
 
Született: 1887. augusztus 17-én Persenbeugban (Alsó-Ausztria). 
Szülei: Ottó főherceg és Mária Jozefa szász hercegnő 
Trónra lépett: 1916. november 21-én 
Koronázása: 1916. december 30-án Budapesten 
Meghalt: 1922. április 1-jén a portugál Madeira szigetén, itt temették el 
 
IV. Károly királyunk boldoggá avatása kapcsán készült beszélgetés 
id. dr. Marx Gyulával és P. Rácz Piusz ferencessel. 
 
− Miért is került reflektorfény-

be utolsó apostoli királyunk, 
IV. Károly? 

M.Gy.: IV. Károly az utolsó meg-
koronázott magyar király volt, kul-
tusza Ausztriában és Magyaror-
szágon halála után néhány évvel 
kezdődött, és napjainkig tart.  
− Mit tudunk IV. Károly életé-

ről?  
M.Gy.: Az általam elért történelmi 
munkák nagy része a 70-es évek-
ben született, amire rányomta bé-
lyegét a kommunizmus szemlélete. 
Ami azokból megtudható, hogy 
megítélése ellentmondásos. Sokan 
úgy vélik nem volt felkészülve a 
szerepre, hiszen katonatisztnek ne-
velték. Ferenc Ferdinánd meggyil-
kolása miatt került trónra, de az 
öreg király még ekkor sem avatta 
be a politikai tennivalókba, a kato-
nai ranglistán lépett egyre feljebb. 
Ebből egyesek tehetségtelenségére 
következtetnek. Valószínűsíthető, 
hogy felesége ambiciózusabb sze-
mélyiség volt, ez például a ma-
gyarországi visszatérési kísérle-
tekből ismeretes. Békességszerető 
és béketeremtő ember volt, akire 
végülis ráomlott az egész biroda-
lom vesztes háborúja és megoldat-
lan kérdései. Katonatisztként be-
járta az összes fontos harcteret. 
Sajnos az osztrák-magyar hadsereg 
annyira össze volt keverve a német 
csapatokkal, illetve közvetlenül 
német irányítás alatt állt, ezért az ő 
békekísérletei tulajdonképpen re-
ménytelen kezdeményezéseknek 
bizonyultak. Sokat töprengett 
azon, hogyan lehetne helyrehozni, 

illetve megtartani a birodalom 
egységét, és békésen rendezni 
a problémákat, de megkésve 
lépett. Utólag látjuk azt, hogy 
az antant-hatalmak eleve arra 
törekedtek háborús céljaik-
ban, hogy felszámolják töb-
bek között a Habsburg birodalmat. 
A katonai vereség lényegében 
minden kérdést eldöntött. A Mo-
narchia társadalmi elmaradottsága 
és megmerevedett közjogi szemlé-
lete teljesen reménytelenné tette a 
rendezés lehetőségét.  
R.P.: Becsületes, őszinte, igazsá-
gos ember volt. 
M.Gy.: Az ő tisztességes, vallásos 
elkötelezettségében, képességeiben 
nem kételkedem. Édesanyja na-
gyon vallásos asszony volt, ő bi-
zonyos mértékben meghatározta a 
király spiritualitását. És erre ráerő-
sített később feleség, aki ugyan-
csak elkötelezett keresztény volt. 
− Mi alapján merült föl a bol-

doggá avatása?  
M.Gy.: A könyvekben azt olva-
som, hogy már a 20-as években 
csodák történtek a sírjánál. A csa-
lád halála után Kanadába költözött. 
Felesége az adatok szerint, már 
1925-ben Európába utazott, és ira-
tokat (valószínűleg tanúvallomá-
sokat) szerzett be férjével kapcso-
latban. Az Egyház a boldoggá-
avatási eljárást óvatosan indította 
el, a történelmi viszonyok is olya-
nok voltak, hogy nem nagyon tet-
ték alkalmassá, hogy ezzel a kér-
déssel foglalkozzanak. Azt bizto-
san tudjuk, hogy 1949-től Imaliga 
alakult Bécsben, s ez az imakör 

szorgalmazta IV. Károly boldoggá 
avatását, dokumentumokat gyűj-
tött, és feljegyezték az imameg-
hallgatásokat. 
R.P.: Nyilvánosságra került egy 
konkrét csodás gyógyulás is. A 70-
es években Brazíliában egy szerze-
tes nővér IV. Károly égi közbenjá-
rását kérve természetes ésszel 
megmagyarázhatatlan módon 
gyógyult meg, amit több független 
orvosi szakvélemény is alátámasz-
tott. Ez újabb lendületet adott az 
ügynek, hiszen már 1954-ben átad-
ták az aktákat az illetékes szent-
széki kongregációnak. 2003. de-
cember 20-án jelentette be Martins 
bíboros, a Szenttéavatási Kongre-
gáció prefektusa, hogy a pápa ti-
zenkét személy esetében aláírta a 
boldoggáavatási ügyüket lezáró 
dekrétumot, köztük IV. Károly 
esetében is. A konkrét időpontja a 
boldoggá avatásnak még nem is-
mert. Az osztrákok titkon remélik, 
vagy remélték, hogy a májusi 
mariazelli Népek Zarándoklata el-
nevezésű záróünnep alkalmával 
megtörténhet a boldoggáavatás. De 
ez már nem valószínű. 
 

(Folytatás az 5. oldalon!  )
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(Folytatás a 4. oldalról!  )  
 
− Miért is bír különös jelentő-

séggel ez a zalaegerszegiek 
számára? 

M.Gy.: Nos, Zalaegerszeg büsz-
kélkedhet azzal, hogy Európában, 
sőt a világon elsőként nálunk épült 
templom IV. Károly tiszteletére. 
Hóbor József történész kutatásai-
ból tudjuk, hogy Mindszentynek 
rossz kapcsolata volt a főispánnal, 
s a politikai légkör sem volt meg-
felelő, hogy róla nevezzék el az új 
templomot. Újságját többször is le-
tiltották, és gátolták Károly király 
körüli buzgólkodását, és érte való 
fáradozásait. 
R.P.: Egy korabeli, 1927-es újság 
templomunkról nem mint olai, 
vagy ferences templomról tesz em-
lítést, hanem Károly-templomról 
tudósít. Nagyrészt az akkori püs-
pöknek, gróf Mikes Jánosnak volt 
köszönhető, aki a templomépítést 
anyagilag és eszmeileg támogatta. 
A felszentelésen maga a tarto-
mányfőnök sem vett részt, helyet-
tesét küldte el, mert nem volt jóban 
Mindszentyvel, s talán nem is volt 
királypárti. 
− A Mindszenty apát-plébános 

által építtetett ferences temp-
lom felszentelése kapcsán ér-
dekes dolgok történtek, mi-
lyen politikai hangulat ural-
kodott akkor Magyarorszá-
gon? Mi lehetett Mindszenty 
célja az „emléktemplommal”? 

M.Gy.: A templom felszentelése-
kor Mindszentynek megtiltották, 
hogy beszédet mondjon. Hóbor 
közléséből azt is tudjuk, hogy e 
mögött is a főispán állt, aki a Hor-
thy rendszer oszlopaként szemben 
állt Mikes püspök és Minszenty 
legitimista, királypárti nézeteivel. 
A rendszerrel való szembenállás 
odáig vezetett, hogy Mindszenty 
gyakran a saját újságjában is álné-
ven volt kénytelen publikálni. 
R.P.: A szombathelyi püspöki pa-
lota kapubejárata őrzi is annak em-
lékét, hogy IV. Károly a király-

puccs alkalmával a püspöknél 
szállt meg, s a vendégszeretetét él-
vezte. 
M.Gy.: Hitem szerint Mikes püs-
pök és Mindszenty fő célja a temp-
lom építésével az volt, hogy fel-
hívják a figyelmet IV. Károly köz-
ismert, őszinte vallásosságára, és 
példaként állítsák az utolsó királyt, 
mint vallásos, 8 gyermekes család-
apát, hiszen jöttek a hírek, hogy 
csodák történnek a sírjánál. 
− Hogyan készül a ferences 

templom a boldoggáavatásra?  
R.P.: Február 8-án ünnepélyes ke-
retek között áldottuk meg, s he-
lyeztük el templomunkban 
Mindszenty József szobrával 
szemben IV. Károly apostoli kirá-
lyunk arcképét. A boldoggáavatás 
buzdítása érdekében „szentképet” 
készítettünk, kis imádsággal a hát-
lapján. Minden hónap utolsó pén-
tekjén az esti szentmise után en-
gesztelő imaórát végzünk IV. Kár-
oly boldoggá avatásáért. A közel-
jövőben szeretnénk vele foglalko-
zó történészeket ezekre az alkal-
makra meghívni. Április utolsó 
péntekjére (ápr. 30.) Sárdy Angéla 
zalaegerszegi történelem szakos 
tanárnőt kértük fel. Április 1-jén, 
IV. Károly halálának 82. évfordu-
lóján az esti 6-os szentmisében ün-
nepélyes megemlékezést terve-
zünk, s reményeink szerint kiállí-
tást is nyitunk összegyűjtött relik-
viákból, amit egy szolnoki úr aján-
lott fel. Felvettük a várossal is a 
kapcsolatot, hiszen ez nemcsak a 
ferences templom, hanem Zala-
egerszeg számára is jelentősséggel 
bír. 
− Milyen üzenettel bír nekünk, 

magyaroknak, hogy az első és 
utolsó királyunkat az égiek 
között köszönthetjük?  

M.Gy.: Már maga ez üzenet, az el-
ső és az utolsó királyunk is példa-
kép. Jó lenne, ha tanulna belőle a 
magyar társadalom! Vállalták a 
gyermekáldást, példát mutattak az 

őszinte vallásosságban. IV. Károly 
– úgy tudom – alázattal elfogadta, 
tudomásul vette, hogy lemondatták 
a trónról, nem gördített akadályt 
elé, hanem ezzel segítette azt. Az 
úgynevezett II. királypuccs idején 
rögtön leállíttatta a lövöldözést, s 
vállalta a száműzetést. Szakított 
elődei politikájával. Felismerte, 
hogy a Monarchiában az úgyneve-
zett modernizáció nem zajlott le, 
de sajnos későn lépett. Ma, amikor 
mintegy beteljesedik a páneurópai 
gondolat, s amiért fia, Habsburg 
Ottó is sokat küzdött, egy egységes 
EU létrejöttével megvalósul mind-
az, amiért a Habsburg család év-
századokon át küszködött. 
R.P.: Amit feltétlenül ki kell 
emelni: családszeretete, felelős 
apai ténykedése és odafigyelése a 
nemzetiségekre. S biztos vagyok 
benne, hogy odaát is igyekszik 
gondját viselni – Szent Istvánnal, s 
nemzetünk szentjeivel együtt – 
magyar hazánknak. 
– Köszönöm a beszélgetést! 
 

 Várhelyi Tamás 
 káplán 

 

 „Megvetett volt, utolsó volt 
az emberek között, a fájdal-
mak férfija, aki tudta, mi a 
szenvedés. Olyan, aki elől 
iszonyattal eltakarjuk arcun-
kat, megvetett, akit bizony 
nem becsültünk sokra. Bár a 
mi betegségeinket viselte, és a 
mi fájdalmaink nehezedtek rá, 
mégis Istentől megvertnek 
néztük, olyannak, akire lesúj-
tott az Isten, és akit megalá-
zott.” 

(Izajás 53, 3-4) 
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 „Az egyházi rend olyan szentség, 
amely által isteni rendelés folytán 
a krisztushívők közül egyesek eltö-
rölhetetlen jegyet kapnak, és ezzel 
szent szolgálatra rendelt szemé-
lyekké válnak, vagyis olyanokká, 
akik arra vannak szentelve és ren-
delve, hogy fokozatuknak megfele-
lően Krisztusnak, a főnek szemé-
lyében teljesítsék a tanítói, meg-
szentelői és kormányzói feladatot, 
s így a pásztor módjára gondos-
kodjanak Isten népéről.” (CIC 
1008.k.) A keresztség az egyete-
mes papság gyökere és hordozója, 
az egyházi rend szentsége viszont 
sajátos küldetéssel ruházza fel a 
szolgálati, a hierarchikus papságot. 
A mai egyházjog három rendet kü-
lönböztet meg: a püspök (főpap), 
áldozópap (pap), és diakónus 
(szerpap). A hierarchikus fokoza-
tok pontos felhatalmazással, hatás-
körrel és illetékességgel vannak el-
látva. Eszerint a görög kifejezések: 
episzkoposz („felügyelő”), presbi-
ter („öregebb, tekintélyesebb”), és 
a diakonosz („szolga”). A hagyo-
mányos, de az egyházi törvény-
könyvben is érvényesülő szóhasz-
nálati szokás szerint a püspök 
szentelését  consecratio-nak, az ál-
dozópap és diakónus szentelését 
viszont ordinatio-nak hívják, innen 
ered, hogy az egyházi rendet az 
ordo szentségének is nevezik. 
A felszentelés kézfeltétellel és a 
megfelelő felszentelő imádsággal, 
a Szentlélek segítségül hívásával 
történik. A középkori latin egy-

házban ehhez járult még a különfé-
le eszközök átadása is (pl.: evangé-
liumos könyv, kehely, ostya, szent 
ruhák (stóla, dalmatika ill. kazula), 
püspökség esetén a püspökgyűrű, 
mitra (püspöksüveg), pásztorbot). 
Az egyházi rend kiszolgáltatója a 
már felszentelt püspök, püspök-
szentelés esetén a szentelő püspök 
mellett két társszentelőnek is közre 
kell működnie, és csak akkor sza-
bad, ha megvan rá a pápai felha-
talmazás.  
Az egyházi rendet érvényesen csak 
megkeresztelt férfi veheti fel. A 
nők pappá szentelése ellen külön-
böző teológiai érvek szólnak, és is-
teni jogot tartalmaz az érvényte-
lenséget kimondó kánon, 
diakonátus esetében csak egyházi 
jogot sért. A nők liturgikus szolgá-
latának kérdése az Óegyházban, 
patriarkális környezet folytán fel 
sem merült, az ő feladatuk a sze-
gények segítése volt. 
A szenteléshez fontos követelmény 
a szabadság. A jelöltnek tudnia 
kell a szentelés előtt az illető rend-
re vonatkozó kötelességeket. 
A diakónus az istentisztelet, az 
imádság és a testvéri segítségnyúj-
tás területén kap feladatot (áldoz-
tathat, keresztelhet, eskethet te-
methet, igeliturgiát tarthat, betege-
ket áldoztathat). A papnak a 
szentmise áldozat bemutatása és a 

szentségek kiszolgáltatása a fel-
adata. A püspökre a kormányzás, 
a megszentelés és a tanítás hárul. 
A püspök a helyi egyház látható 
feje. A püspök jelvényei a pász-
torbot (a kormányzás jelvénye), a 
gyűrű (a helyi egyházmegyéhez 
kötődés), a mitra (a szentség fé-
nyessége, és az örök dicsőség ko-
ronájának, a tanításnak a jele), il-
letve a mellkereszt. Az újonnan 
szentelt pap első miséje az úgyne-
vezett primicia. Az újmise, illetve 
papi jubileumok (25.-ezüstmise, 
50.-aranymise, 60.-vasmise) al-
kalmával szokás szentképet aján-
dékozni a jelenlevő, hálaadásba 
bekapcsolódó híveknek, illetve a 
megfelelő papi áldásban részesíte-
ni őket. 
Az egyházi rend szentségében Jé-
zus Krisztus küldetése és szolgála-
ta jelenítődik meg. E szolgálat ab-
ban állt, hogy Jézus másokért élt: 
az Atyának és az embereknek. Is-
ten szeretetének egységére vezette 
az embereket. Ez fejeződik ki Jé-
zus kijelentésében: „Én vagyok az 
út (pásztori feladat), az igazság 
(igehirdetés), és az élet (megszen-
telői feladat).” (Jn14,6) Az üdvös-
ség szolgálatának jelenlétét tanít-
ványai küldésével valósítja meg: 
„Menjetek tehát, tegyetek tanítvá-
nyommá minden népet, kereszteljé-
tek meg őket (…), és tanítsátok 
őket mindannak megtartására, 
amit parancsoltam nektek!” 
(Mt 28,18-20) 
Nagycsütörtökön három növendé-
ket szentel megyéspüspökünk dia-
kónussá, ugyanakkor sajnálatos 
módon idén egyházmegyénkben 
nem lesz papszentelés. Imádkoz-
zunk, kérjük az „aratás Urát, küld-
jön munkásokat aratásába”, illetve 
imáinkban emlékezzünk meg 
gyakran a már felszentelt papjaink-
ról is! 
 Várhelyi Tamás 
 káplán 

SZENTSÉGEK 
 

     EGYHÁZI REND 
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NÉPEK ZARÁNDOKLATA 
 

MARIAZELL 
2004. MÁJUS 22. 

 
Kedves Zarándok Testvérek! 
 

Május 21-23. között kerül megrendezésre az ausztriai 
Mariazellben a Közép-európai Katolikus Találkozó. Ez alkalom-
ból autóbuszokat indítunk Zalaegerszegről. Az utazás részvételi 
díja: 4.900 Ft + biztosítás 350 Ft/fő. 
Minden kedves zarándok testvérünk a helyszínen egy zarándok-
csomagot kap, amely a következőket tartalmazza: esőkabát, ás-
ványvíz, ajándék rózsafüzér, rádiókészülék – erre azért van szük-
ség, hogy magyar nyelven is hallgathassák a szentmisét – és egy 
papírszék. Még induláskor mindenki kap egy kitűzőt, amit kérünk 
majd feltenni. Ezen kívül egy információs papírt is kapnak a test-
vérek, amin szerepel majd a csoport kísérő neve, telefonszáma, 
autóbusz rendszáma. Mindenki kényelmes cipőbe utazzon, mert 
az autóbuszok parkolási helye és a szentmise színhelye kb. 3 km 
távolságra lesz és ez az út csak gyalogosan tehető meg. Az idős 
emberek szállítását külön autóbuszok biztosítják a helyszínen. 
Egy autóbuszt a Kertvárosból szeretnénk indítani, utasaink az 
Eötvös Iskolánál szállhatnak fel az autóbuszba. A másik két autó-
busz a Balaton szálló, illetve a Nagytemplom elől fog indulni. 
Tervezett indulási időpont: május 22-én hajnali 4 óra, vár-
ható menetidő 4-5 óra. 
 
PROGRAM: 
06.00 -tól a zarándokok fogadása (kb. 60.000 zarándok) 
06.30-7.00 Reggeli imádság a Bazilikában 
07.00-8.00 Körmenet a kegyszoborral 
08.00-10.45 Népek zarándoklata, találkozása, közös ünneplése 
11.00-13.00 Ünnepi szentmise 
13.00-13.30 Körmenet a kegyszoborral 
14.00 -tól ebéd, majd ifjúsági program 
17.00 -tól hazautazás 
 
A részvételi díj befizetése a Németh Travel Utazási Iro-
dában (Zalaegerszeg, Ady u. 13.) történik hétfőtől pénte-
kig 8.30-16.00 között. Az autóbuszon helyfoglalás a befi-
zetés sorrendjében lehetséges. Kérjük, azokat a testvéreket, 
akik együtt szeretnének utazni, hogy a befizetést egyszerre 
adják le, hogy az autóbuszon ennek megfelelően tudjuk a 
helyet biztosítani. Illetve, ekkor kérjük jelezni, hogy a kert-
városból, vagy a templom elől induló autóbuszon szeretne 
utazni. A befizetéskor szükségesek az alábbi adatok: név, 
lakcím, születési dátum és útlevél vagy személyi igazol-
vány száma, attól függően, hogy melyik okmánnyal kíván 
majd utazni. Lehetőség szerint minden autóbuszon egy 
lelkivezetőt szeretnénk biztosítani, ha ez technikai okok 
miatt nem lesz megoldható, előre is megértésüket kérjük. 
Az utazáshoz érvényes útlevélre vagy személyi igazol-
ványra lesz szükség. 
Kegyelemteljes zarándoklatot kívánunk! 
 

Németh Travel nevében: Tausz Rózsa 

Ima papjainkért 
 

 
Itt élnek közöttünk, 

osztoznak sorsunkban, 
segítik viselni lelkünk 
terhét, s mégis oly rit-
kán jut eszünkbe 
imádkozni értük. 

Uram, köszönjük 
Neked egyházközségünk papjait! 

Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy 
erőt adtál nehéz hivatásuk elfogadására. Töltsd el őket 
ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal, és irántunk 
érzett felelősségtudattal! Hiszen elsősorban tőlük kap-
juk hétről-hétre azt a tanítást, melyről meghagytad ta-
nítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon min-
den népnek az idők végezetéig. 

Adj papjainknak, Uram, reményt és erőt! Ne en-
gedd, hogy kedvüket szegje a mellőzés, a sikertelen-
ség és meg nem értés. 

Mindig a mi papjaink maradjanak: az igazságra, 
szeretetre, vigasztaló szóra vágyó egyszerű hívőké. 

Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállal-
juk a velük való sorsközösséget: szívünk és ajtónk 
mindig nyitva álljon előttünk, otthonunk az ő ottho-
nuk is legyen. Ne engedd, Uram, hogy miattunk va-
lamikor is megbánják, amiért követték hívásodat! 
Add, hogy oltártestvéreikkel mindig békében és szí-
ves megértésben éljenek! 

Ajándékozd meg papi életüket tiszta örömökkel, 
boldog, derűs napokkal, hogy amikor élete alkonyán 
visszatekintenek szent szolgálatukra, hálatelt szívvel 
mondjanak köszönetet Neked, amiért kiválasztottad 
őket! Ámen. 

Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel 
 

 
Megjelent Rácz Piusz 
OFM plébános Ference-
sek az ország nyugati 
részén című könyve. A 
tanulmány Szent Ferenc 
fiainak magyarországi 
történetét dolgozza fel a 
kezdetektől napjainkig 
számos történelmi adattal, 
fényképekkel, korabeli le-
véllel, pecsétlenyomatok-
kal illusztrálva. A könyv 
beszerezhető a Ferences 
Plébánián, illetve a Betle-
hem kegytárgyboltban. 
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Észak-Erdély ismeretlen vidékein 
 

Két évbe telt, mire a kárpátaljai 
kiruccanás után ismét összeállt 
megváltozott összetételű „expedí-
ciós csapatunk”. Mikolás Attila és 
jómagam mellett ezúttal Tímár 
Dani csatlakozott harmadikként. 
Így indultunk az Erdély északi ré-
szén található Radnai-havasok 
„meghódítására”, amely harmincöt 
2000 m fölé nyúló csúcsával a Ke-
leti-Kárpátok legmagasabb tömbje. 
De ne vágjunk a közepébe, hiszen 
hosszú volt az út odáig.  

Augusztus 4-én indultunk, és 
aznap csak annyira futotta időnk-
ből, hogy átszeljük Magyarorszá-
got, és a határon átkelve megszáll-
junk a közeli Éradony faluban. A 
határon kellemes meglepetésben 
volt részünk: milliomosok lettünk. 
Ugyanis a beváltott 20 ezer forin-
tért két és fél millió lejt kaptunk. 
Egy rövid megállás a nagyváradi 
székesegyháznál, majd, mivel be-
jutni nem tudtunk, indultunk is to-
vább. A rossz utaknak köszönhető-
en így is ránk sötétedett, mire 
Éradonyba értünk. Itt hajdani sze-
mináriumi évfolyamtársam Simon 
István fogadott bennünket. Másnap 
megmutatta a templomot, és körbe 
vezetett a plébánián, így képet 
kaptunk számunkra szokatlan papi 
életéről. Négy faluban látja el a hí-
vek szolgálatát, akiknek a létszáma 
mindössze 600 fő. Hétköznap nem 
járnak misére, ezért a hét egy ré-
szét Nagyváradon tölti, ahol egy 
intézetben olyan fiatalokat segíte-
nek, akik koruk miatt már kikerül-
tek az árvaházból, de még nem 
tudtak saját lábukra állni. A falujá-
ban pedig a visszakapott plébániai 
földeken gazdálkodik, így tud 
megélni. Megmutatta a fészerben 
álló traktort is. István atyától ez-
után búcsút vettünk, és elindultunk 
Borsabánya felé. 

Hogy a címet kiigazítsam, hoz-
zá kell tennem: valójában át sem 
léptük a történel-mi Erdély határa-

it. Ahol keresztül 
autóztunk: Bihar, 
Szatmár majd 
Máramaros az Er-
délyhez csatolt ré-
szekhez, a 
Partiumhoz tartoz-
tak. Az út az Avas 
hegyeiben kanyar-
gott, majd leeresz-
kedve a Tisza völ-
gyébe ismerős táj 
köszöntött bennün-
ket. A folyó túloldalán Kárpátalja, 
két évvel korábbi kalandozásaink 
színtere. A történelmi Máramaros 
megyét mesterségesen osztja ketté 
az országhatár. A fatemplomok, a 
házak, a folyók felett az ingatag 
függőhidak ugyanazt a képet mu-
tatják, mint odaát. Hogy melyik 
országban járunk arról a folyókban 
rozsdásodó dacia roncsok tájékoz-
tattak bennünket.  

Borsabányára még a délután fo-
lyamán megérkeztünk, így vilá-
gosban vehettük szemügyre a vi-
gasztalan látványt: a településre 
vezető út mentén kilométer hosz-
szan a felhagyott bánya meddőhá-
nyójának törmelékdombja, és a 
Visó folyócska, melynek nem csak 
az oldott vas tartalma volt magas. 
A szállást itt is egy évfolyamtár-
sam, Frommherz Attila biztosítot-
ta. Este még Attila megmutatta a 
modern templomot, amely kívülről 
jellegtelenül bújik meg a házak 
között, belül azonban kedves, csa-
ládias hangulatot áraszt. A faragott 
berendezés pedig magán visel egy, 
a magyar szemnek szokatlan, talán 
orthodox hatást tükröző jellegze-
tességet. 

Vacsora közben az egyházköz-
ség és az itteni magyarok helyzeté-
ről érdeklődtünk. Az egyházköz-
ség 900 főt számlál, de ebbe szá-
mos román-magyar vegyes házas-
ságból született gyermek is bele-
tartozik, így magyarul már csak 

mintegy ötszázan beszélnek. A hit-
tan oktatás is románul folyik. Nem 
kell túlzottan távoli jövőbe tekin-
teni ahhoz, hogy lássuk, ez a ma-
roknyi közösség is elveszik a ma-
gyarság számára. Ami pedig min-
den helybelit súlyt, hogy a bánya 
bezárása óta kevés a munkalehető-
ség, ezért a férfiak közül sokan 
kimentek Olaszországba, és csak 
ritkán látják családjukat. 

 

A következő napon elkezdtük a 
környék bejárását, az itt látottakat 

csak röviden sorolom fel. Első tú-
ránk a Mosolygó-tó (Lacul Jezer) 
tengerszemhez, valamint a Radnai- 
 

(Folytatás a 9. oldalon!  )
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(Folytatás a 8. oldalról!  )  
havasok legmagasabb csúcsára, a 
Nagy Pietroszra (2305 m) vezetett. 
Ez volt a legnagyobb erőpróba, 
mivel 1300 m szintkülönbség le-
küzdésével járt. 

* 
 

A második túrán néhány kilo-
métert a borsafüredi sífelvonóval 
tettünk meg. Innét indultunk a 80 
m magasból lezúduló Lóhavasi-
vízeséshez, majd a pazar kilátást 
nyújtó gerinctúrára. Ezt a napot 
egy eltévedés színezte, aminek kö-
vetkeztében út nélküli, sűrű feny-
vesben, „toronyiránt” jöttünk le a 
hegyről. Dani szerint szabadalmaz-
tatni lehetne az eljárást, mint új 
extrém sportot. 

Másnap a felsővisói kisvasúttal 
a Vasér patak völgyébe indultunk. 
A Worms-i magyar lelkész, aki 
ebből a faluból származik, éppen 
otthon volt szabadságon, és szer-
zett nekünk helyet egy sín-
teherautón. Ennek a platóján utaz-
tunk néhány kiránduló társaságá-
ban. Nem mentünk el egészen a 20 
km-re lévő végállomásig, hanem 
leszálltunk út közben, és gyalog 
tértünk vissza az autóhoz. Az út 

keresztül vezetett egy falun, amely 
poros földútjával, egyszerű faháza-
ival, a patakban fürdő gyerekekkel 
és ruhát mosó asszonyokkal a régi 
időket idézte. 

A szombat, az eddigi jó idő 
után, borongós volt és hűvös, de ez 
a hegymászás szempontjából még 
jó is volt. Ezúttal a havasok máso-
dik legmagasabb csúcsára a 2279 
m magas Ünő-kőre kapaszkodtunk 
fel. Keskeny, sziklás csúcsáról szó 
szerint szédítő kilátás nyílt az alat-
tunk jó 300 m.-re lévő Kis- és 

Nagy-Lála tavakra. Lefelé 
pásztorkunyhók mellett veze-
tett el az út, ahol jókora ku-
tyák támadtak ránk, és csak a 
gazdasszony megérkezésének 
köszönhettük, hogy épségben 
átjutottunk a blokádon. 

Vasárnap a magyar nyelvű 
szentmisét én tartottam. Ebéd 
után pedig a Borsai (Prislop) 
-hágóra mentünk autóval, 
ahol román népzenei feszti-
vált tartottak. A színpadon 
zajló érdekes folklór műsor 
hatását erősen rontotta a ba-
zári forgatag a rengeteg bóv-
lival. Szemügyre vettük 
azonban azoknak a beton 
bunkereknek a maradványait, 
amelyek annak az Árpád vo-
nalnak voltak a részei, amit a 
II. Világháború idején épített 

ki a magyar hadsereg, végig a Ke-
leti-Kárpátokban, a vörös hadsereg 
feltartóztatására. Ezekkel már Kár-
pátalján is találkoztunk, de erre 
csak egy azóta megjelent könyv 
kapcsán jöttünk rá. A hágóra veze-
tő út mellett áll egy olyan emlék-
mű is, amely a borsaiaknak a tatá-
rok ellen vívott küzdelmét idézi.  

Az utolsó nap délelőttjén a kö-
zeli Toroiaga-ra tettünk egy rövid 
túrát, majd kora délután haza in-
dultunk. Az Iza-folyó völgyében 
még megnéztük a barcánfalvi 
orthodox női monostort. Ez nem 
összefüggő kőépület, mint a nyu-
gati kolostorok, hanem több kü-
lönálló faépület együttese. Belépni 
természetesen csak a szintén fából 
épült templomba lehetett. A két-
szintes épület alsó részét csodála-
tos falfestmények díszítették, 
mindegyik az ikonfestészet stílu-
sában készült. Érdekességük, hogy 
a szenteknek e seregletében megta-
lálhatjuk Pál apostol leveleinek, 
valamint az Apostolok cselekede-
teinek majd mindegyik szereplőjét. 
A felső szint még festés alatt állt. 

Estére már a határon voltunk, és 
egész éjszakai autózás után, haj-
nalban érkeztünk haza. 

 
Szöveg: Szalai Attila 
Fotók: Tímár Dániel 

 

Nagyböjtre 
 

Taníts meg engem nyugodtan ülni, 
Hogy aztán annál többet futhassak. 
 

Taníts meg engem hallgatni, 
Hogy aztán annál igazabban szólhassak. 
 

Taníts meg engem behunyni a szemem, 
Hogy aztán annál világosabban láthassak. 
 

Taníts meg engem becsukni a fülem, 
Hogy aztán annál jobban meghallgassalak. 
 

Taníts meg engem böjtölni, 
Hogy aztán annál jobban ízleljem az ízeket. 
 

Taníts meg engem lemondani, 
Hogy aztán annál hálásabb legyek. 
 

(Paolo Brenni) 
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Mágia és az okkultizmus  
 

A Famiglia Cristiana című olasz 
katolikus hetilap január 25-i szá-
mának nagy részét a mágia kérdé-
sének szentelte. Az olasz statiszti-
kai adatok fényében ez nem meg-
lepő: a Chieti-i egyetem felmérése 
szerint az elmúlt 10 évben 12 mil-
lió olasz élt a mágia valamely for-
májával, és mintegy 22 ezer ember 
folytat ezen a téren úgymond hiva-
tásos tevékenységet, vagyis jósol, 
kuruzsol, varázsol. Közülük 7 ez-
ren hirdetik is tevékenységüket. 
Csak Rómában 1700 mágus mű-
ködik. A mágiában érintett szemé-
lyek átlagéletkora 47 év. Ebben a 
szektorban a pénzforgalom eléri az 

évi 550 millió eurót is. Bár az 
olasz törvények tiltják a 
sarlatánkodást, ezeknek nincs sok 
foganatjuk. 

A Famiglia Cristiana ezért is tar-
totta szükségesnek, hogy a figyel-
met e jelenség felé fordítsa. A Bib-
lia 150 helyen tiltja kifejezetten a 
mágiát, s az ellenkezik hitünkkel, 
amely a Katolikus Egyház Kate-
kizmusában is egyértelműen meg-
fogalmazódik. Ezen a ponton 
azonban nehéz egységes állásfog-
lalást kialakítani, mert az Aposto-
lok Cselekedeteiből ismert Simon 
mágus magatartása mellett – aki 
pénzért akarta megvásárolni az 

apostolok csodatévő erejét – jelen 
vannak a New Age és a sátániz-
mus, okkultizmus különféle formái 
is. 

Ugyanakkor – ahogyan az a Kul-
túra Pápai Tanácsa New Age-ről 
szóló dokumentumának a bemuta-
tóján is elhangzott – különös böl-
csességre és tisztánlátásra van 
szükség, hogy az ember ne kever-
jen össze dolgokat. A fő veszély 
nem a mesék világában áll, amely-
ben a varázslat mindig is jelen 
volt, hanem a valós okkultizmus és 
mágia világában, amely a fiatalo-
kat, s a felnőtteket ejti csapdába. 

Forrás: Magyar Kurír 
 
 
Nagycsütörtök (április 8.) 
 

Templomunkban este 7 órakor 
kezdődik az utolsó vacsora em-
lékmiséje. A szentmise után oltár-
fosztás és a plébánia közösségei-
nek szentségimádási, virrasztási 
órái a Getszemáni-kertben vérrel 
verejtékező Krisztusra emlékezve. 
 
Nagypéntek (április 9.) 
 

Urunk Jézus Krisztus megváltó, 
üdvösségszerző halálának ünnepe. 
Jézus halála a kereszten: keresztál-
dozat, amellyel egyszer és min-
denkorra örök megváltást szerzett 
minden ember számára. Reggel 8 
órakor zsolozsmát imádkozunk a 
keresztelőkápolnában. Délelőtt 9 
órakor elvégezzük templomunkban 
a keresztúti ájtatosságot. A szertar-
tás este 7 órakor kezdődik. 

Nagypéntek szigorú böjti nap a 
18-60 éves krisztushívők számára: 
háromszor szabad étkezni és egy-
szer jóllakni, hús nem fogyasztható 
14 éves kortól. 
Nagypénteken délután 3 órakor ke-
resztút lesz a Kálvárián. A 
Jánkahegyi keresztút du. 3 órakor 

kezdődik, indulás a Kálváriától du. 
3 órakor. 
 
Nagyszombat (április 10.) 
 

Urunk feltámadásának vigíliája. 
Reggel 8 órakor zsolozsmát imád-
kozunk a keresztelőkápolnában. A 
szertartások este 7 órakor kezdőd-
nek: az új tűz megáldása, bevonu-
lás a húsvéti gyertyával, húsvéti 
örömének, húsvéti virrasztás az ol-
vasmányokkal. Az evangélium 
után keresztvízszentelés, kereszt-
ségi fogadalmunk megújítása és 
keresztelés. 

A szentmise után feltámadási 
körmenet a szokott útvonalon. Ke-
zünkben égő gyertyával vegyünk 

részt a körmeneten. Fegyelmezett 
vonulásunk és buzgó énekünk mél-
tó tanúságtétel lesz Urunk feltá-
madásáról. A körmenet lebonyolí-
tásához férfi hívek közreműködé-
sét kérjük. 
 Körmenet után a húsvéti ételek 
szentelése lesz. Húsvétvasárnap 
reggel 7 órai szentmise után is lesz 
ételszentelés. 

Buzgón vegyünk részt a 
nagyheti liturgián és járuljunk 
szentáldozáshoz. Templomunkban 
a szent három napon a reggeli 
órákban nincs szentmise és csak az 
esti szertartásokon lehet áldozni. 

 

 Várhelyi Tamás 
 káplán 

 

Húsvéti orgonahangverseny 
az új templomért 

 

A Mária Magdolna templomban április 18-án, húsvét 2. vasárnapján 
az esti szentmise után 20 órakor. 

Orgonál: 
Mátyás István 

a bécsi Zeneakadémia hallgatója. 
 

A hangverseny után önkéntes adományokat gyűjtünk a kertvárosban 
épülő Mindszenty Emléktemplom javára! 
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 
röviden a KÉSZ bemutatása 

 
 A KÉSZ 1989-ben Budapesten 
alakult, alapító elnöke Csanád Béla. 
Tevékenységének alapja az evangé-
lium tanúságtevő megélése. Orszá-
gos egyesületként működik, mely-
nek székhelye: Bp. 1051. Pesti Bar-
nabás u. 6. Az országos soros elnök 
Dr. Osztie Zoltán. Az egyesület te-
vékenységét alapszabályban rögzíti. 
Többek között célja a spirituális kul-
túra elmélyítése, a magyar keresz-
tény, keresztyén hagyományok ápo-
lása legációja, hatásos közéleti sze-
repvállalással a társadalom minden 
szintjén az ökumené szellemében. 
 Az egyesület közvetlenül politi-
kai tevékenységet nem folytat, szer-
vezete pártoktól független, és azok-
nak támogatást nem nyújt. Gazdál-
kodása során elért eredményét nem 
osztja fel, hanem közhasznú és ki-
emelten közhasznú céljai megvalósí-
tására fordítja. 
 Két központi lapja van: a JEL 
(spirituális és kulturális folyóirat), 
valamint az ARANYÁG (gyermek 
folyóirat). Könyvkiadása az egyesü-
let érdekében történhet. 
 Legutóbbi, V. Országos Kong-
resszusát a KÉSZ a Tudományos 
Akadémián tartotta. A KÉSZ 2003. 
május 29-30-31-én tartotta választ-
mányi gyűlését Kecskeméten, mely-
nek keretében megvitatták a helyi 
csoportok működését. Az ország te-
rületén több mint 54 helyi szervezet 
működik, nagy- és kisvárosban egy-

aránt. Össztaglétszáma kb. 5000 fő. 
Legeredményesebben a győri szer-
vezet működik. 

* 
 A KÉSZ Zalaegerszegi csoportja 
1991 novemberében alakult. A belé-
pők 21-féle munkacsoportban vál-
lalhattak közreműködést. Elnökünk 
Padányi Zoltán volt 1998. október 
16-áig. Őt Erőss Antal váltotta fel, 
de kb. 1 év után lemondott, ezért új 
vezetőséget kellett választani. Új el-
nök az eddigi titkár, Dr. Bocsák 
Andrásné Dr. Gerencsér Erzsébet 
lett. Csoportunk működése eddig a 
Mindszenty-szobor felállításáért te-
vékenykedett, fő szerepe ebben 
Padányi Zoltánnak volt, azon kívül 
előadások szervezéséből állt. A ne-
ves előadók nagy létszámú hallgató-
ságot vonzottak. Emlékezetes volt 
Gidai Erzsébet, Bolberitz Pál, Osztie 
Zoltán, Semjén Zsolt, Szerdahelyi 
Csongor, Szabó Gyula, Bánk atya 
stb. előadása. 
 Csoportunk havonta egyszer tart 
összejövetelt, minden hónap máso-
dik csütörtökén este hatkor a Petőfi 
u. 26. szám alatt. Nyilvántartott ta-
gunk 57 fő. Nagyon hiányzik közü-
lünk a fiatalság, ami sajnos országo-
san is megfigyelhető, de nem szabad 
belenyugodni. Nagy szükség lenne a 
bennük rejlő dinamikus húzóerőre. 
Várunk új jelentkezőket, akik osz-
toznak céljainkban, és a társadalom 
kovásza szeretnének lenni. 

 Most nagy erővel kezdtünk a 
megújuláshoz. Merítünk az országos 
értekezleten megismert csoportok 
életéből, példáiból, de leginkább a 
helyi adottságainkat vesszük figye-
lembe programjaink kialakításához. 
Ezért Mindszenty József bíboros úr 
emlékeit kutattuk fel, megkerestük a 
még élő szemtanúkat, elbeszélésüket 
videóra vettük, hogy hiteles tanúk 
számoljanak be Zalaegerszeg leghű-
ségesebb plébánosáról, itteni életé-
ről, áldozatos tevékenységéről és 
máig ható társadalmi neveléséről. 
Bekapcsolódtunk a tiszteletét jelké-
pező szobor avatásának munkálatai-
ba, helyi emlékének őrzésébe. Za-
rándoklatot szerveztünk szülőfalujá-
ba és végső nyughelyére is. 
 Fő célunk, hogy helyi értékeinket 
keressük, őrizzük, és tiszteljük. Ha-
gyományőrző tevékenységünkhöz 
tartozik az ez évben tervezett, újra 
felállítandó jánkahegyi Szent Antal-
szobor segítése, pártolása. A KÉSZ 
fontosnak tartja a szociálisan rossz 
helyzetben lévők, egyedül álló idős 
személyek, nagycsaládosok segíté-
sét, az ifjúságvédelmet (pl.: drogel-
lenes küzdelem), a nemzeti hagyo-
mányok ápolását és a határon túli 
magyarok segítését, a társadalmi bé-
kesség megteremtését. 
 Várjuk szeretettel az eddigi hű-
séges és leendő KÉSZ tagjainkat. 

Dr. Bocsák Andrásné 
csoportvezető 

 
 

Egy-két internetes honlap „házunk tájáról”: 
 

Apostoli Szentszék: www.vatican.va 
Magyar Katolikus Egyház: www.katolikus.hu 
Talentum játék elérhetősége: www.katolikus.hu/jatek 
Szombathelyi Egyházmegye: www.katolikus.hu/szombathely 
Új Ember hetilap: http://ujember.katolikus.hu 
Közép-Európai Katolikus Találkozó: http://talalkozo.katolikus.hu 
Karitász: www.caritas.hu 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem: www.ppke.hu 
Martineum Felnőttképző Akadémia: www.martineum.hu 
Testvérek Együttes: www.testverek.hu 
Virtuális Plébánia: www.plebania.net 
Ferences Plébánia, Zalaegerszeg: w3.enternet.hu/zegib

„Igen, a mi bűneinkért szúrták át, 
a mi gonoszságainkért törték össze, 
a mi békességünkért érte utol a büntetés, 
az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. 
Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, 
ki-ki a maga útjára tért, 
és az Úr az ő vállára rakta 
mindnyájunk gonoszságát.” 

(Izajás 53, 5-6) 
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„A jó hír hangja” 
 

Megkezdheti országos sugárzását a 
Magyar Katolikus Rádió, miután az 
Országos Rádió és Televízió Testület 
(ORTT) 2004. január 8-án a médium 
indítására létrehozott társaságot nyil-
vánította nyertesnek a Petőfi rádió volt 
középhullámú frekvenciájára kiírt pá-
lyázaton. „Még soha nem volt példa 
arra, hogy a Magyar Katolikus Egy-
ház országos sugárzású rádiót működ-
tetett volna” – nyilatkozta Seregély 
István egri érsek a határozat kihirde-
tése után. „Az elmúlt fél évszázad so-
rán a közéletből, a közoktatásból, a 
tömegkommunikációból hiányzott a 
keresztény fogalmak, gondolkodás-
mód, szellemiség átadása, ezért a ma-
gyar társadalom jó két nemzedéknyi 
közössége egyszerűen nem érti a ke-
reszténység üzenetét és a keresztény 
élet tartalmát” – mutatott rá nyilatko-
zatában az érsek. Közlése szerint cél-
juk az, hogy a rádió is hozzájáruljon e 
hiány pótlásához a magyar közéletben, 
közfelfogásban. Seregély István ki-
emelte, hogy a rádiót evangelizációs 
eszköznek tekintik, azt az evange-
lizáció szolgálatába kívánják állítani. 

A műsor-szolgáltatási jogosultság 

hét évre szól. Az ORTT tavaly nyáron 
hirdette meg a pályázatot, amelyre 
szeptember 22-ig lehetett jelentkezni. 
A kiírás szerint a frekvencia hasznosí-
tási jogát a közműsor-szolgáltatói jel-
legű ajánlattal indulók nyerhették el, 
akik „speciális célközönségnek szóló 
vallási jellegű” pályázatot is benyújt-
hattak. A döntés kihirdetésétől kezdő-
dően 180 nap áll rendelkezésre, hogy 
megkezdje a műsorszolgáltatást a Ma-
gyar Katolikus Rádió Rt. A keresz-
ténység üzenetét közvetítené az új 
adó. 

Forrás: Magyar Kurír 

Szent Izidor személyében vé-
dőszentet adott a Szentatya az 
Internetnek 2001-ben. 

 

Sevillai Szent Izidor (560-636), 
Sevilla érseke, az utolsó latin 
egyházatya, enciklopédikus író, 
aki a középkorban igen olvasott 
összefoglaló műveivel az antik 
kultúra nagy közvetítője volt. 37 
évig volt Sevilla püspöke. Ő hív-
ta össze a 633-as Toledói Zsina-
tot. VIII. Kelemen pápa avatta 
szentté 1598-ban. Fő műve a 
húszkötetes Ethymologiae, 
amelyből 950 kódexpéldány ma-
radt fenn, s amely még a Guten-
berg utáni évtizedekben, nyomta-
tásban is legkevesebb tíz kiadást 
ért meg, s melyet a médiatudo-
mány az adatbázisok tökéletes 
prototípusának tekint. A közép-
kor iskoláiban évszázadokon ke-
resztül a leggyakrabban forgatott 
tankönyv, s roppant terjedelme 
ellenére a Biblia után leggyak-
rabban másolt könyv volt, afféle 
összegzése mindannak, amit előt-
te a görög és a latin kultúra létre 
hozott. Ez hasonlítható az Inter-
net mai „adatbázisához”. 

Erről a tudós szentről egy ked-
ves, nagyon jellemző történetet 
ismerünk fiatal korából. Amikor 
Leander érsek magához vette 
kisöccsét Sevillába a tudomá-

nyok megismerésére, buzgón tö-
rődött a gyermekkel, de Izidor 
még nem volt hozzászokva a ta-
nuláshoz, és hamarosan beleunt. 
Hirtelen elhatározással megszö-
kött. A hosszú úttól kimerülten 
egy kerekes kút kávájára telepe-
dett, hogy kipihenje magát. S ak-
kor meglátott egy lábánál heverő 
követ, amelyen igen sok lyuk 
volt, majd észrevette, hogy a kút 
dobján, amelyre a húzókötél te-
keredett, milyen sok vájat van. 
Nézte a lyukakat meg a vájato-
kat, és azt kérdezte magától, va-
jon hogyan keletkezhettek? Egy-
szer csak odajött egy asszony, 
hogy vizet merítsen, és csodál-
kozva látta az ott ülő, idegen, 
szép gyermeket. Izidor megkér-
dezte az asszonytól: ,,Meg tudod 
mondani, mitől vannak a lyukak 
a kőben és a vájatok a dobon?” 
Az asszony barátságosan magya-
rázta neki, hogy a számtalan le-
hulló vízcsepp idővel kivájta a 
követ, a bevágásokat pedig a kö-
tél okozta a dobon. Akkor úgy 
tűnt a gyermeknek, hogy egy tit-
kos hang ezt mondja neki: ,,Ha a 
követ kivájta a szüntelen csepe-
gés, és ha a dobon a vájatok a 
kötéltől származnak, mennyivel 
inkább képes vagyok én az ala-
pos tudást magamba szívni, ha 
mindennap csak egy kicsit is ta-
nulok, de nagyon jól.” 

Ez a gondolat fölbátorította, 
lelkileg fölfrissülten kelt föl a 
kúttól, és visszatért bátyjához. 
Kitartó szorgalommal tanult 
most már, és olyan nagy haladást 
ért el a tudományokban, hogy a 
későbbi években kortársai előtt 
kora legjelentősebb tudósának 
számított. 

 
Várhelyi Tamás 

káplán 

Az Internet védőszentje 
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HITTANÓRA AZ ISKOLÁBAN 
Krisztus követése 

8. osztály 
 

A tanulók a hitoktatásban eddigi tanulmányaik so-
rán megismerkedtek az Úr Jézus tanításának sok-sok 
részletével, követésének feltételeivel. 

Ebben a tanévben el kell érnünk azt, hogy ezek az 
ismeretek egységes képpé álljanak össze, hogy leg-
alább megsejtse Isten üdvözítő tervének lényegét. A 
nyolcadik osztályban készülnek a bérmálás szentsé-
gének vételére is. 

Mai világunkban nagyon sokféle hatás éri az em-
bert. Fontos, hogy ráébresszük a tanulókat arra, hogy 
az erkölcsi törvények minden ember számára kötelező 
érvényűek. Ezért az év oktatási célja, hogy megismer-
jék az alapvető erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet 
törvényeit. Megtanítjuk, hogyan kell értelmezni Jézus 
példabeszédeit, csodáit, és hogyan váltsák életre Jézus 
tanításait, hogy az igazi boldogság feltétele a keresz-
tény igényesség Jézus követésében, Isten és az Egy-
ház parancsainak megtartásában. Tanítunk a fiúk és 
lányok helyes kapcsolatáról, keresztény családmodell-
ről, az anyagiasság és az élethajhászás veszélyeiről. 

Mindezek ismeretében nagyon fontos, hogy a tanu-
ló élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szere-
tetére. Ellenőrizhetően (órai, iskolai viselkedés, ima-
élet, szentgyónás végzése stb.) cselekedeteiben is mu-
tatkozzon meg hite. Tudatosan vállalja a keresztény 
élet áldozatait, hogy élete végéig Krisztus követője 
maradjon az Egyház közösségében. Készüljön fel a 
keresztény családi életre és a társadalom életében való 
részvételre. 

Tudatosan építse hívő világnézetét, alakítsa életét 
Jézus tanítása szerint, találja meg a helyét és feladatát 
az Egyházban, saját egyházközségében. 

Így vezethetjük el őt a keresztény nagykorúság 
szentségéhez, amikor tudatosan elkötelezi magát Jé-
zus Krisztus követésére és csatlakozik Egyházához. 
 
 Nátrán Józsefné 
 hitoktató 
 

 
 

 A hónap szentje: 

Szent Adalbert 
 

 
"Könnyű a püspöksüveget és a pásztorbotot viselni, de 
borzasztó a püspökre váró számadás az élők és a hol-
tak bírája előtt." 
Így gondolkodott és ezt vallotta Szent Adalbert püspök-
ké szentelése után. 
Mindössze 41 évet élt, de élete minden órája Isten és az 
emberek szolgálata volt. 
A rendkívüli szentek közé sorolhatjuk, hiszen három 
nemzet is a magáénak vallja és tiszteli: a csehek, a len-
gyelek és a magyarok. 
Cseh fejedelmi családból született, ezért eredetileg 
Vojtechnek hívták, a bérmálásban vette fel az Adalbert 
nevet. Mi pedig magyarosan Bélának is hívjuk őt. 
Csehországban töltötte élete nagyobb részét, mégis azt 
mondhatjuk róla, hogy egész életét missziós tevékeny-

ségben töltötte. Minden idejét annak szentelte, hogy 
népeket térítsen és kereszteljen meg. Nálunk, Magyar-
országon csak egyetlen évet töltött, mégis nemzetünk 
nagy apostola lett. Ő keresztelte meg Géza fejedelmet 
és István királyt, akit a bérmálás szentségében is ré-
szesített, s imádságos szent életével magyar népünk 
apostolává formálta, hogy szentté legyen. 
Szent Adalbert vértanúhalált halt 997-ben, és 999-ben 
már a szentek közé emelték hivatalosan is. 
Kérjük Szent Adalbert püspök közbenjárását püspöke-
inkért és papjainkért! 
 
A QUO VADIS ifjúsági közösségből: 
 Deé Kitti 

 

 

Március 4-én itt hagyott minket Ecker Paula (1914-2004), Palcsi néni, a fél 7-es misék 
mindennapos látogatója. Vallását minden körülmények között gyakorló, de azzal soha 
nem kérkedő pedagógus volt. Mindig észrevette, hogy hol lenne rá szükség és szeretettel 
segített. Ősz óta két műtéten is átesett, de ezek után már nem tudott megerősödni. Rövid 
gondozóházi ápolás során, március 4-én megáldozott, majd csendes imádság közben lé-
legzete elállt. Az arcán megjelenő mosoly jelezte, hogy megérkezett a Jóistenhez! 

 



14  XI. évfolyam 2. szám 
 

Országos első helyezett mindszentys gimnazisták 
 
 Az idei tanévben először ren-
dezte meg országos versenyét a 
Klebelsberg Kuno Emléktársaság. 
A versenyből hagyományt kíván-
nak teremteni, jövőre ismét meg-
rendezésre kerül. 
 A versenyt középiskolások 
számára hirdették meg, s három 
levelezős forduló után a legjobb öt 
csapatot hívták az országos döntő-
re,  Budapestre. (Két budapesti, 
egy szentendrei és két zalaeger-
szegi csapatot.) 
– Már az országos döntő előtt is 
sokat készültünk – meséli az egyik 
csapattag: Pető Ágnes – kutató-
munkát végeztünk a könyvtárban, 
könyveket olvastunk, videót néz-
tünk Klebelsberg Kunoról. A ver-

seny előtti héten aztán még inten-
zívebb munkát végeztünk, Szakál 
Eszter tanárnő irányításával. 
– Budapesten, a döntőn, sok fel-
adatot kaptunk, nemcsak Kle-
belsbergről, hanem kora történelmi 
személyiségeiről is. 
Korabeli parlamenti beszédet is 
kellett írnunk és előadnunk – foly-
tatja Szlávicz Eszter. 
– A legizgalmasabb az volt – veszi 
át a szót Darázsi Janka –, amikor 
az eredményt kihirdették. Fogtuk 
egymás kezét és reménykedtünk, 
hogy tudásunk elég volt a jó meg-
oldásokhoz. Amikor a végén azt 
kérdezte a zsűri, hogy tudtak vol-
na-e olyan kérdést feltenni, amire 

nem tudunk válaszolni, már meg-
könnyebbülve nevethettünk. 

Összesen 100 000 forint össz-
díjazású volt a verseny, s az első 
helyezett mindszentysek felkészítő 
tanárnője, Szakál Eszter tanárnő 
megkapta a Klebelsberg Gyűrűt is. 

Tudni kell, hogy az eredmény 
mögött imaháttér is volt: a 10. A. 
osztályos versenyzők maguk is, s 
osztálytársaik meg tanáraik is kér-
ték az Úr segítségét.  

A tíz éves iskola életében ez 
egy újabb gimnáziumi országos el-
ső helyezés. Gratulálunk a három 
gimnazista diáknak és felkészítő 
tanárnőjüknek! 

 

 Dömötörfi Nóra 

 
 

Gróf dr. Klebelsberg Kuno (1875-1932) 
 

A Bethlen kormány legnagyobb karakterű minisztere gróf 
Klebelsberg Kuno volt 1922 és 1931 között. Az akkori hivatalos 
megnevezés szerint az oktatás- és vallásügyi tárca volt az övé. 

Minisztersége alatt épült 5000 népiskolai egység, tanyai isko-
lák nagy sportpályával, tankerttel; sok-sok polgári iskola, állami 
fiú és leánygimnázium létesült. Vidéki egyetemeink közül a 
szegedi, a pécsi egyetem, s a debreceni egyetem is nagyrészt ek-
kor létesült ill. épült. Sok egyházi nyolcosztályos gimnázium 
épült templommal, rendházzal, nagyméretű díszteremmel, 
sportpályákkal minisztersége alatt. Klebelsberg volt az első 
"sportminiszter", felismerve a sport propagandisztikus szerepét 
a nemzetek versenyében. Az ő alkotása a Testnevelési Főiskola 
Budapesten és a Nemzeti Sportuszoda is. 

Klebelsberg Kuno történelmünk egyik legválságosabb idejé-
ben, amikor puszta létünk forgott kockán, kilátástalan gazdasági 
helyzetben, a lelkileg is összetört nemzetnek kiutat mutatott: a 
kulturális felemelkedést, az oktatás, tudomány és egészségügy felvirágoztatását. „A magyar anya, aki a világra 
hozza az újszülöttet, és a magyar tudós, aki kutat és tanít, ugyanazt a célt szolgálja, Magyarország feltámadá-
sát.” (gróf Klebelsberg Kuno)

„Ha majd véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat 
megigazulttá tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és 
hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vét-
keit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.” 

(Izajás 53, 11-12) 
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Jézus ünnepélyesen megy Jeruzsálembe 
 

Húsvét előtt Jézus Betániában volt Lázár házában vendég-
ségben. Betániából Jézus elindult Jeruzsálembe a húsvéti ün-
nepekre.  
Az apostolok hoztak egy szamarat Jézusnak. A szamár hátá-
ra ruhát tettek. Jézus felült a szamárra. Jeruzsálemből sok 
ember jött Jézus elé. Az emberek ruhákat tettek a földre, 
mint a szőnyeget. Pálmafa ágakkal integettek és nagy öröm-
mel kiabáltak: Hozsanna = éljen Jézus! Így ment Jézus Jeru-
zsálembe. Sok ember Kísérte Jézust és örültek Jézusnak. 
Zsidóország vezetői 

(farizeusok, írástudók, papok) 
mérgesek voltak Jézusra. Nem 
tetszett nekik, hogy az emberek 
szeretik Jézust. A vezetők 
megbeszélték, hogy Jézust 
megölik. 

Bibliai Olvasókönyv 
 

Jézus és a madarak 
 

Mikor Krisztus urunkat üldözték az üldözői, hát három ma-
dár ellene volt. A fürj azt kiabálta: 

– Itt szalad, itt szalad! 
A bagoly megint mondta: 
– Búvik, búvik. 
A galamb azt mondta: 
– Bukorba, bukorba. 
A kis pacsirta megint felszállott a magasba. Szépen 
énekelt a levegőben, hogy elterelje az üldözők figyel-
mét, s így megmenekült Krisztus urunk az üldözőktől. 

Ezért Krisztus urunk megátkozta a fürjet avval, hogy 
magasra ne tudjon szállni, csak a vetések közt szalad-
gáljon. A baglyot avval, hogy nappal mindig csak búj-
jon, s a galambot avval, hogy soha fészket ne tudjon 
rakni. 
A kis pacsirtát avval áldotta meg, hogy a madarak közt 
a legszebben énekeljen és röptében is tudjon énekelni. 

Bukovinai székely népmonda 

 
 
 

Az új Kertvárosi Mindszenty Emléktemplom építése 
lankadatlan lendülettel folytatódik! A tetőhéjazat már 
teljes egészében elkészült, a külső és belső vakolás is 
elkezdődött. Folynak a szakipari (víz- és fűtésszere-
lés) munkák. Az altemplom déli részén a burkolat ké-
szítése is hamarosan elkezdődnek. Hála a Jóisten-
nek, az építkezés olyan ütemben halad a tervezők és 
a kivitelezők lelkes munkája folytán, hogy reményeink 
szerint ez év őszén a szerkezetkész állapotban lévő 
és szerény módon berendezett templom felszentelé-
se megtörténhet. Köszönjük a Kedves Hívek eddigi 
lelkes támogatását! 
 

Templomépítő munkacsoport 

 

 

Blaskó Mária 
Virágvasárnap 

 

Jézus, mikor bevonultál 
Jeruzsálem városába, 
Örvendezve fogadott a  
Kisgyermek hozsannája. 
Mi is így szeretünk téged, 
Mi is ünnepelve várunk, 
Jöjj szívünkbe s családunkba 
Dicsőséges szent királyunk. 

 Úr Jézus, te valóban király vagy – dicsérünk téged! Királyságodnak soha nem 
lesz vége! 

Amen 

Napközben tégy jót! Ahányszor sikerül, ragassz fel fehérlapra 
egy-egy falevelet. Így is készíthetsz zöld ágat! 
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Anyakönyvi híreink 
 

Kereszteltek 
 

Mészáros Csaba, Lakatos Jázmin, Paksa Barnabás, Horváth 
Dominik, Zsoldos Bálint, Buzogány Balázs, Baffai 
Filoména, Csóbor Mátyás, Bedő Barnabás, Lillik Mátyás, 
Egyed Milán, Strucz Lilien, Jakab Jázmin, Varga Krisztián 
Milán, Tóth Lolita, Sárffy Benedek Donát, Horváth 
Dzsesszika Jázmin, Vajda Zoltán Pál, Horváth Szidónia 
Ágnes 
 

Köszöntjük a Katolikus Egyház és egyházközségünk legif-
jabb tagjait! Isten éltesse őket sokáig! 

 
Házasságkötés 
 

Horváth Sándor – Fazekas Júlia 
 

Jókívánságainkat fejezzük ki az ifjú párnak: a kölcsönös 
szeretetben szentelődjenek meg házasságukban! 

 
Halálozás 
 

Péntek Gyula (1918), Kovács Istvánné sz: Krisztánovics 
Magdolna (1924), Nagy László (1954), Szabó Ferenc 
(1942), Sándorfi Zsigmondné sz: Györke Gizella (1930), 
Kovács Károlyné sz: Horváth Elvira (1929), id. Móri Sán-
dor (1941), Végh Istvánné sz: Bedi Anna (1914), Beck 
Gyula (1917), Balázs Istvánné sz: Zsohár Margit (1918), 
Dr. Bita Sándorné sz: Dr. Bita Mária (1936), Horváth 
Kálmánné sz: Pressing Mária (1908), Lugosi Dezső 
(1935), Szabó Imre (1916), Kovács Mária (1913), Géri 
László (1960), Göncz Sándorné sz: Szabó Irma (1920), Ge-
rencsér Károlyné sz: Hardi Anna (1932), Solymosi 
Ágostonné sz: Forgács Anna (1941), Kiss Istvánné sz: 
Horváth Anna Rózsa (1932), Szabó Ferencné sz: Balogh 
Erzsébet (1949), Foltin Béla (1911), Tóth Benjamin 
(2004), Dr. Végh Ernőné sz: Sényi Margit (1927), Novák 
János (1958), Bosnyák Györgyné sz: Ribarics Anna 
(1944), Vanczák Sándor (1923), Horváth Kálmánné sz: 
Orbán Anna (1920), Klausz József (1925), Lombos Gézáné 
sz: Kucséber Anna (1928), Pete József (1933), Balogh Fe-
renc (1926), Ecker Paula (1911), Pavlovics Jánosné sz: 
Soós Magdolna Viola (1939), Fincza Kálmánné sz: Bödör 
Éva (1938), Molnár Tibor (1951), Benedek Tiborné sz: 
Megyes Mária Katalin (1931), Ambrus László (1928), 
Gazdag Tibor (1939), Borvári György (1925), Horváth 
Vilmosné sz: Dolmányos Lenke (1922), Fenes Margit 
(1920), Tóth Pál (1915), Péterfi József (1952) 
 

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik! 
 

* 
Április 8-án, nagycsütörtökön a 9 órakor kezdődő 
olajszentelési szentmise keretében a szombathelyi 
székesegyházban a megyés püspök úr diakónussá 
szenteli Horváth Gábor György jánosházi, Németh 
László körmendi és Szekeres János babosdöbrétei 
kispap növendékeket. Imádkozzunk a szentelendő-
kért! 

„Te légy az Egyház és a világ igazi reménysége!” 
címmel április 17-én, szombaton, Veszprém ad ott-
hont a X. Nyugat-Magyarországi Regionális If-
júsági Találkozónak, melyre nagy szeretettel várják 
városunk fiataljait is a szervezők. A program délelőtt 
9 órakor kezdődik a Padányi Bíró Márton Katolikus 
Gimnázium tornacsarnokában. Előadások, kiscsopor-
tos beszélgetések várják az érdeklődőket. Az ifjúsági 
nap a 16 órakor kezdődő érseki szentmisével ér véget. 

* 
Április 18-án, vasárnap 16 órakor jegyesoktatás 
indul a plébánián a nyáron házasulandók részére. 

* 
Április 24-én, szombaton 17 órakor kezdődő szentmi-
sében részesíti a bérmálás szentségében a főpásztor 
a Mindszenty Iskola nyolcadik osztályos diák-
jait a zárda kápolnájában. 

* 
Jó idő esetén május 14-én, szombaton tartjuk egy-
házközségünk gyalogos zarándoklatát. 

* 
Június 6-án, Szentháromság vasárnapján 10.30-kor, il-
letve 16.00-kor kezdődő szentmisék keretében lesz vá-
rosunkban a bérmálás. Imádkozzunk bérmálko-
zóinkért! 

* 
Június 19-én, szombaton ünnepli Dr. Konkoly István 
megyés püspökünk pappá szentelésének 50. évfordu-
lóját. A hálaadó aranymisét a szombathelyi Szé-
kesegyházban mutatja be a főpásztor. 

* 

 
 

Mel Gibson filmje, A PASSIÓ 
országos bemutatója: 2004. március 25. 

 

Ünnepi Harangszó 
A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség tájékoztatója. 

Megjelenik kéthavonként. 
Szerkeszti: Tájékoztatási Munkacsoport  

Felelős kiadó: Stróber  László 
Szerkesztőség és a kiadó címe: 

Zalaegerszeg, Balatoni u. 1. Pf.: 91.  8901  Tel.: 92/ 599-230, Fax: 599-231 
Tipográfia: Frimmel Gyula 

Szedés és szövegszerkesztés: „ -ségben az erő” 
Nyomás: 

 
Gura Nyomda Bt. 

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Telefon: 92/599-464 
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