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„Megkaptátok a Szentlelket, 
amikor hittetek?”  (ApCsel 19,2) 

 

Ízlésesen, elegánsan felöltözött fiatalok állnak sorfalat a templom 
kapuja előtt. Bérmálásra várnak. A bérmálás életünkben egyszeri és 
megismételhetetlen. Ez mindegyikünk lelkét megérinti. Elgondolko-
zunk: elég komolyan készültem, megértettem? A pillanat ünnepélyes. 

A bérmáló térdre borul az oltár előtt. Átérzi a pillanat nagyságát. A 
Szentlélek Isten száll le a hívogató könyörgés után a bérmálkozókra. 
Emberi szóra engedelmeskedik az Isten. Épp oly csodálatos, mint ami-
kor a pap szavára Jézus testévé és vérévé változik az ostya és a bor.  
„Az én nevemben.” – a közösség érte imádkozik. 
 A fiatalok versben és szavakban ígérik, hogy hitük szerint akarnak 
élni. Jó katolikus keresztények lesznek. A bérmáló szemei előtt az el-
múlt esztendők bérmálkozói vonulnak el. A hittanról és a szentmisékről 
elmaradottak, akik mindenhonnan hiányoznak. Vajon nem Szent Péter 
apostol ígérete az ő ígéretük? „Ha mindnyájan elhagynak, én akkor 
sem… Életemet is feláldozom érted.” (Mt 26,35) Ígérni és lelkesedni 
könnyű… Sokan felteszik a kérdést: miért is fontos a vasárnapi szent-
mise? Miért? Egy ősi mondás szerint: nem a keresztények tartják meg a 
vasárnapot, hanem a vasárnap tartja meg a keresztényeket. Hitükben és 
istenszeretetükben. Ha pedig a szentmisét elhagyja a hívő, lassan elhi-
degül, hite és istenszeretete elolvad. 
 A bérmálkozók az oltár elé sorakoznak. Kézfeltétel és krizmával va-
ló megkenés következik. Itt már csak egyik-másik mesés frizurával kell 
megküzdeni. Én személyesen, amikor a bérmálásra készültem, az első 
pünkösd viharos, látványos eseményeit, az apostolokban végbement 
változásokat idéztem fel magamban. Vártam a bérmálásban majd érez-
hetően történik valami. Szinte rövidnek tartottam a kézfeltételt. De hi-
szen a Szentléleknek nincs szüksége hosszabb időre és sok szóra. Ő ott 
fúj, ahol akar. 
 A bérmálásnak vége. Hazamegyünk. Letetettük az ünnepi ruhát. Mi 
változott meg életünkben? Külsőleg semmi. Ugyanolyan körülmények 
között élünk, lakunk, dolgozunk, tanulunk. A nehézségek és a kísérté-
sek is a régiek. Új erőt kapunk. Ne felejtsd el lelked ajtaját kitárni a 
Szentlélek előtt. Ő viszi végbe a változást, a te közreműködéseddel. „Ki 
farag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésőnk, hogy magun-
kat vésve, ha nincs kalapácsunk szüntelenül dúló, legfájóbb énünkbe 
befúró fúró?” (Babits Mihály: Psychoanalisis christiana) 
 

 Brenner József  
 püspöki helynök, apátplébános 
 zalaegerszegi főesperes 
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Olvasói levél: Zarándoklat Máriához 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy 
ismét elzarándokolhattunk Bucsu-
szentlászlóra, köszönteni Szűz-
anyánkat. Az idő is kedvezett e 
nemes célnak, és a társaság is kel-
lemesnek ígérkezett. 
Indulásunk után a városi forgalom 
időleges korlátozása – melyet né-
pes csapatunk okozott – volt az el-
ső esemény utunk során, míg a ter-
mészet csendjéig el nem értünk. 
Ezután a hegyek meredeksége kö-
vetkezett, s ez nem kímélte a zász-
lóhordozókat sem. Többször átél-
tük, hogy „jó itt nekünk”, hisz a 
jókedv végig elkísért minket. Na-
gyon jó érzés a csendben Isten sze-
retetével találkozni. Ahogyan át-
tündökölt a nap sárga sugara a fák 
ágai, levelei között, úgy ragyogja 
be napjainkat is a Teremtő, hol 
jobban, hol kevésbé áttörve az út-

ját álló nehézségeken. Rajtunk mú-
lik – akik ezt lentről szemléljük, 
érzékeljük –, mennyit tudunk eb-
ből elfogadni, mennyire vagyunk 
nyitottak mindehhez. Jó megnyílni 
embertársaink előtt, meghallgatni, 
megbeszélni örömeinket, bánatun-
kat. Erre is jó volt ez az alkalom. 
Szóba került politika, a mindenna-
pi élet, a hitünk kérdései, nosztal-
gia stb. Sok minden belefért (s per-
sze ki is maradt) ebbe a napba. 
Mosolyogva, „egymás kezét fog-
va” még ez a nagy árok is kicsinek 
bizonyult, amelyen ki csúszva-
mászva, ki könnyedén átküzdötte 
magát. Akár az életben, egymásra 
szorulunk, de itt nem voltunk segí-
tőkész testvérek híján. 
A hetési templom padjaiban már 
fáradt testtel, de újult, boldog szív-
vel pihentünk meg imáink közepet-

te. A remény, hogy már közel va-
gyunk utunk végcéljához erőt 
adott, bár kissé letörtünk, mikor a 
repceföldnél elfogyott a járható út. 
Régóta vágytam, hogy a kék ég 
alatt aranyló repcetengerben für-
dőzzek, de hogy ez ilyen hamar 
valóra válik, álmodni sem mertem. 
Így a sárga virágok közt haladva 
megérkeztünk a kegyhelyre. Isten 
házában lecsendesedve, megille-
tődve köszöntöttük égi édesanyán-
kat, eltelve szeretetével zengtük 
kedvenc énekeinket, többek közt: 
„Dombos Zalá”-t. 
Sajnos a nap véget ért, de a szép 
élmények (s az izomláz) még soká-
ig bennünk él, s remélhetőleg a jö-
vőben még több testvérünket vihe-
tünk magunkkal e kedves kirándu-
lásra. 

Molnár család 
 
 

ZENEI JEGYZET – Valaki rám néz 
 

„Árny és Fény között az út 
tán a végtelenbe fut… 
Egy életet egy életért, 
és mindent, mindent az Istenért.” 

 
 1996 – 2004. E két évszám egy, a keresztény könnyű-
zene mikrovilágában szokatlanul gyors sikereket hozó, fi-
gyelemreméltó zenekar pályafutását keretezi. A Testvérek 
együttes történetét – mert róluk van szó – egyaránt jelle-
mezte heves, már-már túlzó rajongás (amiről legkevésbé a 
zenészek tehettek), sok-sok méltán népdallá lett sláger, va-
lamint profinak tűnő menedzselés. A feloszlás után nem 
sokkal még nagy merészség lenne mérleget vonni, ám to-
vább nehezíti a helyzetet, hogy a volt együttes magja, a 
Gável testvérek máris új felállással és albummal jelentke-
zett, melynek címe: Valaki rám néz… 
 Az előbb említettek miatt nem könnyű a lemezzel elfo-
gulatlannak lenni. Ez egy nagyon személyes hangú, elmé-
lyült album csöndesebb számokkal és kevesebb vidámság-
gal. A minden korábbinál magasabb színvonalú szövegek 
végre költőiek, elmélkedésre hívóak, nyomukban összeáll 
bennünk a tékozló fiú története, a zene pedig nem hivalko-
dó, mégis igényes. A legnagyobb pozitívum, hogy a szer-
zők elhagyták a korábbi „5 akkord + 4 verssor” típusú 
ismételgetős dalkezdeményeket: a korongon szinte kizáró-
lag végigkomponált, szépen kikerekített dalok sorakoznak. 
A lemezt hallgatva finom hangulatok játszanak velünk, ki-
fejezetten dicsőítő jelegű dal alig akad, s nem is hiányzik. 

Mindenképp kiemelendő a nyitószám: Reményik Sándor 
„Istenarc” c. verséből zseniális, drámai erővel örvénylő dal 
született. Szép momentum továbbá az „Átölelt a hajnal” és 
a „Hófehér a táj” átélt bensőségessége, illetve előremutató 
és ötletes az „Árny és fény” formai építkezése, valamint 
virtuóz hegedű-furulya kettőse. A zárószám (Magyar té-
kozló) pedig egy érdekes kísérlet a magyar népzenei ele-
mek és a jazzes hangvétel ötvözésére. Egy régi dal, a 
„Mindig hazavársz” felmelegítése viszont a lemez mély-
pontja: a felére lassított tempóban a szám gyakorlatilag 
Gellért szenvelgő énekmutatványává silányul. Ugyanez a 
gond az egyébként jól – Pilinszky-idézettel – induló „Mi 
Atyánk” megzenésítésével is. 
 Az album egészének színvonala a korábbi munkákhoz 
képest kellemes meglepetés, és talán meglepő, amit írok, 
de igaz lehet: művészi szempontból a „váltás” – úgy tűnik 
– jót tett a két Gávelnek. Mégis, a műfaj akkor nyerne a 
legtöbbet (és ez a testvérpár igyekezetét is hitelesítené), ha 
a feloszlott együttes többi tagja sem hagyná abba a zené-
lést, és új zenekart alakítana, új dalokat írna. 

Paksa Balázs 
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Jó volt olvasni: 
 

Wass Albert 

Üzenet haza 
 
Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
 
Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökeret. 
A világ fölött őrködik a Rend 
s nem vész magja a nemes gabonának, 
de híre sem lesz egykor a csalánnak; 
az idő lemarja a gyomokat. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
 
Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt... 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
 
Üzenem a hazának, mely fölnevelt: 
ha egyenlővé teszik is a földdel, 
nemzedékek őrváltásain 
jönnek majd újra boldog építők 
és kiássák a fundamentumot 
s az erkölcs ősi, hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot. 
 
Jön ezer új Kőmíves Kelemen 
ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzakenyérrel 
és épít régi kőből új hazát. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
A fundamentum Istentől való 
és Istentől való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 

És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is barátjok leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 
 
És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, 
annak, akit a fájás űz és annak:  
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad. 
 
Maradnak az igazak és a jók.  
A tiszták és békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
 
Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgos angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az ember fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad. 
 

Az ember értékrendjére mindig hatással van környeze-
te. Gondolkodásmódunkat meghatározza neveltetésünk, 
befolyásolják életkörülményeink. Vannak olyan jellemzői 
életünknek, amelyek soha nem változhatnak, amelynek 
szilárdaknak kell lenniük. Sokszor – különösen tapasz-
taljuk ezt napjainkban – sokak szerint „kifizetődőbb” 
elvtelennek, megalkuvónak, önzőnek lenni. Élni a má-
nak, a pillanatnyi érdekeknek. 

Mi hívő keresztényekként hűségesen az Istenhez, be-
csületességre, értékteremtésre törekvő polgárokként hűsé-
gesen a földi hazához akarunk élni. Kérjük a mindenható 
Istent, hogy már itt a földön, mindannyian munkálkod-
hassunk Országának építésében. 
 

A verset olvasásra ajánlotta: 
 Bodorkós Imre 
 káplán
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KÖNYVJEGYZET 

Dávid király magánélete 
 

Manapság egyesek a történelmet azáltal próbálják 
a nagyközönség számára eladhatóvá tenni, hogy a régi 
korokból is pletykalapokba illő témákat szednek elő. 
Ezért leginkább ismert személyek magánéletéből 
igyekszenek szaftos sztorikat gyártani, miközben tel-
jesen lényegtelenné válnak igazi érdemeik. 

Ennek esett áldozatul a bibliai Dávid király alakja 
is, akinek egyes írók szintén vélt vagy valóságos, ma-
gánéleti dolgait taglalják műveikben. Az egyik 
Jonathan Kirscher tudományos köntösbe bújtatott 
munkája, a másik kettő pedig regény, amelyek Alain 
Maisset, valamint Böszörményi Gyula tollából szár-
maznak. Ezekben Dávid úgy jelenik meg, mint Jona-
tánnak vagy éppen magának Saul királynak is a szere-
tője. Hogy az utóbbit honnét veszik, arról fogalmam 
sincs, az előbbire azonban egy bibliai szöveg olvasata 
szolgáltatott alapot. Amikor ugyanis Saul fia elesik a 
filiszteusok ellen vívott csatában, Dávid a következő-
képpen siratja el: „Halálod mély gyászba borít, Jona-
tán. Szívem bánkódik miattad testvérem, Jonatán. 
Jobban szerettelek mindenkinél, igen, barátságod több 
volt nekem az asszonyok szerelménél.” (2Sám 1,25b. 
26) 

Hogy ennek a kijelentésnek igazi hátterét megért-
sük – még mielőtt elhamarkodott következtetéseket 
vonnánk le, mint a fent említett könyvek szerzői –, 
vizsgáljuk meg Dávid életét a kor összefüggésében, 
amelyben élt. A házasság, különösen a vezető réteg 
körében, akkoriban többnyire politikai és társadalmi 
szerződés volt, bizonyos célok (dinasztikus kapcsola-
tok, trónutódlás biztosítása, szövetség megerősítése) 
érdekében. Vajmi kevés köze volt a szerelemhez. Nem 
volt ritka a többnejűség sem, ahogy az Dávid esetében 
is történt. A biblia beszámol arról is, hogy első felesé-
gével Michallal, Saul lányával megromlott a viszonya 
(2Sám 20-23). A palotában az asszonyok között sem a 
királyi férj kegyeiért folyt a versengés, hanem komoly 
politikai rivalizálás alakult ki: kinek a fia követi majd 
az uralkodót a trónon, ki juthat majd hatalomhoz, mint 
anyakirályné. (Lásd: Betsabé szerepe Salamon trónra 
jutásában. /1Kir 1,11-21/) Érthető ezek után, hogy egy 
barátság kizárólagosabb lehet, és több érzelmi tartal-
mat hordozhat, mint egy ilyen házastársi kapcsolat. 
Dávid kijelentésének tehát ez a lélektani háttere, és 
semmiképp sem indokolt, hogy homoszexuális tartal-
mat adjanak neki. 

E könyvek mellett üdítő kivétel Kőszeghy Miklós-
nak, a Károli Gáspár Református Egyetem tanárának 
Dávid című könyve. Igényes és hiteles munka, ame-
lyet jó szívvel tudok ajánlani azoknak, akiket érdekel 
egy bibliai személyiség élete a pletykalapokénál ma-
gasabb szemszögből. 
 

Páter 

Olvasói levél: 

Ima 
 
Megy a Jézus a Kálváriára, fejében a töviskoronája. 
Véres rózsák verték ki a testét, megy a Jézus, viszi keresztjét. 
Most először roskad le alatta, vad pribékek keze felrángatta. 
Szeges szíjjak a húsába tépnek, borzalommal kísérik a népek. 
Szeges szíjjak csontig elevenbe, 

jön az úton Szűz Mária szembe. 
A szeméből mennyek mosolyognak, de szívében hét tőre pokolnak. 
Nézi Jézust, nézi a keresztfát, azt a véres, verejtékes arcát. 
Azt az arcot, azt az édes egyet, amely az ó testéből testedzett. 
Kis Betlehem boldog éjjelében, ő ringatta ámuló ölében. 
Ő mosott rá, főzött és dagasztott, 

ágya szélén de sokat virrasztott. 
Ruhácskáit szőtte, fonta, oldta, hej pedig már akkor is de tudta,  
Ó, hogy nézte távolodó képét, amikor elment három éve végkép. 
Nézi most is rogyadozó testtel, kis fiát a szörnyű kereszttel. 
Nézi, nézi meredező szemmel, megy a Jézus után a tenger. 
Véres úton végestelen hosszan, 

mennyi ember, férfi, gyermek, asszony. 
Véres tajték veri ki a mezsgyét, valamennyi viszi a keresztjét. 
Nem hiányzik senki sem a sorból, legelöl a tizenkét apostol. 
Utánuk a számolatlan ezrek, körbevesző végtelen keresztek. 
Ott piheg a sok úr és szegény is, édesapám, édesanyám, én is. 
Hét fájdalmas nézz ide mireánk is, 

Krisztus Anyja légy a mi anyánk is. 
Ámen. 

 
Mindegyikünk hordozza a maga keresztjét, ki könnyeb-
bet, ki nehezebbet. Kérjük a keresztet hordozó Úr Jézust, 
hogy adjon erőt hozzá.  
 
Az imát olvasásra ajánlotta: 

Horváthné Gáspár Magda 

Plébániánk közösségeinek nyári táborai: 
• Június 20-25. Mindszenty-s diákok francia-angol-

német nyelvi tábora – Szentgyörgyvölgy 
• Június 22-26. Mindszenty-s diákok hittantábora – Kő-

szeg 
• Június 28-július 3. Hittantábor – Bázakerettye 
• Június 28-július 3. Hittantábor – Csesztreg 
• Július 5-10. Imatábor – Csesztreg 
• Július 5-10. Mindszenty-s diákok természetismereti tá-

bora – Gyenesdiás 
• Július 11-17. „Esküdtek” családos tábora – 

Bázakerettye 
• Augusztus 2-6. Szent József közösség családos tábora 

– Bázakerettye 
• Augusztus eleje „Pénteki közi” tábora 
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Krisztus Európa reménye 
 

A címben jelzett mottóval rendezték meg május 22-én 
Márizellben a Népek Zarándoklatát, mely ünnepélyes lezárá-
sa volt az egy évvel ezelőtt kezdődött közép-európai katolikus 
találkozónak. Nyolc ország (Lengyelország, Csehország, Szlo-
vákia, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Ausztria 
és Magyarország) hívei vettek részt ezen a szombati nagy ta-
lálkozón. Ehhez kapcsolódóan szervezték meg a fiatalok szá-
mára a háromnapos zarándoklatot, melyen én is részt vettem. 
Röviden erről szeretnék írni. 
Szombathelyi egyházmegyéből egy autóbusszal utaztunk, lelki 
vezetőnk Rozsé atya volt (Kálinger Roland lenti káplán úr). 
Pénteken kora esti órákban érkeztünk meg Máriazellbe. Na-
gyon hideg volt, esett az eső, rövid ideig még a hó is, és fújt a 
szél, de nem vont le semmit a találkozó lelki értékéből. A meg-
nyitó a Bazilikában volt, az országok hitéletét ismerhettük meg 
tanúságtételek által. Éjszakai virrasztáson óránkénti váltásban 
az országok fiataljai tartottak imaórát. 
Szombat reggel körmenet volt a kegyszoborral a Bazilikától a 
repülőtérre. A találkozó csúcspontja a délelőtti szentmise, me-
lyet Sodano biboros úr tartott, ő képviselte a Szentatyát. Fel-
emelő érzés volt megtapasztalni a különböző anyanyelvű, 
adottságú, de lelkileg összetartozó embereket, hogy tudnak 
közösen imádkozni! 
Délután nagyon sok fakultatív program között lehetett válasz-
tani, este pedig az országok mutattak be kultúrájukból egy fe-
jezetet egy 10-15 perces műsor keretében. 
Vasárnap délelőtt a találkozó záró szentmiséjére került sor, – 
ugyanúgy, mint szombaton – most is a város repülőterén. A 
grazi egyházmegye püspöke tartotta a misét 
Sok szép lelki élménnyel gazdagodva vasárnap este érkeztünk 
haza Máriazellből. 

Szeles Miklós 
 

Egyház Európában 
 

Május közepén egy verőfényes szombati napon 12-en vet-
tünk részt plébániánkról a Nagymarosi Ifjúsági Találko-
zón, melyen az előadást Nobilis Márió atya, a székesfehér-
vári egyházmegye ifjúsági referense tartotta a címben már 
jelzett témáról. Az előadás alapjául a Szentatya tavaly ki-
adott körlevele szolgált. A keresztények Európa reménye és 
ennek alapjául az örömhír szolgál, melynek továbbadása 
nemcsak a mi személyes feladatunk, hanem az egész Egy-
házé. Legyünk a remény vektorai, vagyis mutassunk meg 
embertársainknak az üdvösség felé vezető helyes utat! 
Előadás után fakultációkra került sor, melyben a hallottak 
részletezésére, kielemzésére volt lehetőség. Ebédidőben a 
személyes beszélgetésre is mód nyílt, majd a szentségimá-
dás következett, és a szép nap zárásaként pedig a szentmi-
se. Brückner Ákos atya prédikációjában arra buzdított min-
ket, hogy legyünk a remény kapuja! 
Május hónap révén Mária köszöntőt is énekeltünk és utána 
közös éneklés zárta a találkozót. 
2004. október 2-án lesz az őszi Nagymarosi Találkozó, 
aki tud jöjjön majd el! 

Szeles Miklós 
 

In memoriam Franz König 
 

2004. március 13-ra, szombatra virradó éjjel meghalt 
Franz König osztrák bíboros. 99 éves korában, álmá-
ban érte a halál. 

Franz König Raben-
steinben született, 1905. 
augusztus 3-án. 1927. és 
1933. között a római Pápai 
Német-Magyar Kollégium 
növendéke volt, teológiai és 
biblikus tanulmányait a 
Gergely Egyetemen és a 
Pápai Biblikus Intézetben 
végezte, az iráni vallástör-
ténetre szakosodva. Mint 
visszaemlékezéseiben írta, 

ez az időszak meghatározta egész későbbi életét – in-
nen vitte magával az egyház egyetemességének tuda-
tát és John Henry Newman bíboros teológiájának sze-
retetét. 1933-ban szentelték pappá, majd 1937-től a 
franciaországi Lille egyetemén folytatta tanulmányait, 
ahol szociológiából szerzett licenciátust. 1945-től hit-
tanár lett Kremsben, majd az ószövetségi bibliatudo-
mány professzora, végül erkölcstan professzor Salz-
burgban. 1952-ben szentelték Sankt Pölten koadjutor 
püspökévé. XII. Piusz 1956-ban nevezte ki Bécs érse-
kévé, majd két évvel később Boldog XXIII. János Pá-
pa kreálta bíborossá. Ekkor sem hagyott fel tudomá-
nyos tevékenységével, számos cikket és könyvet pub-
likált. A II. Vatikáni Zsinat aktív résztvevője volt, 
majd a Nem-hívők Pápai Tanácsának elnöke lett. A 
Bécsi Érsekség vezetésétől 1985-ben, 80 esztendős 
korában vonult vissza. Azóta is aktív életet élt, mind 
Ausztriában, mind nemzetközi szinten kedvelt és 
nagyra becsült személye jelen volt az Egyház életé-
ben: szentmiséken, prédikációkon keresztül, a médiá-
ban, konferenciákon folytatta tovább tevékenységét. 
Bécs érsekeként az elhunyt bíboros eleven kapcsolatot 
ápolt a kommunista diktatúra alatt élő egyházakkal, 
köztük a magyar katolikusokkal is. Rendkívül sokat 
tett az 1956-os forradalom idején a magyar menekül-
tekért. Személyes kapcsolatban állt Mindszenty József 
bíborossal, akit a budapesti amerikai nagykövetségen 
többször meg is látogatott. A kölcsönös elismerésen és 
tiszteleten alapuló kapcsolat révén többször közvetí-
tőként lépett fel a Vatikán és a hercegprímás között, 
majd Mindszenty bíboros későbbi bécsi tartózkodása 
idején is támogatta, segítette a száműzött főpásztort. A 
magyar egyház hálás szívvel emlékezik König bíbo-
rosra, és imáival ajánlja őt a Mindenható végtelen ir-
galmába. 

Forrás: Vatikáni Rádió, Magyar Kurír 

Az Ünnepi Harangszó újsággal kapcsolatos bármi-
lyen  észrevételüket, javaslataikat elektronikus formá-
ban a harangszo@uw.hu e-mail címre juttathatják el. 
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20 éves a Házas Hétvége Mozgalom hazánkban 
 

2004. április 17-én Budapesten a SOTE aulája és 
nagyterme zsúfolásig megtelt férfiakkal és nőkkel. Ez 
sokszor előfordul azon a helyen, de akkor mi volt itt 
különleges? A mintegy 1100 fő – a 30 atyát leszámítva 
– mind párban volt, méghozzá boldog házaspárként: 
kézen fogva, csillogó szemmel nézve egymásra és a 
többiekre. Kik ezek a „fura szerzetek” ebben a mai 
rohanó világban, ahol a család, a házasság, a közösség 
egy idilli kép, de ezt megélni szinte lehetetlen? – 
kérdezik egyesek. 

Akik együtt voltunk április 17-én, mind a Házas Hét-
vége Katolikus Mozgalom magyar ünneplői határon in-
nen és túlról. 

Több mint 30 éve élt Spanyolországban egy lelkes 
cursillista pap, aki azon gondolkodott, hogy ezek a hét-
végi lelkigyakorlatok milyen sok kegyelemmel járnak, 
hány nőnek és férfinak adják meg a hit örömét, és kap-
csolják őket össze Istennel és az Ő szeretetével. Egy a 
gond, hogy külön, nemek szerint más-más lelki élmény-
ből részesednek, és más a fejlődés üteme is.   

A házaspároknak együtt kell átélniük egy hétvégét, 
és fontos az is, hogy az Istenhez fűződő kapcsolat elmé-
lyítésén túl, házaspárként kell segíteni, hogy hivatásukat 
Isten és az Egyház törvénye szerint mind jobban meg 
tudják élni. 

A Cursillo Mozgalomból merített ötletekkel és mód-
szerekkel létrehozta a Házas Hétvége Mozgalmat, ahol 
együtt vannak a párok, hisz a házasságban élő emberek 
akkor teljesítik kötelességüket, ha együtt és külön is jó 
keresztények: a házasságot szentségként megélve, a 
gyermekeket Isten ajándékának tekintve, „egy test és 
egy lélek” szerint élnek a világban, és tesznek tanúságot 
Istenről.  

A Házas Hétvége igényes utat ajánl azok számára, 
akik egymásnak időd adnak, és a másik gondolataiból, 

érzéseiből részesedni akarnak, akik szeretnék egymást 
meghallgatni és megérteni. 

Nagyon fontos, hogy a Házas Hétvégén vegyenek 
részt papok és szerzetesek, és kapcsolódjanak be a Moz-
galomba, mint lelki vezetők, éljék meg együtt a hívek-
kel, amit a Mozgalom kínál. 

Hazánkban eddig több mint 4500 fő csatlakozott a 
Mozgalomhoz, ebből 240 fő egyházmegyénkből. 

A csodálatos ünnep felelevenítette a múltat, a hazai 
indulás örömeit és gondjait, hiszen 1984-ben még más 
„rendszerben” éltünk. A lelkes osztrák pár és atya meg-
hatottan tapasztalta, hogy magvetésük beérett, és a ma-
gyar közösség felnőtt lett. A határon belüli alapozás 
után sorra indultak elkötelezett magyar házaspárok se-
gítségével a határon túli magyar területeken is a Hétvé-
gék. 

Az ünnep témája az öröm volt. Örülni, hogy Isten 
gyermekei vagyunk, hogy szerethetünk, és szeretve va-
gyunk. Örülni a házasságnak, a családnak, a közösség-
nek, s örülni annak, hogy ott ennyien ünnepelhettünk. S 
örülhetünk annak is, hogy Egyházunknak fontos a csa-
lád, s megkapjuk a megfelelő támogatást. Bizonyítja ezt 
az is, hogy a köszöntő szavakat Seregély István érsek úr 
mondta, a záró szentmisét Bíró László családreferens 
püspök és Mayer Mihály püspök úr celebrálta 30 pap-
társukkal együtt. 

A Házas Hétvége hazánkban a legnagyobb lélek-
számú Mozgalom, amelynek hivatása a házasság és a 
család. 

Várjuk közénk azokat a házaspárokat, akik jó házas-
ságukat meg akarják őrizni, újítani, s mindezt hasonló 
gondolkodású testvérek közösségében képzelik el. 
 
 Marton Lajos & Klári 

 
 

„Ez a hétvége – mint a többi alkalom is – valódi örömünnep volt. A mai zárkózott világunkban igazi megnyí-
lást, önzetlen önátadást kínál mindnyájunk számára. A házasság és az egyházi szentség megerősítését, mélyebb 
átélését a résztvevőknek, amely igazi feltöltődést jelenthet az ezt befogadóknak. Egyrészt megtanít elfogadni 
önmagunkat, ezáltal párunkat; az igazi párbeszédre, mely nélkül nincs örömteli kapcsolat; másrészt segít az 
evangélium megértésében, élőbbé (vagy élővé) tételében. Közelebb viszi az egyházi személyeket és a híveket, s 
így mint igazi nagycsalád találkozhatunk e szeretetközösségben, ahonnan nem lehet üres kézzel, üres szívvel tá-
vozni.” (Molnár Lajos & Erika) 
 

„Az emberek általában örömmel készülődnek vagy szívesen emlékeznek vissza 20. születésnapjukra. Komoly 
élettapasztalat és sok-sok erő, terv feszül(t) a lelkében, hát még a testében! Férjemmel mi is meghívást kaptunk 
a Házas Hétvége mozgalom Magyarországra születésének 20. évfordulójára. 1100 jólelkű ember tett tanúságot 
házasságáról, papi és szerzetesi hivatásáról az örömök jegyében. Figyelem, fegyelem, sok mosoly, önfeledt ne-
vetés, komolyság és meghatottság jellemezte az ünnepet. (Láttak már ilyet egy valóságshowban?) Számunkra 
felejthetetlen élmény volt. Köszönettel tartozunk azoknak, akik 20 éve dolgoznak ez ügyért. És még sok boldog 
születésnapot kívánunk, hogy egyházközösségünk minél több házaspárja fedezhesse fel e kincset.” 
(Tompa Mihály & Viola) 



XI. évfolyam 3. szám        7 
 

Húsz éves a Magyar Házas Hétvége 
Katolikus Lelkiségi Mozgalom 

 

Az első Házas Hétvége 
rendezvény 1983-ban volt 
Magyarországon, egy az ak-
kori NDK-ból érkezett pap 

és egy NDK-ban élő házaspár tartotta, német nyelven 
négy magyar házaspár részére. Ezután 1984-ben tar-
tották az első olyan hétvégét, amelyet osztrák team 
vezetett, de magyar tolmácsolással. Ezen a hétvégén 
hét magyar házaspár vett részt, és tulajdonképpen et-
től az időponttól számítható a magyar házas hétvége 
közösség megalakulása. 

A Házas Hétvége lelkiségi mozgalomnak jelenleg 
mintegy 4500 házaspár és körülbelül 400 pap (szerze-
tes) tagja van. A mozgalom a Kárpát-medence összes 
magyarlakta területére kiterjed. Évente mintegy 100-
140 nagyobb rendezvényt (regionális találkozókat, 
hétvégi lelki napokat, továbbképzéseket, vezetőkép-
zéseket) tartanak, a kisebb csoportok havonta rendsze-
resen találkoznak. 

A Házas Hétvége során pozitív és személyes ta-
pasztalatok által a résztvevő házaspároknak lehetősé-
gük van egy szeretetteljes kommunikációs technika 
elsajátítására. A Szentlélek segítségével mélyen bele-
pillanthatnak saját kapcsolatukba, megoszthatják 
egymással – kettesben – érzéseiket, álmaikat, vágyai-
kat és reményeiket. A hangsúly a Hétvégén a férj és 
feleség közötti kommunikáción van. A Hétvége gon-
doskodó környezete védi a párokat minden zavaró fe-
szültségforrástól és mindennapi stressztől. A Házas 
Hétvége olyan útnak a kezdete, mely a házasság meg-
újulásához vezet. Olyan értékes idő, amelyben a há-
zaspárok együttlétük során, kölcsönösen gazdagíthat-
ják egymást, és teljesen a kapcsolatukra koncentrál-
hatnak. Minden házasság megérdemel ennyi figyel-
met, törődést, gondoskodást. A mozgalom tagjai 
örömmel vállalják és hirdetik, hogy ma is van lehető-
sége minden házaspárnak arra, hogy egy életen át hű-
ségben és harmóniában éljen. 

 
 

SZENTSÉGEK 
 

A ságodi iskolakápolna oldalsó falán található ez a mély értelmű, 
kifejező kép, amely egyszerű és ugyanakkor egyértelmű tanítást ad a 
szentségekről. Az elmúlt hét Harangszó hasábjain külön-külön is-
merkedhettünk velük. A keresztény életbe való beavatás szentségei: a 
keresztség, bérmálás és az Eukarisztia (Oltáriszentség). A hét szent-
ség közül három eltörölhetetlen, örök jegyet hagy lelkünkben, ezért 
csak egyszer szabad felvenni, ezek a keresztség, bérmálás, és az egy-
házi rend szentsége. Biztos mindegyikünknek még a fülében cseng a 
diákkorban megtanult fogalom: „A szentségek látható jelei a kegye-
lemnek, amely által az isteni életben részesülünk.” A középpontban 
maga Jézus Krisztus áll, aki ma is jelen van az Egyházban. Amit taní-
tott, az fönnmaradt a Szentírásban és a Szenthagyományban, tettei 
pedig a szentségekben. A szentségekben magával Jézussal találko-
zunk, aki életünk fontos állomásainál mellettünk áll, felkínálja segítségét, hogy mi önkéntesen és tudatosan élhes-

sünk vele. A Jó Isten felajánlja kegyelmét, az ember pe-
dig szabad akaratával válaszol a kegyelem elfogadásá-
val, illetve el nem fogadásával. Az elutasítás is egyfajta 
válasza az embernek Isten szeretetére. Ő nem ettől teszi 
függővé, hogy szeressen minket. Isten maga a Szeretet. 

A szentségek megerősítik és kifejezik a hitet, dicsőí-
tik Istent, megszentelik az embert és építik az Egyházat. 
Éljünk velük! Erősödjünk, dicsőítsünk, hogy megszente-
lődjünk és építhessünk! 

Várhelyi Tamás 
káplán 

 

Örömmel értesültünk a hírről, 
és tudatjuk olvasóinkkal, hogy 

Zalaegerszeg Város Közgyűlése 

Sipos Józsefnek 

osztályvezető főorvosnak, 
egyházközségünk tagjának 

„Pro Urbe Zalaegerszeg” 
díjat adományozott. 



8  XI. évfolyam 3. szám 
 

Fiatalok a CSALÁD értékeiért kerekeznek 
 

Éppen tíz éve annak, 
hogy az Egyesült Nemze-
tek Szervezete (ENSZ) a 

család évének nyilvánította 1994-et. Ezt a 10 éves év-
fordulót ünnepeljük most. Ifjúsági világszervezetként, 
a World Youth Alliance és tagjai szembe akarnak néz-
ni a kihívással: a család a társadalom alapegysége és a 
felelősség továbbadója egy változó világban. Ennek a 
felismerésnek a jegyében teszik meg jelképes és fi-
gyelemfelhívó útjukat Európa fővárosába, Brüsszelbe 
a kontinens négy sarkából, Portugáliából, Romániá-
ból, Írországból és Litvániából indulva kerékpáron és 
gyalog, és egy, a család alapvető jelentőségét hangsú-
lyozó chartát visznek Brüsszelbe. 

A charta rámutat: „Meggyőződésünk, hogy a csa-
lád a legmélyebb emberség iskolája; itt sajátíthatják 
el a családtagok legjobban, hogy mit is jelent ember-
nek lenni. Az emberi család minden egyes tagja – a 
fogantatástól egészen a természetes halálig – itt ta-
pasztalja meg a feltétel nélküli, kitartó szeretet aján-
dékát. Ezért aztán valamennyi ember a család gondos 
tanító munkája révén ismeri meg, mit jelent felelőssé-
get vállalni, elköteleződni, megosztani és szeretni. A 
családon belül értik meg elsőként a gyermekek, a ma-
guk belső, lényeges, sérthetetlen emberi méltóságukat. 
Az egyenlő méltósággal rendelkező apa és anya – az 
egymást kölcsönösen kiegészítő szerepük segítségével 
– megmutatják gyermekeiknek, hogy az emberi sze-
mély szabadsága legteljesebb és legigazabb módon az 
önajándékozásban nyilvánul meg. A családon belül 
szabadon adott és kapott szeretet egy olyan transz-
cendens szeretet képe, amely lehetővé teszi minden 
emberi lény megvalósulását és kiteljesedését. 

A család tartja fenn a társadalmat, hiszen ez ad 
életet a következő generációnak. A család kiváltsága 
továbbá a szabad és felelősségteljes állampolgárok 
formálása, ezen keresztül pedig a demokrácia biztosí-
tása. A társadalom alapvető egységeként a család ga-
rantálja a civilizáció és a kultúra fennmaradását. Lé-
nyeges feladatként vállalja magára a másokkal való 

törődést, különös tekintettel a gyengékre és a sebezhe-
tő emberekre. 

A család évéről való örömteli megemlékezés al-
kalmából meghívunk minden embert, hogy velünk kö-
zösséget vállalva csatlakozzon hozzánk, és keresse a 
módját, hogyan erősíthetné saját családját; kérjük az 
üzleti szféra, a művészetek és a média képviselőit, 
hogy családbarát közeg kialakításával segítsék törek-
véseinket; és kérjük a nemzeti, regionális és nemzet-
közi politikusokat, hogy hallgassák meg felhívásunkat, 
és egy családbarát társadalom kereteinek felállításá-
val válaszoljanak.” 

A kerékpártúra több mint 30 európai ország fiatal-
jait és nemzetközi vendégeit fogja össze. A főesemé-
nyekre Brüsszelben kerül sor 2004. szeptember 10-
én és 11-én. Mi, számos ország és kultúra fiataljaival, 
állampolgáraival együtt, hiszünk ebben az üzenetben 
és szeretnénk elősegíteni és bátorítani a cselekvést 
minden szinten, s magunkat a remény hordozóivá ten-
ni a mai és az eljövendő generációk számára.  

A Europe4Family erősíteni fogja Európa fiataljai 
között az együttműködést, akik a következő útvonala-
kon tartanak Brüsszelbe: 

• Erdélyből (Marosvásárhely) Budapest, Pozsony, 
Bécs, Linz és Bonn érintésével, 

• Vilniusból Varsó, Berlin, Hannover és Köln érinté-
sével, 

• Dublinból Belfast, Glasgow, Liverpool, London, 
Dower és Ostende érintésével, valamint 

• Cabo da Rocatól Lisszabon, Madrid, Valencia, 
Barcelona, Toulouse, Nantes és Párizs érintésével.  

A túra első útvonala július 30-án indul. Az útvonala-
kon változatos ifjúsági programok kerülnek megren-
dezésre. A részletes program és további információk 
megtalálhatóak a http://www.europe4family.net we-
boldalon. 

Várhelyi Tamás 
káplán 

 

Miközben a nem kormányzati szervek egymás után távoznak Irakból újabb túszejtéstől félve, a Karitász fo-
kozza tevékenységét, hogy a polgári lakosság segítségére siessen. Az intézmény 300 önkéntessel műkö-
dik, akik élelmiszert és gyógyszereket osztanak szét (különösen anyák és gyermekek számára), illetve ivó-
vízzel látják el a lakosságot. A Karitász-önkéntesek 14 központot tartanak fenn Irakban, ebből négyet Bag-
dadban, egyet-egyet pedig Básztra és Nasszíria városokban. A Karitász-központok gyógyszerraktárként is 
működnek, amelyek a közkórházakat, a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold szervezeteit segítik. Irak katoli-

kus püspökei, az apostoli nuncius segítségével kórház építését kezdeményezték a nemzetközi segélyszer-
vezetek közreműködésével. 
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HITTANÓRA AZ ISKOLÁBAN 
Bérmálás után 

 

Nem csupán átmeneti tevékenységről van szó, hanem 
egy egész életen át tartó folyamatról, amelybe bár-
mely életkorban be lehet kapcsolódni. 
 

Nyolc alkalommal igyekeztem bemutatni az általános is-
kolában kialakult lehetőségek szerint, hogyan készülnek a 
gyermekek a felnőtt keresztény életre. Mit tanítunk, ho-
gyan próbálunk krisztusi életre nevelni folyamatosan, el-
ső osztálytól nyolcadikig. 
Az iskolai hitoktatás a 8-dik osztályban befejeződik. A 
bérmálásra készülőket már úgy próbáljuk meg irányítani, 
hogy találják meg helyüket és feladatukat az egyházban 
és egyházközösségükben. Nyolc évi munkánkat a bérmá-
lásban megkapott kegyelemre bízzuk. De vajon mi törté-
nik ezután? 
A középiskolai osztályokban már nincs igény az iskolai 
hitoktatásra. Plébániánkon pedig egyre kevesebb azoknak 
a középiskolásoknak a száma, akik szeretnének továbbra 
is egy keresztény kisközösségben együtt készülni a nagy-
korú keresztény életre. 
A hitoktatásban nem beszélünk eredményekről és ered-
ménytelenségről, de szomorú tudomásul venni, hogy a 
gyermekek számára a bérmálással befejeződött valami. 

Valami, ami talán jó volt, hasznos és érdekes. Úgy gon-
dolják célba érkeztek, mert bérmálkozhattak. Néhányan 
vannak csak, akik nem így gondolják. 
Nagy örömet szerez, ha a vasárnapi szentmisén látom, 
hogy a volt tanítványaim közül vannak, akik rendszeresen 
áldoznak, gyónnak. De nagyon kevesen. Mégis azt gon-
dolom, nem szabad elcsüggedni és nem lehet remény-
vesztettnek lenni! Kell mindig újra kezdeni, próbálni 
másképpen és sokat imádkozni! 
Most, amikor ismét bérmálásra készülünk, még buzgób-
ban imádkozzunk az ifjúságért! Kérjük a Szentlélek segít-
ségét! 
 

Szentlélek, jöjj, gyújtsd lángra szívünket! 
Te annak az Egyháznak Lelke vagy, akinek éltünket kö-
szönhetjük, aki anyai szeretettel nevel bennünket. Segíts, 
hogy ezt a nevelést minél több gyermeknek biztosíthas-
suk! Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük a gyerme-
kek szeretet-igényét, amelyet egyedül Te tölthetsz be. Ne 
engedd, hogy bármi a Te helyedbe lépjen életükben!  
Jöjj, gyújtsd lángra szívünket! 
 Nátrán Józsefné 
 hitoktató 

 
 

 A hónap szentje: 

Szent László király  

 
„Üdvözlégy kegyelmes Szent László király! 
Magyarországnak édes oltalma, 
Szent királyok közt drágalátos gyöngy, 
Csillagok között fényességes csillag!” 
 
Így énekli meg Szent László személyét a magyar nép-
ének. A nép számos erény birtokosaként őrzi emlékét. 
Az a kor, amikor trónra lépett, tele volt nyugtalansággal, 
külső és belső viszállyal. 
László egy magyar fiaként és egy lengyel király unokája-
ként született, édesapja I. Béla, édesanyja Richéza len-
gyel királylány volt. 1077-ben került a magyar trónra és 
uralkodott azzal a vitézséggel, amelyet édesapjától örö-
költ és azzal vallásos lelkülettel, amelyet édesanyjától 
kapott. 
Szent István halála után belháborúk dúltak, és ellensé-
ges betörésektől, pogány lázadóktól szenvedett az or-

szág. Szent László minden téren rendet teremtett. Leg-
nagyobb tette mégis az volt, hogy a pogány magyarsá-
got végleg megnyerte a kereszténységnek.  
Több új templomot és kolostort is építtetett. Új és szigo-
rú, de igazságos törvényeket, rendelkezéseket hozott. 
Egész élete, eljárásai, intézkedései a szentség jegyét vi-
selik magukon. 
Sík Sándor így írt róla: „Szinte állandóan a tenyerén 
hordja, kardja élén hordja életét. Minden pillanatban kész 
odadobni azt Egyháznak, hazának, egyeseknek – 
mindennek és mindenkinek, akiben, amiben azt a két 
szentséget látja testet ölteni, amelyért élt. A magyar 
ügyet és Isten ügyét.” 
 

A QUO VADIS ifjúsági közösségből: 
 Tóth Ildikó

 

„Vigyétek el a világba ezt a keresztet mint Jézus Krisztus szeretetének jelét az emberiség iránt, és hirdes-
sétek mindenkinek, hogy csak a meghalt és feltámadt Krisztus a mi üdvösségünk és megváltásunk!” – e 
szavak kíséretében 1984. április 22-én, 20 esztendővel ezelőtt bízta a Szentatya a fiatalokra Krisztus Ke-

resztjét, amely azóta bejárta az egész világot. 
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Filmjegyzet 

MEL GIBSON: PASSIÓ 
 

Amerikában hamvazószerdán, 
itt nálunk, Magyarországon márci-
us 25-én mutatták be Mel Gibson 
filmjét, a Passiót. Rengetegen tó-
dultak a mozikba itthon és világ-
szerte. Az elkötelezett katolikus 
Gibson célja megvalósulni látszik: 
a film, amiben Krisztus szenved, 
hogy megváltsa a világot, milliókat 
vonz. 

A Passió Jézus utolsó tizenkét 
óráját mutatja be: miként ostoroz-
zák meg, rakják fejére a töviskoro-
nát, viszi a keresztet és feszítik 
meg. A film végén néhány kép je-
leníti meg Krisztus feltámadását. 

Gibson tizenkét évig érlelte 
magában a film gondolatát. Ko-
moly kutatómunkába kezdett, bib-
liaszakértők százaival beszélt, mie-
lőtt ötletét vászonra vitte volna. 
Célja nem volt más, mint a passió 
gyötrelmének bemutatása, annak 
minden emberi rezdülésével, gyak-
ran felzaklató realizmussal. 

A forgatásnak mindössze két 
helyszíne volt, mindkettő Olaszor-
szágban. Jeruzsálem épületeit 
egyetlen hatalmas díszletben épí-
tették fel Róma mellett. A Passió 
egyik érdekessége, hogy végig a 
Jézus korában használt arámi nyel-

ven beszélnek, illetve a rómaiakat 
megjelenítő szereplők latinul. 

Mel Gibson alkotását sokan tá-
madják. A leghangosabb az anti-
szemitizmus vádja. Gibson így nyi-
latkozott: „Nem akarok bántani 
egyetlen zsidót sem. Szeretem őket 
és imádkozom értük.”  

A film a támadások ellenére 
(vagy azoknak köszönhetően) na-
gyon sikeres. Bár néhány ország-
ban betiltották (például Belgium-
ban és Németországban), világ-
szerte órákig álltak sorba az embe-
rek a pénztár előtt a bemutató nap-
ján. 

Béres Zsófia 8.b 
 
 

Március 29-én hétfőn a Mindszenty iskola gimnazistái és pedagógusai közösen tekintették meg Mel Gibson Passió 
című filmjét. Néhány nappal később a gyerekek egy beszélgetésen fejthették ki véleményüket, élményeiket. 

A foglalkozást Bodorkós Imre atya vezette. 

Az alábbiakban néhány fő gondolatot szeretnénk felidézni. 
 

− Miért nem ábrázolják az 
ostornyomokat a kifeszített 
Krisztuson például a mi ká-
polnánkban? 
− Jézus ábrázolása kortól, a kép-
zőművészeti stílustól függ elsősor-
ban. Nem minden művész számára 
cél, hogy naturalista módon faragja 
vagy fesse meg Jézus testét. Volt, 
aki miseruhában, királyi koronával 
a fején ábrázolta a kereszten. Van, 
ahol a festményen egy török, tur-
bános hadvezér látható római kato-
na helyett, amint Jézusra mutat. 
Egy másik képen pestises tünetek-
kel látták el a testet. A művész 
minden korban, minden körülmé-
nyek között azt akarta kifejezni, 
hogy az emberiség minden szenve-
dését magára veszi Jézus. 
− Történelmileg mennyire 
hiteles a film? 
− Célja volt ugyan a hitelesség, de 
néhány apróságban felfedezhető 
egy-két pontatlanság. Az ujjnyi 
vastag, tompa szögeket például 

nem Jézus tenyerén ütötték át – hi-
szen azok a vékony csontok nem 
bírták volna el a testét – hanem a 
csuklójánál, a két alkarcsont között. 
A keresztúton sem az egész keresz-
tet kellett cipelnie, hanem csak a 
keresztgerendát. Ezt a korabeli ró-
mai kivégzésekről szóló feljegyzé-
sekből sejthetjük. Ez is éppen elég 
nagy feladat volt neki, hiszen a két 
karját oldalra kikötve az ember na-
gyon könnyen elveszíti az egyensú-
lyát, ha pedig elesik, nem tompít-
hatja az ütést a kezével, tehát arccal 
előre a porba zuhan. Van egy olyan 
feltételezés is, hogy a töviskoronát 
nem fás cserje ágaiból fonták, ha-
nem kiszáradt pálmalevelekből, 
melyek rendkívül élesek. Eszerint 
még az is lehetséges, hogy a virág-
vasárnapon eldobált pálmalevele-
ket használták ilyen célra a római 
katonák. 
− Mit jelképezett a Jézus 
ostorozásakor karjában torz 
gyermeket hordozó Sátán 
képe? 

− Számomra az értékek megtagadását. 
A gyermek a születést, az életet, Isten 
ajándékát jelképezi. De torzan, a Sátán 
kezében mindezek semmibevételét. 
Mintha a Sátán kigúnyolná a kisded Jé-
zust tartó Máriát. 
− A filmben Mária alakja is na-
gyon elgondolkodtató. Ő leg-
alább annyira szenvedett, mint 
Jézus, sőt, talán jobban is, mert 
amíg Jézust isteni jellemvonásai 
segítették, addig Máriának min-
dent egészen emberként kellett 
átélnie, elviselnie. 
− Igen, Mária amolyan „társ-megváltó”.  
− Nagyon sokan vádolták anti-
szemitizmussal a filmet. Ön sze-
rint joggal? 
− Nem. Cirenei Simon pozitív alakja 
például nagyon hangsúlyozott, s megér-
teti velünk, hogy a zsidók között akkor 
is, most is, mint minden más nép eseté-
ben, voltak és vannak hősök és 
antihősök. 
 

Lejegyezte: Lepold Andrea 
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Európa Reménye Jézus Krisztus keresztje. A Kereszt az irántunk, em-
berek iránt kiengesztelődő, a szenvedést, a halált legyőző isteni Szeretet 
jele. A testvériség ígérete minden embernek és népnek. Isteni erőforrás 
az egész teremtés kezdődő megújulása számára. Ezért bocsánatot kell 
kérnünk mindenkitől, akivel szemben jogtalanságot követtünk el vagy 
akinek kárt okoztunk. Ugyanakkor keresztény kötelességünk megbo-
csátani, ha bocsánatot kérnek tőlünk. Csak így érhetjük el az igazságos-
ságban az emberek és a népek közötti tartós kiengesztelődést és a békét.  
Testvérek! Tekintsünk előre! Nekünk keresztényeknek nemcsak múl-
tunk, de mindenek előtt jövőnk is van. Erről a közös jövőről szól a Kö-
zép-európai Katolikus Találkozó. Zarándokutunkon különösen is bí-
zunk Máriában, Ő köti össze népeinket, Őt köszöntjük Máriazellben. 
Az Ő közbenjárása segítsen minket, hogy a Remény tanúi legyünk. Ezt 
a Reményt Krisztusnak köszönhetjük, és ez vezethet el bennünket Eu-

rópa igazi egységéhez 
Egy budapesti fiatalokból álló közösséget a Közép-európai Katolikus Találkozó arra ihletett, hogy megajándékozzon min-
denkit a tőlük telhetően. Sok munkával és még több szeretettel elkészítettek egy rövid, velős albumot. Mert így általuk 
„nyilvánosságra jutnak sok szív gondolatai” (Lk 2,35b), és épül a szeretet civilizációja. Az album fő dala – Európa Remé-
nye című – nem befejezett szerzemény. Kérdéseket, gondolatokat vet fel; egyszerre mutatja be a helyes utat mint megoldást, 
és várja a válaszunkat. Az egyes versszakok a kontinens múltját, jelenét és lehetséges jövőjét vázolják fel röviden. 
Ez utóbbi lehetőség a Ti kezetekben van. A dalt nem lehet befejezni, csak továbbírni – a saját életetekkel. 
 
Igen nagy a kísértés arra, hogy a tömegektől, valamilyen meghatározatlan, nagyobb csoporttól várjuk a kezdeményezést, 
mondván: ha mindenki megy, majd én is csatlakozom. Pedig Jézus nekem, az egyes embernek ajándékozza meghívását: 
„Kövess engem!” Hogy Európa visszatérjen keresztény gyökereihez, újra rátaláljon Krisztusra, azt magamon kell elkezde-
nem. 
Templomunk Ifjúsági kórusa átérezte ezt a szándékot, megtanulta és 
énekli is a diákmisén ezt a dalt. 
Hallgassuk meg, hagyjuk hatni, majd énekeljük közösen. Lehet, hogy 
egy egyszerű hétköznapon azt vesszük észre, hogy a déli rémhírek 
sulykolt kulcsszavai helyett a refrén jár a fejünkben. Akkor már imád-
ságként!  
Az ajándék így eléri célját. 
 T. Viola 
 
 
A Népek Evangelizálási Kongregációja arról adott hírt a vértanú misszionáriusok ima- és böjtnapja (március 24.) alkalmá-
ból, hogy az elmúlt év során 35 misszionáriust gyilkoltak le. Az erőszakos halált halt 35 misszionárius között van püspök, 
pap, szerzetes, szerzetesnő és laikus, világi. Az áldozatok többsége Afrikában, főként Szudánban, Ugandában és Kongóban 
halt meg. Amint Crescenzio Sepe bíboros, a Kongregáció prefektusa mondta: „a vértanúk nem saját személyük felmagaszta-
lására, nem fanatizmusból keresték a halált, mert Isten nem ezt kéri tőlük, de missziós hivatásukkal összhangban nem zárták 
ki annak lehetőségét. A misszionáriusok az evangéliumi szeretet és szolgálat tanúságtevői, ezért tetteikkel mindig az életet, 
nem pedig a halált szolgálják. A meggyilkolt hithirdetők emléke Jézus kínszenvedését és halálát jeleníti meg, ám mindig úgy, 
hogy közben várjuk az Ő dicsőséges feltámadását és uralmának eljöttét a szeretet, igazságosság és béke jegyében.” 

 
 
2003-ban II. János Pál pápa több mint 6 millió 
dollárt fordított karitatív célokra. A Szentatya 
a fenti összeget, a hívek, plébániák, szerzetesi 
intézmények által összegyűjtött adományokat 
a Szahel-övezetben terjedő szárazság leküzdé-
sére, a természeti katasztrófák, háborúk által 
sújtott területek megsegítésére, illetve a latin-
amerikai bennszülött lakosság helyzetének ja-
vítására fordította. A Szentatya háláját fejezte 
ki az adományozóknak, hogy testvérként tud-
juk támogatni a nehéz sorban élőket.

Hogyan olvasol? Most kipróbálhatod! 
 
Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt 
nem szimát melyin serenrodbn vnanak a 
bteuk egy szbóan, az etegyeln ftonos 
dloog, hogy az elso és az ultosó bteuk a 
hölyeükn lneegyek. A tböbi bteu lheet 
tljees össze-vabisszásagn, mgiés 
perbléma nlkéül oalvsahtó a szveög. 
Eennk oka, hogy nem ovalusnk ls 
mniedn bteut mgaát, hneam a szót 
eszgébéen. 

Ezt a szöveget már könnyebb elolvasni? 
 
Az óvdobáan a msee végén az óvó nnéi 
fetleszi a kédrsét:  
− Gyekerek tesztett a msee?  
− Mirét, Kati nnéi? Te nem haltltoad?  

Humor: A hatásos módszer! 
 
Papok beszélgetnek egymás között arról, mit lehetne kezdeni a temp-
lom padlásán lakó, sok bosszúságot okozó galambokkal. Az első így 
szól: 
− Én felmentem légpuskával, és addig lövöldöztem rájuk, amíg el 

nem mentek. De amint elmúlt a veszély, visszajött az összes. 
− Én kifüstöltem őket – mondja a második –, de ahogy eloszlott a 

füst, visszajöttek. 
Mire a harmadik:  
− Én megtaláltam a megoldást. Megfogtam őket, megkeresztel-

tem, megbérmáltam; azóta nem láttam egyiket sem. 
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Anyakönyvi híreink 
Kereszteltek 
 

Andor Alíz, Kovács Anna és Balázs, Bajnóczi Sára, Ferencz 
Eszter, Mozsdényi Dániel, Petőházi Anna, Berke Dorina Bian-
ka, Németh Gergő, Németh Balázs, Köcse Enikő, Ökrös Máté, 
Gódor Adrián, Filó Benedek, Szabó Lilla, Pónácz Kármen, Im-
re Jusztin, Istiván Milán, Gányó Zoltán, Kalmár Gergő, Köcse 
Bálint, Szaknyéri Dávid Csaba, Doszpoth Dávid, Gecseg Ben-
ce, Dankó Orsolya, Belléncz Anna, Mórocz Károly Zoltán, 
Gróf András, Jóna Bence, Hajdu Mirella, Sipos Erik, Sipos Pat-
rik, Uj-Bera Mátyás, Beke Veronika, Tóth Blanka, Zsidó Pat-
rik, Horváth Katrin Renáta 
 

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

 

Házasságkötés 
 

Horváth József Róbert – Somogyi Katalin, Asbóth Attila – 
Hadnagy Ágnes, Németh Róbert – Domján Anita, Gaál János – 
Keglovics Annamária, Németh Csaba – Garai Gabriella, Ha-
rangozó Ákos – Kulcsár Andrea, Kovács Péter – Kovács Anita, 
Pergel Balázs – Németh Ágnes, Kovács Gyula – Tóth Berna-
dett, Takács Sándor – Patonai Nikoletta 
 

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

 

Halálozás 
 

Dr. Kaszab Mihályné sz: Medve Éva Mária (1924), Horváth 
József (1947), Csuka Jánosné sz: Németh Mária Valéria 
(1944), Vidák Béla (1935), Goór Béla (1928), Stekli Anna 
(1925),Gőzső Lajos (1948), Kovács Jánosné sz: Molnár Juli-
anna (1915), Gerencsér Ferencné sz: Petrevics Margit (1915), 
Bezlay Tibor (1951), Dormán Lajos (1928), Sabján József 
(1921), Havasi Jenőné sz: Ládonyi Mária (1919), Oláh 
Józsefné sz: Németh Magdolna (1952), Péntek Gyuláné sz: 
Bartha Irén (1926), Németh Jenőné sz: Köcse Mária (1922), 
Látrányi Lajos Antal (1952), Cselesznyik Ferenc (1928), Bódi 
Györgyné sz: Kozári Anna (1921), Tüke Zoltán (1971), Lukács 
István (1921), Fitos József (1928) 
 

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik! 
 

* 
• Június 6-án, Szentháromság vasárnapján 1030-kor, illetve 

1600-kor kezdődő szentmisék keretében lesz városunkban 
a bérmálás. Imádkozzunk bérmálkozóinkért! 

• Június 19-én, szombaton ünnepli Dr. Konkoly István 
megyés püspökünk pappá szentelésének 50. évfordulóját. 
A hálaadó aranymisét a szombathelyi Székesegyházban 
1000-kor mutatja be a főpásztor. 

• Június 19-én szombaton 1800-kor a Katolikus Kultúrház-
ban (Petőfi u. 26.) tart versekkel fűszerezett előadóestet 
Bak Zoltán gitárművész. 

• Június 19-én, szombaton, Budapesten „Ez az a nap!” 
keresztény rendezvény lesz. Gyülekezés az Oktogonnál 
16 órától, majd 17 órától indul a zenés, dicsőítő felvonu-
lás Jézusért a Hősök terére, ahol ima lesz a magyar nem-
zetért, valamint gospel koncertek várják az érdeklődőket. 

• Június 18-20. között „Nyisd fel szemedet és láss!” cím-
mel orvosok, gyógyszerészek, betegágy mellett dolgozók 
számára lelkigyakorlat lesz Gáspár István atya, dr. 
Laczkó Zsuzsa és dr. Egri László vezetésével a 
máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban. 
Bővebb információ: 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapuci-
nusok tere 3. Tel: 28/420-176. 

• Június 20-án a délelőtt 9 órai szentmisében lesz a tanév-
végi hálaadás, a Te Deum. Megköszönjük a Jó Istennek 
az elmúlt tanév eredményeit, sikereit, s kérjük, hogy az Ő 
áldása és gondviselő szeretete kísérje a diákokat a nyári 
szünetben is. A közös hálaadásra várjuk a diákokat, szüle-
iket és a tanárokat egyaránt. 

• Június 20-án 16 órakor lesz a Mindszenty Iskola tanév-
záró Te Deum szentmiséje a plébániatemplomban. 

• Június 27-én 18 órakor a ferences templomban Varga 
Imre nyugalmazott kanonok, a templom egykori káplánja 
(1959-62) aranymisét celebrál. 

• Július és augusztus hónapban a nyári szabadságolások 
miatt nem lesz szerdánként szentmise a kórház szívsebé-
szeti előadójában. Az utolsó június 30-án, az első pedig 
szeptember 1-én 1630-kor lesz. 

• Július 2-12. között hatodik alkalommal indul ikonfestő 
tanfolyam kezdőknek a szombathelyi Premontrei Gimná-
ziumban. Az ikonfestést M. Dancs Jeanette tanítja, a tan-
folyam lelki vezetője Gábor Bálint József O.Praem. Az ősi 
tojástempera technika bemutatása mellett az ikonfestés 
történetével, teológiai és liturgikus hátterével is megis-
merkedhetnek a résztvevők, valamint különféle előadások, 
hárfahangverseny is várja az érdeklődőket. Részletes in-
formáció és jelentkezés: Murai Gábor (tel: 30/520-9445, 
e-mail: gabor@bdtf.hu). 

• Július 28-31. között rendezik meg Arlón az Országos 
Katolikus Egyetemisták Találkozóját (OKET). Jelent-
kezés: 6720 Szeged, Dóm tér 15., tel: 62/426-082, e-mail: 
kefe@theol.u-szeged.hu 

• Július 30-augusztus 1. között lesz a IX. Ladik fesztivál 
(Keresztény könnyűzenei fesztivál) Apostágon. A részvé-
tel ingyenes. Információ: 6088 Apostag, Hunyadi u. 2. 
Tel: 78/428-431, internet: www.ladik.hu 

• Augusztus 14-20. között rendezik meg a X. Ifjúsági 
Gyalogos Zarándoklatot Esztergomból 
Mátraverebély-Szentkútra. A zarándoklat jelmondata: 
„Az Egyház az Eucharisztiából él”. Jelentkezés és bővebb 
tudnivalók: P. Varga Kapisztrán (3170 Szécseny, Haynald 
L. út 9. Tel: 32/370-076). 

 

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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