


Ez a Szeretet Lelke minden emberben akar munkál-
kodni. Õ ad erõt az örök élet útjához. Megtisztítva a
bûnöktõl, megszentel és újra Isten gyermekévé tesz.
Szeretõ munkájának eredménye rögtön meglátszott az
elsõ jeruzsálemi keresztény közösség életében, hisz
„egy szív, egy lélek“ voltak. Nem csoda, hogy az a
közösség „betelt a Szentlélek vigasztalásával“.

Szent Pál apostol buzdítása, kívánsága nekünk is
szól: „Teljetek be Szentlélekkel“ (Efezusi levél).
Ugyancsak õ tanítja nekünk, mi az eredménye a
Szentlélek bennünk lakásának: „A Lélek gyümölcsei
ezek: szeretet, öröm, béke, türelem, jóság, szelídség,

hit, szerénység, megtartóz-tatás“.
Gondolunk-e eleget a Szentlélekre? Fohászkodunk-

e, könyörgünk-e kegyelmé-
ért? Hálásak vagyunk-e a
Tõle kapott sok segítségért,
kegyelemért?

Kérjük Istenünket, árassza
ki Szentlelkét: jöjjön el a
nagy Pünkösd, amikor az
egész világon minden lélek eltelik a Szentlélekkel.

Stróber László
apát-plébános
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(Folytatás a z 1. oldalról! )

Az életbõl az Életre
Egyházmegyénk fõpásztora, papjai és hívei

fájdalommal, de Isten akarata elõtt fejet hajtva fogadták
a hírt, hogy II. János Pál pápa földi életpályáját befejezve
„átment az életbõl az Életbe“. Egyházmegyénk is - mint
szerte a világon a vallásukat gyakorlók milliói és a
jóakaratú emberek megszámlálhatatlan tömege -
gyászolja azt a jóságos atyát, tanítót, és pásztort, aki
különösen is közel állt szívünkhöz. A szeretett személy
eltávozta felett érzett bánatunk mellett azonban a
hálaadás is jelen van szívünkben, hiszen Isten közel 27
esztendõre nekünk adta õt, hogy Péter apostol utódaként
megerõsítse testvéreit a hitben, és személyében,
tanúságtételében hitelesen jelenítse meg köztünk az
Egyház Fejét, Jézus Krisztust. 

Hívõ katolikusokként Benne Krisztus földi
helytartóját tiszteltük, nagyon szívesen alkalmaztuk, és
alkalmazzuk rá Sziénai Szent Katalin szavait: „A pápa?
Nem más, mint az édes Jézus a földön“. 

1991. augusztus 19-i, egyházmegyénkben tett
lelkipásztori látogatása egyedivé és személyessé
alakította a hozzá fûzõdõ kapcsolatunkat. Különleges
jelentõséget és súlyt kapnak azok a szavak, melyeket
azon a napon hallhattunk ajkáról és amelyek nekünk
szóltak: „Mennyi ajándékot adott már a jó Pásztor, aki
azért jött a világra, hogy bõséges életet adjon.
Elhalmozott titeket szeretetével és mûve sokféle módon
megnyilvánult köztetek. Mindenekelõtt egy spirituális,
kulturális hagyomány ajándékában részesültetek. ... Az
antik kultúra megnyitotta az emberi szellemet a tudás
mélységeinek, és megtanította arra, hogy felismerje és
nagyra becsülje azokat az értékeket, amelyek
felülmúlnak minden anyagi szempontot. Olyan lelki
örökség ez, mely - Istennek hála - tovább tudott fejlõdni,
ellenállva a török uralomnak, és a polgárháborúk
dúlásának, mint hazátok annyi más virágzó vidékén.
Városotok püspöki palotája elõtt áll Berzsenyi
Dánielnek, egyik legnagyobb költõtöknek a szobra:

mûveiben ott lüktet az antik kultúrából merített esztétikai
érzék, amellyel értékelni tudta a lét szépségét és
harmóniáját. A költõ mégis arra szólít fel, hogy
szárnyaljuk túl a közvetlen valóságot, Istent keresve, akit
az emberi lélek óhajtva sejt. 

Vidéketek kultúrája azonban nem korlátozódik
pusztán az antik kultúrára, bár igen jelentõs és fontos
örökség ez. Mélyebb eszmei örökséget is hordoz, mely a
kimeríthetetlen evangéliumi élet gyümölcse. Joggal
vagytok büszkék erre. E föld nagylelkû szülöttétõl,
Krisztus hûséges tanítványától merítitek az ihletet: Szent
Mártontól, egyházmegyétek védõszentjétõl.
Példaképetek õ, aki a hagyomány szerint kettévágott egy
köpenyt, és felét egy ruhátlan koldusnak adta. ... Mi is
arra kaptunk meghívást, hogy szeressük Krisztust és
testvéreinket. ... Jelen van köztünk a jó Pásztor, aki életét
adja. Vajon nem errõl tett-e õ tanúbizonyságot? Vajon
nem õ volt, aki megígérte: Én veletek vagyok mindennap
a világ végéig. Igen, maradj velünk, ó Urunk! Maradj
velünk!“ 

Konkoly István megyés püspök a pápalátogatás után
így emlékezett Szent Péter utódával való
találkozásunkra: „A zord, kilátástalannak tûnõ idõjárás
hirtelen jobbra fordulása szinte csodának tûnt
számunkra. A Szentatya szívesen fogadta tiszteletünk,
szeretetünk, hûségünk és ragaszkodásunk jeleit. A
repülõtéren láthatólag nagyon örült az önfeledten
tapsoló, éljenzõ, és zászlót lengetõ hívek láttán. ... Nagy
élmény volt mindannyiunk számára a püspöki palota
erkélyérõl kapott pápai áldás. A Szentatya
közvetlenségével, szívbõl jövõ üdvözlõ szavaival egészen
közel került egyházmegyénk lakóihoz.“

Igyekezzünk a Tõle kapott tanítást és példát
életünkben megjeleníteni.

Bodorkós Imre
káplán
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Gyermek rajzpályázat
Kedves Gyerekek! Tudjátok, az új pápának, hogy „menõ“ legyen a III.
évezredben és mégis az elõdök hagyományát folytassa, egy modern
pápamobilra van szüksége. Segítsetek be XVI. Benedek pápánknak, hogy
megtalálja az igazit! Egy rajzpályázatra hívunk Benneteket, ahol Ti
tervezhetitek meg az új pápamobilt. Teljesen Rátok van bízva! A
rajzaitokat a sekrestyében, vagy a plébánián, vagy bármelyik atyának,
hitoktatónak kezébe nyomva tudjátok eljuttatni a szerkesztõséghez. A
határidõ: 2005. június 20. A legjobb munkákat jutalmazzuk és közzé
tesszük az Ünnepi Harangszóban! A rajzaitokra neveteket, címeteket
feltétlenül írjátok rá!

„Cooperatores veritatis“

Joseph Ratzinger német bíborost válasz-
totta meg a konklávé április 19-én a római
katolikus egyház 265. pápájává. Az új egyházfõ
a XVI. Benedek nevet választotta. (A Szent
Benedekrõl elnevezett bencés szerzetesek voltak
azok, akik a népvándorláskor keresztény hitre térítették az Európába
beözönlõ barbár népeket. Másként fogalmazva ez azt jelenti, hogy Európát a
bencések tették kereszténnyé. Nyilvánvaló, hogy Ratzinger bíboros
szimbolizálni szerette volna: fontosnak tartja a keresztény gyökerek ápolását
és Európa lakóinak újra hitvalló kereszténnyé tételét. És ebben az
értelemben nagyon is jó, hogy konzervatív, azaz értékmegõrzõ.) 480 év után
elõször választottak újra német pápát a római katolikus egyház élére.

XVI. Benedek pápa 1927. április 16-án született Marktl am Inn bajor
faluban a Passaui Egyházmegye területén. Édesapja a csendõrség tisztje volt,
régi bajor földmûves családból származott. Fiatalságának éveit
Traunsteinben töltötte. A II. Világháború végén behívták a német hadsereg
légvédelmi ütegébe, 1944-ben pedig éppen Magyarországon dezertált. 1946-
tól 1951-ig a müncheni egyetemen és Freisingben tanult filozófiát és
teológiát. 1951 június 29-én szentelték pappá, s ezután nem sokkal
megkezdte tanári tevékenységét. 1953-ban szerzett teológiai doktori
fokozatot, disszertációjának címe „Isten népe és háza Szent Ágoston
egyháztanában“ volt. Freising, Bonn, Münster, valamint Tübingen
egyetemein tanított teológiát. 1969-tõl a regensburgi egyetem
teológiaprofesszora, majd rektorhelyettese lett. Hírnevét már 1962-ben
megalapozta, amikor a kölni érsek tanácsadójaként részt vett a II. Vatikáni
Zsinaton. Fiatalon kezdett publikálni. VI. Pál pápa nevezte ki 1977-ben
München-Freisingi Egyházmegye érsekévé, majd bíborossá kreálta. Négy
évvel késõbb II. János Pál pápa nevezte ki a Hittani Kongregáció
prefektusává, és 2002-tõl õ a bíborosok testületének dékánja is.

A világsajtó ellentmondást nem tûrõ alapállása miatt, gyakran
páncélbíborosként emlegette. Pedig mind a megválasztásánál, mind a
beiktatási szentmisén, és a hétköznapokban is nagyon emberi, közvetlen arca
mutatkozik meg.

Jelmondata: „Cooperatores veritatis“ - „az igazság munkatársai,
segítõtársai. Az idézet János apostol harmadik levelébõl származik. Azt
akarja kifejezésre juttatni, hogy a pápa munkatárs egy olyan egészben, amely
túlnõ rajta. A többi püspökkel együtt hordozza azt, de eközben õt magát is
hordozza az igazság. Így egyfelõl kifejezésre jut a pápaság szolgálati jellege,
másfelõl az Evangélium igazságának megkérdõjelezhetetlen és feladhatatlan
igénye, amelyre elkötelezõdik. „Tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak
helytartóját!“

A Vatikáni Rádió alapján
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„Egy teánál könnyebb“
Nincs is annál jobb dolog, mint forró teát

szürcsölgetve beszélgetni egy „munkás“ hét után,
fõleg ha tudom gyermekem, bár még mindig az
óvodában, de jó helyen van, jól érzi magát, barátok,
szeretõ felnõttek között kreatív alkotó tevékenységet
folytatva.

Mi pedig szülõk, kiknek valamiben közös az
örömünk, közösek a gondjaink, hasonló dolgok
foglalkoztatnak bennünket, az óvónõk vendégsze-
retetének köszönhetõen, könnyed stílusban, feszé-
lyezettség nélkül beszélgethetünk arról, ami éppen
manapság foglalkoztat minket.

A Gyermekeinkért 2000 Alapítvány a Szent Család
Óvoda fenntartója 1997. szeptembere óta. Az
alapítvány által mûködtetett intézményünk igyekszik
minden lehetõséget kihasználni és újakat teremteni a
családok - szülõk, nagyszülõk, gyerekek - megszólí-
tására, számukra hasznos együttlétek szervezésére.

Az „Egy teánál könnyebb“ mottójú programsoro-
zatot azért hoztuk létre, hogy kellemes társaságba,
hangulatos környezetbe hívjuk vendégeinket, akik,
mint az est házigazdái, bizonyos témákban beszél-
getéseket kezdeményezzenek, olyanokat, amelyek a
generációk mindegyikét foglalkoztatják, róluk szólnak,
szóltak, vagy szólni fognak.

Így jött létre egy est, melyen például sok új
ismeretet tudtunk meg adventrõl, a karácsonyi
ünnepkör hagyományairól s annak zalai vonatkozá-

sairól, egy másikon jóízû vita alakult ki a generációk
közti konfliktusok kiváltó okairól, természetérõl és a
megoldás, a kiengesztelõdés nehézségeirõl. A báli
hagyományok megteremtõdésével adódott az ötlet az
illem, jellem, etikett kérdésének megtárgyalására. A
téma tárgyalása közben igen érdekes és mély erkölcsi
igazságokat fogalmaztunk meg.

Az elkövetkezendõ évre is tervezünk hasonló
esteket, amelyeken foglalkozni szeretnénk a kis-
gyermek fejlõdését befolyásoló külsõ és belsõ hatá-
sokkal, az okos szeretettel és a szülõi szabadsággal,
a család hagyományainak hatásával a felnõttkorra, a
hivatás választására. Mindezek közben a gyere-
keknek - nem csak óvodásoknak - változatos tevé-
kenységeket biztosítanak az óvónõk. Megismerked-
hetnek a néphagyományokkal, a népi kismester-
ségekkel, változatos, színes és modern eszközökkel
dekoratív tárgyakat, játékokat készítenek.

A programsorozathoz financiális kérdések is
felvetõdtek. A megfelelõ környezet kialakításához, a
gyermekprogram eszközszükségletéhez igénybe
vettünk pályázati lehetõségeket. Sajnos ez már a
múlt, de önerõbõl továbbra is folytatni kívánjuk a
szülõk érdeklõdésének kielégítésére és az együttlétek
eredményességéért.

Gedeon Júlia
Szent Család Óvoda

Június 26 - július 3. között Zalaegerszeg ad otthont a 2005. évi Felnõtt Európa Bajnokságnak. A Magyar
Vívó Szövetség tavaly ünnepelte megalapításának 90.-ik évfordulóját és ez a kiemelkedõ esemény méltó
folytatása ennek a rangos rendezvény sorozatnak. A különbözõ nemzetiségû résztvevõknek sportszerû
versenyzést, sok sikert, a nézõknek pedig hasznos idõtöltést és kikapcsolódást kívánunk e neves eseményhez.

idõpont jellege helyszín megjegyzés
június 19-23. Hittantábor Celldömölk Mindszenty iskola
június 19-23. Kerékpáros tábor Fertõ-tó környéke Mindszenty iskola
június 20-25. Hittantábor Páka
június 25 - július 2. Õrségi nyelvi tábor Szentgyörgyvölgy Mindszenty iskola
június 27 - július 3. „Empirikusan“ közösségi tábor Mihályfa és környéke Mindszenty iskola
június 27 - július 2. Hittantábor Bázakerettye
június 27 - július 2. Angol nyelvi tábor Gencsapáti Mindszenty iskola
június 28 - július 2. Torna edzõtábor Pápa Mindszenty iskola
július 4-9. Hittantábor Szentgotthárd
július 4-10. Vándortábor Miskolc, Eger Mindszenty iskola
július 8-10. Ifjúsági tábor 7közi
július 9-16. Házas közösség Csesztreg „Esküdtek“ közösség
július 11-16. Ifjúsági tábor Cumpó közi
július 25-30. Imatábor Pankasz
szeptember 12-16. Erdei iskola Szalafõ, Alsószer Mindszenty iskola

Nyári táborok:
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200 éve született Hans Christian ANDERSEN
(1805-1875). Aki a nevét hallja, annak azonnal
valamelyik közismert meséje jut az eszébe. Holott
finom formájú érzelmes és elegánsan gúnyos verseket
is írt. Drámai próbálkozásai már ifjan ismertté tették a
nevét írói körökben. Késõbb izgalmas, kalandos
regényei szélesebb körben is olvasókra
találtak. De 30 éves korában - pénzkeresés
céljából - meséket kezdett írni egy olcsó
füzetsorozat számára. És ezek váratlanul
híressé, majd rövid idõn belül világhíressé
tették. Kezdetben egy kicsit szégyellte is ezt
a fõleg gyerekeknek szóló mûfajt, de a
váratlan siker folytán fel kellett ismernie,
hogy ehhez van igazi, rendkívüli tehetsége.
Ezért élete további, negyvennél is több
esztendeje alatt a meseírás lett a fõ mûfaja. 

Manapság meséit adják ki újra meg újra: idáig több
mint 80 nyelven jelentek meg. 70 évre terjedõ élete
folyamán 156 mesét írt. Némelyiket annyiszor és oly
sokat utánozták, mesélték újra, hogy már népmesének
tûnik. A király új ruhája, A rút kiskacsa vagy A derék
ólomkatona úgy beleépült az európai olvasók
köztudatába, hogy már arra se szokás gondolni, hogy
ezeket is Andersen írta. Az elsõ Andersen-
meseválogatást hazánkban Szendrey Júlia adta ki
1856-ban.

Honnan is indult ez a dán meseíró? Amikor született
és kisfiú volt, a napóleoni háborúk zajlottak, s
Dániának is sok megpróbáltatást kellett átélnie. Egy

vidéki dán csizmadia örülhetett, ha a családjával
egyáltalán megélt. Ez a csizmadia olvasó ember volt,
lelkesedett a francia felvilágosodásért, szerette volna a
fiát mûvelt, értelmes emberré nevelni. De igen korán
meghalt, a fiú, Hans Christian ekkor ötéves volt. Az
özvegyen maradt anya buzgón vallásos volt, félt a férje

„gyanús“ mûveltségétõl is. Õ hitbuzgóvá
igyekezett nevelni a fiút, csak éppen ideje
nem jutott rá, takarított, mosott,
cselédmunkát végzett, hogy legyen betevõ
falatjuk. A legalsó iskolák után fillérek se
maradtak tandíjra. Az elemiben az ábécén
kívül semmit se tanulhatott meg Andersen.
Az ábécé azonban kulcsot adott az
olvasáshoz. Apja után marad kis házi
könyvtár pedig lehetõséget kínált. Elõbb egy
szövödében, majd egy dohánygyárban

inaskodott, 12 éves korában bejutott egy patikába
tanonclegénynek. Koppenhágába ment, s jelentkezett
egy színháznál. Itt erõsödött meg anyjától kapott
rendíthetetlen hite a gondviselésben. Itt alakult ki az a
meggyõzõdése, hogy az emberek alapvetõen jók.

Andersen megtanította kortársait, és a jövõ
felnövekvõ emberpalántáit, hogy olvasni jó és
érdemes, s a mesebeli jóság, szeretet, béke nemcsak a
mesék birodalmában élhet, hanem itt a Földön is
megvalósítható. S rajtunk is áll.

Várhelyi Tamás
káplán

VASÁRNAPI autóbusz helyijárat menetrend:*

"8" jelzéssel a Kovács Károly
térrõl indul a Kertvárosba
5.50-21.50-ig 30 percenként,
minden óra 20, 50 perckor

"8E" jelzéssel (Kertváros-
Erdész út - Mártirok útja -
Széchenyi tér - Erdész út -
Kertváros)
6.00-12.30-ig 30 percenként,
minden óra 00, 30 perckor
(menetidõ a Széchenyi térig 12
perc)

"9" jelzéssel Kovács Károly
térrõl indul a Páterdombra
(Kovács Károly tér - Szegfû utca-
Baross G. utca - Báthory utca-
Kovács Károly tér)
6.35; 8.30; 9.30; 10.40

"10" jelzéssel (Vasútállomás - Kovács Károly tér -
olai csomópont - Herszon lakótelep - Vasútállomás)
5.00-21.00-ig 30 percenként, minden óra 00, 30
perckor
(menetidõ a Kovács Károly térig 4 perc)

(*: a Zala Volán Rt. hivatalos közlése alapján, mun-
kaszüneti napokra) 

VASÁRNAPI szentmiserend a Nagytemplomban:*

6.30-7.20
8.00-9.00
9.00-10.00
10.15-11.15
11.30-12.30
19.00-20.00
(télen 18.00-
19.00)

(*A szentmi-
sék befejezé-
si idõpontjai
tájékoztató
jellegûek. A
szentmise a
pap áldásával
és a kivonu-

lási énekkel ér véget!)

A Kedves Híveink olykor-olykor (elég gyakran) az
autóbusz indulásához mérik a miséjük végét, néha
a kezdetét is. Erre egy kis szatirikus rajz és
kommentár. 

Tamás atya

Kérdés ez?
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Szent Benedek fiai Zalában
A bencés szerzetesek, akárcsak Európa többi népe

esetében, jelentõs szerepet játszottak a magyar nép
megtérítésében is. Pannonhalma országosan ismert
kiemelkedõ egyházi és kulturális szerepe, mûemléki
értéke folytán. Kevésbé ismert azonban, hogy hajdan
számos bencés monostor volt szerte a történelmi
Magyarországon, és ezeknek szintén kiemelkedõ
szerep jutott az adott vidék életében. Így volt ez Zala
megyében is, melynek mai területén öt bencés
monostor állt egykor.

A Szent Adorján tiszteletére szentelt zalavári
apátságról egy korábbi cikkben már megemlékeztünk,
hiszen ennek jelentõségét nem csak az adta, hogy az
egykori megyeszékhelyen állt, hanem az is, hogy
Szent István alapította. Az itt végzett hiteles helyi
tevékenységrõl számos oklevél tanúskodik, az egykori
épületet azonban elérte a szokásos végzet. A török
idõkben várrá alakították, mivel a mocsaraktól
körülvett sziget jól védhetõ volt. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy egyszer sem foglalták el, bár a
források a vár állagának katasztrofális állapotáról
gyakran megemlékeznek. A háborús idõk végeztével
pedig a helyi lakosság hordta szét a köveit. A
szerzetesek nem is ide telepedtek vissza, hanem az
egykori apátsági birtokra Zalaapátiba. Az itt található
barokk rendház tehát a zalavári jogutódja.

Mint legtöbb barokk apátságunknak, Zalaapátinak a
története is osztrák befolyással indul. Az ausztriai
bencés monostorok ugyanis jelentõs pénzösszegekkel
támogatták a török kiûzését, és ennek fejében
birtokokat kaptak III. Károlytól a visszafoglalt
területeken. Így került Zalapáti 1715-ben a göttweigi
apátság tulajdonába. Hogy az anyaapátsággal való
kapcsolattartást megkönnyítsék, az úton szálláshelyek
is épültek, így például Zalaegerszeg csácsi
városrészében az egykori iskola.

A Zalaapátiba érkezõ bencések elõször a falu

középkori templomát újították fel, ez azonban 1774-
ben leégett, ezt követõen épült fel a ma is látható
egyhajós, egytornyú templom, amely szent Adorján
titulusában is õrzi a zalavárival való folytonosságot.
Külsõ jegyeiben alig különbözik más falusi
templomoktól, ezt ellensúlyozza azonban neves
osztrák mesterek munkássága, akik falfestményeit
készítették: az akadémikus végzettségû Joseph Mölk,
valamint a kor egyik híres festõje Johann Martin
Schmidt A templommal egybe épült rendház szintén
leégett a tûzvész idején, ezt követõen nyerte el mai
formáját. A rendházban az 1950-es feloszlatásig laktak
a szerzetesek.

Az egyetlen királyi alapítású monostort Zalában is a
nemzetségi monostorok alapítása követte. Ezek közé
tartozott a Szent Üdvözítõ tiszteletére szentelt
kapornaki apátság. A mai barokk épületegyüttest
valószínûleg mindenki látta már átutazóban, az útról is
szembetûnõ jelenség. Érdemes szemügyre venni
közelebbrõl is. A középkori kéttornyú, háromhajós
templomot, melynek részletei itt-ott még
felfedezhetõk, egy Wolfer nevû nemes úr építtette
1170-ben. A középkor folyamán hol különbözõ nemesi
családok, hol a király volt a monostor kegyura. A török
vész elõestéjén Semjén Antal, aki 1524 és 1546 között
viselte az apáti tisztet, még megnagyobbíttatta a
templomot. Az apát szép reneszánsz sírköve a
templomban látható. Ezután kommendátorok uralma
következett, majd ezt a monostort is várrá alakították.
1600-ban a várõrség sikerrel vert vissza egy ostromot,
1664-ben azonban a törökök elfoglalták és
felgyújtották. Végül 1702-ben, mint oly sok
végvárunkat, a Kapornakit is I. Lipót császár
romboltatta le.

Az újjáéledés Békássy Ferenc apát nevéhez
fûzõdik, aki az 1730-as években építtette a ma is
látható barokk rendházat, és építtette újjá szintén
barokk stílusban a templomot. A rendház 1858-ban a
jezsuita rend tulajdonába került, zalai birtokaik
igazgatását intézték innen. Végül õket is az 1950-es
feloszlatáskor távolították el.

Fotó: Szalai Tamás
Szöveg: Szalai Attila

Kölnben a XX. Ifjúsági Világtalálkozón 20 zalaegerszegi fiatal vesz részt augusztus 11-21.
között. Egy 10 fõs csoport a nagykanizsai és kaposvári imatáborosokkal utaznak Benfeld (F) -
Altötting (D) - Köln (D) érintésével utaznak a találkozóra. A másik kis csoportot az
elõtalálkozón Zalaegerszeg német testvérvárosa Marl látja vendégül augusztus 11-16. között.
Ezúton is köszönjük Zalaegerszeg polgármesterének és önkormányzatának e fiataloknak
nyújtott támogatását, valamint a testvérváros szíves fogadtatását.
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A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség

Képviselõtestületének megválasztása 2005. évben.
Az új „Magyarországi Egyházközségi Képviselõtestü-
letek Szabályzata“ alapján az 1993-as évben elkészült
egyházközségünk szervezeti és mûködési szabályzata.
Ennek megfelelõen 1993-ban és 1998-ban új kép-
viselõtestületet választottunk. Ezt ebben az évben új
meg kell ismételnünk. A új képviselõtestületnek 15
választott tagja lesz, akik közül tízen a plébánia-
templom, öten a kertvárosi templom listájáról kerülnek
a testületbe. A filiális egyházközségek (Pózva, Ságod,
Zalabesenyõ) is delegálnak egy-egy, helyben választott
tagot. Emellett hivatalból tagjai a testületnek a plébános,
a lelkészek, a kántor, a katolikus iskola igazgatója, a
hitoktatók egy képviselõje és a plébános által
kiválasztott két személy.
Az új képviselõtestület választásának módja a
következõ:
Stróber László plébános úr számára a hívek ajánlásokat
tehetnek az új képviselõtestületi tagok személyére.
2005. április 30-án urnákat és ajánló cédulákat
helyezünk el a Mária Magdolna templom bejáratánál, a
sekrestyében, a kóruson, a Zárda kápolnában és az új,
kertvárosi templomban a szentmisék idejére. Ezekbe az
urnákba kell bedobni az ajánló cédulákat azoknak a
személyeknek a nevével és pontos lakcímével, akiket a
testületbe ajánlanak. A pontos cím az azonosítás miatt
fontos. Egy személy több személyt is ajánlhat. A
plébániai irodában is helyezünk el urnát, melybe
hétköznap is helyezhetnek el ajánlásokat.
Olyan személyeket ajánljanak, akik:
- az egyházközséghez tartoznak, azaz a Mária
Magdolna plébániát támogatják és ide tartozónak érzik
magukat,
- 18. életévüket betöltötték, de még nem 65 évesek,
- ismerten vallásosak és tevékeny hívõk,
- példamutató egyéni és családi életet élnek.
Az ajánlások alapján a Plébános úr - az Országos
Szabályzat szellemében - összeállítja a jelöltek két
listáját. A plébániatemplom listáján 20 fõ, a kertvárosi
templom listáján 10 fõ szerepel. A jelölt neve mellett
szerepel életkora, lakcíme, világi foglalkozása és
egyházi tevékenysége. A plébániatemplom listáját a
jelöltek fényképével együtt kifüggesztjük a bejáratnál, a
sekrestyében, a Zárda kápolnában, kertvárosi templom
listáját az új, kertvárosi templomban.
Ha a listán szereplõk közül valaki ellen kifogás merül
fel, akkor azt kérjük a plébánián a plébánosnak május
22-ig személyesen jelezni. A beérkezett észrevételeket a

plébános bírálja el. Másnap, május 23-án a plébános
elkészíti a jelöltek végleges listáját.
A szavazó lapokat május 28-án és 29-én a Mária
Magdolna templomban a szombat esti, illetve a
vasárnapi, a Zárda kápolnában a szombat esti és a
vasárnapi, a kertvárosi templomban a vasárnap délelõtti
szentmise elõtt, illetve után a választási bizottság tagjai
- aláírás ellenében - átadják a híveknek. Csak azok
kapnak szavazólapot, akik szavazásra jogosultak, vagyis
a 18 éven felüli és egyházközségünkhöz tartozó hívõk.
Mindenki csak egy lapot kap. Akik nem tudnak eljönni
szavazni, azok május 30 és június 1-je között a plébánia
hivatalban jelezzék választási szándékukat. Számukra
június 1-je és 3-dika között a lakásukra viszik a szavazó
lapokat. Szavazatukat postán adják fel június 3-án 2400

óráig, vagy lezárt borítékban legkésõbb a szavazás
napján, június 5-ig a szavazó urnákba juttassák el.
Akiket meg akarnak választani, azoknak a neve elõtt
lévõ négyzetet be kell ikszelni. A plébániatemplom
listáján legfeljebb 10 jelöltre, a kertvárosi templom
listáján 5 jelöltre lehet szavazni. Amelyik szavazó lapon
ennél több név van megjelölve, az érvénytelen.
A szavazatokat a plébániatemplom bejáratánál, a
sekrestyében, a plébánia hivatalban, a Zárda kápolnában
és a kertvárosi templomban elhelyezett, lezárt urnákba
kell bedobni június 4-én és 5-én a szombat esti illetve
vasárnapi miséken. A plébánia hivatalban május 30-dika
és június 3-dika között hétköznap is, a hivatali idõ alatt
(830-1700) le lehet adni a szavazatokat.
Az összegyûjtött szavazatokat a választási bizottság
összeszámlálja és a kapott szavazatok alapján
összeállítja az egyházközségi képviselõtestület
választott tagjainak és a póttagoknak a listáját. A
választott tagok száma 15 fõ (10 fõ a plébániatemplom
listájáról, 5 fõ a kertvárosi templom listájáról), a
póttagok száma 10 fõ. Egyenlõ szavazat esetén a
Plébános Úr dönt.
Június 11-én a Plébános Úr - az esti szentmise elõtt -
kifüggeszti a választott tagok és a póttagok névsorát.
Június 12-én a vasárnap délelõtti 1015 órai szentmise
keretében az új képviselõtestület tagjai (a választott
tagok és akik hivatalból tagok: lelkészek, kántor, a
Mindszenty Iskola igazgatója....) ígéretet tesznek a
hívek közössége elõtt, hogy mindig és mindenben az
Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos
érdekeit fogják képviselni.

Tájékoztatási munkacsoport

Az Ünnepi Harangszó újsággal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
elektronikus formában a harangszo@uw.hu e-mail címre juttathatják el.
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DrDr. Cseke József. Cseke József
(1937. november 30. (1937. november 30. -- 2005. április 20.)2005. április 20.)

Elmentek mind a ketten. A nagy pápa, akit úgy
szeretett és a nagy plébános, ahogy a Nagylengyeli
Egyházközség elnöke jellemezte.
Jó egy évvel idõsebb volt nálunk, mikor gyerek
fejjel megismertük abban az iskolában, ahová nem
jelentkeztünk, de káder okok miatt kerültünk. Talán
Õ volt az egyetlen közöttünk, aki pontosan tudta,
mit akar és mi lesz belõle. Annak ellenére, hogy a
tantárgyaknak legalább a fele nem érdekelte, jelesen
érettségizett, mert ragyogó esze mindent bevett.
Bátor volt és tántoríthatatlan. 1957-ben papnak
jelentkezni nem kis bátorság kellett, de az
istenfélelmen kívül nem ismert gyávaságot. Nem
lehetett megfélemlíteni, így rávenni sem semmire,
amit õ helytelennek tartott. 1962-ben, nehéz idõben
szentelték pappá, Vasváron, Körmenden,
Egerszegen volt káplán és 1971-tõl Nagylengyelben
plébános.
Zalaegerszegen április 6-án este láthattuk és
hallhattuk utoljára, mikor olyan szeretettel beszélt
II. János Pál pápáról és negylengyeli híveirõl,
akikkel sok szép zarándokúton vett részt.
Nagyon várta június 17-ét, amikor Szekeres Jánost,
babosdöbrétei minisztránsát szentelik pappá. Most
már az örök életbõl segíti, irányítja, s kéri az Úr
kegyelmét számára.
Brenner József helynök úr, aki a gyászmisét
celebrálta, régi barátja, legfõbb jótulajdonságainak
az alázatot, a szeretetet és az Egyházhoz való

ragaszkodását tartotta. Nagy tudása, sziporkázó
humora ellenére nem nézett le soha senkit, nem
kezelte le az embereket. Beismerte, mások elõtt sem
takargatta hibáit. Jóságos volt, soha sem akadt
problémája a gyerekekkel és a fiatalokkal. Hûséges
volt az egyházmegyéhez és a hivatásához. Annak,
és azért élt. Földi létünk készület az igazi, végleges
Életre. Õ befejezte a készületet, odaállt Mestere elé.
Most számot kell adnia Domine Cseke, hogy
sáfárkodott a tálentumával, felmutatni mindazt,
amit másoknak tett és adott.
A zalaegerszegi esperesi kerület papjai és hívei
nevében Stróber László apát úr kérte a Mennyei
Atyát, hogy vegye fel magához. Az õ szeretetét,
segítõkézségét, közelségét megtapasztalni öröm
volt, bizalommal reméljük, hogy már Krisztusnál
van, aki nem hagyta el a legnehezebb órájában sem.
Kérjük az Urat, hogy hibáival legyen elnézõ és
tálentumát sokszorozza meg hûsége, amivel Istent
és Egyházát szolgálta, s ezért legyen jutalma az
üdvözültek közössége.
A szentlecke és az evangélium szavaival
búcsúzzunk Tõle: Ha Isten velünk, ki ellenünk! Ki
az, aki elítéli Isten választottjait.  Ne
nyugtalankodjék szívetek, Atyám házában sok hely
van. Az utat is ismeritek. Én vagyok az Út, az
Igazság és az Élet.

Nauratyill József és Zimonyi Emerika

Ezzel a verssel búcsúztatta Stróber
László apát-plébános úr dr. Cseke
József plébánost a lenti temetõben
2005. április 26-án.

Pilinszky János: 
Bár színem fekete

Végül mindig Isten útját követtem,
bár színem fekete.

Ezért, ha egyszer elfogadtatom,
úgy leszek az üdvözöltek sorában,

mint leeresztett sötét zászló,
becsavart lobogó,

szótlanúl és jelentés nélkûl,
és mindeneknél boldogabban.
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ZENEI JEGYZET - Egyre csendesebben
„Ha tudnád, ha csak megsejtenéd,

hogy a felszín alatt mi rejtezik!
Van egy másik világ, létezik -

és egyre csendesebben int feléd.“

Az idézett néhány sor egy karthauzi szerzetessé lett fiatal versébõl való, s egy 2005-ben, egyszerû szavak
címmel megjelent stúdiólemezen hangzik fel az imperfectum együttes elõadásában. imperfectum: igen, így,
kisbetûvel. A zenekar születését e fiatalember döntésének köszönheti, s célkitûzése, hogy dalaival - paradox
módon - minél több csendet teremtsen hallgatóságában, egyúttal figyelmeztetve arra, hogy Isten jelenlétében az
ember rádöbben végletes törékenységére és tökéletlenségére.

A Gyerekmaroson és meditatív alkalmakon már többször zenélõ együttes elsõ stúdióalbumát kézbe véve
valóban az egyszerûség tûnik fel elõször. A visszafogott, ám ízléses külsõhöz hasonló maga a zene is. Egy gitár
szól (néha kettõ) vagy zongora és az ének dallama, csupán néhány dalnál kapcsolódik be a játékba fuvola,
hegedû, basszusgitár, gordonka vagy éppen többszólamú ének. Elsõre unalmasnak, mi több, egyenesen
közhelyesnek találhatnánk mindezt, ám az album a kitartásunkban bízik: abban, hogy nem hagyjuk magunkat,
és újra meghallgatjuk. Virtuóz futamok, zenei ötletek sziporkázása, költõien szárnyaló verssorok - azt hiszem,
rossz helyen és rossz idõben kérném számon õket. A 16+2 dal mellé ugyanakkor igényes kinézetû multimédiás
mellékletet is kapunk a dalok szövegeivel, történetével, valamint sok-sok képpel és még néhány meglepetéssel.

Vannak olyan mûvészeti alkotások, amelyek nem befejeznek, hanem elindítanak és kinyitnak minket: mind-
mind megannyi ugródeszkaként. Egyszerûség és kiindulóponti beállítottság - így mûködnek a népdalok, a taizéi
énekek, a gregorián és így mûködnek az imperfectum együttes dalai is. Ha van hozzájuk türelmünk és hagynánk
õket, bennünk is hatni kezdenének. Egyre csendesebben.

Paksa Balázs

Hírek:
- Május hónapban az esti szentmisék elõtt 1845-kor
Lorettói litániával köszöntjük a Szûzanyát.
- Május 16-án, Pünkösdhétfõn, lesz a 930-kor kezdõdõ
szentmise keretében a betegek kenetének közösségi
kiszolgáltatása.
- Május 21-én, szombaton lesz a tavaszi Nagymarosi
Ifjúsági Találkozó.
- Május 22-én, Szentháromság vasárnapján, 1030-kor
és 1600-kor bérmálás lesz a Nagytemplomban.
Imádkozzunk a leendõ bérmálkozókért, hogy a
Szentlélek kiáradása által tanúságtevõ felnõtt
keresztényekké váljanak! (Ezen a napon a 1130-kor
nem lesz szentmise.)
- Május 23-án, hétfõn, Boldog Apor Vilmos püspök
halálának 60. évfordulóján ünnepi szentmisét
mutatnak be a gyõri székesegyházban. Az ünnepi
szentmise 11 órakor kezdõdik.
- Május 28-án, szombaton, immár 7. alkalommal
rendezik meg a Vidám Családi Napot az olai ferences
plébánián. Minden családot, érdeklõdõt szeretettel
várnak.
- Május 28-án, szombaton lesz a Mindszenty Iskola
Családi Napja is. Minden érdeklõdõ családot
szeretettel várnak.

- Május 29-én 15 órakor Hõsök napi megemlékezést
tartanak a pákozdi Don-kanyar Emlékkápolnánál.
- Május 29-én, vasárnap, 16 órakor jegyesoktatás
indul a plébánián.
- Május 29-én, vasárnap lesz az utolsó Családos Mise
zarándoklattal egybekötve Csatárba. Gyülekezés
1120-kor a zalaegerszegi vasútállomáson. Jegyvásár-
lásról, élelemrõl mindenki maga gondoskodjon. A
visszautazás várható idõpontja 16 óra.
- Június 4-én, szombaton lesz Szombathelyen az
Egyházmegyei Családi Majális.
- Június 5-én, vasárnap lesz a Kertvárosi
Mindszenty templom búcsúja. Az ünnepi szentmise
1015-kor kezdõdik.
- Június 11-én, szombaton lesz Szombathelyen az
Egyházmegyei Hittanverseny.
- Június 12-én, vasárnap 9 órakor lesz a Nagytemp-
lomban a tanévvégi hálaadó szentmise, a Te Deum. A
közös hálaadásra várjuk a diákokat, tanáraikat, szülei-
ket, hogy együtt köszönhessük meg a tanév kegyelmeit
a Jó Istennek.
- Június 17-én, pénteken 10 órakor a szombathelyi
székesegyházban Konkoly István megyéspüspök
pappá szenteli Horváth Gábor György jánosházi,
Németh László körmendi és Szekeres János babosdöb-
rétei diakónusokat. Imádkozzunk a szentelendõkért!
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Néhány szubjektív gondolat
A Föld nevû ûrhajó helyzetérõl...

Bizonyára mindannyian hallottunk már megdöb-
bentõnek és sokkolónak szánt statisztikákat arról, hogy
melegszik a Föld, olvadnak a jéghegyek, ezrével
pusztulnak a még fel sem fedezett állat- és növény-
fajok, roncsolódik a környezet, tömegével magányo-
sodnak el az emberek, növekszik az erõszak... Nem is
jutnak el tudatunkig, szinte már immunissá válunk
velük szemben. Az ok: olyan mennyiségben ömlenek
ránk az információk, hogy egyszerûen nincs idõ
átgondolnunk õket.

Nincs idõ megrendülni.
Teremtsünk hát magunknak: kapcsoljunk ki most

minden zajt, üljünk le a földre, és adjunk 5, azaz öt
percet az alábbi gondolatmenetnek. Olvassunk lassan
és figyelmesen. Jelképezze a Föld népességét egy
pontosan 100 lelkes falu, melyben ha az emberi fajon
belül megtalálható arányok változatlanok maradnának,
akkor ezen a településen 48 férfi és 52 nõ élne. Utcáin
sétálva 30 fehér bõrûvel, és 70 színes bõrûvel
találkoznánk. Szexualitásuk szerint heteroszexuális
lenne közülük 89 fõ, és homoszexuális 11 fõ. Származ-
ási helye alapján 57 ázsiai, 21 európai, 14 észak- és
dél-amerikai és 8 afrikai élne ebben a képzeletbeli
faluban. Az egész bolygó gazdaságának (és hozzá-
tehetnénk: jövedelmének) 59 százalékát 6 fõ USA-
állampolgár birtokolná, és 94 fõ osztozna a maradék
41 százalékon. Vallása szerint keresztény lenne 30 fõ
és nem keresztény lenne 70 fõ. 80 ember lenne
kénytelen emberhez méltatlan lakáskörülmények

között élni, míg 70 ember írástudatlan lenne, végül
pedig csupán egyvalaki rendelkezne felsõfokú
végzettséggel. Számítógéppel rendelkezne: 1 fõ, ezzel
szemben alultáplált lenne 50 fõ, éppen haldokolni
látnánk 1 embert, és születõfélben találnánk 1
gyermeket.

Ha ma reggel egészségesen ébredtél fel, akkor
szerencsésebb vagy azoknál a millióknál, akik már
nem élik túl ezt a hetet. Ha most van ennivalód a
hûtõben, tetõ a fejed felett, és van egy hely, ahol
nyugovóra hajthatod a fejed, akkor gazdagabb vagy,
mint a világ teljes népességének 75 százaléka. Ha van
pénzed a tárcádban, a bankban, vagy apród valahol
dugiban, akkor a világ felsõ 8 százalékához tartozol.
Ha részt vehetsz vallási vagy világnézeti
összejövetelen bármiféle zaklatás, letartóztatás, kínzás
vagy halál reális veszélye nélkül, akkor szerencsésebb
vagy, mint 3 milliárd ember. Ha még nem élted át a
háború veszélyeit, a fogságba vetettség magányát, a
kínzás gyötrelmeit, az éhezés szenvedését, akkor 500
millió embert elõztél meg. Ha még mindig élnek, és
házasok a szüleid, akkor olyan szerencsésen alakult az
életed, ami még a Föld leggazdagabb államaiban is
kivételesnek számít.

Ugye elgondolkodtató?
Ugye megdöbbentõ?

Paksa Balázs
Forrásom: Dr. Szabó Tamás

Maradj még!
2005. április 23-án este, a Mind-
szenty iskolában taizéi imaórát
rendezett a Mária Magdolna plé-
bánia két ifjúsági csoportja, melyre
Zalaegerszeg összes lelkészségét
és minden hívõjét meghívták. A
tekinteteket figyelve az összegyûl-
tek mindegyikét megérinthette az
Istennel való néma párbeszéd és a
csönddé vált zene. Az elmélyült
ima végeztével még sokáig
visszhangoztak bennünk: „Maradj
még velünk, mert közel az éj!“ A
tervek szerint a szervezõk õsztõl -
lehetõleg havi rendszerességgel -
mindenképpen szeretnék folytatni
a taizéi imaórák sorát.
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A Keresztény Élet az egyetlen egyházi hetilap (a
testvéregyházakat is figyelembe véve), amely a
rendszerváltás után indult. Az elsõ lapszám 1993 telén
jelent meg, így idén ünnepeljük 12. születésnapunkat.

A lap beindulásánál példaként szolgált az egykori
Szívújság, amit az idõsebb atyák oly nagy szeretettel
emlegettek. Az egyszerû hívek számára is érthetõ nyelven,
rövid terjedelmû írásokat és sok-sok fotót terveztünk az új
lapba. Miskolcon és Budapesten indítottunk szerkesz-
tõséget, és idõvel valamennyi egyházmegyében sikerült
munkatársakat találni, akik rendszeresen tudósítanak az
ottani eseményekrõl.

A lap történetének öt fontos állomását szeretném
kiemelni.

Elsõnek a 2001. esztendõt, mikor is bõvítettük
oldalszámunkat és részben színes lett az újság. Ez az év
nemcsak formájában, hanem tartalmában is megújította a
Keresztény Életet. 

A lap elsõdleges célja továbbra is a lelki élet segítése és
az egyházi eseményekrõl való tudósítás. Gazdagodtunk
viszont olyan rovatokkal és írásokkal, amelyek a szabadidõ
hasznos és kellemes eltöltését szolgálják. Ennek célja
megegyezik egyházunk szándékával: kilépni a templom
falai közül, megszólítani az utca emberét, a nemvallásost,
vagy hitétõl eltávolodót is. Így evangelizálunk. Nagyon sok
az olyan család, amelynek csak egyik tagja jár templomba.
Õ rendszeresen megveszi az újságot, mi viszont szeretnénk,
ha házastársa, gyermekei is kézbe vennék. Lehet, hogy a
templomba nem járó családtag a viccnél vagy a rejtvénynél
kezdi a lapot, mi viszont bízunk abban, hogy elõbb vagy
utóbb az evangélium-magyarázatnál fejezi be. Ez a
sajtóapostolkodás lényege.

A Keresztény Élet történetének másik fontos állomása
az Isteni Irgalmasság-rovatának elindítása. Isten határtalan
szeretetében újabb és újabb lehetõséget ad a bûnös
emberiségnek. A XX. század elsõ felében egy lengyel
apáca, Szent Fausztina révén megismertette velünk
irgalmasságának üzenetét. Fausztina nõvér Jézussal való
élményeit, beszélgetéseit naplóban írta meg, s látomása
alapján festették meg az Irgalmas Jézus-képet, amelyet
azóta megismert az egész világ. Az Isteni Irgalmasság
üzenete új reményt ad az emberiségnek. Éppen ezért a
Keresztény Élet Jézusom, bízom benned! címmel új rovatot
indított, és felvállalta az Isteni Irgalmasság üzenetének
folyamatos terjesztését. Amint egykor a Szívújság Jézus
Szíve-tiszteletéért szorgoskodott, úgy szeretnénk mi is az

Isteni Irgalmasság üzenetének minél szélesebb körben való
elterjesztéséhez hozzájárulni.

Lapunk történetének harmadik állomása, hogy 2002
pünkösdjétõl az erdélyi olvasók is rendszeresen
megvásárolhatják a Keresztény Életet, s budapesti
szerkesztõségünk mellett nagyváradi irodánkon keresztül is
el lehet érni bennünket. Hogyan jutottunk el idáig?

2001 decemberében a Gyulafehérvári Egyházmegyérõl
készítettünk összeállítást, s ezt a számot tisztelet-
példányként valamennyi erdélyi plébániának megküldtük.
Számtalan pozitív visszajelzést kaptunk az atyáktól, s
többen is javasolták, hogy a Keresztény Életet Erdélyben is
kezdjük el terjeszteni. A Keresztény Élet - a Duna
Televízióhoz hasonlóan - hídként szeretne szolgálni, amely
összeköti a mesterséges határokkal szétválasztott magyar
nemzetet. Célunk az, hogy az erdélyi olvasók jobban
megismerhessék az anyaország egyházi eseményeit, vallási
életét - mi, magyarországi hívek pedig meríthessünk abból
a lelki, erkölcsi kincsesbányából, amit Erdély számunkra
jelent. Hiszen az ott élõ emberek vallásossága, lelki
tisztasága (ami sajnos, Magyarországon eltûnõben kezd
lenni) csodálatos kincs a mai világban. Ha ezt fokozatosan
megismerjük, általa mi is jobbak, gazdagabbak leszünk.
Ehhez viszont ebbõl az erdélyi kincsbõl „át kell
csempésznünk“ a határon. Ezt a feladatot, ezt a hivatást
próbálja betölteni a Keresztény Élet.

A negyedik fontos állomás, hogy szerkesztõségünk 2002
januárjában Budapestre költözött, melyet hosszas
megfontolás elõzött meg. Bár tudjuk, sokan tiszteltek
minket azért, hogy egy vidéki városból országos terjesztésû
újságot szerkesztünk, bizony Miskolcról nehéz volt hazánk
valamennyi településére eljutni. A fõvárosból egyfor
ma közelségbe kerültünk hazánk valamennyi
egyházközségéhez, de törekszünk rá, hogy tartalmában,
hangvételében a Keresztény Élet továbbra is „vidéki lap“
maradjon.

S végül ötödik állomásként nemrég megjelent
Misekalauzunkat említeném, melyet a hívek a lap
közepébõl kivéve és összehajtva a vasárnapi szentmisén
tudnak használni. Tartalmazza a szentmise könyörgéseit,
olvasmányait és az énekek szövegét. A Misekalauz
segítségével szeretnénk elérni, hogy a hívek aktívabban
vegyenek részt a szentmisén.

Czoborczy Bence
fõszerkesztõ

(A Keresztény Élet hetilap rendszeresen
megvásárolható a sekrestyében, illetve megrendelhetõ:
Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, Budapest, Károly
krt. 1. I/6

Telefon: (1) 328 0196

A katolikus sajtó bemutatkozik
Keresztény Élet hetilap

„Ezen éjszaka sötétjébõl az üdvösség fénye született nekünk“ mottóval május 22-október 16. között
minden vasárnap 1330 órai kezdéssel idén is Passiójátékot adnak elõ az ausztriai Kirchschlag község
lakói (Kirchschlag 25 km-re van Kõszegtõl). A szép hagyománynak örvendõ elõadásokra szeretettel várják
a magyar híveket is. Információ, jegyelõvétel: 00 43 2646 2243-14, www.passion.at, valamint a
templomban elhelyezett szórólapokon.
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Bensõséges kapcsolat, barátság...

„Semmi jó dolog nem kellemes, ha nincs benne társunk!“
Seneca

Mi a barátság?Mi a barátság?
Ki a barátom/barátnõm?Ki a barátom/barátnõm?

Ennek a fogalomnak a mai értelmezése: haverom vagy
annak a megkülönböztetett lánynak/fiúnak a
megnevezése, akivel együtt járok. Jelöltem arra, hogy
idõvel szerelmemmé, majd jegyesemmé, késõbb
esetleg házastársammá válhat.

Maradjunk az eredeti tartalomnál, ami azt a mély lelki
kapcsolatot fedi, amikor megoszthatod legbensõbb
érzéseidet valakivel, akiben megbízhatsz. Nem csap
be, nem játszik ki, õ megért és a legjobb szándékkal
segít és te is így viszonyulsz hozzá.

Ma Magyarországon az emberek 38%-a állítja, hogy
nincs és sose volt igazi barátja.

Szerinted miért fontos és egyáltalán fontos-Szerinted miért fontos és egyáltalán fontos-
e a barátság?e a barátság?
Mik a barátság akadályai?Mik a barátság akadályai?
Mi erõsíti a barátságot?Mi erõsíti a barátságot?

A barátság és kommunikációszintjei

„Lehet-e igaz barátság férfi és nõ között?“„Lehet-e igaz barátság férfi és nõ között?“
„Ha igen, akkor miért nem?“„Ha igen, akkor miért nem?“ (Karinthy)
Karinthy meg is válaszolja:

„Mert mindkettõ mást akar„Mert mindkettõ mást akar. . AA férfi a nõt, a nõ aférfi a nõt, a nõ a
férfit.“férfit.“

Szerinted egy idõ után zavaró lehet-e, ha fiú-Szerinted egy idõ után zavaró lehet-e, ha fiú-
lány barátságban szexuális kapcsolat van?lány barátságban szexuális kapcsolat van?

Igen mert, ...
Nem mert, ...

Lehetséges-e, hogy a kapcsolat fejlõdésétLehetséges-e, hogy a kapcsolat fejlõdését
befolyásolja a szex?befolyásolja a szex?

Ha szakítanak, melyik okoz nagyobb fájdalmat?Ha szakítanak, melyik okoz nagyobb fájdalmat?
Volt szexuális kapcsolatuk,
Nem volt szexuális kapcsolatuk.

Összeállította: Tompa Viola

Teszt

Rendszeresen szánok idõt a barátomra.
Még akkor is elmegyek a barátommal megbeszélt

találkozóra, ha idõközben hallok egy jobb program
lehetõségérõl.

Sok közös vonásunk van.
Félnék egyedül a moziban, ezért inkább elhívom

magammal.
Nincs zavarban a lányok között sem, ezért szívesen

megyek vele.
Soha nem fogyunk ki a beszédtémából.
A legmélyebb gondolatomat és érzésemet is

megoszthatom a barátommal, mert nem nevet ki.
Szívesen tovább meséli élményeimet.
Számíthatok rá, hogy kéznél lesz, ha bajba jutok.
Számíthat rám, hogy kéznél leszek, ha bajba jut.

Néha megbántom szándékosan, mert tudom, hogy
neki ez rossz érzés.

Õszintén meg szoktam mondani neki, amikor
valami rosszat tesz, és tudom, hogy ezért hálás.

Soha nem hazudok a barátomnak.
Néha hazudik nekem.
Meg szoktam bocsátani neki, amikor megbánt.
A háta mögött csak jót mondok róla.
Másokat arra bíztatok, hogy jó véleménnyel

legyenek róla.
Néha bevonom õt a terveimbe.
Õ az egyik legjobb része az életemnek.
Én viszem bele minden rosszba, vészbe.
Szeretem õt meglepni olyan dolgokkal, amelyeknek

örül.
Nagyon szokott hiányozni, amikor elutazik, vagy

amikor beteg.
Ráakaszkodom, hogy nekem is részem legyen

valami jóban.
Egyformára vágattuk a frizuránkat, mert az a menõ.
Rengeteget telefonálunk egymásnak, hogy egy nap

se múljon el a társasága nélkül.

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük...“



XII. évfolyam 3. szám 13
HITTANÓRA AZ ISKOLÁBAN

Bérmálásom napján megígérem, hogy hitemet egész életemmel öntudatosan megvallom.

Nyolc év más szemmel
Hittan. Van, akinek a szó nem mond túl sokat. Örülök, hogy

én azok közé tartozom, akiknek nagyon is sokat jelent.
Bérmálásra készülve, eszembe jutnak az elsõ hittanórák.

Elsõ osztályban még bibliai történeteken keresztül
ismerkedtünk a Mennyei Atyával, Jézussal, színezgettük a
könyvben hozzá tartozó képeket. Majd késõbb írtunk,
rajzoltunk a füzetbe, sõt a komoly tanulás is elkezdõdött. 

Tízparancsolat, készület az elsõ szentáldozásra és
szentgyónásra. Még jól emlékszem az elsõ gyónás elõtti
izgalommal és csodálattal teljes pillanatokra, majd az elsõ
találkozásra a szentségi Jézussal.

Ahogy múltak az évek, nem egy hittanos csoport voltunk
csupán, hanem kezdtünk igazi kis keresztény közösséggé
formálódni Nusi néni vezetésével, akit egyre jobban

szerettünk, akit nemcsak nagyszerû tanárként, hanem még
nagyszerûbb emberként ismertünk meg. Nem sok ember
mondhatja el, hogy olyan sok gyermeket ismer és ezekért a
gyermekekért mindent megtett, hogy közelebb kerüljenek
Istenhez. Az õ hittanórái azok, amelyeken az ember nem
üldögél csak és készül a következõ szentség felvételére, hanem
magával a Szentlélekkel való találkozást várja. 

Ebben a tanévben Tamás atya is segít nekünk, hogy a
bérmálásra való készületünk még teljesebb legyen. Nagyon
szeretjük a plébániai órákat is, gyakorlatiak, változatosak és
nagyon- nagyon jók. 

Örülök, hogy immár nyolc éve járhatok hittanra és készen
állok arra, hogy felnõtt keresztényként Krisztus nevéhez méltó
életet élhessek.

Kelemen Zsuzsanna 8.b.
Ady Endre iskola

A hónap szentje:

Szent Tarzicius
„Szentek életét olvasni és nem aszerint élni, hiábavaló.

A szentek életét éljétek és ne csak olvassátok!“
(Owen Johannes)

A ministránsok égi pártfogója. Az õ gyermekként tett
tanúságát és Jézus iránti szeretetét minden hittanra
járó, de fõképpen a ministráns fiúknak ismerni kell.

A ministránsok olyan szolgálatra vállalkoznak, amely
által a misézõ pap mellett Jézus közvetlen közelében
lehetnek. Õk nyújtják a papnak az áldozati ajándékot,
és így különleges módon részesülnek Isten kegyelmi
adományaiban.
Tarzicius a Római Birodalom területén terjedõ

keresztényüldözések idején élt. Egy alkalommal arra
vállalkozott, hogy a börtönben kivégzésüket váró
keresztényeknek elvigye az Oltáriszentséget. A
nyakába akasztott kis zacskóban elrejtve vitte a
szentséget, kezével erõsen a szívére szorítva. Ezért lett
feltûnõ egy csapat fiúnak, akikkel útközben
találkozott. Szerették volna megtudni mit rejteget,
ezért megverték és kövekkel dobálták, amibe a kis
Tarzicius belehalt. Jézust még jobban a szívéhez
szorítva, nem tudták elvenni tõle.
Örömmel szolgáljatok az Úrnak, örvendezve lépjetek
színe elé!

Nátrán Józsefné

Pályázat ddiákoknak
Van úgy, hogy elképzeljük, beleéljük magunkat, hogy milyen is lenne, ha én lennék egy hajóskapitány,
Forma1-es versenyzõ, neves színésznõ, filmrendezõ, sztárügyvéd, vagy éppen egy miniszter. Mi most a
pápaválasztás kapcsán azt kérjük Tõletek, hogy arról készítsetek egy fogalmazást (1 A/4-es oldal
terjedelemben) szabadon engedve a gondolataitokat, hogy „„MMii lleennnnee,, hhaa éénn lleennnnéékk aa ppááppaa??"" (Mik lennének
a legfontosabb tennivalótok, hogyan kormányoznátok a rátok bízott Egyházat, stb.)
Az írásaitokat a sekrestyében, a plébánián, vagy bármelyik atyának, hitoktatónak kezébe nyomva
tudjátok eljutatni a szerkesztõséghez. HHaattáárriiddõõ:: 22000055.. jjúúnniiuuss 2200.. A legjobb fogalmazásokat jutalmazzuk
és közzé tesszük a Harangszóban! A munkáitokra a neveteket, címeteket feltétlenül írjátok rá! 
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Kicsi voltál, mégis elõre mentél…
In memoriam Korcsmár Gréti

1997.03.03.-2005.03.15.

Kicsit több mint egy éve, szõke kislány integetett
lelkesen és küldte kis kezével a puszikat nekem az
egyik áruházban. Kissé zavarba jöttem, mert hirtelen
nem tudtam honnan kellene ennyire jól ismernem ezt a
kedves kis gyermeket. Kis töprengés után eszembe
jutott, hogy mindössze egy alkalommal a Mindszenty
József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
iskola elõkészítõ foglalkozásán találkoztam Vele. Már
akkor sugárzott belõle a kedvesség és a szeretet.

Pár hónap múlva 2004 szeptemberében együtt
kezdtük a tanévet: Õ az iskolapadban, én a katedrán.

Csak hat hónapot töltöttünk együtt, s már
búcsúznunk kellett Tõle. Fél év nagyon kevés idõ. Egy
kicsi elsõ osztályos diáknak éppen csak arra elég, hogy
megszokja az iskolai életet. Neki azonban többre is
elég volt. Nemcsak tanítóival, osztálytársaival - akiket
kérés nélkül, önzetlenül segített - alakított ki
szeretetteljes kapcsolatot, hanem megismerte Õt az
iskola tágabb közössége is: kicsik és nagyok, általános
iskolások és gimnazisták, pedagógusok és nem
pedagógusok egyaránt.

Ismertük és szerettük mindannyian, mert már az
elsõ találkozások után különös szeretettel köszöntötte
az ismerõsöket, mindenkinek integetett, karját ölelésre
tárva köszöntötte a felnõtteket, várva a simogatást, a
kedves szavakat. 

Március 15-én számunkra nagyon váratlanul meg-
hívást kapott a Mennyei Atya országába. Bízunk ben-
ne, hogy mindnyájunk égi Édesanyja, a Boldogságos
Szûz Mária pártfogásába vette szeretett gyermekét.

Grétike!
Kicsi voltál, elõre mentél, mert az Úr úgy gondolta
készen állsz az üdvösségre. De itt hagytad nekünk
mosolygós arcodat, a gyermeki hitet, mellyel oly nagy
bizalommal fordultál Jézushoz, a sok kedvességet, az
õszinte szeretetet, melyet soha nem felejtünk el.

Vasné Õry Zsuzsanna
osztályfõnök

Így emlékeznek, búcsúznak az osztálytársak és diáktársak
„Gréti! Nyugodj békében és imádkozz értünk! Remélem, hogy jó Neked!“ Kovács Szonja 1.a
„Gréti! Nagyon szép angyal lettél, imádkozz értünk minden nap, és nézd meg a rajzainkat!“ Kis-Király Anna 1.a
„Imádkozzál sokat értünk Gréti és nyugodjál békében!“ Éder Alex 1.a
„Gréti! Tudd meg, hogy mi mindig szeretünk!“ Kovács Vanessza 1.a
„Köszönöm Gréti, hogy a barátom voltál!“ Györe Bendegúz 1.a
„Kérlek Gréti, sokat imádkozz értünk! Nagyon hiányzol nekem!“ Jóna Péter 1.a
„Kérlek Gréti, segítsd imáddal azokat, akik rászorulnak erre!“ Molnár Bence 1.a
„Gréti! Nagyon szeretlek, nyugodj békében a Mennyei Atyánál!“ Szabó Márton 1.a
„Gréti! Tudom, hogy Te a mennyországban vagy és ott örökre boldog leszel!“ Neuhold Péter 1.a
„Gréti! Imádkozzál értünk és kérd a Szûzanyát, hogy vigyázzon ránk!“ Kránicz Ferenc 1.a
„Gréti! Sokat gondolok Rád, segíts minket imádságoddal!“ Domján Eszter 1.a
„Gréti! Jézus és a Szûzanya vigyázzon Rád! Én soha nem felejtelek el, örök barátod maradok, ott a mennyben
találkozunk!“ Kéner Márió 1.a
„Gréti! Érezd jól magad az angyalok között! Minden nap gondolok Rád, Te is kérd Istent, hogy jó legyek!
Kívánom, hogy a Szentatyánk is vigyázzon Rád!“ Fábián Roland 1.a
„Szeretlek Gréti! NAGYON, NAGYON, NAGYON jó legyen Neked ott fenn a Mennyországban!“ Király Vivien 1.a

„Angyalkák gyülekeznek odafenn,
Új vendég érkezik a Mennyországba.
Egy kislány áll az ajtó elõtt odafenn.
Egy szõke kislány mosolygósan belép
a Mennyországba,
És az angyalok szeretettel fogadják odafenn.

Az angyalokkal együtt játszik
A mennyországban,
És szeretettel gondol itt hagyott családjára
és barátjára…
Odafenn, a Mennyországban“

Boronyák Ilona Zsófia 8.a
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Pünkösd
A Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Húsvét utáni 50. napon történt
esemény idejére utal a latin elnevezés: Pentecostes (50). Ebbõl alakult ki a
magyar pünkösd név.
Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra, mindnyájan megváltoztak.
Megértették Jézus szavait és tetteit. Tovább már nem féltek, hanem bátran
hirdetni kezdték, amit láttak és hallottak: Jézust és az Õ feltámadását.
Öröm töltötte el õket.

Ki aa SSzentlélek?
Szentléleknek nevezzük azt az isteni szeretetet, amely az Atya és a Fiú
között öröktõl fogva áramlik.

Felesemigaz. Ha a helyes válaszok betûjelét összeolvassátok, megkapjátok a Szentlélek
jegyesének a nevét!
Pünkösdkor a tanítványokat megerõsíti a Szentlélek. Hogyan adja tudtunkra az eseményt az Apostolok
Cselekedetei?
O. Szentlélek galamb képében szállt le a tanítványokra. Ennek emlékére egészen a középkorig élt a szokás,

hogy Pünkösdkor galambot engedtek el a templomokban.
M.Lukács heves szélvészrõl és szétosztó lángnyelvekrõl beszél, és valóban: a tûz és a szél a kinyilatkoztatás

egyéb helyein is Isten jelenlétét jelzi.
E. A felkenés jele már az Ószövetségben az olaj volt. A tanítványok illatos olajjal kenték meg fejüket, hogy

jelezzék: "Krisztus jóillata" akarnak lenni ebben a világban.
Hogyan reagált a nép Pünkösdkor a nyelvek csodájára?
A. Többen kérdezõsködni kezdtek egymástól: melyik az a nyelviskola, ahol egyszerû halászemberek ilyen jól

megtanulják az idegen nyelveket?
Á. Jó néhányan úgy vélekedtek, hogy a tanítványok teleitták magukat édes borral.
B. Ezek aztán a bátor férfiak! Mernek beszélni arról az emberrõl, akit igazságtalanul öltek meg!
Az emberek megkérdezték Pétertõl a csoda láttán, hogy mit tegyenek. Mi volt Péter válasza?
P. Menjetek haza, de senkinek ne beszéljetek arról, amit ma itt láttatok és hallottatok!
R. Keresztelkedjetek meg!
S. Adjátok el mindeneteket, a pénzt pedig osszátok szét a szegények között!
Hányan keresztelkedtek meg Péter felszólítására?
I. Háromezren.
J. Kb. ötszázan.
K.  100 és 200 között lehettek.  
Pünkösdöt a nyelvcsoda miatt "fordított Bábelnek" is szoktuk nevezni. De mi is történt annak idején a
bábeli torony építésekor?
O. Az alap megrepedt és a torony elferdült. Azóta is turisták ezreit vonzza a bábeli ferde torony.
A. A tornyot az égig akarták építeni, hogy megmutassák, milyen hatalmas az ember. Isten ezt a nagyravágyást

azzal büntette, hogy összezavarta a nyelveket.
C. Amit nappal felépítettek, éjszaka mindig leomlott. Ezért az egyik kõmûves feleségét befalazták a toronyba,

így sikerült végül felépíteni.

Valerio egy kilencéves kisfiú a következõ példákat mondta arra, hogyan mûködik a Szentlélek.
Megy egy gyerek, elesik, és egy másik feléje nyújtja a kezét.
Apa és anya kettesben mennek sétálni. Egymás felé nyújtják a kezüket, mert nagyon szeretik egymást.
Vasárnap a pap kezébe veszi a Szentostyát és odanyújtja.

Rajzold le, te hogyan tapasztalod meg a Szentlélek mûködését! A rajzot add oda hitoktatódnak, hogy
megnézhessük a templom faliújságján.
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