
Közeledik a Nagytemplom Mária Magdolna búcsúja, ezért most
gondoljuk át, tulajdonképpen mi is az a búcsú. „A búcsú Isten színe
elõtt, a már megbocsátott bûnökért járó, ideig tartó büntetések
elengedése részben vagy teljesen, melyet a katolikus hívõ, aki
megfelelõen felkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer
az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója, Krisztus
és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan
kezeli, és abban részesítheti tagjait.“ - írja a Katolikus Egyház
Katekizmusa (KEK).

Talán felmerül a kérdés, hogy mit is jelent a már megbocsátott
bûnökért járó büntetések elengedése. Ez annyit tesz, hogy a bûnök
büntetést vonnak maguk után. A bûnöket Isten irgalmasan
megbocsátja, ha azokat õszintén megbánjuk és meggyónjuk.
Visszakapjuk a kegyelmi életet és újra kedvesek leszünk Isten
szemében. De Isten nem csupán irgalmas, hanem igazságos is, ezért
az elkövetett bûnért büntetés jár. S ezt a büntetést valaki vagy lerója,
vagy ingyenes ajándékként elengedik neki, s ez az ajándék a búcsú.
Így érthetjük meg, miért is kapta ez az ajándék a búcsú nevet,
ugyanis ilyenkor kiengesztelõdünk az Istennel és búcsút vehetünk a
ránk váró ideig tartó büntetéstõl.

A búcsú lehet részleges vagy teljes, attól függõen, hogy minden
büntetésünktõl megszabadít-e bennünket, vagy csak egy részüktõl.
Búcsút bármelyik katolikus hívõ nyerhet, aki lélekben felkészült a
búcsú fogadására, és teljesítette a feltételeket, amelyekhez az
Egyház a búcsút kötötte.

A teljes búcsúnak több feltétele is van: 1. A szentségi gyónás
annak kifejezéséül, hogy az Egyház bûnbocsátó hatalma által akar
megbékélni a lélek Istennel. 2. A szentáldozás, lehetõleg a teljes
búcsú elnyerésének napján, a Krisztussal való szentségi közösség
megvalósításáért. 3. A teljes búcsú elnyerésének legalább általános
szándéka. 4. Mentesség minden bûnhöz, még a bocsánatos
bûnökhöz való ragaszkodástól is. 5. Imádság a Szentatya
szándékára.

A részleges búcsú feltételei: 1. Kegyelem állapotában kell lennie,
azaz nem lehet halálos bûnben. 2. Akarnia kell a részleges búcsú
elnyerését. De ehhez elegendõ az általános jó szándék, hogy mindig
el akarja nyerni a lehetséges részleges búcsúkat.

Tanulságos a részleges búcsúnak az a három elnyerési módja,
amit a Búcsúk kézikönyve említ: 1. „Ha valaki hittel és
lelkiismeretesen végzi állapotbeli kötelességeit, és viseli életének
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terheit, és legalább egy fohász erejéig Istennek ajánlja
a dolgait, részleges búcsút nyerhet“. 2. „Ha valaki
hitbõl fakadóan segít rászoruló felebarátján, akár
anyagi javaival, akár személyes szolgálataival
részleges búcsút nyerhet“. 3. „Ha valaki önként és a
bûnbánat szellemében lemond számára megengedett
és kedves dologról, részleges búcsút nyerhet“. Azaz, a
mindennapjainkat is meg tudjuk úgy élni, hogy
részleges búcsút közvetítsenek nekünk.

A templom búcsúja Mária Magdolna ünnepén van.
Mária Magdolna a bûnös asszony, aki nagyon szerette
az Úr Jézust. Jézus belõle ûzött ki az Evangélium
tanúsága szerint hét ördögöt. Itt sokan a hét fõbûnre
gondoltak. Õ az az asszony, aki megmosta Jézus lábát
és hajával törölte. A megtérésnek és a bûnbocsánatnak
elsõ alanya. Ekkor tanítja Jézus, hogy a szeretet eltörli
a bûnök sokaságát. Õ a bûnbánat szentje. Szentté teszi,
hogy keresi Krisztust, hogy meg is találja õt, és hirdeti
is az Urat. Ezzel minden keresztény ember számára
példává válik. Érdemes vele együtt és hozzá hasonlóan
követni Jézust.

A templom búcsúján tehát törekedjünk elnyerni a

teljes búcsút. S ne csupán egy ünnepi ebédet jelentsen
számunkra! Ha a kívánt feltételeknek eleget teszünk, s
Mária Magdolna közbenjárását kérjük, akkor meg is
kaphatjuk. Mivel azonban a teljes búcsú naponta
egyszer, a részleges búcsú pedig többször is
elnyerhetõ, legyen mindig életünk része a templom és
a szentmise, ami bár önmagában nem közvetít búcsút,
de alkalmassá tesz bennünket, hogy elnyerjük azt.

Szekeres János
újmisés pap

(Folytatás a z 1. oldalról! )

Szekeres János babosdöbrétei frissen szenteltSzekeres János babosdöbrétei frissen szentelt
atya július 10-én a plébániatemplomban a 9atya július 10-én a plébániatemplomban a 9
órakor újmisét mondott és újmisés áldásbanórakor újmisét mondott és újmisés áldásban
részesítette a jelenlévõ híveket.részesítette a jelenlévõ híveket.

Plébánosunk ezüstmiséje
Plébánosunk, Stróber László pappá szentelésének 25.
évfordulóját ünnepelte rokonai, barátai, paptestvérei, a
zalaegerszegi és környékbeli hívek, városunk vezetõi
és a testvéregyházak lelkészeinek körében. 2005.
június 26-án, a plébániatemplomunkban bemutatott
szentmisén az összesereglett ünneplõk elõtt Vendrõ
György apát úr olvasta fel megyés fõpásztorunk
levelét, ismertette az ünnepelt eddigi munkásságának
legfõbb állomásait. Stróber László legelsõ
állomáshelye Páka volt, ahol Mester Vince plébános
irányításával végezte szolgálatát. A következõ
állomáshelyén, a zalaegerszegi Jézus Szíve plébánián
öt évet töltött, ahol a fiatalok lelkipásztori nevelésével

is sok elismerést szerzett. 1989-tõl három évig volt dr.
Szabó Gyula plébános segítõ jobb keze, majd egy év
prefektusi munka és öt évi boncodföldi plébánosi
tevékenység után nevezték ki a Mária Magdolna
Egyházközség plébánosává. Lelkipásztori munkája
mellett - szentségek kiszolgáltatása, hitoktatás,
közösségek, imacsoportok vezetése, lelki gondozás,
lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése... - a
Mária Magdolna templomot, a plébániaépületet
felújító és templomépítõ tevékenységét már jól
ismerjük.
A Jóisten áldja meg eddigi tevékenységéért és adjon
egészséget, lelkierõt, segítõ munkatársakat -
lelkészeket, világiakat - a további, lelkeket és
Egyházunkat gazdagító szolgálatához.

Tájékoztatási munkacsoport
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A Szentlélek ajándékai (IV.)

A Jótanács Lelke
„A Szentlélek megtanít benneteket abban az órában,

hogy mit kell mondanotok“ (Lk 12,11)

Jöjj el Lélek, Életadó, örök Jótanács!
Dolgainkban jól dönthessünk:
Szállj le népedre!
Hogy kövessük sugalmadat,
JÓTANÁCS Lelke.

A Szentlélek negyedik ajándékára irányítsuk most a
figyelmünket. A bölcsesség, az értelem, a tudomány
lelki ajándékai elsõsorban az isteni igazságok
meglátására, a titkokra való rácsodálkozásra vezetnek
el minket. Tudjuk, hogy a hittel megvilágított emberi
értelem, bár korlátokkal rendelkezik - hiszen véges a
megismerésünk, véges a titok befogadásának,
„megértésének“ lehetõsége - mégis nyitott a
végtelenre.
Nem elegendõ csak értelmileg közel lenni az Istenhez,
hanem az õ törvényeinek életünkben is meg kell
mutatkozni. Nem elég elfogadni a vallási igazságokat,
hanem életünket - az Isten kegyelmére hagyatkozva -
azok szerint kell alakítanunk.

A jótanács lelki ajándéka a tettekre váltott tanításban
segít mindannyiunkat, akik Krisztus nyomában
kívánunk járni, és az Atyához vezetõ utunkon Lélek
szavára akarunk hallgatni. A krisztuskövetés útja
nehézségeket, áldozathozatali lehetõségeket is rejt
magában. Mérlegelni kell, dönteni, és választani.
Mérlegelni, hogy a nagyobb, az elérni vágyott jóért mit
tudok, illetve mit akarok megtenni. Itt nem az vezet,
hogy mi a hasznos, vagy a kényelmesebb, hanem az,
hogy mi az Isten akarata, mi az, amire meghívott. A
döntés és a választás nem csak egy egyszeri jelentésû
tett, hanem kihatása van a döntés és a választás utáni
életszakaszomra is.
Az élet jelentõs döntései próbára teszik értelmi és
akarati jellemzõinket. Rádöbbenünk korlátainkra,
gyarló képességeinkre. Hívõ emberekként tudjuk,
hogy kihez kell fordulni, ki az, aki segíthet rajtunk. A
Szentírás mind az ószövetségben, mind az
újszövetségben számos példán keresztül tanítást ad
arról, hogy kegyelmileg milyen gyümölcsözõ az
Istennel való együttmûködés. A mindennapi életben
nagy szükségünk van tehát az isteni segítségre. Ne
mulasszuk el kérni a Szentlélek ajándékát, a jó
tanácsot, hogy döntéseink jók legyenek, Isten akaratát
tükrözzék.

Bodorkós Imre
káplán

ZENEI JEGYZET - A valódi történet
„Like the time I ran away,
And turned around and You
were standing close to me...“

Nehéz helyzet a jegyzetíróé. Egyfelõl késztetése van arra,
hogy némely megjelenõ, általa fontosnak tartott mûvekrõl
tudósítson, véleményét (mely természetesen korántsem
szent és sérthetetlen) sem elhallgatva, másfelõl szomorúan
döbben rá, hogy végsõ soron semmi érvényeset sem tud
mondani arról. Sem olvasójának, sem saját magának. Marad
a hallgatás és a megilletõdött befogadás.

Két évig készültem néhány töredezett sort írni a
következõ remekmûrõl. Most nekigyürkõzöm, de lehet,
hogy kudarcot vallok. Kiderül. Kortárs darabról van szó,
melyet azonban nyugodtan egy polcra helyezhetünk a
klasszikus zeneirodalom, mondjuk Bach bármely mûvével.
Egy angol rockzenei együttes, a Yes lemezérõl írok, melynek
címe Going for the One, ami némileg szabadon fordítva
annyit jelent, hogy „Megkeresni az Egyet“. A mû eredetileg
1977-ben született, írásom ürügyeként csak annyit tudok
felhozni, hogy felújított és néhány - csupán a rajongók
számára értékes - bónusz-számmal bõvített újrakiadása
nemrég jelent meg CD-n. Ahhoz a - mindössze szûk 40
percnyi -zenéhez foghatót, amit a korong rejt, alig hallottam
azelõtt. Dobálózhatnék most stílusokkal, bravúros zenei
megoldásokkal, a formai építkezés zsenialitásával, a
szövegek filozofikus jelentéstartalmaival, de mindez
fölösleges. Ennek a zenének a mozgása leírhatatlan, mint a

vízesés fodrai, a fák imbolygása, ugyanakkor
megdöbbentõen evidens. Az öttételes szimfónia az emberi
élet egy-egy állomását mutatja be fel-felvillanó képek
formájában. Mind megannyi elõjáték, a következõ tétel
elõjátéka. (Errõl Liszt Les Préludes címû mûve juthat
eszünkbe.) Anyitódarab -Going for the One -a versenyrõl,
a hajszáról és a becsületrõl szól. A lét értelmének, az „Egy“-
nek kutatása be van kódolva az emberbe születésétõl fogva.
A Turn of the Century csodálatos szépségében és
komolyságában a fiatal szerelemrõl, a kétségek közti
gyötrõdésrõl és a melankóliáról mesél. AParallels a kitáguló
távlatokról, a középkorú ember tevékeny, lelkesedõ és
munkában nemesülõ életérõl tanít minket. Kis közjáték
következik: Wonderous Stories. Öregségünkben
visszatérünk a forrásokhoz: újra az egyszerû mesék és igaz
történetek ártatlanságával szemléljük a világot. És jön a
kiteljesedés. Awaken. A 15 és fél perces mû gyakorlatilag az
Örök Életrõl szól. Az elképesztõen, ugyanakkor simogatóan
érzékletes hang-lenyomatok által tisztán és élesen átéljük a
halál pillanatát, az alagutat, a kapuk megnyílását, a Lét
folyamának áradását, majd a végsõ Ölelést a Teremtõvel.
Létünk valódi történetét.

A darabhoz nem tudok többet hozzáfûzni. Idemásolom
inkább Pilinszky egy gondolatát, én pedig elnémulok. „Hogy
az írásnak, az én írásaimnak van-e missziójuk, azt nem
tudom megítélni. Nem is lehet talán. De hát ki tudja, hány
ember ül éjjel a szobájában és hallgat Bachot szerte a
világon? Hogy ez miket indított el, sosem fogjuk megtudni.
Holott ez volna az emberiség valódi története.“

Paksa Balázs
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Rákapcsoltunk...
www.mariamagdolna.hu

1993 decemberében, az Ünnepi Harangszó
elsõ számában Szabó Gyula plébános atya így
köszöntötte az olvasókat: „Megvalósult egy régi
elképzelésünk: a Mária Magdolna Egyházközség
rendszeresen megjelenõ kiadvánnyal tájékoztat-
hatja híveit. Egyúttal azt is remélem, hogy újsá-
gunk felerõsíti szavunkat és információink, állás-
foglalásaink szélesebb olvasóréteghez is eljuthat-
nak Kedves Híveink segítõ közremûködésével“.

A 12 éve megfogalmazott célok még ma is
aktuálisak. Szeretnénk az egyházközség tagjait
ma is minél gyorsabban, eredményesebben és
hatásosabban elérni. Számunkra fontos, hogy
híveink ne csak a vasárnapi szentmiséken
juthassanak hozzá fontos információkhoz, hanem
akár otthonukban is be tudjanak kapcsolódni
plébániánk munkájába, vagy egyszerûen csak
értesülni tudjanak azokról az eseményekrõl,
melyekrõl a szentmisék során nem tudunk szót
ejteni. Éppen ezért jelenik meg már 12 éve az
Ünnepi Harangszó.

Az új korok azonban új lehetõségeket kínálnak.
Ma már egyre inkább az internet hódít teret, s e-
gyetlen gombnyomásra az egész világ elérhetõ
távolságba kerül. Az információszerzés egyik leg-
fontosabb eszköze ma a világháló. E téren mi is
szeretnénk haladni a korral. Ezért indult el január-
ban a plébánia hírlevél szolgáltatása, mely a va-
sárnapi információkat írásban is eljuttatja a ked-
ves hívekhez. Azonban ezzel sem elégedhettünk
meg, s egy olyan plébániai adatbázis létrehozá-
sát határoztuk el, mely mindenki számára folyto-
nosan elérhetõ információkat tartalmaz és terje-
delmi korlátok nélkül számolhat be a plébánia éle-
térõl. Nos, a mû elkészült, s az alkotók megpi-
henhetnek, szeretettel mutatom be a kedves
híveknek plébániánk weboldalát. Mostantól a

www.mariamagdolna.hu címen éjjel-nappal elér-
hetnek bennünket.

A honlap nem csak információforrás kíván
lenni, hanem szeretnénk bemutatni mindazt, ami
plébániánkon, illetve plébániánk híveivel történik.
Megtalálhatják legfrissebb híreinket, közössé-
geink bemutatkozását, de bemutatjuk plébáni-
ánk munkatársait is és azokat a tevékenységi
köröket is, melyek talán mindeddig nem kaptak
túlzott nyilvánosságot. Eseménynaptárunkban
napi bontásban találhatják meg az egyházközség
és az egyházmegye rendezvényeit, a hasznos
információk között pedig az adminisztratív ügyek
intézéséhez találnak segítséget. Megtalálhatják
az Ünnepi Harangszó összes eddig megjelent
számát és egy hasznos keresõprogram segítsé-
gével nagyon egyszerû lett a keresett cikk megta-
lálása. Vendégkönyvünkben akár üdvözletet is
küldhetnek a plébánia híveinek. Egy nagyon
hasznos média-sáv pedig más katolikus honla-
pok aktuális híreit gyûjti össze. Lehetõség nyílik a
Katolikus Rádió mûsorának hallgatására is.

Honlapunk szerkesztéséhez és frissítéséhez
kérjük az Önök segítségét is! Ha valamilyen infor-
mációt meg szeretnének osztani az egyházköz-
ség tagjaival, legyen az akár programajánló, akár
egy fénykép, kérjük, jelentkezzenek! Ugyancsak
várjuk az ötleteket, javaslatokat, mi mindenrõl
szeretnének még olvasni! Bármilyen honlappal
kapcsolatos véleményt örömmel fogadunk az
info@mariamagdolna.hu címen.

A honlap elkészítéséért és karbantartásáért,
köszönet jár Paksa Tamásnak, akinek nélkülöz-
hetetlen segítsége a legfontosabb volt a honlap
születése során, illetve Marx Péternek, aki a leg-
frissebb információkat juttatja el rendszeresen
Önökhöz.

Kérjük, használják sokat honlapunkat, s remél-
jük, legalább akkora örömük telik majd benne, mint
amekkora örömet nekünk jelentett elkészítése!

Róbert atya

Az Ünnepi Harangszó újsággal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat elek-
tronikus formában a harangszo@mariamagdolna.hu e-mail címre juttathatják el.
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Cursillo: lelkiségi mozgalom a Katolikus Egyházon
belül. Jelentése: színes, vidám. Vidám szívvel, boldog
örömmel tanúságot tenni Jézusról. A mozgalom
Spanyolországból indult, meghódította Európát, sokunkat
Zalaegerszegen is. Több közösség mûködik a városban és
vonzáskörzetében. Ahhoz, hogy valaki cursillista legyen, el
kell végeznie egy lelki „tanfolyamot“, ami három napos. A
zalaegerszegiek többsége Kõszegen, illetve Tihanyban élte
meg azt a lelki csodát, amit a három nap adott.

Ultreya azt jelenti tovább, tovább... Még tovább
erõsödni Isten szeretetében, életünkkel, szavainkkal
hirdetni az örömhírt, Jézus feltámadott, s köztünk él. A
hitbeli megerõsödést, lelki feltöltõdést szolgálják a cursillos
találkozók, ultreyák.

2005. április 23-án hívtuk és vártuk a vidéki és
zalaegerszegi cursillos testvéreinket nagy szeretettel a
Mindszenty József Iskola és Kollégium kápolnájába.
Izgalommal kezdtünk hozzá a szervezéshez László és Imre
atyák támogatásával. A meghívott testvérek közül kb. 150
fõ jött el. A gyülekezõ után délelõtt fél 10 órakor
bevonulással, „Hálaadás reggel“ címû verssel és
köszöntõvel kezdõdött a program. A gyönyörû
„Rózsafüzér“ címû verset követõen rózsafûzért
imádkoztunk az Oltáriszentség titkaival. Nagy örömünkre
az elõimádkozók valamennyien férfiak voltak. Ezután a
Szent Antal cursillos csoport negyedórás énekblokkja
következett, majd Sík Sándor „Hiszek“ címû vesét
hallhattuk. Imre atya elmélkedése, mely gondolatai az
Oltáriszentségrõl lelkileg valamennyiünket felkészített a
szentmisére, amit Kirner Zoltán plébános mutatott be Imre
és Tamás atyákkal közösen. A szentmisében Zoltán atya
prédikációját hallhattuk. Azét az atyáét, aki a cursillos
mozgalmat Zalaegerszegen elindította, és ma is azon
munkálkodik, hogy egyre több tagja legyen ennek a
közösségnek.

A szentmise után közös ebédre, baráti beszélgetésre

hívtuk a testvéreket az ebédlõbe. Az ízletes ebéd, a szorgos
asszonykezek készítette finom sütemények elfogyasztása, a
jó hangulatú, kellemes beszélgetések után „A legnagyobb
kérés“ címû verssel folytatódott a délutáni program.

A testvérek közül többen tanúságot tettek arról, hogyan
élik mindennapjaikat. Mit tesznek Jézusért,
embertársaikért, hogyan apostolkodnak. Tanúságtevés
közben  hallhattuk „A mosolyod“ és az „Üzenet a pokolból“
címû verseket. A tanúságtétel és a versek meghallgatása
után ének kíséretében helyezte az Oltáriszentséget Imre
atya az Úr asztalára.

A csendes szentségimádás alatt, amikor csak nézni,
figyelni kellett az Urat, szívünkben érezni jelenlétét, színe
elé tehettük örömeinket, köszönetünket, elmondhattuk
bánatunkat, fájdalmainkat. Ebben a csendben érezni lehetett
az egységet, a békét, a nyugalmat, ami Jézus szeretete által
jött létre a kápolnában.

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok...“ 
A szentségimádás után énekkel köszöntöttük papjainkat,

majd Imre atya verssel az édesanyákat. Végezetül a
„Hálaadás este“ címû vers hangzott el és a „Megkötöm
magamat...“ záróénekkel fejeztük be a napot.

Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik bármivel
hozzájárultak az együtt töltött szép nap sikeréhez.
Köszönjük a részvételt, köszönjük, hogy eljöttetek, jó volt
Jézus szeretetében együtt lenni.

II. János Pál szavai adjanak mindannyiunk számára
útmutatást, bíztatást: „Kell, hogy reménnyel telt lélekkel,
misszionáriusi lelkesedéssel úgy hirdessétek Krisztushoz
való hûségeteket, hogy sohase csalódjék bennetek. Ti
tudjátok, hogy milyen szenvedélyes dolog lehet az, amikor
Isten országáért dolgozunk és egyben azt is tudjátok, hogy
milyen lelki éhség van az emberi szívben.“

Bangó Józsefné
Szent Antal cursillos csoport nevében

Ultreya az Eucharisztia Évében
CCuurrssiillllooss ttaalláállkkoozzóó ZZaallaaeeggeerrsszzeeggeenn



Szentatyánk 2004. októberétõl kezdõdõ évet az
Oltáriszentség évének hirdette meg. Figyelmünket az
Oltáriszentségben rejtõzõ Második isteni Személy felé
irányítja.

2005. május 27-28-án a naptári és az ünnepelt va-
sárnapi úrnapja között Cursillos csoportunk több tagja
a Szentségi Jézusunk számára rendezett ünnepélyes
virrasztáson vett részt a Dunán és a Duna parton.

Budapesten a Belvárosi templomban Veni Sancte
szentmisén vettünk részt, majd utána hajóval indultunk
Esztergomba. Majd’ ötszázan tartózkodtunk a hajón az
ország szinte minden szegletébõl. Indulás után a
csoportot kísérõ atyák elhelyezték az
Oltáriszentségben rejtõzködõ Úrjézust a
szentségtartókban, s megkezdõdött a virrasztás.
Szemünk csak a Szent Kenyér színét láthatta, de
éreztük, hogy benne valóságosan jelen van Jézus,
istenségével és emberségével. S már hallottuk is lelki
vezetõnk hangját: az ajtókat, az ajtókat, az ajtókat...
Nyissuk ki szívünk ajtaját s boruljunk az
Oltáriszentségben köztünk lévõ Jézushoz!

Épphogy elimádkoztuk az Oltáriszentség
Rózsafüzérét, megérkeztünk elsõ kikötésünk helyére,
Szentendrére. Már vártak bennünket. A helyi hívekkel
együtt köszöntöttük a Fölséges Istent. A szentóra után
ismét hajóra szálltunk. Szállt az ima, az ének az ég
felé.

Következõ állomás Visegrád volt. Fúvószenekar
kíséretében vittük az Oltáriszentséget körmenetben a
Mária kápolnáig, ahol német ajkú testvéreinkkel
közösen áldottuk és köszöntöttük az Úrjézust.
Imádkoztunk alvó nemzetünkért, hogy szendergésébõl
felébredjen. Szeretteinkért, az otthon maradottakért,
könyörögtünk papi hivatásokért, és Isten áldását
kértük zarándoklatunkra.

Közben leszállt az est, az éj sötét palástot borított
ránk. Mindenütt csend, csak imánk szállt az ég felé. A
partról parányi fények integettek felénk, amerre
elhaladtunk, köszöntve az Oltáriszentséget s a
zarándokokat.

Éjfél elõtt értünk Esztergomba. A csendben csak
lépteink susogása hallatszott és mécseseink fénye
pislákolt, ahogy haladtunk a vizivárosi templom felé.
Éjfélkor püspöki szentmisén köszöntöttük az új napot.
Felemelõ érzés volt a szentbeszédben hallani, hogy
Isten a szív csendjében beszél nekünk, hallgatnunk kell
Rá, így egy élõ szeretetközösségben kapcsolódhatunk
be, a bízzuk magunkat a Jóistenre, s Õ mindent ki fog
bontani életünkben. Amikor túlárad a bûn, túl fog
áradni a kegyelem is. Nagy szükségünk lenne rá!

Esztergomból visszafelé indult hajónk. Éjjel két óra
körül értünk utunk következõ állomására, Zebegénybe.
Megható volt látni a helyiek buzgalmát, fáradságot
nem kímélõ szeretetét, ahogy fogadták hajónk

zarándokait. A közös imádság, könyörgések, énekek a
fáradság s virrasztás ellenére sem lanyhultak.
Ostromoltuk az eget, hisz aki az ingyenes szeretet
asztalához ültetett minket, megígérte - mint ahogy az
ének szavai is mondják - s ha a fáradt ember kínban
elmerül, azt susogja néki: Nem vagy egyedül!
Jézusunk mindig velünk van, táplál bennünket, erõt ad,
vígasztal. Nem kell, hogy elhagyatottaknak érezzük
magunkat. Ne nézzük munkánkat hiábavalónak! Fel
sem tudjuk fogni mennyire szeret bennünket, gyarló
embereket. Csak azt kéri mindnyájunktól egyenként:
Legalább te szeress Engem!

Közeledtünk utunk utolsó kikötõjéhez. Már pirkadt,
tovatûnt a csillagcsipkés éjszaka, madárkák
csicseregve köszöntöttek bennünket. 

Vácott Beer Miklós püspök várt minket, sok
helybéli hívõ és kispapok. Együtt imádkoztunk, majd a
Jóisten áldását kértük püspök atyára születésnapja
alkalmából. A kora reggeli órán felemelõ volt újból és
újból Istenhez emelni fáradt szívünket, lelkünket.

Ezt követõem a partról integetve búcsúztatták a
zarándokokat, míg csak el nem tûntünk szemeik elõl.
Szikrázó reggeli napsütésben értünk Budapestre,
nekünk ragyogott a felkelõ nap. Záró szentmisénket a
Szent Anna templomban imádkoztuk. Itt is kaptunk
Útravalót a szentmisében. Aki az Istenbe vetett hit
fegyverét újból és újból a kezébe veszi, az
legyõzhetetlen segítséget nyer. Aki bízik Isten
segítségében, megtapasztalja azt. A szenvedés soha
nem értelmetlen, ha „Igen Atyám!“ a válaszunk rá.
Örömre válik a szenvedés, mert Isten szeretete nem
engedi, hogy a szenvedésé legyen az utolsó szó.

Testben megfáradtan, de lelkiekben megújulva,
megerõsítve tértünk otthonainkba.

A Szent Antal cursillos csoport zarándokainak nevében:
Salamon Károlyné (Margit)
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Úrnapja. Ünnepélyes virrasztás a Dunán
Néhány gondolat a zarándoklat után

Úrnapi körmenet a kerÚrnapi körmenet a kertvártvárosi templombanosi templomban
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Fiatalos zenével szolgálni

Bemutatkozik a Szikla együttes

Sokan talán megbotránkoznak, mások pedig megörülnek, ha a
templomban vagy keresztény találkozók és együttlétek alkalmával
felhangzik a gitár, és egy-két lelkes fiatal énekelni kezd. Leginkább már
jól ismert dalokat. De mi a helyzet, ha néhányan saját dalok írására
kapnak ihletet - mint éppen a zalaegerszegi Szikla együttes tagjai?

A csapat létrejöttét Sziráki Péter lelkesedésének és tettrekészségének
köszönheti, majd több tagcsere után, a tavalyi év elején vett új
lendületet a zenekar munkája. Kezdetben a népszerû Testvérek
együttes dalaiból játszottak, míg ma már kidolgozott, saját repertoárjuk
van. Az együttesben a közös zenéléshez Jóna István és Mészáros Krisztina
énekhangját, Paksa Balázs furulyatudását, Sziráki Péter gitárját és énekét,
valamint Tímár Levente klasszikusgitár-játékát adja.

Az együttes dalainak zenéje sokféle forrásból táplálkozik.
Természetesen hatottak a tagokra a hazai keresztény könnyûzene
ismert személyiségei, úgymint Sillye Jenõ, Borka Zsolt és a Gável
testvérek. Ezen túl a dallamos és a progresszív rockzene mellett
népzenei ihletettség is elõfordul, sõt - mivel a csapat több tagja
klasszikus-zenei háttérrel érkezett - a komolyzenébõl is merítenek
megoldásokat. A zenekar célkitûzése, hogy keresztény közösségi
énekek szerzése és játszása mellett elrugaszkodjon a hagyományos
beatzene zenei és szövegi paneljeitõl, és különlegesebb, a kidolgozott
kamarazene felé mutató mûveket is komponáljon és elõadjon.

Tavaly óta egyre szaporodnak a Szikla együttes fellépései, idén pedig
nagy megtiszteltetésként lehetõséget kaptak egy órás koncertre az
augusztus 5-7-én, Apostagon rendezendõ Ladik keresztény
könnyûzenei fesztiválon. Jelenleg erre készülnek a nyár dacára
megsûrûsödött próbákkal. Õsszel pedig több fellépés mellett
meghívást kaptak a szeptember 16-17-én rendezendõ
Családfesztiválra, szombat délutánra.

A tagok elmondása szerint a további tervekben szerepel egy
elektromos erõsítést igénylõ felállás létrehozása, valamint az elkészült
dalokból egy jó minõségû felvétel készítése. S hogy addig mi történik?
Szolgálni szeretnének fiatalos zenéjükkel, hitvallásukkal és
lelkesedésükkel.

internet: www.sziklaegyuttes.uw.hu
drótposta: sziklaegyuttes@uw.hu

KKonceroncer t a ft a fererences plébánia udences plébánia udvvaránarán

Egyházközségi
képviselõtestületi választás

2005.

Az ebben az évben tartott Egyházközségi
Képviselõtestület választás júniusban
lezárult. A megújított Képviselõtestület
az alábbi tagokból áll:

Az Egyházközség tagja hivatalból:
Stróber László plébános
Bodorkós Imre káplán
Kürnyek Róbert káplán
Várhelyi Tamás káplán
Tóth György kántor-karnagy
Nátrán Józsefné, a hitoktatók képviselõje
Englert Zsolt, a Mindszenty Iskola
igazgatója

Választott tagok a plébániatemplomból:
Csiszár Mária
dr. Császár Tamás
ifj. Csertán Ferenc
Erõss Antal
Farkas Zoltánné
Fercsák Tamás
ifj. dr. Marx Gyula
Mikolás József
Németh Lajos
Paksa Ferenc
Paksa Tibor
Rigó Csaba
Tompa Mihály

Választott tagok az új kertvárosi
templomból:
Gombos Tamás
Herold József
Lutter Tibor 
Tótmárton Tamás
Wéber Antal

3 fõ a filiális egyházközségekbõl 
(Pózva, Ságod, Zalabesenyõ)

Póttagok:
Bangó Józsefné
Tímár János
Szecsányi László
dr. Molnár Gábor 
Tausz Éva
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Jó volt olvasni:

Márai Sándor:

A gyertyák csonkig égnek
„Mert a barátság nem eszményi hangulat. A barátság
szigorú emberi törvény. A régi világban ez volt a
legerõsebb törvény, erre épültek fel nagy mûveltségek
jogrendszerei. Az indulaton, az önzésen túl élt ez a
törvény az emberi szívekben, a barátság törvénye. S
erõsebb volt, mint a szenvedély, mely a férfiakat és
nõket reménytelen indulattal egymás felé hajtja, a
barátságot nem érhette csalódás, mert nem akart a
másiktól semmit, a barátot meg lehetett ölni, de a
barátságot, mely a gyermekkorban szövõdött két
ember között, talán még a halál sem öli meg.“

Márai Sándornak ez az elgondolkodtató regénye
tulajdonképpen egy idõs férfi egyetlen napját dolgozza fel.
Ezen az estén meglátogatja gyermekkori barátja, aki - amint
hajnalig tartó beszélgetésükbõl kiderül - negyven évvel
korábban elcsábította a feleségét, egy vadászaton meg akarta
ölni, végsõ soron megkeserítette egész életét.
Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik nem könnyed,
szórakoztató olvasmányra vágynak, hanem szeretnének

tartalmas, mély gondolatokat megfogalmazó mûvet olvasni,
nem feltétlenül „egy szuszra“. Az eseményeket a sérelmeket
elszenvedett barát gondolataiból, majd szavaiból tudjuk meg,
nem a konkrét tényekre, hanem az érzésekre, a történtek
értelmezésére koncentrálva. Az író nem fest idealizált képet a
barátságról, de talán igazabbat és emberibbet, mint a
romantikus filmek. Ez barátság nem attól függ, hogy mennyire
segítették vagy bántották meg egymást a felek, mert ez olyan
kötelék köztük, amely elszakíthatatlan.
Nagyon jól érzékelhetõ az idõs férfi vallomásából, hogy a
magányos évek során, az élete vége felé közeledve mennyire
letisztultak a gondolatai. Egyre jobban el tudja különíteni a
lényegest a lényegtelentõl, és csak a mély, fontos dolgokkal
foglalkozik.
Sokszor mi is így vagyunk. Korábban meghatározónak hitt
események elhalványodnak, míg látszólag jelentéktelen
pillanatok az idõ múlásával felerõsödnek, belevésõdnek a
lelkünkbe. Napjainkban még több hatás éri az embert, még
nagyobb a kísértés, hogy azt tartsuk fontosnak, amit a
körülöttünk lévõ világ diktál. A tudomány is változik, sokat
foglalkozunk az emberi lélek rejtelmeivel, sokat beszélünk a
pszichológiáról. Mégis, mintha hiányoznának életünkbõl a
fontos, mély beszélgetések. Merjük levetni az álarcokat,
merjünk megválni a szerepektõl, amit elvárnak tõlünk vagy
amit elvárunk magunktól!

Menyhártné Homor Anna

AA Mária Magdolna templom szentélyében aMária Magdolna templom szentélyében a
restaurálási munkálatok elsõ üteme befejezõdött.restaurálási munkálatok elsõ üteme befejezõdött.
AA bûnbánó Mária Magdolnát ábrázoló oltárképbûnbánó Mária Magdolnát ábrázoló oltárkép
teljesen megújult állapotban látható.teljesen megújult állapotban látható.

AA szentély restaurálása a II. ütemmel folytatódik.szentély restaurálása a II. ütemmel folytatódik.
Az állványzat áttelepítése is nagy feladat volt.Az állványzat áttelepítése is nagy feladat volt.

Július 20-25. között Némethné Gabi hitoktató ésJúlius 20-25. között Némethné Gabi hitoktató és
Róbert atya vezetésével közel 50 hittanos diákRóbert atya vezetésével közel 50 hittanos diák
táborozott Pákán.táborozott Pákán.
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2005. augusztusában indul egy új keresztény
családi magazin: a family

Körülbelül két évvel ezelõtt fogalmazódott meg
bennünk, hogy milyen jó lenne, ha létezne
Magyarországon is egy szép kivitelû, mai nyelvet
beszélõ és a nem keresztények körében is terjeszthetõ
keresztény újság. Ezt a hiányt szerettük volna
betölteni. Elõször egy, a tizenéves korosztálynak szóló
lapot szerettünk volna létrehozni. Jobban tájékozódva
azonban úgy láttuk, hogy célszerûbb, ha elõször egy
szélesebb, magazin-jellegû kiadványban
gondolkodunk, amit talán könnyebb megismertetni az
olvasókkal, mint egy speciálisabb, szûkebb
korosztálynak szóló újságot. Ekkor került kezünkbe a
német family magazin. 

Az elsõ megkapott lapszámokat átlapozva úgy
éreztük, valami ilyet szeretnénk mi is létrehozni. A
visszajelzések megnyugtatóak voltak. A
megkérdezettek általában lelkesek voltak, s több
közösség és gyülekezet is felajánlotta segítségét.
Ezeken felbuzdulva újra Isten elé vittük az ügyünket.
Úgy éreztük, hogy mi vagyunk az a béna kezû ember,
és Isten arra biztat, hogy bízzunk benne, és akkor
megmutatja rajtunk az Õ dicsõségét. Így aztán
legyûrtük kételyeinket. Újra kérõen „kinyújtottuk a
kezünket“ a német family magazin felé is, hogy ha
valóban látnak reményt az együttmûködésre,
készítsünk közösen egy ütemtervet a magyar family
magazin létrehozására. A német szerkesztõség is
magáévá tette a magyar testvérlap ügyét.

Célunk az, hogy olyan újságot készítsünk, amely a
hazai családok valóságos problémáira valóságos
válaszokat kínál. Olyan újságot, amely Jézus Krisztus
örömhírét képes közvetíteni szavakkal, képekkel, a jó
példa továbbadásával. Célunk az, hogy olyan újságot

készítsünk, amely jóakaratán, derûjén, jó tanácsain
keresztül szinte észrevétlenül összeköti a különbözõ
felekezetû keresztény embereket még nem hívõ,
keresõ emberekkel is. Mottónk: „Mérhetetlenül több
az, ami minket összeköt, mint ami szétválaszt.“
(Raniero Cantalamessa)

Olyan családi lapot szeretnénk, amely a
problémákra nem csak „jó“, vagy „éppen aktuális“,
hanem keresztény válaszokat keres és ad, úgy hogy
egész tartalma, látásmódja a krisztusi felfogást tükrözi.
A family az Ön magazinja is szeretne lenni! Ezért
hívunk mindenkit, aki a magazin témájába vágó
cikkel, ötlettel részt szeretne venni a munkában.
Küldjék el írásaikat, ha - úgy, mint a family - a páro-
kat, családokat a mindennapi életükben segíteni, báto-
rítani szeretnék. Írjanak nyitottan, õszintén, kritikusan
vagy akár önkritikusan - Istenrõl, a világról, és
mondják el, hogy a HIT az életükben, kapcsolataikban
milyen tapasztalatot, segítséget adott. Írják meg
ötleteiket is, hogyan tudjuk elõmozdítani, hogy
kapcsolataink, gyerekeink nevelése sikeres legyen.

Mi hiszünk abban, hogy nagy szükség van egy
nyitott, keresztény és a családokat segítõ újságra.
Legyen velünk együtt részese ennek a nagyon
izgalmas folyamatnak - a magyar family Magazin
megszületésének és bemutatkozásának! Az elsõ,
ingyenes számból 50.000 darabot jelentetünk meg
augusztusban, amelyet szeretnénk eljuttatni az
olvasókhoz, hogy magazinunk „szívét és veséjét“
megvizsgálhassák.

A family Magazin mögött hitüket megélõ
keresztény emberek állnak, különbözõ felekezetekbõl,
akik szívükön viselik az Örömhírnek, Isten üzenetének
terjedését. Arra is kérjük, imádkozzon velünk, hogy ez
a nagy és merész ötlet sikerüljön, és az Üzenet eljusson
az emberekhez.

(Információ, megrendelés: BGS-artPart kiadó, 2051
Biatorbágy, Pf: 125. E-levél: magazin@familynet.hu;
Tel: 06/23/312-849)

Várhelyi Tamás
Forrás: www.familynet.hu

95 éves Közép-Európa legrégibb katolikus hírügynöksége, a Magyar Kurír
Sok év telt el azóta, hogy az 1909-tõl elõbb Katholikus Tudósító, majd 1911-tõl Magyar Kurír néven bejegyzett
„hírlapértesítõ kõnyomatos“ megkezdte munkáját, mégpedig azzal a céllal, hogy - az alapító Beniczky Ödön
megfogalmazása szerint - „nélkülözhetetlen hírforrás“ legyen.
Az egykori „kõnyomatos“ pünkösd óta internetes lappá alakult, s ezentúl minden internetezõ tájékozódhat a
hazai és a világegyház eseményeirõl a www.magyarkurir.hu webcímen olvasható internetes napilapban.
Feladatuk, hogy az egyetemes egyház életérõl - természetesen ideértve a magyar egyházat is - híreket,
információkat adjon. Ezért honlapon kiemelt helyet kapnak a naponta többször frissített hírek. 
Külföldi híreik forrásai olasz, angol, német nyelvû katolikus hírportálok és lapok. A magyar egyház híreit a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtóirodájának, valamint az egyházmegyék sajtómunkatársainak
tájékoztatása, és természetesen a szerkesztõség munkatársai által készített tudósítások alapján szerkesztik és
jelentetik meg.
Rovataikban - Háttér, Vélemények, Bemutatjuk - a híreket kiegészítõ, a tájékozódást segítõ ismereteket,
információkat nyújtanak azoknak, akik otthonosan mozognak az Egyházban, de azoknak is, akik keresik az
Egyházhoz vezetõ vagy éppen visszavezetõ utat. Várhelyi Tamás

A keresztény sajtó bemutatkozik
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Családfesztivál 2005 õsz
2005-ben már 12-dik alkalommal kerül megrendezésre
Zalaegerszegen a Családfesztivál. Az eddigi
gyakorlathoz hasonlóan a felnõtt program idén is egy
családközeli téma, a média köré épül, miközben a
gyerekeket játszóházakkal és kézmûvesházzal várjuk.
A média szerepének növekedése az emberek, és így az
emberi közösségek, a családok életében is szükségessé
teszi, hogy mérlegeljünk: ha nem akarunk áldozatul
esni a különbözõ médiumokon keresztül belénk
sulykolt hamis értékrendnek, meg kell tudnunk
különböztetni az értékeset a szeméttõl, az igazat a

hamistól. Nem jó megoldás, ha egy az egyben
visszautasítunk minden, a média nyújtotta lehetõséget,
hiszen így sok valódi értéktõl fosztjuk meg magunkat.
Ki kell tehát valahogy válogatni „az értékes
búzaszemeket a konkoly közül“. Ehhez kívánnak
segítséget nyújtani a Családfesztivál szervezõi és
elõadói. Az elõadásokon olyan emberek szólalnak
meg, akik a média szereplõjeként, vagy azzal
foglalkozó szakemberként közelebbi képet adhatnak a
médiumokról, segíthetnek azok megértésében és érték
szerinti megkülönböztetésében.
A megújult szervezõgárda nevében szeretettel várunk
mindenkit a 2005-ös Családfesztiválra!

A szervezõk

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
Idén pünkösd utáni szombaton tartották meg a

Nagymarosi ifjúsági találkozót, melyen páran vettünk
részt Egerszegrõl. Pantomimjátékkal kezdõdött a
program, melynek középpontjában az oltáriszentség
állt, hisz ez az esztendõ az Eucharisztia éve is egyben.
Az elõadást Varga László kaposvári plébános atya
tartotta. Azt emelte ki, hogy a megtört ember a
csodálatos oltáriszentségben találkozik a megtört
Krisztussal. Az atya arról is beszélt, mi kell ahhoz,
hogy egy szentségimádás lélekben gazdagítson
minket: egyrészt vágyakozzunk Isten után, másrészt a
személyes részvétel a szentségimádáson, harmadik
feltétel pedig,  próbáljunk csendet teremteni magunk
körül.

A tartalmas elõadás után került sor a fakultatív

programokra. Én ezt az elõbbi témát továbbvivõ újabb
elõadást választottam, melyet Nobilis Márió atya
tartott. Itt a kiindulópont II. János Pál pápa két apostoli
levele volt. „Az egyház az Eucharisztiából  él“, illetve
„Maradj velünk Urunk!“

Ebédszünet után a szentségimádással folytatódott a
program, ahol mindjárt próbáltuk a gyakorlatban is
megvalósítani a korábban hallottakat illetve
elmélkedni rajtuk. A szentmisét idén Kiss Rigó László
püspök atya tartotta, a prédikációban is az
Oltáriszentség jelentõségérõl hallottunk. Május lévén a
Mária köszöntés sem maradt el.

A találkozó végén pedig közös éneklésre is sor
került a Gável testvérek jóvoltából.

Ezúton szeretnék mindenkit meghívni szeretettel az
õszi nagymarosi találkozóra, melynek idõpontja: 2005.
október 1.

Szeles Miklós

A hulladék kultúrája
Kicsit lehet, hogy meglepõ a címválasztás, de úgy tû-
nik a szemetelésre is tanítani kell az embereket.
Amellett, hogy a sárga zsákokba a mûanyag
palackokat dobva elõsegítjük a természet védelmét és
az üres palackok újrahasznosítását, arra is fel kell hívni
az emberek figyelmét, hogy ne szemeteljünk a másik
elé, alá. A mellékelt fénykép a Kálvária kápolna és
temetõ elõtti hulladéktárolót ábrázolja, körülötte a

szépen helyreállított és rózsákkal díszített Kálvária
térrel. Elég éles az ellentét, s valószínûleg a város-
szépítõk sem szemétdombra akartak virágot ültetni. A
képen látható szemetes magántulajdont képez és csak
a temetõben keletkezõ hulladékok (elszáradt virágok,
mécsesbúrák, stb.) tárolását hívatott szolgálni. Ezért
érdekes, hogy zsákszámra érkeznek és pihennek a
konténer mellett hétrõl-hétre háztartási hulladékok,
építési törmelékek és a legkülönfélébb kidobásra szánt
dolgok. Jó tudni, hogy a temetõ mérete és jellege sem
követeli meg, hogy hetente - jó pénzért - szállítassa el
az egyházközség a konténert és tisztítsa meg a
környékét. A képen látható zsákokat - kérésre és
kivételesen - a városgazdálkodás elvitte a megfelelõ
helyére. Ennek ellenére, vagy ezen felbuzdulva ismét
odakerülnek - ki tudja honnan és kiktõl - különféle
civilizációs hordalékok. Manapság, mikor a szemét-
szállítás jól megszervezett és megoldott feladat, miért
kell mégis a melléktermékeket a Kálvária elé önteni?
Nekünk, keresztény embereknek különösen is felada-
tunk, hogy a Jó Istentõl ajándékba, használatba kapott
életterünkre, a Földre vigyázzunk, és elhunytjaink
háborítatlan nyugalmát biztosítsuk.

Várhelyi Tamás
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Szeptember 16. Péntek

VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM
1740 Térzene: Városi Fúvószenekar - Vezényel: Farsang László

1800 Fesztiválnyitás, köszöntõk
Megnyitó - Dr. Gyimesi Endre polgármester

1830 Ünnepi mûsor - a Zeneiskola tanulóinak részvételével
1900 Kiállítás megnyitó

1930 Ünnepi elõadás: A média, mint romboló és építõ erõ a családok mindennapjaiban
Elõadó: Tarr Zoltán

2030 Harangjáték

Szeptember 17. Szombat
ADY ENDRE MÛVÉSZETI ÁLT. ISK. ÉS GIMNÁZIUM

(Mottó: Média a családok életében)

Felnõtt program
1000 A média hatása

gyermekeinkre
Kósa Éva pszichológus

1130 Média és nyelv
Balázs Géza nyelvész

„Nemcsak fiataloknak“
1000 Hogyan befolyásol

bennünket a reklám?
Kálmán Imre elõadása

1130 A TV alternatívái
Színház, sport - Van élet
a képernyõ nélkül?!
Ambrus László, Panácz Antal
- sportprogramok
Egerszegi Krisztina
Láthatatlan Színház

Gyermek program
900-1200 Játszóház

az Ûrhajós Úti Óvoda óvónõivel
900-1200Kézmûves házak:

fafaragás - Konrád Lajos
agyagozás - Rakonczay Ágnes
bõrözés - Némethné Rózsás Rita
bábkészítés - Nátránné 

Hegyi Györgyi
tûzzománc - Nagy Szilvia
papírvágta - Lengyák István
+ papírmerítés, kosárfonás…

1000-1600 Tanuljunk közlekedni!
Játékos közlekedés-tanulás
elektromos kisautók segítségével
Lõrincz József játékmester
(Ady Iskola udvara)

„Egészséges életmód“
Egészséges táplálkozás, vérnyomás-, vércukor-, koleszterinszint-mérés, fogászati szûrés, életmód-tanácsadás

1230-1400 E B É D az Ady Iskolában

1730 Táncház a Zsiványok együttessel
1900 Koncert a Szélkiáltó együttessel (Zsinagóga)

1400 Média és egészség
dr. Beöthy-Molnár András
orvos pszichiáter

1400 Koncert
a Szikla együttessel

1400 Koncert
a Makám együttessel

1500 Mesedélután
Pálfalvy Dorottya

1600 Uzsonna

1630 Gólyaláb elõadás

1500 „Ketten“
Borbás Mária

1630 „Esti(g) mese“
Berecz András
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Szent Benedek fiai Zalában II.
Bencés monostorok utáni kutatásunk következõ

állomása a megyeszékhelytõl nem messze található
Csatár község. A fa-
lut a középkorban
fegyve rkovácsok
lakták, innen ered a
neve. Egykori föl-
desurai között olyan
neveket találunk,
mint Kinizsi Pál, Ba-
kócz Tamás, Zrínyi
Miklós. A település
szélén álló középkori
templom tanúskodik
a valaha itt állt nem-
zetségi monostorról,
melyet Gutkeled
nembéli Márton is-
pán alapított 1137-

ben. Titulusa Szent Péter apostol volt. Megmaradt egy-
hajós, egytornyú templomának, méretei jóval szeré-
nyebbek, mint Zalavár vagy Kapornak háromhajós
templomaié volt. Ha körbejárjuk az épületet, zömök
tornya, félköríves szentélye és ezek jellegzetes ablakai
a román stílus jegyeit mutatják. A sekrestye és a
templomhoz toldott oldalkápolna, valamint a berende-
zés az 1738-as barokk felújítás emlékét õrzi, amelyre a
török kori pusztítások miatt volt szükség. Az apátság
épületének a felszínen ma nincs nyoma. A templom
elõtt álló Nepomuki Szent János szobor talapzatának
faragott köve talán annak az épületébõl való.

Csatárt azonban híressé bibliája tette. A gazdagon
díszített könyvet, amely az admonti monostorból
került Csatárba, és ezért admonti bibliának is nevezik,
a hagyomány szerint még az alapító Eberhard
salzburgi érsek készíttette. Késõbb egy zálog ügy
kapcsán került a vasvári Farkas zsidóhoz, akinek a
monostor kegyura, Vid mester tartozott. A veszteségért
az uraság két faluval kárpótolta a szerzeteseket. A

biblia ma a Bécsi Nemzeti Könyvtárban található.
Hahót község barokk templomának helyén szintén

bencés monostor állt egykor, melyet 1220 körül Hahót
nembéli Arnold, Buzád fia alapított Antiochiai Szent
Margit vértanú tiszteletére. Ez az egyik legkisebb volt
a hazai bencés monostorok között. A török korban
ennek az épülete is elpusztult. A plébániatemplom
falában egy templommodellt tartó alak dombormûve
látható, talán egy hajdani síremlékrõl származik.

A dél-zalai Murakeresztúr monostorát 1347-ben
említi elõször oklevél, alapításának körülményei
ismeretlenek. Pártfogója a keresztrõl uralkodó
Krisztus. Az 1508-as vizitáció már csak az apátot, és
egy szerzetest talál itt, akiknek életmódjával
kapcsolatban komoly kifogások vannak. A monostor
utolsó említése 1549-bõl való. A török idõkben
elpusztult épületnek ma már csak a helye ismerhetõ
fel.

Fotó: Szalai Tamás 
Szöveg: Szalai Attila

DrDr. Konkoly István és. Konkoly István és
HabsburHabsburg Mihály fõhercegg Mihály fõherceg

leleplezi a Mindszenty-leleplezi a Mindszenty-
dombormûvet adombormûvet a

Szombathelyi SzemináriumSzombathelyi Szeminárium
falán 2005. áprilisában.falán 2005. áprilisában.

KÖSZÖNET A HANGVERSENYÉRT

A Mindszenty Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
tisztelettel megköszöni a pünkösdi hangversenyt.
Mindenekelõtt köszönetet mond Tóth György
kántor-karnagy úrnak, aki a hangversenyt minden
évben fáradságot nem kímélve megszervezi. Hálás
köszönet Mátyás István orgonamûvésznek
színvonalas játékáért, valamint a plébániatemplom
Mindszenty József Kamarakórusának és Gregorián
Kiskórusának szívbõl jövõ éneklésükért. Elismerés
illeti Bodorkós Imre káplán urat szakszerû
konferálásáért.
Az alapítvány kuratóriuma külön köszönetet mond
mindazoknak, akik a hangversenyen résztvettek és
nagylelkû adományaikkal hozzájárultak az
alapítvány, illetve az iskola támogatásához. Az
adományozásból befolyt összeg 78 109 Ft lett, amit
taneszköz-fejlesztésre fordítunk.

Szecsányiné Pollák Györgyi
a kuratórium elnöke
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SZERETET, SZERELEM

Kedves Fiatalok! Nektek szóló sorozatunkban most a szeretetrõl és a szerelemrõl olvashattok néhány gondolat-
ébresztõ, kitárgyalni való sort.

Mi az a dolog, ami a világon minden embernek a legfontosabb, mindenki egyformán vágyik rá?
Mi a szeretet?
Kin múlik az, hogy szereti-e a sántát, a kövéret, a kancsalt, ...a másik embert?

A SZERETET ALAPVETÕ ÉRZÉS, DE EGY DÖNTÉS EREDMÉNYE!

Az anyai szeretet magától értetõdik-e?

Amikor édesanyád megtudta, hogy gyermeke
lesz, a te portréd           ilyen volt, még nem

tudta, hogy fiú leszel-e vagy lány, Pisti vagy Marika -
akkor úgy döntött, hogy szeretni fog! Az ösztönös
anyai érzés megvan az emberben is, de a tudatával
dönti el, hogy a megfogant magzatot szeretni fogja-e.
Van, aki rögtön elveti magától ezt az érzést, elmegy
orvoshoz és megszünteti ezt a kis életet.
Ti, viszont azoknak az édesanyáknak a boldog gyer-
mekei vagytok, akik úgy döntöttek, hogy örömmel fo-
gadják ezt a kis életet a testükben: Ezentúl az õ és tár-
sa életét a TE nevelésed, gondozásod fogja betölteni.
SZERET ÉS SZERETNI IS FOG! 

Akkor is így van ez, ha talán néha nem is érzed így.

Ha azt mondom, hogy ha sárgára fested a hajad, vagy
lefogysz 5 kg-ot, akkor szeretni foglak! Vajon, ez az
igazi szeretet?
Ha azt mondom, hogy szeretlek, mert szép autód van,
mert minden kívánságomat teljesíted? Vajon, ez az
igazi szeretet?
Ha azt mondom, szeretlek, csak így kijelentõ
mondatban, ezt le tudod fogadni igaz szeretetnek?

A SZERETET AZ EGYETLEN, AMI TÉKOZLÁS ÚTJÁN GYARAPSZIK. (R.R.HUCH)
FÁT VÁGNI, AGYAGOT FORMÁZNI, VASAT KALAPÁLNI LEHET SZERETET NÉLKÜL,

DE EMBEREKKEL NEM LEHET SZERETET NÉLKÜL BÁNNI. (LEV TOLSZTOJ)

Kit szeret az önzõ, vagyis az egoista ember?

Õ magát szereti. Ebbe az ölelésbe más nem fér bele. Mivel szeretetét csak magára
fordítja egyedül marad.

Vizsgáljunk meg néhány reklámszöveget!

Kényeztesd magad!
Élvezd a pillanatot!
Mert én megérdemlem! stb...

Mi ezekben a csapda?

JÓ BESZÉLGETÉST!

Összeállította: Tompa Viola
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Pályázat ddiákoknak
Az Ünnepi Harangszó elõzõ, pünkösd napján megjelenõ számában pályázatot hirdettünk a fiataloknak. A
legérdekesebb írással örömmel ismertetjük meg az olvasókat:

Ha één ppápa llennék
II. János Pál pápa halála az egész világot lesújtotta. Azonban az Egyháznak folytatnia kell munkálkodását,
hisz az embereknek erre szükségük van.
A továbblépés elsõ fázisa az új pápa megválasztása volt. A Szentlélek kegyelmének erejébõl az új utód XVI.
Benedek lett. Már akkor, de még most is úgy vélem, nehéz feladat elõtt áll. Hisz egy ilyen elõd után a világ
akaratlanul is megköveteli, hogy II. János Pál eszméit vigye tovább, de ugyanakkor valami változást, valami
újat is teremtsen.
Fogalmazásom célja tehát az, hogy leírjam elképzeléseimet a pápa tevékenységeirõl, feladatairól. Nekem persze
fogalmam sincs arról, milyen lehet Isten népét kormányozni, de azért most próbálom beleélni magam. Ha engem
választottak volna meg, fontos és legelsõ feladatomnak tartanám, hogy folytassam azt, amit II János Pál
elkezdett. Helyesnek tartom, hogy beleszólt a katolikus egyházat is érintõ politikai kérdésekbe (pl.: azonos
nemûek házassága). Véleményem szerint az Egyháznak manapság a legfontosabb gondja az, hogy kevés
kapcsolatot tart az emberekkel. Sokaktól megkérdezik, mit gondolnak az új pápáról. A többség erre vagy nem
tud felelni, vagy pedig azt mondja, hogy még nem tett semmi érdemlegeset. Úgy gondolom, nem kell egybõl
"megváltania a világot" ahhoz, hogy elismerjék. Csak egyszerûen legyen közvetlen. Járja a világot, fogja meg az
emberek kezét, beszélgessen velük. Így megoldaná a "legfõbb gondot" és biztos alapokra helyezné az Egyház
jövõjét. A többit pedig majd az Úr elrendezi.
Hisz a bolond homokra épít, az okos viszont sziklára.

Tóth Noémi

Hírek
Július és augusztus hónapokban a nyári szabadságolások miatt vasárnaponként nem lesz 1130kor szentmise
a Nagytemplomban. Köszönjük híveink megértését.
Augusztus 5-7. között Apostagon kerül sor a keresztény könnyûzene fesztiváljára, immár 10. alkalommal. A X.
Ladik Fesztivál elérhetõségei: 6088 Apostag, Hunyadi u. 2.; Tel/fax: 78/428-431; E-mail: info@ladik.hu;Web:
http://www.ladik.hu
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony, Szûz Mária mennybevételének fõünnepén vasárnapi miserendet tartunk.
Augusztus 17-én, szerdán, 17 órakor lesz a Kálvárián a Szent Ilona napi búcsúi szentmise.
Augusztus 20-a Szent István király, Magyarország fõvédõszentjének ünnepén vasárnapi miserendet tartunk.
Az esti szentmise elõtt felajánljuk hazánkat a Boldogságos Szûz Máriának.
Augusztus 22-26. között lesz plébániánk Medjugorje-i zarándoklata.
Augusztus 31-én, szerdán, 1630kor kezdõdõ Veni Sancte szentmise keretében lesz a nagytemplomban a
Mindszenty Iskola tanévnyitó ünnepsége.
Szeptember 7.-ével megkezdõdnek a nyári szünet után a kórházi szentmisék szerdánként 1630kor a földszinti
szívsebészeti elõadóban.
Szeptember 11-én, vasárnap, 1130kor lesz a búcsúi szentmise a Páterdombon a keresztnél.
Szeptember 16-17-én lesz városunkban a szép hagyományra tekintõ Családfesztivál. 
Szeptember 17-én, szombaton kerül sor a budapesti Szent István-bazilikában a Nemzeti Eucharisztikus
Kongresszusra, amely az Eucharisztikus év magyarországi lezárása lesz.
Szeptember 18-án, vasárnap, 9 órakor lesz a hittanos diákok tanévkezdõ szentmiséje a Veni Sancte. 
Szeptember 25-én Szentírás vasárnapja lesz.
Október 1-tõl az esti szentmisék 18 órakor kezdõdnek.
Október a rózsafüzér hónapja, az esti szentmisék elõtt 1715tõl szentolvasót imádkozunk.
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Május 12. csütörtök
Stróber László atya áldása és kérése után (miszerint
õérte is imádkozzunk majd) megkezdtük
zarándoklatunk elsõ részét. Miután a buszon az
emberek megismerkedtek egymással, a minket kísérõ
felnõtteket is bemutatták nekünk. Pest érintésével
éjszaka Ártándnál „egy kis“ várakozás után átkeltünk
a határon.

Május 13. péntek
Sok kilométert magunk mögött hagyva mindenki a
maga módján töltötte el az éjszakát. Dél körül
megérkeztünk Gyimesbükbe, ahol a népviseletbe
öltözött csángók már a misére gyülekeztek. Az egy
órakor kezdõdõ szentmisén áldást kaptunk a
Tisztelendõ Atyától, a mise végén iskolánkat külön
köszöntötte. Ezzel el is kezdõdött zarándoklatunk,
amelyet éneklésünk kísért. A falut elhagyva
keresztülmentünk Gyimesközép- és felsõlokon. Ezek a
falvak olyan hosszúak, hogy volt olyan, amelyen két
órán át vezetett az út. A táj szépsége, természetessége
és nyugodtsága leírhatatlan. Ezért meg sem próbálom.
Nyolc órakor aznapi menetünket befejezve a busz
visszavitt minket Gy.középlokra, vagyis hát a hídig,
mert átkelésünk kissé nehézkes lett volna. Onnét
Sanyi, Feri és Bandi (mi Vandinak hallottuk) jószágok
segítségével, pár lóerõvel (testi épségünket
kockáztatva) megérkeztünk a külsõ megtisztulást és a
belsõ jóllakást adó kedves és barátságos „vendéglátó“
házhoz. A vacsorát ezúton még egyszer nagyon
megköszönjük, mert nagyon finom volt. A visszaút
ugyanolyan maratoni volt, sõt még gyorsulási
versenynek is részesei lehettünk. Éjszaka egy
iskolában tértünk nyugovóra.

Május 14. szombat
A hajnali kelés ellenére mindenki nagyon jól bírta a
menetet, a hideget már nem annyira (ehelyen sem
szeretnénk elhinni, hogy Barna Máté tanár úr nem
fázott) a reggeli után már csak az út hátralevõ negyedét
kellett megtenni. Útközben sokan csatlakoztak a
zarándokokhoz. A hegyre felmenve már mindenki
elfáradt, de amikor felértünk, csodálatos látvány tárult
a szemünk elé: emberek százezrei várták az
igehirdetést. Voltak Kanadától kezdve az anyaország
minden zugából emberek. A mise szerintem mindenki
számára felemelõ és tanulságos volt. Ezenkívül
csodálatos érzés volt ennyi különbözõ, de lélekben
hasonló emberrel részt venni a szentmisén. Ezután
következett a maratoni futáshoz hasonlítható roham a
zászlót vivõ, „tájul futó“ Máté tanár úr után. Végül is
mindenki elõkerült, és megérkeztünk a Segítõ
Máriához, esti szállásunkhoz. Esti programként ki-ki a

neki megfelelõt választotta: visszament a templomba,
körülnézett a városban, vagy csak az otthoniaknak
próbált szuveníreket lealkudni. Itt néhányan
nyelvtudásukat is próbára tették. Az éjszakát mindenki
végigszuszogta. A fiúk szobájából népes horkoló sereg
hangja hallatszott ki. Ezek szerint õk is elfáradtak...

Május 15. vasárnap, Pünkösd
Testben és lélekben erõs barátaink elmentek a hajnali
misére, és a hívõkhöz társulva megnézték a
napfelkeltét. Mi, lustábbak, a tizenegy órás misét
választva a közeli, Makovecz Imre által tervezett és
gyönyörû templomba mentünk. Emlékezetes
számomra ez a mise, mert a hívõk olyan szívbõl és
zengve énekeltek, hogy mi is példát vehetnénk róluk.
Aztán egy közeli kiruccanás után megvacsoráztunk
Szeredán, és elindultunk hazafelé. Útközben
Korondon vásároltunk ajándékokat, elõtte pedig
megtekintettük Tamási Áron sírját. Zarándoklatunk
végéhez érve imádkoztunk és elénekeltük
himnuszainkat. Megnéztük videón az István, a király
címû rockoperát.

Úgy gondolom, hogy mindenki gyönyörû élményekkel
gazdagodva, lelkileg megújulva tért haza. 
Soraimat Prohászka Ottokár 1902-ben elhangzott
prózai himnuszának kezdetével zárom:

„Csak egyetlen tiszta magyar csíkot varrt az ország
szegélyébe a Gondviselés, aranyos, paszomántos
csíkot, s ezt a csíkot ma is Csíknak hívják. Ez a csík egy
foszlány Attila népébõl, egy csík a régi Hunnia
palástjából, mely leszakadt, mikor a palást
szétszakadt, s ott akadt fönn a Hargita szirtjein, a
csendes erdõségekben, a havasok gerincein, s az óta is
ott van.“

Simon Ágnes 9.b

A Mindszenty gimnázium csíksomlyói zarándoklata
2005. május 12-16.
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Anyakönyvi híreink
Kereszteltek
Szekeres Júlia, Király Ramóna, Pál Viktória, Török
Tamara, Török Ferenc, Csiszár Gergely, Németh
Viktor Máté, Lukács Levente, Szabados Réka, Novák
Lívia, Makkos Dávid, Koronczi Dorottya, Révész
Milán, Peti Vivien Fanni, Pezetta Lujza, Magyari
Zétény Mátyás, Czigány Cintia, Szili Nóra, Rákosa
Angyalka Benita, Császár Barnabás Levente, Nagy
Márton, Velõ Szabolcs Bence, Sekk Vivien Mária,
Hallek Krisztina, Kolompár Zoltán, Kolompár Róbert,
Torma Dorina, Radnai Tamás, Kosztolánczi Bálint,
Szabó Róbert, Németh Kinga, Beleznai Gergely
Róbert, Pers Benjamin, Herold Botond Márton,
Kõszegi Armandó Róbert, Mészáros Réka Bernadett,
Bordács Anikó, Bordács Alexa, Balogh Balázs, Rácz
Nóra, Nagy András, Szabó Lóránt, Santák Gábor,
Asbóth Dániel Patrik, Darabos Dilen, Kratofil András,
Kocsárdi Emese, Schneider Dávid, Varga Zsuzsa,
Németh Kíra Evelin, Máté Katica Anna, Sándor-Beck
Róbert, Fazekas Fanni, Bohár Veronika, Rétfalvi
Csenge, Kulcsár Olivér, Cséplõ Zsanett Virág, Pethõ
Márk, Gaál Tibor, Horváth Rebeka Valentina, Ruszin
Rita, Takács Nikolett, Karádi Roland Raul, Kontler
Botond, Salamon Áron

Köszöntjük a Katolikus Egyház és egyházközségünk
legifjabb tagjait! Isten éltesse õket sokáig!

Házasságkötés
Kincses Attila - Németh Bernadett, Kámán Géza
József - Vizler Barbara, Pintér Gábor - Tóth Krisztina,
Kutak Péter - Trendl Krisztina, Nagy András - Toplak
Krisztina, Horváth Csaba - Bencze Adrienn, Kertkai
Attila - Csepeli Zsanett, Szabó Gábor - Takács
Hajnalka, Kovács István - Bódi Ágnes, Mezõfi Zoltán
- Sándor Zsanett, Peresztegi László - Szakály Anikó,
Happ Géza Péter - Gáspár Szilvia, Turi Szabolcs -
Horváth Andrea, Domján László - Sinkovics Adrienn,
Szalai Péter - Dr. Fehéregyházi Éva, Fenyvesi Csaba -
Sényi Erzsébet, Balogh Balázs - Tófeji Mónika,
Mrakovics Miklós - Kovács Annamária, Németh
Zoltán - Németh Hajnalka, Bencze József - Döme
Noémi, Vass Szilárd - Szentgyörgyvölgyi Mónika,
Adrovicz Béla - Tüske Ágnes, Horváth Miklós -
Marton Bernadett, Murai Béla - Halál Mónika

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

Halálozás
Kolompár-Lakatos János Gyula (1957), Jagadics
Miklós (1943), Kuprivecz Józsefné sz.: Schöller
Erzsébet (1922), Milei Kálmánné sz: Soós Erzsébet
(1931), Herczeg Istvánné sz: Kelemen Etelka (1920),
Zsigmond Jánosné sz: Végh Erzsébet (1937), Mazur
Jekatyerina (2005), Zsoldos Ferencné sz: Németh
Mária Magdolna (1918), Dávid János András (1960),

Dr. Czigány Jánosné sz: Németh Mária Erzsébet
(1929), Markó Béláné sz: Vámosi Mária (1919),
Konkolyi György Tibor (1926), Groll Frigyes Imréné
sz: Lang Irén Erzsébet (1932), Horváth Jenõné sz:
Horváth Angyalka (1942), Kövér Lajos (1936), Varga
Lajosné sz: Gál Rozália (1954), Farkas Zoltán János
(1941), Németh Lajosné sz: Németh Terézia (1920),
Nagy Jánosné sz: Megyeri Aranka (1920), Kocsis
Jánosné sz: Szökrönyös Mária (1919), Rékli András
(1919), Kolompár Lászlóné sz: Lakatos Anna (1924),
Szalay Lászlóné sz: Szászy Ildikó (1940), Péter János
(1944), Görcsi Boldizsár (1941), Szalai Lászlóné sz:
Szabó Mária (1952), Miszori Béláné sz: Albert
Viktória (1916), Németh Józsefné sz: Verasztó Margit
(1912), Végh István (1937), Horváth István (1929),
Péter Zsigmondné sz: Lóth Jolán (1930), Ludányi
Attila (1939), Tóth Sándor (1904), Heves Istvánné sz:
Czapary Éva (1924), Tatár Róbert (1980), Lukács
Tímea (1974), Simon Sándorné sz: Tóth Julianna
(1916), Dukai Miklós János (1948), Nunkovics
Lászlóné sz: Szikszay Anasztázia Irén (1931), Ónodi
Ferencné sz: Molnár Mária (1924), Horváth Sándor
(1919), Szarka Lajos József (1928), Horváth Istvánné
sz: Farkas Terézia (1922), Horváth Lászlóné sz:
Németh Lívia Otília (1923), Rákosa Józsefné sz:
Szabó Erzsébet (1945), Hatz Ottóné sz: Csöndör Rózsa
(1926), Dr. Szabó László Imre (1926), Kovács Imréné
sz: Somogyi Mária (1928), Varga Dénes (1957),
Tuboly Imre (1930)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Ünnepi Harangszó
A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség

tájékoztatója. Megjelenik kéthavonként.
Szerkeszti: Tájékoztatási Munkacsoport
E-mail: harangszo@mariamagdolna.hu

Felelõs kiadó: Stróber László
Szerkesztõség és a kiadó címe:

Zalaegerszeg, Balatoni u. 1. Pf.: 91. 8901
Tel.: (92) 599 230, Fax: 599 231
http://www.mariamagdolna.hu/

E-mail: plebania@mariamagdolna.hu
Tipográfia: Frimmel Gyula

Szedés és szövegszerkesztés: Paksa Tamás
Nyomás: Gura Nyomda Bt.

Zalaegerszeg, Hock J. út 92/B.
Telefon: (92) 599 464

Kölnben a XX. Ifjúsági Világtalálkozón 20 zala-
egerszegi fiatal vesz részt augusztus 11-21. között.
Egy 10 fõs csoport a nagykanizsai és kaposvári ima-
táborosokkal Benfeld (F) - Altötting (D) - Köln (D)
érintésével utazni a találkozóra. A másik kis csopor-
tot az elõtalálkozón Zalaegerszeg német testvérváro-
sa Marl látja vendégül augusztus 11-16. között. Ezú-
ton is köszönjük Zalaegerszeg polgármesterének és
önkormányzatának e fiataloknak nyújtott támogatá-
sát, valamint a testvérváros szíves fogadtatását.
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