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ÜNNEPI

A Szent NegyvennapA Szent Negyvennap
Már csak néhány nap és megkezdődik az Egyház életében a Húsvéti 

Titok szép időszaka. A Húsvéti Titok kereszténységünk legközpontibb 
tanítását foglalja magában: az Isten Fia megtestesült, engedelmes volt 
értünk a kereszthaláig, a föltámadás és a mennybemenetel által olyan 
felmagasztalásban részesült, hogy Ő ad a világnak isteni életet, me-
lyet kegyelemből megkap az ember, hogy meghaljon a bűn számára és 
Krisztushoz lelkületében hasonlóvá válva „többé már nem magának 
él, hanem annak, aki érte meghalt és feltámadott” (2kor 5,15).

A nagyböjt célja, hogy megújítsa bennünk az isteni életet és újra 
előhozza a keresztségben kapott szentté tevő kegyelmet. De mivel élő 
emberek vagyunk és nem holt bábuk, feltétlenül szükséges a mi tuda-
tos közreműködésünk. Első feladatunk az engedelmesség, amelyhez 
az önmegtagadás vezet. Meghalni a bűn számára, ötletszerű kíván-
ságaim számára, kényelmem számára, érzékeim számára. Ez a böjt 
lényege. Nem csak a lemondás, hanem az engedelmes, jó szívvel 
végzett lemondás. Krisztus kínszenvedésének oka kívülről nézve az 
emberi gonoszság volt: erőszak, igazságtalanság. Belülről szemlélve: 
Krisztus irgalmassága, szeretete. Az élet sokszor teremt az ember szá-
mára szenvedést, ez azonban csak akkor lesz érték, ha Krisztus lelkü-
letével fogadjuk el. Szent Pál írja: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok 
magatokban, amely Krisztus Jézusban volt, aki megalázta magát és 
engedelmes volt a halálig” (Fil. levél).

Ebből az is kiderül, hogy a Krisztussal való azonosulás a jóság cse-
lekedeteiben gyümölcsözik. A böjt és az alamizsna édestestvérek. Má-
sodik feladatunk, hogy a kegyelmi élet forrásához járuljunk. Az ember 
meghal a bűn számára, életet, megújult életet csak az Isten adhat. Meg 
is adja a kegyelmet közvetítő forrásokon keresztül: az imádság által, 
Szava által, a szentgyónás, az Oltáriszentség által.

A Szent Negyvennap külső jellegzetessége, hogy minden napnak 
saját miseszövege van. Rómában régen mindennap stációs körmenet-
tel ünnepelték a Liturgiát a pápa vezetésével a nagyböjt ideje alatt. 
A mindennapi közös áldozat lehetősége rendelkezésünkre áll. Amint 
öröm volt látni, hogy ádventi hajnali miséken oly szép számmal vol-
tunk, ugyanígy törekednünk lehet, hogy a nagyböjti közös áldozat is-
mét gazdag kegyelemforrás legyen mindannyiunk számára.

„Íme, most van a kellő idő; íme, most van az üdvösség napja” – írja 
szent Pál apostol. Most van a kellő idő a szokottnál több önmegta-
gadásra, összeszedettségre, önfegyelmezésre. Most van kellő idő az 
igazi, mély bűnbánatra és őszinte szentgyónásra. Most van itt az idő az 
áldozatos szeretet útjára lépni Krisztus nyomában és Vele egyesülve. 
Velünk az Úr a Szent Negyvennap küzdelmeiben, nem szabad kislel-
küsködnünk. Lépjünk bátran a keresztet hordozó Krisztus nyomába.

Stróber László plébános



Milyen tervekkel vágott a 2006-os 
esztendőnek Egyházközségünk?
Hálával tartozunk a jó Istennek a 
2006-os évben kapott sok-sok ke-
gyelemért és egyben megköszön-
jük a hívek áldozatkészségét, buz-
góságát és sok segítségét. A 2006. 
évben fő feladatnak tekintettük plé-
bániánk életének további erősítését: 
lelkigyakorlatok, zarándoklatok, 
engesztelő és imaórák, közösségi 
programok. Igyekeztünk minden-
ben helytállni: misék, gyóntatások, 
betegellátás stb. Nagy ünnepünk 
volt tavaly Mikolás Attila új misé-
je, amely – reméljük – nagy erőt 
ad egyházközségünknek… Ugyan-
akkor a sok lelkipásztori teendő 
mellett sikerült befejezni a Plébá-
niatemplom szentélyének felújí-
tását. A kertvárosi altemplomban 
méltó kegyeleti helyet létesítettünk 
az elhunytak számára. Úgy vélem, 
ennek kialakítása nagyon szépen 
sikerült.

Hol tart a nagytemplom restaurálá-
sa?
A Mária Magdolna templom resta-
urálása jelenleg a kórus alatti részé-

nél tart. A kedvező időjárás miatt 
ez a felújítás folyamatos. Remény-
kedünk abban, hogy egy-két hóna-
pon belül ismét teljes szépségében 
láthatjuk ezt a részt is. A következő 
szakasz, amely felújításra kerül: a 
főhajó 1. szakasza a szentély fel-
öli rész. Itt már bonyolultabb lesz 
a helyzet a nagy felület beállványo-
zása miatt is. A kellemetlenségekért 
előre is elnézést kérünk.

A freskók restaurálásán kívül lesz 
egyéb felújítás a plébániatemplom, 
illetve a plébániaépület környékén?
A templomunk környezete is meg-
szépült tavaly: Mindszenty tér, a 
Szentháromság szobor méltó helyre 
kerülése. A főbejárati lépcsőket is 
megcsináltattuk. Ebben az évben a 
sekrestye előtti lépcsőket is felújít-
juk. A zalabesenyői templom felújí-
tása is elkezdődik ez évben.
A plébániai épületben is van te-
endőnk: cserélni kell a több, mint 
60 éves villamos-hálózatot, a régi 
vízvezetékeket ki kell váltani, a 2. 
emeleti részen közösségi helyeket 
kell kialakítani. Bőven van tenni-
valónk. 

A feszítő lelkipásztori feladatokat ho-
gyan tudják papjaink ellátni?
Nem kis gond számunkra – a paphi-
ány miatt – a lelkipásztorkodás 
szolgálatának ellátása. A vasárnapi 
helytállás a miséken és a gyóntatá-
sokban, a hitoktatás, a szentségek 
kiszolgáltatása bizony nagy erő-
feszítést kíván az atyáktól. És úgy 
tűnik, hogy a közeljövőben ez a 
helyzet nem változik, hisz kevesen 
vagyunk az egyházmegyében is. 
Tavaly a Püspök úr Kürnyek Ró-
bert atyát püspöki titkárrá nevezte 
ki, helyébe Horváth Gábor György 

atya jött Szombathelyről. Itt mon-
dok köszönetet Vendrő György 
apát úrnak, aki hűségesen segít 
bennünket és Horváth István Sán-
dor atyának, aki szintén sokat segít 
plébániánknak. Hálásak vagyunk 
a lelkipásztori munkatársainknak, 
akik a fi liákban állnak helyt.

Mindezek mellett hogyan jut ideje, 
energiája az esperesi teendők ellátá-
sára?
A zalaegerszegi esperesi kerülethez 
13 plébánia tartozik. Ezt a területet 
17 lelkipásztor szolgálja. Az espe-
resi teendőket szeretném jól vé-
gezni, nagyon fontosnak tartom a 
papi közösséget, az egymásra való 
odafi gyelést. Ettől az évtől a papi 
rekollekciók Szombathelyen lesz-
nek, szeretnénk azonban azt, hogy 
az esperesi kerület papsága minden 
hónapban külön is találkozzék.

Nagyon felemelő és emlékezetes volt 
számunkra a Mindszenty emléktemp-
lom altemplomának felszentelése.
Az új templom altemploma elké-
szült. Dr. Veres András megyéspüs-
pök úr október 13-án áldotta meg. 
Sokak véleménye szerint nagyon 
szép temetkezési kegyeleti helyet 
sikerült kialakítanunk. A temetést 
már el is kezdtük. A kriptahelye-
ket mind lefoglalták (42 db) és az 
urnahelyek (208 db) több, mit ¼-e 

(folytatás a 3. oldalon )
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is elfogyott. Természetesen a krip-
tahelyeket még tovább tudjuk bő-
víteni (40 db). Az altemplom előtti 
térburkolat készítése tovább folyta-
tódik, igyekszünk a kegyeleti hely 
külső környezetét is méltón kiala-
kítani. Reméljük hamarosan elké-
szül a feltámadt Krisztust ábrázoló 
üvegablak is.
Az elmúlt évben is kicsinek bizo-
nyult a Mindszenty iskola tornater-

me az egyházközségi bálunkhoz. 
Hála Isten sokan voltunk és örü-
lünk, hogy a közösségünk össze-
kovácsolódásához a vidám össze-
jövetel is hozzájárul. Decemberben 
az ifjúsági közösségünk szervezett 
ádventi lelki napot, amely vezető-
je Dr. Veres András püspök volt. 
Ugyancsak nálunk került megren-
dezésre a Egyházmegyei Családi 
lelkinap. Mindkét esemény nagyon 
jól sikerült és sokat adott a jelenlé-
vőknek. A nagyböjti és az ádventi 

lelkigyakorlatok nemes hagyomá-
nyát tovább folytattuk, amelyeken 
mindig volt lehetőség a szentgyó-
násra és a lelki töltekezésre.
Végezetül minden segítséget, ado-
mányt, imát, fi gyelmességet sze-
retnék megköszönni a kedves test-
véreknek, amelyet a lelkipásztorok 
és plébániánk felé tanúsítottak. 
Legyen ez az esztendő is Isten és 
egymás iránti szeretettel megöltött 
idő!

Stróber László apátplébános

(  folytatás a 2. oldalról)

Jó volt olvasni:

Dsida Jenő: 
Psalmus Hungaricus

Vagy félezernyi dalt megírtam 
s e szót: magyar, 
még le nem írtam.
Csábított minden idegen bozót,
minden szerelmet bújtató liget.
Ó, mily hályog borult szememre,
hogy meg nem láttalak,
te elhagyott, te bús, kopár sziget,
magyar sziget a népek Óceánján!
Mily ólom ömlött álmodó fülembe,
hogy nem hatolt belé
a vad hullámverés morzsoló harsogása,
a morzsolódó kis sziget keserű mormogása.
Jaj, mindemből csak vád fakad:
miért kíméled az erőt,
miért kíméled a válladat,
miért nem vertél sziklatöltést,
erős, nagy védőgátakat?
Elhagytam koldus, tékozló apámat
s aranyat ástam, én gonosz fi ú!
Mily szent vagy te, koldusság
s te sárarany, te szépség, mily hiú!
Koldusapám visszafogadsz-e,
bedőlt viskódban helyet adsz-e,

ha most lábadhoz borulok
s eléd öntöm minden dalom
s férges rongyaid csókkal illetem
s üszkös sebeid tisztára nyalom?
Nagy, éjsötét átkot mondok magamra,
verset, mely nem zenél,
csak felhörög,
eget-nyitó, poklot-nyitó
átkot, hogy zúgjon, mint a szél,
bőgjön, mint megtépett-szakállú vén zsidó
zsoltáros jajgatása
Babylon vizeinél:

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

Dsida Jenő versét Tóth Endre régész, a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatója 
ajánlotta a magyarok fi gyelmébe a Kossuth Rá-
dió reggeli műsorában.
A Psalmus Hungaricus első részének közreadá-
sával szeretnénk kedvet csinálni a teljes mű 
többszöri és elmélyült elolvasásához.

Intelem tervezőknek, mérnököknek, orvosoknak, mindenkinek!
„Tervezz, mérj, vágj, de Istent ne játssz!”

Lánczos András
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A legkisebb fi ú...
Rendhagyó mesedélután

Bizonyára mindannyian hallot-
tunk már mesét, talán népmesét 
is. Jó esetben már akkor, amire 
már vissza sem emlékszünk: édes-
anyánk vagy a nagymama mesélt 
nekünk élőszóval lefekvés előtt. 
Ha később ér minket a mese, még 
az se baj: kisiskolásként olvas-
tunk (ha olvastunk) néhányat, 
esetleg néztük a tévében – tudjá-
tok, a vidám dallamot csiripelő 
madárka, aki kiénekli az epizód 
címét...

Akárhogy is volt, életünk meghatá-
rozó élményi közé tartozik a mese, 
még ha sokszor nem is érezzük 
így. Felnőtté válva aztán valahogy 
elfelejtjük őket, később jókat de-
rülünk néhány vicces manónéven, 
vagy újra beletanulunk saját gyer-
mekünknek mesélve. Aranyos kis 
történeteknek gondoljuk a népme-
séket, melyeknek nincs sok köze a 
való élethez. Ha azonban közelebb-
ről megnézzük őket, találunk ben-
nük némi megszívlelendőt.
Figyelem, mese-elemzés felnőttek-
nek!

*
Az ismert fordulat, hogy „hol volt, 
hol nem volt...”, valójában azt ér-
zékelteti, hogy az éppen elkezdődő 
történet velünk is megeshetett vol-
na. Az alaphelyzet szintén ismerős 
lehet: élt egyszer egy szegény em-
ber. Szegény, vagyis e világ javai-
ban (pénz, karrier, hatalom) nem 
éppen dúskáló. Kilátástalannak tű-
nik a helyzete, gyerekeinek se tud 
adni, s bajait tetézi, hogy legkisebb 
fi a már megint valami rossz fát tett a 
tűzre. Megharagszik rá, s elűzi. Mi-
ért mindig a legkisebbről van szó? 
Mert ő tűnik a legelesettebbnek, le-
géretlenebbnek – akárcsak mi.

*
A fi ú tehát szomorúan felkerekedik, 

s vándorlásai során sokféle ember-
rel találkozik, sok mindent kipró-
bál, mígnem elszegődik napszámba 
– magához az ördöghöz. Oda ve-
tődik, ahonnan már nincs lejjebb: 
a tiszta szenvedés birodalmába. 
Addig kell kibírnia a megpróbálta-
tásokat, míg megérti, hogy mindez 
jogos büntetés rosszalkodásáért, s 
míg rádöbben, hogy ez a büntetés 
valójában lélek-erősítő tisztítótűz.
Hányszor gondoltuk egy krízis-
helyzetben, hogy nincs tovább! 
Később visszatekintve mégis azt 
láttuk: hasznunkra volt a nehézség, 
mert új döntések kristályosodtak ki 
bennünk. Amikor a legmélyebben 
vagyunk, akkor vagyunk a legma-
gasabban, mert rájövünk: még min-
dig jobb tiszta lélekkel elviselni a 
szenvedést, mint eltompult szívvel 
bolyongani az élet élvezetei között. 
Rájövünk, hogy nincsen szüksé-
günk pénzre, karrierre, hatalomra, s 
ha mégis beléjük botlunk, csak fel-
használnunk szabad őket egy ma-
gasabb cél érdekében.

*
A fi ú aztán megelégeli a munkát, 
felnyalábolja az ördögöt, és a föld-
höz csapja. Valójában saját lelkének 
démonát győzi le, miután eléggé 
megerősödött hozzá. Újra fölkere-
kedik, megy és mendegél hét ha-
táron át, mígnem egy nagy király 
birodalmába ér, ahol egy próba vár 
rá. Valamilyen furfangos feladatot 
kell megoldania a királykisasszony 
kezének jutalmáért. Ez a próba 
sokféle lehet (mondjuk: sárkány, 
szörnyeteg, hegycsúcs, gordiuszi 
csomó), de leginkább arról ismer-
szik meg, hogy igazából önkéntes 
áldozatot kíván, és mindenki lehe-
tetlennek tartja. Valamiképpen egy 
világ-megfordító nagy feladat.
Hősünk nekigyürkőzik a próbának, 
s közben arról hall, hogy bátyjai is 

próbálkoztak, ám elbuktak. Neki 
azonban eszébe jutnak az ördög 
napszámában tanultak, s azokat 
felhasználva megoldja a feladatot, 
vagyis helyrebillenti a világ kizök-
kent rendjét. Ezzel a tettével pedig 
elnyeri a világszép királykisasszony 
kezét és a király feleországát – a 
boldogságot. Mivel önzetlen, nem 
feledkezik meg bátyjairól sem, fel-
támasztja és maga mellé veszi őket 
új országában.

*
Nézzük csak: a történet valójában 
lelki történet. A népmesék legmé-
lyebb értelme az, hogy metaforák 
mögé rejtve életünk legfontosabb 
feladatát rajzolják elénk. A legki-
sebb fi ú képében saját lelkünk útját 
élhetjük végig a földön a kezdeti 
ér(t)etlenségtől a ballépéseken át a 
remélhető teljes boldogságig. Amit 
nehézségnek hiszünk, valójában 
épp az segít leégetni lelkünkről a 
rátapadt fölösleget: hiábavaló vá-
gyakat, a világnak való megfelelési 
kényszert, az önzést és sok egyebet. 
A király: Isten, aki a próbákat adja, 
és azt szeretné, hogy jobb emberek 
legyünk. Közben pedig csak azt 
ígérheti, amit őseinknek is ígért: ha-
zatalálást és az otthon szelíd békes-
ségét. Ha kiálljuk próbáját, elnyer-
jük a „díjat”: lelkünk harmóniáját, 
s mi is megszülethetünk – ahogyan 
a legelesettebbnek hitt legkisebb fi ú 
is – a boldogságra.

Paksa Balázs
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Istennek semmi sem lehetetlen
A történet szereplője most hatodik osztályos. Eszter 

rendszeresen jár szentmisére és hittanórákra. Évek óta 
részt vesz a hittantáborban, jelenleg pedig az egyház-
megyei hittanversenyre készül. 

Első osztályban fi gyeltem fel az értelmes kislányra, 
aki nagyon szerette a hittant, de szentmisére nem járt. 
Amikor ennek okát kérdeztem, szomorúan mondta, 
hogy még nincs megkeresztelve.

Sokat beszélgettünk órákon arról, hogy a kereszt-
ségben leszünk Isten gyermekei és az Egyház tagjai. 
Esztert arra kértem, hogy járjon el a szentmisékre és 
imádkozzon azért, hogy szépen felkészüljön a kereszt-
ség szentségének felvételére. Először gondot okozott, 
hogy kit válasszon keresztszülőnek, mert a családban 
senki sem vállalhatta ezt a szép és felelősségteljes fel-
adatot. Isten ismét meghallgatta imánkat, most már 
semmi akadálya nem volt, hogy Esztert megkeresz-
teljék. Boldogan és izgatottan, őszinte szívvel várta a 
napot, nagyon örült, hogy ő is Isten gyermeke lehet. S 
bár eddig is tudta és érezte, hogy a Mennyei Atya sze-
reti őt, Jézus pedig érte is meghalt a kereszten, öröm-
könnyek csillogtak a szemében, amikor megbeszéltük 
a keresztelő időpontját. 

Pár évvel később testvére, Péter is megkeresztelke-
dett.

„Nem ti választottatok engem, hanem én válasz-
tottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, 
teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor 
mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek 
tőle.” (Jn 15, 16 )

Jézus szavai Eszter életében láthatóan jelen vannak. 
Nagyon kedves, mosolygós kislány, akit mindenki sze-
ret. Egyetlen hittanóráról sem hiányzott még és min-
denben példát mutat osztálytársainak. Aktívan részt 
vesz a szentmisén, rendszeresen járul a bűnbocsánat 
szentségéhez, segít a pásztorjáték megszervezésében.

Egyik osztálytársának ő beszélt Istenről s azóta a 
kislány is jár hittanórára.

Pontos, megbízható és mindenben lehet rá számí-
tani.

Hiszem és látom, hogy az ő élete a jó úton halad, 
azon az úton amely Isten felé tart.

Úgy gondolom, mai világunkban, ahonnan sokan 
száműzik Istent szükségünk van emberekre, akik Is-
tenhez vezethetnek bennünket.

Akik megerősítenek minket, amikor bizonytala-
nok vagyunk illetve nem tudjuk, helyesen döntünk-e. 
A mai ember sajnos kilátástalannak látja jövőjét, de 
csak akkor, ha nem ismeri Istent, ha szívében nem érti 
Szent Pál apostol szavait: „Ne aggódjatok semmi mi-

att, hanem minden imádságtokban és könyörgésetek-
ben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal 
együtt.” (Fil,4,6)

Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy akik Istent 
szeretik, azoknak minden a javára válik.

Hálát adok Istennek Eszterért és mindazokért, akik 
Isten dicsőségét szolgálják, akik szeretetükkel, példa-
mutató életükkel a jézusi utat mutatják meg embertár-
saiknak.

Gabi

Rendelkezés
a személyi jövedelemadó 2x1%-áról

Az első 1%-ot Egyházunk javára lehet felajánlani:
Magyar Katolikus Egyház (technikai szám: 0011)

A második 1%-ot alapítványok, egyesületek, vagy 
civil szervezetek javára lehet felajánlani. Plébánián a 
következő alapítványokat ajánlja a hívek fi gyelmébe:
– A Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért 
Alapítvány 
(adószám: 18957323-1-20)
– Mária Magdolna Plébánia Mindszenty Emléktemp-
lom Építése Alapítvány 
(adószám: 19272629-1-20)
– Mindszenty Iskoláért Alapítvány Zalaegerszeg
(adószám: 19277150-1-20)
– Gyermekeinkért 2000 Egyesület 
(adószám: 18954155-1-20)
– Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Alapítvány 
(adószám: 19247665-1-18)

Köszönjük, hogy rokonai, barátai fi gyelmét is fel-
hívja arra, hogy adónk 2x1%-át nemes célokra irá-
nyíthatjuk
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XVI. Benedek pápa jóváhagyta azt a dokumentumot, amely elismeri, hogy Ka-
szap István hősi fokon gyakorolta az erényeket. Ezzel gyakorlatilag megnyílt az 
út a boldoggáavatás ünnepélyes kihirdetése előtt.
December 16-án a Szentatya magánkihallgatáson fogadta José Saraiva Martins 
bíborost, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusát. A kihallgatás ke-
retében a Szentatya jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri többek között, 
hogy „az 1916. március 25-én Székesfehérváron született és 1935. december 17-
én ugyanott elhunyt Isten Szolgája Kaszap István hősi fokon gyakorolta az eré-
nyeket”. 
A boldoggáavatás időpontját a későbbiekben fogják kijelölni.

 Kaszap István rövid életrajza

 „Szeretettel, szenvedéssel szolgálni a szeretet Székhelyét,
  Jézus Szentséges Szívét.”

1916. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén született Székesfehérváron, mélyen vallásos család-
ból. A ciszterciek iskolájában tanult, színjeles tanulóvá küzdötté fel magát. Kitűnő tornász és 17 évesen a Dunántúl 
ifjúsági tornászbajnoka volt. Buzgó cserkész, hűséges kongreganista és társai között igazi apostol. Példaképüknek 
tartották, egyenes jelleméért és nemes elveiért szerették és tisztelték.

Kaszap Istvánt magas eszmények vonzották: pap, szerzetes akart lenni, a Jézus Társaságába kérte felvételét. 
Szerzetesi életét a Manrézában hősies odaadással kezdte. Életszentségre törekedett, egész életét áthatotta a testvéri 
szeretet és mély alázatosság. Az Úr Jézust lángoló szeretettel imádta, a napi áldozás volt életének energiaforrása. 
Sokat elmélkedett Jézus szenvedéseiről, s a bűnösökért engesztelő áldozatul ajánlotta fel magát Jézus Szívének.

Nemsokára sok fájdalommal járó, rejtelmes betegség tört ki rajta, amellyel szemben az orvostudomány tehetet-
lennek bizonyult. A nehéz operációk, a fájó kezelések szenvedéseit hősies, Isten szeretetében izzó lélekkel viselte. A 
testi fájdalom mellett súlyos lelki megpróbáltatásokban is része volt. Nagyon fájt neki, hogy oly kevés az Istennek 
ártatlan gyermeke és nagyon sok a bűnös. Erényei ekkor bontakoztak ki teljes szépségükben, erejükben. Lelki vég-
rendeletében mindenről lemondott a bűnösökért. A legsúlyosabb fájdalmak közt is naponta Te Deumot mondott.

Gyötrelmes szenvedéseit hősies halállal koronázta 1935. december 17-én. Halálos ágyán, felmetszett gégével 
szólni sem tudott, de élete utolsó perceiben felírta búcsúszavát: „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez”. Azóta is 
mind többen kérik bizalommal égi pártfogását és sok föltűnő imameghallgatást jelentettek közbenjárására. 

www.szfvar.katolikus.hu
www.magyarkurir.hu

A téli szünetben is iskolába ment néhány elvetemült 
diák, hogy testi-lelki erejét és képességeit fejlessze. 
Egy levegővel felfújt bőr gömböt kergetve alaposan 
kiizzadtak, vérkeringésük fokozódott, vérnyomásuk 
megnőtt. A kísérő szagokról nem teszünk említést. A 
mozgás intenzitásának növelésével egyre ügyesebben 
lábazták a labdát. Szellemi képességeik rejtett zugait 
is meg kellett erőltetniük, hogy az ellenfél taktiká-
ján túl tegyenek, idegeik pontos összjátékát kordában 
tartsák. A játék=munka végére vidám, összetartó, fej-
lett csapattá nőttek.

Nevükben is köszönik az Iskola vezetőségének, takarítóinak, a cserkészeknek, Paksa Tibor bácsinak és feleségé-
nek: az elvetemült diákok szülei.

Köszönettel: Tompa család
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A Pannonhalmi Szemle a Pannonhalmi Főapátság 
évnegyedes folyóirata, amely 1993-ban indult azzal a 
szándékkal, hogy helyet adjon a kultúra és a teológia 
dialógusának, e két, távolodó világ ismételt találko-
zásának. Elsődlegesen az értékek iránti nyitottsággal 
és elfogulatlansággal szeretne kötődni ahhoz a ha-
gyományhoz, amelyet a bencés spiritualitás másfél 
évezredes öröksége jelenthet. A tanulmányok, esszék, 
riportok mellett elmélkedések, versek is találhatók a 
folyóiratban. A Pannonhalmi Szemle egy Pannonhal-
máról láttatott világot mutat be.

A folyóiratnak 2001-ben „Alkotóközösség” kategóri-
ában Pulitzer-díjat ítéltek, 2002-ben pedig meghívták, 
hogy szerepeljen a frankfurti „Central and Eastern Eu-

ropean Online Library” (www.ceeol.com) honlapján 
is.

A Pannonhalmi Szemle új számai megvásárolhatók az 
alábbi könyvesboltokban: 
• Bencés Könyvesbolt Budapest, Ferenciek tere 8. Te-
lefon: (1) 266-7009, 30/682-48-92
• Írók Boltja Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 45., Te-
lefon: (1) 322-1645, (1) 342-4336
• Ráday Könyvesház 1092 Budapest, Ráday utca 27., 
Tel.: (1) 219-5255, (1) 219-5256

A Pannonhalmi Szemle megrendelhető a szerkesztőség 
címén: H-9090 Pannonhalma, Vár 1. Tel: 96/570-100, 
Fax: 96/470-011, E-mail: szemle@osb.hu. Előfi zetési 
díj egy évre 2000 Ft (külföldre 40 EUR).
Korábbi számok (korlátozott példányszámban) ugyan-
csak a szerkesztőség címén rendelhetők meg, valamint 
letölthetők pdf formátumban a www.osb.hu/szemle, 
valamint a www.ceeol.com honlapokról.

Összeállította: Paksa Tibor 

Egyes szám első személy!
Mindenütt találkozol vele: utcán, buszon, társaság-

ban és olykor templomból kijövet, mise után is. ismered 
már, megpróbálsz menekülni, de nem sikerül. Mert ő 
az, akinek mindig, mindenről és mindenkiről maga jut 
eszébe. Nem tudsz előtte olyan témát érinteni, amely-
ről ne tudná előbb-utóbb valami szenzációs bravúrral 
magára tereli a szót. Levele — a megszólításon kívül 
— egyetlen elnyújtott monológ. Mert a dolgok, a vi-
lág jelenségei — legyen az atomkutatás vagy női divat 
— csak annyiban érdekesek, amennyiben kapcsolatba 
tudja őket hozni saját személyével. Minden mondatá-
nak alanya (sokszor tárgya és határozója is!) mindig 
csak „én”. Ebből a személyes névmásból képtelen ki-
vergődni. Szövegében a változatosságot jobbára csak a 
nekem, rólam, engem, tőlem, miattam, enyém, értem, 

belőlem szavak jelentik. Mintha te és a világ nem is 
léteznének körülötte. Szóhoz sem jutsz, pedig már bú-
csúzófélben vagytok...Az jár a fejedben, milyen jó lesz 
neki, ha majd idegen nyelvet tanul: az igeragozás egyes 
szám első személyét kell csak valójában jól megjegyez-
nie, hisz a többi igealakra amúgy sem lesz szüksége.

Ha beszélhetnénk „keresztény személyes névmás-
ról”, az mindig a „te” és a „ti” lehetne inkább, mint 
az „én”. (Vigyázat! Hibák és gyarlóságok felsorolásá-
nál engedményeket tehetünk!) A személyes névmások 
használata tehát valamiképpen árulkodik a beszélőnek 
a társadalomhoz, embertáraihoz és önmagához való 
kapcsolatáról. próbáljuk meg egyszer ilyen szempont-
ból is megfi gyelni beszédpartnereinket! Akár ma el-
kezdhetjük, az utunkba kerülő első emberrel.
Esetleg mindjárt saját magunkkal!

(Egy régi Új Ember cikk nyomán)

A keresztény sajtó bemutatkozik

Pannonhalmi Szemle
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HITTANÓRA AZ ISKOLÁBAN

Isten főműve az élő ember
5. parancsolat: Ne ölj!

A tízparancsolatnak ezt a parancsát lelkiismeret–
vizsgálataink alkalmával legtöbbször átugorjuk, hiszen 
nem öltünk meg senkit.

Igaz, hogy az ószövetségben ez a törvény valóban 
csak szándékos gyilkosságra vonatkozott, Jézus értel-
mezése azonban ezen nagyon sokat változtatott.

Amikor egy harmadik osztályos gyermek először ta-
lálkozik ezzel a parancsolattal, ő is erre gondol. Gyak-
ran megjegyzik, hogy ez csak a felnőttekre vonatkozik. 
Ezért már a beszélgetés elején el kell mondanunk, hogy 
a Jézus által értelmezett „ne ölj” parancsa számunkra 
saját testi-lelki életünk védelmét és minden emberi élet 
tiszteletben tartását jelenti. Hogy a hívő ember tudja, 
élete Istentől rábízott drága kincs, amiről egykor majd 
számot kell adnia.

Néhány példa életünk veszélyeztetésére és a kis-
gyermek megérti az ötödik parancsolat lényegét. Ez-

után már ők bővítik a lehetőségek sokaságát, mi a rossz 
és bűn!

Fel kell hívni a fi gyelmüket arra, hogy ne csak saját 
magukra fi gyeljenek, hiszen a másik ember ellen véte-
ni, ugyanolyan súlyú bűn. Beszélünk az abortuszról, az 
eutanáziáról, a káros szenvedélyekről is, természetesen 
úgy és annyit, ami egy tízéves gyermek képességeit 
nem haladja meg és az értelmi szintjüknek megfelelő. 

S végül megtanítjuk azt, hogy vét az ötödik paran-
csolat ellen az is, aki haragot tart embertársával, aki 
durva szóval illeti, vagy gyűlölködve rosszat akar. 
Mindezt sok-sok példával ők támasztják alá. 

Megértik, hogy mindez a szeretet krisztusi paran-
csának megsértése, aminek csak a szélső esetét fogal-
mazza meg az 5. parancsolat így: Ne ölj!

Nátrán Józsefné

„A szentek hozzánk hasonlóan, bűnbánatból állandóan 
megújulást igénylő vándorai a világnak. Hivatásukat 
teljesítve krisztusi lelkülettel éltek, királynőként, kol-
dusként, családban és Istennek szentelt életben egyará-
nt.”

(Seregély István)

Nem tartozik az úgynevezett nagy szentek közé, 
nem tett látványos, nagy dolgokat életében, de Isten a 
legnagyobbak közé emelte.

Cortonai Szent Margit Olaszországban született, 
abban az időben élt, mint a mi Árpádházi Szent Mar-
gitunk.

Nagyon szép kislány volt és ahogy növekedett, vele 
együtt a hiúsága is. Édesanyját korán elveszítette, aki 
mindig óvta gyermekét a túlzott hiúság bűnétől. Mos-
tohája, pedig nem törődött vele, így aztán már tizenöt 
évesen elindult azon az úton, ami meredeken lefelé ve-
zetett oda, ahonnan nincs visszafelé! Úrrá lett rajta a 
paráznaság bűne, hátat fordítva Istennek, egy gazdag 
ember ágyasaként élt hosszú ideig.

A változás életében akkor kezdődött, amikor a férfi t 

meggyilkolták és holtteste mellett eszébe jutott, hogy 
az emberi lélek halhatatlan és az ember számadással 
tartozik Teremtőjének. Saját életét is végiggondolva 
elindult a bánat és a bűnbocsánat útját keresve, vissza 
az Édesapai ház felé, a Mennyei Atyához. A tékozló 
fi ú reményével próbálta visszaszerezni Isten irgalmas 
szeretetét.

További élete nagyon nehéz volt. Életgyónást vég-
zett, ékszereit, ruháit elosztotta a szegények között, 
böjtölt, vezekelt és kérte Istentől bűnei bocsánatát. 
Mindent elviselt alázattal, amit múltja miatt kellett el-
szenvednie. Az emberek megvetését, gúnyos megjegy-
zéseiket, a csúfolódásokat. Mindig Jézusra gondolt és 
a szentáldozásban vigasztalást nyert, mert Jézus őt is a 
szívére ölelte.

„Jézus azt mondja: »Az vese rá az első követ, aki bűn-
telen közületek.«
Jézus nem olyan, mint az emberek.
Ő – szeretet. Megünnepel minden tékozló fi út!”

(Phil Bosmans)

Nátrán Józsefné 

A hónap szentje:

Cortonai Szent Margit
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Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek
Rápolti Dóra Sára, Nagy Johanna, Nátrán Szabolcs Ist-
ván, Csontos Viktória Ildikó, Horváth Dominik Loren-
zó, Kiss Panna Vivien, Rácz Viktória Henriett, Nagy 
Mariann, Tarr Melinda, Czebei Tibor, Böcskey Gábor, 
Hóbor Benjamin, Gecse Marcell, Budai Csongor Gá-
bor

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

HalálozásHalálozás
Tompa József (1914), Kovács Lászlóné sz. Lantay 
Vidorka (1935), özv. Indra Ferencné sz. Dabronyi 
Gyöngyi (1926), özv. Sárközi Istvánné sz. Déri Mária 
(1921), Szabó Sándor (1941), özv. Lencsák Sándorné 
sz. Török Anna (1921), özv. Both Istvánné sz. Válics 
Jolán (1920), özv. Laup Lajosné sz. Moncz Julianna 
(1923), Kovács József (1937), Polczer József István 
(1941), Bujtor Károly (1952)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Magyar Tarzíciusz 
Magyar Tarzíciusz – Brenner János élete és vértanúsága 

Írta: Császár István és Soós Viktor Attila

1. A Brenner-család és a gyermekévek
2. Diákélet – diákévek
3. A ciszterci rend kötelékében
4. Szemináriumi évek
5. Rábakethely
6. Az egyik legsötétebb téli éjszaka
7. Az utolsó út a Szent Quirinus templomba
8. A nyomozás
9. Cui prodest?
10. Brenner János emlékezete 

A könyv megrendelhető a következő címen: 
Püspöki Hivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3. Pf.: 41. E-mail: szombathely@katolikus.hu 
A kiadvány megvásárlásával Brenner János boldoggá avatását támogatja.

2007. március 15. (csütörtök) 1000 – március 17. (szom-
bat) 1300 között a Martineum Felnőttképző Akadémián. 
(Szombathely, Karmelita u. 1.)

Vezeti: Gyulay Endre, ny. szeged-csanádi megyés 
püspök.

Téma: A keresztény ember ma

Részvételi díj nincs, de arra kérünk minden jelentke-
zőt, hogy fi gyelembe véve a jelenlegi árakat lehetősé-
geikhez mérten támogassák a programot! A résztvevők 
teljes ellátást kapnak a lelkigyakorlat alatt.

A lelkigyakorlatra várjuk mindazokat, akik komolyab-
ban szeretnének elmélyülni nagyböjt misztériumában.
Jelentkezési határidő: 2007. március 9. (péntek)
/Minden jelentkezést visszaigazolunk, amely ezzel vá-
lik elfogadottá!/

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Martineum Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely, Karmelita u. 1.
Tel: 94/514-340; Fax: 94/514-341
E-mail: akademia@martineum.hu
www.martineum.hu

Nagyböjti lelkigyakorlat
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Fagyöngy-civilizáció
Könyvjegyzet

„Ha nem tudunk hinni abban, hogy létezésünknek van 
végső értelme, a növekvő planetáris félelem jegyében 
reménytelenné vagy embertelenné válunk.”

Az örvendetesen növekvő hazai globalizáció-irodalom egyik legújabb tagja 
Papp Sándor műve, a Fagyöngy-civilizáció. A szerző a Veszprémi Egye-
tem nagytekintélyű kémiatanára, a kötetben pedig korábban itt-ott megje-
lent esszéit, tanulmányait gyűjtötte egybe.
Hogy mégis miért fi gyelemre méltó e könyv? Elsősorban azért, mert az írá-
sok fűzéréből egy olyan szuverén gondolkodó világa bontakozik ki, mely 
rengeteg új szempontot adhat a probléma összeszedett végiggondolásához. 
Papp Sándor a koordinációs kémia professzoraként a laboratóriumi kutatá-
soktól, egyetemi nemzedékek magas színvonalú tanításán keresztül jutott el 
a nyugati civilizáció előidézte világválság kérdéséig. A rendszerezett termé-
szettudományos műveltség és a széles látókör pontos megfogalmazásokat 
és reális látásmódot, ugyanakkor kissé nehéz, ám precíz stílust eredményez. A bajok fő okát szerzőnk abban látja, 
hogy a „Természet – Társadalom – Gazdaság” fogalomhármassal leírható, Föld nevű nagyrendszer részrend-
szereinek kapcsolódása nem megfelelő: a „Gazdaság” névvel fémjelzett szektor növekedési szemléletével, gát-
lástalan gyarapodásával már-már szétfeszíti az azt befogadó természetet, ugyanakkor a társadalomban is súlyos 
zavarokat okoz. Érdekes részei a könyvnek azok a fejezetek, amelyekben a szerző elkanyarodik a fő problémák 
jelen idejű tárgyalásától, s történelmi összefüggésben vizsgálja az ember természettel való viszonyát, a globalizá-
ció kifejezésének fogalmi hátterét, illetve kitér az oktatás és az egyetem mai helyzetére is.
Az író – aki egyetemi tanár, kutató, széles látókörű értelmiségi, ugyanakkor válaszokat kereső ember is – könyvében 
prófétai kinyilatkoztatások és jövőlátó jósolgatások helyett mielőbbi együttműködésre buzdítja az emberiséget, 
mert tudja: ha létezik még, akkor ez az egyetlen kiút.

Paksa Balázs

„Nem a sötétséget kell szidni, hanem gyertyát kell gyújtani!”„Nem a sötétséget kell szidni, hanem gyertyát kell gyújtani!”
Illyés GyulaIllyés Gyula

Olvasói levél:
Isten után az első

A fenti címmel írta regényét Jan de Hartog, amely 
az Árkádia könyvkiadó gondozásában jelent meg.

A történet 1939-ben, a II. világháború idején játszó-
dik. A főhős rendkívüli Isten- és emberszeretetéről tesz 
tanúságot.

Mindenki bolondnak tartja, amiért a náci hatalom 
által üldözött zsidókat nem viszi vissza hajóján Ham-
burgba, nem adja őket hóhéraik kezére.

Szinte a lehetetlent választja, mikor mindent meg-
tesz, hogy megmentse ezeket az embereket.

Saját keresztény hitére épít, ami édesapjának a régi 
Bibliába írott üzenetében sűrűsödik össze: „…ha egy-
szer az Úr tudatja veled az akaratát, akkor eszközt is ad 
ahhoz, hogy engedelmeskedj neki.”

A történet egy holland teherszállító hajón, a Béke-
csillagon játszódik, 250 zsidóval a fedélzetén. Urugu-
ayba tartanak, azt remélve, hogy ott szabadok lesznek. 
Azonban a többhetes hajóút végén nem engedik be őket 
az országba. A kapitány nem adja fel, reményt sugá-
rozva a szerencsétlen embereknek. Isten segítségében 
bízva, sok viszontagság után úgy menti meg őket, hogy 
saját hajóját elsüllyeszti, mivel így Amerika kénytelen 
befogadni őket, mint hajótörötteket.

„Választanom kell, hogy megtagadjam-e a Megvál-
tót és megtartsak mindent, vagy engedelmeskedjem 
Neki és mindent elveszítsek.” A kapitány az utóbbi 
mellett dönt, a börtönt is vállalva, de lelkiismeretében 
megnyugodva.
Szívből ajánlom könyvet mindenkinek.

Gabi
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Nemsokára befejeződik a farsangi mulatságok ideje és belépünk az egyházi esztendő böjti időszakába.
Ez a hat hét a hívő ember számára a csend, a várakozás ideje: a húsvétra készülés időszaka. Majdnem két évezred-
del ezelőtt Jézus is átélte a böjtöt: alázattal várta az Atya által neki rendelt utat. 40 napig tartózkodott a pusztában 
imádkozva, böjtölve táplálék nélkül. Ahogy Lukács evangéliumában olvassuk: „Meg van írva, hogy nemcsak ke-
nyérrel él az ember”. (Lk.4, 1-13). Mit üzen ez az ige számunkra ezekben a napokban? Azt, hogy lelki táplálékot 
is vegyünk magunkhoz. Ez pedig nem más, mint Isten igéje. A böjti csend segít abban, hogy befele forduljunk, 
így meghalljuk az Úr szavát. Figyeljünk a bátorító, bűnöket megbocsátó, megváltást hirdető szavakra!

REJTVÉNY
A megadott betűkből rakjatok ki értelmes szót, majd a szavakat a következő keresztrejtvény megfelelő soraiba 
írjátok be!
Ha helyesen dolgoztatok, a megvastagított oszlopban fentről lefelé egy értelmes szót olvashattok össze

zmalgirza,
séujz, 
aygn, 
stkaerfez,
nbááyr, 
ttráanla, 
htlamgláe

Egy-egy függőleges vonallal határoljátok el a következő betűfolyamban található értelmes szavakat, s a Szent-
írásból egy igehelyet kaptok:

MERTÚGYSZERETTEISTENAVILÁGOTHOGYEGYSZÜLÖTTFIÁTADTAHOGYMINDAZAKI
ŐBENNEHISZELNEVESSZENHANEMÖRÖKÉLETELEGYEN  (Jn 3,16)

Melyik
ha lász 
fogta a
legtöbb 
ha lat?

Ha követed
a vonalakat, 
megtudod!

Összeállította: Kovácsné Ujj Andrea
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Február 11-én, kedden a kertvárosi 
templomban az esti szentmise után 
közbenjáró imaszolgálatot végez-
nek a szolgáló testvérek.

Március 1-én, elsőcsütörtökön 
papi és szerzetesi hivatásokért 
imádkozunk a plébániatemplomban 
1715 órától.

A szokásos 13-i fatimai szentmi-
se és szentségimádás márciusban 
is 17 órakor kezdődik a kertvárosi 
templomban.

Március 19-én, hétfőn van Szent 
József főünnepe, aki egyházközsé-
günk védőszentje

Március 10-én, szombaton tai-
zé-i imaórára várjuk elsősorban 
városunk keresztény fi ataljait, de 
minden érdeklődőt és imádkozni 
vágyót is a 1930-kor a református 
templomba.

Március 25-én, vasárnap a bencés 
diákok ünnepélyes szentmiséje 
lesz a kertvárosi templomban. A 
szentmisét dr. Veres András mutatja 
be.

Március 27. a hónap utolsó keddje, 
így közbenjáró imaszolgálat lesz 
a kertvárosi templomban az esti 
szentmise után.

Március 23 és 25. között kerül sor 
plébániánk nagyböjti lelkigya-
korlatára. A lelkigyakorlat pontos 
programját a templomi hirdetőtáb-
lákon találják majd meg.

Április 5-én, elsőcsütörtökön papi 
és szerzetesi hivatásokért imádko-
zunk a plébániatemplomban az esti 
szentmise előtt.

Április 13-án, pénteken a kertváro-
si templomban a fatimai szentmise 
és szentségimádás 6 órakor kezdő-
dik a kertvárosi templomban.

Társadalmi párbeszéd a bi-
oetika kérdéseiről – dr. Veres 
András és dr. Kopp Mária előadása
A Martineum Felnőttképző Akadé-
mia szervezésében 2007. január 
23-ára tervezett bioetika program-
ra február 20-án kedden a Megyei 
Művelődési és Ifjúsági Központban 
(Kisfaludy u. 7-11.) 17 órakor ke-
rül sor. A programsorozat két elő-
adása: 
Dr. Veres András megyéspüspök, 
erkölcsteológus: Az élet joga ke-
resztény szemmel; 
Dr. Kopp Mária, egyetemi tanár: 
Az abortuszkérdés és a magyar tár-
sadalom.
További információ Vincze József-
től (vincze@martineum.hu) kérhe-
tő.
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Báli meghívó

V. Egyházközségi Bál 2007.

A Mária Magdolna Plébánia 2007. évben is megrendezi nagysikerű jó-
tékonysági bálját. 
Nem titkolt célunk, hogy plébániánk tagjai – igazi közösségként – egy 
szórakoztató este keretében a vidám perceket is együtt tölthessék. 
Ugyanakkor az est teljes bevételét az elmúlt évekhez hasonlóan plébá-
niatemplomunk Cimbal-freskóinak helyreállítására fordítjuk.

Szeretettel hívjunk és várjunk 2007. február 17-én, szombaton a Mind-
szenty József Iskola tornatermébe (Zárda u. 21-25.)!

A program 1930-kor Stróber László plébános köszöntőjével kezdődik, 
majd vidám műsorral, vacsorával, tánccal, tombolával folytatódik. A 
báli mulatság – az elmúlt évekhez hasonlóan – hajnalig tart.

A következő Ünnepi Harangszó 
2007. április 22-én jelenik meg.

Sok szeretettel várjuk a leendő 
óvodásokat szüleikkel együtt 
február 20-án 17 órától ismerke-
dő játszóházba a Szent Család 
Óvodába.

Az új gyermekek óvodai beíra-
tása a 2007-2008 nevelési évre 
2007. március 1-én és 2-án lesz 
8-17 óráig a Szent Család Óvo-
dában.
Cím: Zalaegerszeg, Köztársaság 
u.12.
Tel.: 596-932

Örömmel értesültünk a hírről, 
és tudatjuk olvasóinkkal, hogy a 
Zala Megyei Közgyűlés 
dr. Marx Gyulának,
Egyházközségi Kép-
viselőtestületünk 
volt tagjának
„Zala Megye 
Díszpolgára”
díjat adományo-
zott.

Ünnepi Harangszó
A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség

 tájékoztatója. Megjelenik kéthavonként.

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

Felelős kiadó: Stróber László

Szerkesztőség és a kiadó címe:
8901, Zalaegerszeg, Balatoni u. 1., Pf.: 91.

Tel.: (92) 599 230, Fax: (92) 599 231
Web: www.mariamagdolna.hu

E-mail: plebania@mariamagdolna.hu

Tipográfi a: Frimmel Gyula
Nyomdai előkészítés: Paksa Tamás

 Nyomás: Gura Nyomda Bt.
 Zalaegerszeg, Hock J. út 92/B.
 Telefon: (92) 599 464
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