
XVIII. évfolyam 6. szám  2011. november – december

Harangszó
A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója

Tartalom
Családba érkezett ..................................1
Jó volt olvasni:

Kiss Zsuzsanna:
Ments meg engem! .........................2

Laudate, cantate! XII. 
A barokk orgonamuzsika ..............3 

Navigare necesse est - 
Hajózni, márpedig szükséges .......4

A Plébánia Karitász Csoportjának
tevékenysége és köszönete ............5

Átadható-e a hit?  ..................................6
Adventi lelki program szülőknek

a Mindszentyben ............................7
Családok VII. Világtalálkozója 

Milánóban ........................................7
Karácsonyi szeretethimnusz ..............8
Rejtvény ..................................................8
A hit a fiatalok életében .......................9
Női lelki napok 2011.  ..........................9
Csodát látni? Levetett saruval .........10
Anyakönyvi hírek ...............................11
Számítástechnikai fejlesztés a 

Mindszenty Iskolában .................11
Szent Cecília napi

jótékonysági hangverseny .......... 12
Hittanóra az iskolában ...................... 13
Megalakulásának 25. évfordulóját 

ünnepelte templomunk kórusa ..14
A napkeleti szent három király ........14
Gyerekeknek ....................................... 15
Plébániai hírek  ....................................16

ÜNNEPI

Családba érkezettCsaládba érkezett
Rövidesen véget ér a Magyar Katoli-

kus Püspöki Konferencia által a 2011-es 
esztendőre meghirdetett  család éve. Ez 
az év nem a problémákra akarta felhívni 
a fi gyelmet, azokról hallunk épp eleget, 
hanem mindarra az értékre, amit a család 
hordoz. Megpróbálta megmutatni a mai 
kor oly sok mindenből kiábrándult embe-
rének, hogy a házasság és a család nem a 
probléma, ahogyan azt ma sokan sugall-
ják. Ellenkezőleg, éppen a jó házasság és a 
jó család a megoldás. Az egyén kiszolgálta-
tott  és befolyásolható az őt körülölelő, hordozó közösségek nélkül. Ezért 
minden erőnkkel küzdenünk kell közösségeink létéért, megmaradásáért, 
közülük is a legalapvetőbbért a családért. Egy tematikus év lezárása so-
hasem azt jelenti, hogy ezzel félretesszük a dolgot. Még kevésbé azt, hogy 
egy év alatt  sikerült megoldani az ennek nyomán adódó feladatokat. De 
talán itt -ott  sikerült elindítani valami jót a fejekben, a szívekben és a tet-
tekben, aminek a jövőben lesz folytatása, maradandó gyümölcse.

Karácsony ünnepe van, néhány nap múlva pedig Szent Család ünne-
pét tartjuk. A két ünnep egy gondolatkör köré épül. Karácsony Isten vég-
telen szeretetéről beszél, mellyel az Atya nekünk ajándékozza Fiát, Aki 
pedig levetve isteni fölségét kiüresíti magát, hogy védtelen gyermekként 
érkezzen közénk. Ennek a nagy szeretetnek ellenpólusaként áll ott  a ka-
rácsonyi történetben a szegényes emberi fogadás. A Szent Család nem 
kap helyet a szálláson, és egy istállóban kell megszületnie a Gyermeknek. 
A Megváltó érkezésére nem fi gyel fel más, csak néhány pásztor, akik az 
angyalok szavára jönnek, és hódolnak előtt e. Szent Család ünnepe vi-
szont kiemel ebből egy fontos gondolatot: bár szűkös és szegényes az a 
környezet, ahova Jézus megérkezik, de Szűz Mária és Szent József által 
telve van szeretett el. Az Üdvözítő, az Élet családba érkezik, mely felka-
rolja, gondozza.

Keresztény családdá lenni azt jelenti, hogy saját családunkba is befo-
gadjuk Őt, aki minden szeretet Forrása, és általa formálódunk, a tőle ka-
pott  szeretett el fordulunk egymás felé. Ezért a keresztény házaspár már 
kezdett ől tudatosítja, hogy nem kett en vannak, hanem hármasban azzal, 
Aki kegyelmével összeköti őket. Az új élet sem csak belőlük fakad, ha-
nem mindig Istentől is érkezik, ezért az Ő ajándékaként fogadják. Min-
dig ott  visszhangzik lelkükben Jézus szava: „Engedjétek hozzám a gyerme-
keket.” Nem csak szóval, de életük példájával is törekszenek arra, hogy ez 
megvalósuljon.

(folytatás a 2. oldalon )
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Jó volt olvasni:
Kiss Zsuzsanna:

Ments meg engem!

Elfáradtam, Uram
Pihenni vágyom!

Oly sok a bűn, a rossz
Ezen a világon!

Akármerre nézek,
Csak szenvedést látok.
Fájdalmamban, Uram

Tehozzád kiáltok!

Kis reményt adj nekem!
Erőt, hogy még bírjam!

Hálát, hogy a Neved
A szívembe írjam.

Te vagy, ó jó Uram,
Mindeneknek Atyja!
Közelséged felüdít,

Lelkem átitatja!

Benned megpihenek
Két karodon ringatsz.

Mire szükségem van,
Abból bőséggel adsz.

Ragadj ki a bűnből!
Ments meg, Uram, engem!

Add, hogy szívem hallja,
Ha súgod mit kell tennem!

Térdelek Előtt ed,
Zengem imádságom.

Tudom, hogy van jó is
E bűnös világon!

Ott  a szívek mélyén:
Egyet-egyet dobban…
Ne harcoljunk tovább!
Éljünk boldogabban!

Tegyük le a fegyvert,
Nyissuk meg a szívünk!

Örökké és együtt :
Mindig így reméljünk!

Ölelj át Istenem!
Olyan fáradt vagyok!
De fáradtságomon túl
A Te fényed ragyog!

Zsuzsi 21 éves és szegény, mint a templom egere. Anyagiakban. De nagyon-nagyon gazdag hitben és isten-szeretet-
ben. Versét nem azért tettük be újságunkba, mert irodalmi remekmű, de ajánlom mindazoknak , akik karácsonykor bol-
dogtalanok , mert nem kapták meg a százhuszonötödik felesleges kütyüt vagy mobilt, órát, fényképezőgépet. Akiknek 
keserű az élet, mert a szomszéd házán eggyel több torony van, mint az övén, a sógor autója nem A4-es, hanem 5-ös. 
Akik mindig azt nézik , hogy kinek van több, és nem azt, hogy milyen sokan vannak , akiknek kevesebb jutott. A Sátán 
körben jár a világban és az irigység magvát hinti szét. Ha kevésbé lennénk irigyek , Jobban tudnánk szeretni, sokkal 
boldogabbak lehetnénk.

Ha Szenteste leülünk az ünnepi vacsorához, ne a végén mondjuk el, hogy mi jóllaktunk , hála Isten, annak is adj, ki-
nek nincsen, hanem előbb gondolkodjunk el azon, hogy a Jóisten adományaiból juttattunk-e a nálunk szegényebbeknek.

Zsuzsit nagyon megjutalmazta az Úr, adott Neki hatalmas hitet, és erőt, hogy ne csak magára, de másokra is 
gondoljon, értük fohászkodjon. Ezekkel a gondolatokkal és édesanyám régi imádságával kívánok áldott karácsonyt és 
kegyelemteljes újévet: Édes jó Istenem, adj erőt a munkához és munkát az erőhöz! Ámen.

Zimonyi Emerika

Az elmúlt évben remélhetőleg mindannyian számot 
adtunk magunknak, mennyire is engedtük be Istent éle-
tünkbe, különösen annak családi vonatkozásaiba: házas-
társi kapcsolatba, szülő és gyermek között i viszonyba. A 
számvetést remélhetőleg tett ek követt ék, és ha ez így van, 
akkor minden jó cselekedet tartóra tett  lámpássá, követés-
re hívó példává válhat. Bár a nehézségek körülött ünk nem 
lett ek kisebbek, reméljük a keresztény családok ráébredtek 
azoknak az értékeknek a fontosságára, melyeket éppen 

keresztény családi létükből fakadóan hordoznak. Mind-
ez pedig ösztönző erőt ad számukra a kitartáshoz, hiszen 
minderre annak a világnak is oly nagy szüksége van, ame-
lyik ezt most még vonakodik elismerni. A Szent Családhoz 
fordulunk, Jézus áldását, Szűz Mária és Szent József köz-
benjárását kérve családjaink számára. Hogy megmaradva 
Isten szeretetében karácsony békéje kísérje végig a követ-
kező esztendőt, és a családtagok mindig segíteni tudják 
egymást a földi boldogulás és az üdvösség útján.

Szalai Att ila

( folytatás az 1. oldalról)
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Laudate, cantate!

Barokk orgonamuzsika – XII.  rész

A Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolára előkészítő foglalkozásokat 
tart nagycsoportos óvodásoknak. Az első foglalkozásra 2012. január 25-én 1630 órakor kerül sor az iskolá-
ban (Zalaegerszeg, Zárda u. 25).  
Minden kisgyermeket szeretett el várunk szüleikkel együtt !

A Mindszenty Iskola pedagógusai

A barokk középső időszakát tanul-
mányozva, az egyéb hangszeres mű-
fajok mellett  érdemes az orgonazené-
re egy kicsit több fi gyelmet szentelni. 
Ez a korszak ugyanis az orgonamu-
zsika virágkorának tekinthető. A po-
litikai és vallási életben bekövetkezett  
változások a XVII. században az élet 
minden területére kihatással voltak. 
A hangszerek is mindig tükrözik azt a 
kort, amelyben készítője élt. Az ekkor 
készült orgonák olyan korban szület-
tek, amikor a politikai és gazdasági 
erőviszonyok nemcsak a hangszere-
ket alakított ák, hanem az őket építő 
emberek életét is. Emiatt  területekre 
bontva a vizsgálódást már nyilván 
árnyaltabb képet kapunk az orgona 
elterjedtségéről. Anglia például szinte 
állandó politikai zűrzavarban élte át 
ezt a századot, s a puritán protestáns 
államközösség korában az orgonákat 
elpusztított ák, és időre volt szükség, 
amíg újra elterjedt Angliában. 

De a német nyelvű területeken 
alapvetően jellemző, hogy az orgo-
na nagy népszerűségnek örvendett , 
mind az építés, mind pedig a rá írt 
művek tekintetében. Házi használat-
ra is készített ek kisebb hangszereket, 
ez az ú.n. orgonapozitív. Emellett  a 
kísérletezési kedvet mutatja, hogy az 
orgonát kombinálták más hangszerrel 
is, ilyen a claviorganum. Ez azt jelen-
ti, hogy a különböző billentyűsorok 
eltérő hangszínen szólalnak meg. 
Ugyanakkor a technikai újítások, fej-
lesztések eddigre már széles körben 
elterjedtek, bekerültek a gyakorlatba, 
s hozzájárultak a repertoár gazdago-
dásához.

A korban az orgonisták még ze-
neszerzők is voltak egyben, s a zenei 

szolgálat felelősei a templomokban. 
Ennek megfelelően sokféle tevékeny-
ség része volt feladatkörüknek. A 
templomi gyülekezet énekét kellett  
kísérniük, a számozott  basszus művé-
szi kidolgozása számukra nem jelent-
hetett  problémát, a korálokhoz han-
gulatban odaillő előjátékokat kellett  
komponálniuk, s azokat előadniuk, s 
persze hangszerüket virtuóz módon 
kellett  kezelniük.

A lutheránus istentisztelet jelleg-
zetessége volt, hogy a hangszeres zene 
számára is nagy teret engedett , így a 
legkiválóbb német orgonisták ezek-
ben a templomokban működtek. A 
katolikus liturgia a hangszer szerepét 
már jobban korlátozta. A gregorián 
énekhez nem írtak előjátékokat, s na-
gyobb szabású, virtuózabb darabok 
előadására csak a mise végén kerül-
hetett  sor. Az orgonazenével kapcso-
latban beszélhetünk kötött  és szabad 
műfajokról. Előbbiek közül a korál-fel-
dolgozás áll az érdeklődés középpont-
jában. Ennek négy fajtáját különböz-
tetjük meg: 1. Korálpartita, melyben 

annyi variációt írtak, ahány verssza-
kos volt a korál. 2. Korálfantázia, 
melyben a különböző korálsorok kü-
lönböző technikával vannak megze-
nésítve. Virtuóz, technikailag igényes 
mű. 3. Korálfúga, melyben a fúga té-
máját a korál kezdőmotívuma adja. 
4. Korálelőjáték, mely a templomi 
gyakorlatban nagyon fontos volt. Ez 
szolgált hangulati előkészítésként a 
nép énekei előtt , gyakran bemutatva a 
dallamot, díszített  módon.

A szabad műfajba tartozó darabok 
erre a korra már technikailag igé-
nyesek, összetett ek, és virtuózabbak 
lett ek. Toccata, prelúdium, fantázia, 
fúga az alapvető típusok, amiket itt  
megemlíthetünk.

Az orgonamesterek sorából 
Matt hias Weckmann (1616k-1674) 
nevét emelhetjük ki legkorábbról. 
Drezdában tanult Schütz irányítá-
sával. Hamburgban, Dániában is 
többször megfordult. Élete utolsó 
szakaszát Hamburgban töltött e, ahol 
a Szent Jakab templom orgonistája 
lett , s alapított  egy megújult zenekari 
együtt est, a Collegium Musicum-ot. 
Komponált orgonára prelúdiumokat, 
korál-feldolgozásokat, toccatákat. 
Emellett  csembalódarabokat, kama-
raműveket, egyházi zenekari és vo-
kális műveket írt. Stílusára jellemző 
az egyéni harmóniakezelés és merész 
modulációk alkalmazása.

Hamburg fontos színhelye volt az 
orgonazenének. Weckmannal egy 
időben más, ma már szintén alig is-
mert, orgonista-zeneszerző is műkö-
dött  ott . A következő számban témán-
kat vele folytatjuk.

Tímár Zsófi a
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Navigare necesse est - Hajózni, márpedig szükséges
„A hajó irányítása a szakács kezé-

be került, aki a kapitány hangszóróját 
átvéve, többé már nem a helyes irányról 
tájékoztatja az utasokat és a legénysé-
get, hanem azt harsogja, hogy mi lesz a 
holnapi menü.”

Kierkegaard (1813-1855) dán gon-
dolkodó ezzel a képpel jellemzi saját 
korának társadalmát. A skandináv fi -
lozófus víziója tökéletesen illik a mi 
korunkra is. Ott honainkban a média 
„megafonja” (TV, Internet) körmön-
font módon megszabja nekünk, mi-
lyen termékeket fogyasszunk és vá-
sároljunk, milyen öltözetet viseljünk, 
milyen divatirányzatot kövessünk, 
milyen gondolkodási minták szerint 
éljünk. Mi pedig feltartott  kézzel kö-
vetjük ezt a cél és irány nélküli navi-
gációt és így egyik hullám-völgyből a 
másik hullámvölgybe süllyedünk. 

Ennek nem szükségszerűen kelle-
ne így lennie. A ma emberének is ren-
delkezésére áll egy olyan normarend-
szer, amit Isten ajánl, hogy életünk 
élhetőbb és szebb legyen. Ez az ősi 
szabálygyűjtemény a „dekalógus – tíz 
szó” (tízparancsolat), ami szabályoz-
za az Istennel és embertársainkkal 
való kapcsolatainkat. Isten ezeket a 
parancsokat választott  népének adta, 
bár bennük egyetemesen érvényes 
igazságok szólalnak meg. Ezért első-
sorban saját magunkon kell számon 
kérnünk az engedelmességet. Itt  is 
érvényes a Jézustól tanult magatartás 
igazsága: magaddal szemben légy igé-
nyes és szigorú, ám a másik emberrel 
légy irgalmas és nagyvonalú hibáinak 
megítélésében. A tízparancsolat min-
ket véd és kötelez, minket, akik Isten 
gyermekeinek valljuk magunkat. A 

tízparancsolat két egymástól világo-
san elkülöníthető részre tagozódik 
(2 kőtábla). Az első három parancs 
az Istennel való kapcsolatunkról szól 
(1. tábla), a többi hét pedig az egymás 
között i viszonyainkat szabályozza 
(2. tábla). A mai ember szinte elfe-
ledkezik az első tábláról és ennek kö-
vetkezménye, hogy egyre messzebb 
sodródik Istentől. Ám az Istentől való 

elszakadás odavezet, hogy az emberi 
együtt élésben és az erkölcsi életben 
egyre nagyobb káosz és törvénynél-
küliség uralkodik. A két kőtábla ösz-
szetartozik és nem felcserélhető. A 
második csak az elsőből következhet, 
illetve az elsőt feltétlenül követi a má-
sodik. A mi korunkban nagyon sok 
probléma és gond adódik a második 
táblával. Ez viszont azt mutatja, hogy 
az első táblán leírtaktól, vagyis Isten-
től kerültünk messze! Ha az első há-
rom parancsolatt al renden lennénk, 
vagyis szeretnénk Istent és e szerint is 

élnénk, akkor sokkal kevesebb bajunk 
lenne a második táblával is. Ebből 
adódik a következtetés: Isten nélkül 
nem lehet Isten parancsainak enge-
delmeskedni! 

A tízparancsolatt al Isten elénk siet, 
hogy fi gyelmeztessen a ránk leselke-
dő veszélyekre. Heinz Zahrnt teoló-
gus megállapítása szerint, a tízparan-
csolat olyan, mint a hajó navigációs 

rendszere, amely a hajózható csator-
nában jelzi a zátonyokat és megadja az 
általános útirányt.  Minden hajósnak 
azonban magának kell a helyes útra 
kormányoznia hajóját. 

A most kezdődő cikksorozatt al 
ehhez szeretnénk segítséget nyújtani, 
hogy egyre többen és egyre jobban Is-
ten akarata szerint kormányozzák éle-
tük hajóját a sziklák és zátonyok kö-
zött  biztos kikötőbe, mert: Navigare 
necesse est!

Zoltán atya

Ott hon Segítünk Szolgála
Segítő Szolgálat kisgyermekes családoknak

Az Ott hon Segítünk Szolgálat nagy szeretett el segít gyerekes családoknak. Szolgálatunk ingye-
nes, amelyet felkészített  önkénteseink végeznek nagy tapasztalatt al és hívatás tudatt al.
A szolgáltatást lehet kérni: Martonné Lakos Klára szervezőnél Tel: 06-20-511-7072
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Ismét elérkezett  advent, vagyis a 
várakozás ideje. A jó keresztény ezt az 
időt arra használja, hogy számot ves-
sen az elmúlt idővel, átgondolja cse-
lekedeteit, mi az amit elmulasztott  és 
melyik az az út, amelyik közelebb viszi 
az isteni Gyermekhez, hogy saját szí-
vét is Betlehemmé tudja alakítani, ahol 
megszületik a várva-várt Üdvözítő. Ez 
az az időszak, amikor megpróbáljuk 
megtenni azt, amire eddig nem volt 
időnk, amit elmulasztott unk.

Most jobban keressük Jézust em-
bertestvéreinkben, a kegyelem ado-
mányaként pedig meglátjuk a nélkülö-
zőt, a hajléktalant, a csüggedőt.

Meghallott uk megyés főpászto-
runk felhívását az adakozásra. Felis-
mertük Jézus szavát az evangéliumban: 
„Bizony mondom nektek: amit egynek 
tett etek a legkisebb testvéreim közül, azt 
nekem tett étek.” (Mt 25,40) „Mert éhez-
tem és ennem adtatok, szomjaztam és in-
nom adtatok, idegen voltam és hajlékta-
lan, és ti befogadtatok, fogságban voltam 
és felkerestetek.” (Mt 25,34-36)

Mi a Karitász csoport tagjai rácso-
dálkozunk a „látó szívekre”, mennyi-
re tudják az emberek, hogy mire van 
szüksége annak, aki gondokkal küzd.

Gyűlik az élelmiszer: cukor, liszt, 
zsír, étolaj, rizs, szalámi, konzervek 
és löncsök sokfélesége, tepertőkrém, 
kompót, tea, kakaó, kávé, különbö-
ző levesporok, lekvár, édességek, dió, 
alma, lencse, bab, száraztészták, tej, 
mosópor, szaloncukor, csokik és ki 
tudja még mit rejtenek a ki sem bon-
tott  csomagok, hiszen amikor ezt ír-
juk, még nem végeztünk a  teljes elő-
készítéssel az elosztáshoz.

Hála és köszönet a kedves és jó-
lelkű testvéreknek, akik elhozták 
adományukat, vagy pénzt jutt att ak el 
hozzánk, hogy vásároljunk azon is élel-
miszert, hogy örömet tudjanak szerez-
ni. A nagylelkű adományokra köszö-
netképpen Jézus vigasztaló és biztató 
szavait tudjuk idézni János evangélista 
által: „Arról fogja felismerni mindenki, 
hogy tanítványaim vagytok, hogy szere-
titek egymást.” ( Jn 13,35)

Itt  szeretnénk megragadni az alkal-
mat, hogy megköszönjük az Erzsébet 
napi pénzadományokat is, hiszen év 
közben ebből, vagyis a csoportot illető 
összes adomány 40 %-ából, valamint 
az évközi Karitász perselybe bedobott  
adományokból tudunk segíteni azo-
kon, akik munkanélküliek lett ek, vagy 

kevés keresetből 3-4, vagy en-
nél több gyermeket nevelnek. 
Megtörtént, hogy idős, beteg 
emberek gyógyszerét váltott uk 
ki, vagy tüzelő beszerzéséhez, 
illetve gáz, vagy villanyszámla 
kifi zetéséhez tudtunk segítsé-
get adni. Folyamatosan hozzá-
járulunk nagycsaládos és egye-
dülálló szülők gyermekeinek 
iskolai étkeztetéséhez.

Évente több alkalommal lá-
togatjuk a Zala Megyei Önkor-
mányzat Szociális Intézménye 
Fogyatékkal élők telephelyét 
Pózván, ahova általunk ké-
szített  házi süteményt, mellé 
gyümölcsöt és üdítőt szoktunk 
vinni az ott  lakók nagy örömé-
re. Az Ő örömük és szeretetük 

a mi legszebb karácsonyi ajándékunk. 
És ezt mind a kedves testvérek jószívű 
adományaiból tudjuk tenni.

Karitász csoportunk vállalta, hogy 
részt vesz a Szombathelyi Egyházme-
gyei Karitász által egyházmegyénkben 
is elindított  EU-s élelmiszer program-
ban, ami 2007 óta működik. Évente 
két alkalommal kapunk élelmiszert és 
ezt hetven családnak tudjuk elosztani, 
természetesen az előírásoknak és sza-
bályoknak megfelelően. Karácsonyra 
az Idősek Ott honába, a Fogyatékkal 
élők Ott honába, valamint a Pózvai 
Kórházba, ahol a betegeket látogat-
juk, a Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitásztól kapott  szaloncukrot, üdí-
tőt és édességet visszük el az ott honok 
lakóinak és a kórház betegeinek. 

Karitász csoportunkban szeretett el 
várjuk azokat, akik önkéntes munkát 
szeretnének végezni, hiszen kevesen 
vagyunk, nehezen osztjuk be a kórház-
látogatásokat is, hogy a beteg embe-
rekhez is elvigyük Isten szeretetét. Aki 
tudna segíteni, kérjük, hogy jelentkez-
zen a Mária Magdolna Plébánián, jöj-
jenek közénk, kis családunkba, hogy 
együtt  szolgáljunk az Úr dicsőségére.

Ismételten megköszönve minden 
segítséget, kérjük az Urat, hogy jó, 
tömött  megrázott , túlcsorduló mér-
tékkel mérjen minden megnyilvánuló 
szeretetért. 

Istentől áldott  kegyelemteljes bol-
dog karácsonyt kívánunk. 

A Karitász csoport nevében: 
Horváth Sándorné

A Plébánia Karitász Csoportjának tevékenysége és köszönete
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Eszembe jutott  a Mérleg című fo-
lyóirat egy régebbi számának cikke. 
Joseph Moingt jezsuita szerzetes hason-
ló címen a 2010/3-4 számban felteszi 
a kérdést: Mi a felelőssége a kereszté-
nyeknek abban, hogy az új nemzedék 
annyira eltávolodott  a kereszténység-
től? Milyen módon lehetne őket el-
vezetni a hit útjára, ha nem vagyunk 
képesek átadni a hitet?

Moingt szerint az átadás során – 
amikor az apa átadja vagyonát gyere-
keinek, a tanár tudását diákjainak – az 
átadó olyasmit ad át, amit részben ő 
szerzett  meg, részben ő is mástól kap-
ta és reméli, hogy akinek továbbadta, 
az is átadja majd egyszer: az átadás 
egy láncolat, addig tart, amíg egyszer 
valaki meg nem szakítja. A keresztény 
gondolkodást, hitet is – legtöbben – 
így örököltük, s próbáljuk átadni. A hit 
nemzedékről nemzedékre átadódik, 
mint a családi örökség, a tudás, élet-
mód, cselekvési mód és joggal felté-
telezi az ember, hogy ezen a kedvező 
talajon a gyermek személyes hite is 
ki fog bontakozni. De ez a hit már az 
övék: az Istentől kapott  kegyelem gyü-
mölcse, mi csak előkészíteni tudjuk a 
talajt, hitet nem tudunk adni, a szemé-
lyes hit nem adható át.

A kereszténység kezdetekor – a 
judaizmussal szemben – nem vált az 
ember apáról-fi úra kereszténnyé egy-
szerű családi hagyomány folytán, mi-
vel a gyermekeket ritkán keresztelték 
meg születésükkor. Többnyire csak 
azokat a felnőtt eket keresztelték meg, 
akik ezt kifejezett en kérték, akik a taní-
tás és a próbaidő elteltével elkötelezték 

magukat: az ember megtérés által vált 
kereszténnyé. Az ötödik és a hatodik 
század táján honosodott  meg az, hogy 
a gyerekeket rögtön a születésük után 
keresztelték meg. Ett ől a kortól beszél-
hetünk a hit átadásáról. De az átadás 
nemcsak családi láncolatban történt, 
hanem kultúra és az egész – a keresz-
ténységgel átitatott  – társadalom által. 
A mindent átszövő, átadott  keresztény 
hagyományban születnek újjá a gyer-
mekek személyes hitre környezetük 
hatására.

Saját korunkra – Joseph Moingt 
szerint – az jellemző, hogy az átadás 
gépezete már nem működik: sem a 
szülőktől a gyermek felé, sem a ta-
nártól a diák felé, sem a (munkahelyi, 
politikai) vezetőktől a beosztott ak, az 
egyszerű emberek felé. A gyermekek 
kiszakadnak a családi körből, egymás 
között  élve új beszéd, öltözködési, szó-
rakozási módokat találnak ki maguk-
nak. Az internet általános használata 
új kommunikációs, kulturális teret ho-
zott  létre, ezzel elértéktelenített e a ha-
gyományt. Ez az új kulturális tér gyor-
sabb és egyetemesebb, mint a lassú és 
helyhez kötött  hagyományos átadás. 
Ebben a sokszor virtuális térben a fi -
atalok egymás között  beszélnek meg 
dolgokat, informálódnak, véleményü-
ket, értékítéletüket egymás közt ala-
kítják ki, még inkább eltávolodnak a 
hagyománytól, amely bezárul a múlt 
múzeumába. A kereszténység átadá-
sa különösképpen a hagyományok-
ra épült, ezért érte a kereszténységet 
ilyen nagy kár.

Némelyek megkísérlik helyreállí-
tani azt a vallást, amely a hagyomány 
átadásával terjedt el, amelyet olyan 
környezetben ismertek meg, ahol még 
megmaradt a hagyomány ereje. Ellen-
őriznünk kell, hogy vágyunkat maga 
a hit sugallja-e, vagy a hagyomány 
bármely formájához való kötődés, 
esetleg a modern élethelyzett el szem-
ben tanúsított  ellenséges magatartá-
sunk. Az ilyen restaurációnak csak 
korlátozott  helyen és ideig van esélye 
a fennmaradásra; ott , ahol lesznek a 

tradícionalizmusért rajongó emberek. 
Ezzel a hit átadásának terét nem tágí-
tanánk, az egyház engedné magát egy 
lefelé tartó lejtőre terelni. Az egyház 
célja nem a múlt megmentése, hanem 
az eredeti erő, hit újbóli megtalálása.

Hajdan az egyház egy teljes egé-
szében vallásos világot szólított  meg, 
arra hívta az embereket, hogy vál-
toztassanak vallást, válasszák az igaz 
vallást, biztosítsák üdvösségüket. 
Most olyan világot kell megszólítani, 
amely kilépett  a vallásból, amelynek 
hite kiüresedett . Sokkal inkább törő-
dik az időleges, mint az örökkévaló 
célokkal. (Robert Zollitsch püspök, 
a Német Püspöki Kar elnöke szerint 
„Nem várhatunk arra, hogy a világ el-
induljon felénk. Nekünk kell elmennünk 
a világhoz: a ma emberéhez.”) A meg-
szólításnak a világ számára érthető 
nyelven kell folynia. A világ az ész és 
nem a tekintély nyelvén beszél, ezért 
a hierarchikus (függőleges irányú) út 
nem a legjobb módja annak, hogy az 
egyház kapcsolatba lépjen a világgal. 
Párbeszédet kell folytatni (vízszintes 
irányú) az életről, a halálról, a testi és a 
lelki dolgokról, az evangéliumról. (Az 
evangélium nemcsak szavakkal hirdet-
hető, hanem inkább tett ekkel, elköte-
leződéssel Isten felé, és embertársunk 
felé.) De párbeszédet kell folytatni az 
egyházon belül is. Amikor az átadás 
eszközei meggyengülnek, akkor a vi-
lágiaknak is nagyobb részt kell vál-
lalniuk az evangelizációból, nagyobb 
felelősséggel kell viseltetniük. Akik 
hirdetik az örömhírt – szavakkal és 
tett ekkel – növekedni fognak a hitben, 
az egyház pedig megerősödve folytatja 
korokon átívelő misszióját.
A személyes hit nem adható át – az Is-
ten kegyelméből ered –, csak a talajt, a 
környezetet lehet/kell előkészíteni. Ez 
az előkészítés hagyományos értelem-
ben vett  „átadással” már nem eredmé-
nyes. Új utakat kell választanunk, hogy 
elkísérjük, előkészítsük a Szentlélek 
láthatatlan, de eredményes misszióját

Titi

Gyermekeim már kirepültek a csa-
ládi fészekből, de látom más csalá-
doknál is, hogy a szülők sokszor mi-
lyen nehezen tudják átadni hitüket 
a gyermekeknek, hogy ugyanabban 
a családban az egyik gyermek köny-
nyen átveszi a hitet, míg a másik 
nehezebben, vagy egyáltalán nem 
– bár mi nem látunk az emberi szív-
be, vesébe. Hogyan adható át a hit? 
Egyáltalán átadható-e? 

Átadható-e a hit?
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Az adventi várakozás és ké-
szület idején jó dolog kicsit ma-
gunkba mélyedni, elmélkedni, 
lelkileg ráhangolódni a közel-
gő ünnepekre. Lelki délután-
ra, együtt létre szólt a meghívó 
2011.12.10-én a zalaegerszegi 
Mindszenty József Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégium 
kápolnájába. Iskolánk tanuló-
inak szüleit, nagyszüleit, hoz-
zátartozóit várták elsősorban 
a szervezők, de a pedagógusok 
és a helyi hívők közül is sokan 
érezték szükségét a mindennap-
ok rohanásában időt szakítani e 
programra.

Elsőként Főtisztelendő Dr. 
Veres András megyéspüspök 
atya elmélkedését hallgathatt uk 
meg Velünk az Isten címmel. 
Szívet, lelket mélyen megérintő 
gondolatai megerősítést adtak hitünkben, küzdelmeinkben, 
emberségünkben – ebben a nehezen élhető, Istentől elfor-
dult világban, társadalomban. Elmélkedésében felhívta püs-

pök atya a fi gyelmet az adventi 
időben a csend, a bűnbánat, a 
böjt, az ima fontosságára. Hang-
súlyozta a közösségek, az embe-
ri találkozások és a kapcsolatok 
semmivel sem pótolható jelen-
tőségét.

Ezt követően püspöki szent-
misére került sor, melynek kez-
detén megyés főpásztorunk az 
adventi koszorún meggyújtott a 
a harmadik gyertyát. A szentbe-
szédben az elmélkedés teljese-
dett  ki az örvendezés, a keresz-
tény öröm megközelítésével.

A szentmise befejeztével jó-
tékonysági hangverseny vett e 
kezdetét a kápolnában, melynek 
bevétele az új orgona megvásár-
lására lesz fordítva. A koncerten 
iskolánk volt és jelenlegi tanít-
ványai léptek fel, őket a zala-

egerszegi Mária Magdolna Plébániatemplom Mindszenty 
Kamarakórusának műsora követt e.

Illés Csaba

Családok VII. Világtalálkozója Milánóban

2012. május 30. és június 3. között   kerül megrendezésre Milánóban a Családok Világtalálkozója, immár hetedik 
alkalommal.

Az előkészítő katekézis már magyarul is elérhető a Magyar Katolikus Családegyesület honlapján A CSALÁD: MUN-
KA  ÉS ÜNNEP címmel. 

A három szó a Családok VII. Világtalálkozójának témáját jelöli ki, mely a családtól indul, hogy azt a világ elé tárja: 
a munka és az ünnep módjai a család társadalomban való mozgásának és az időtöltésének. A téma összekapcsolja a há-
zaspárt életstílusukkal: hogyan kezelik az emberi kapcsolatokat (a család), hogyan élnek a világban (a munka), hogyan 
teszik emberségesebbé az idejüket (az ünnep).  

Mindezek célja rávilágítani a család tapasztalatai és a mindennapi, a világban és a társadalomban zajló élet között i 
bensőséges kapcsolatra.

Tartalomjegyzék:

Forrás: www.katcsal.hu 

Adventi lelki program szülőknek a Mindszentyben

„Jó dolog az Urat dicsérni énekkel és muzsikával”
Zsoltárok 92,1

1. Názáret titka 
2. A család életet ad
3. A család megmérett etik
4. A család élteti a társadalmat  
5. A munka és az ünnep a család életében 

6. A munka forrás a család számára
7. A munka kihívás a család számára
8. Az ünnep idő a családra számára
9. Az ünnep idő az Úr számára
10. Az ünnep idő a közösség számára
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Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlett ervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodála-
tosan megterített  asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek ott honában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segély-
ként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi 
kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értett em meg, miről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.

A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott  karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tud-
ják viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.

A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad.

Ismeretlen szerző

Karácsonyi szeretethimnusz
(Az 1Kor 13 karácsonyi változata)

Rejtvény

FÜGGŐLEGES:
1. Iskolai osztályzat. 2. G.E.S. 3. Város Iránban. 4. Földet forgat. 
5. Orosz férfi név. 6. Vétójog tartozéka! 7. Az ádvent lényege. 11. 
FED. 12. Kislányok haját díszíthetik vele. 14. A hét magyar törzs 
egyike. 18. Tölgyfa termése. 19. Holland sajtváros. 21. Becézett  
női név. 23. É.L.U. 25. Jutt at. 

VÍZSZINTES:
1. Ádventt el kezdődik meg. 8. Farmermárka. 9. G.T.Á. 10. Balti 
állam polgára. 12. Színésznő (Marianna). 13. Szenegál fővárosa. 
15. Gyökér. 16. Vágóeszköz. 17. Személyes névmás 18. Francia fo-
lyó, I. világháborúban két ütközet színhelye volt. 20. Shakespeare 
királya. 22. Szellemet előhív. 24. Érkezés rövidítve. 26. Helyhatá-
rozószó. 27. Zsidó farizeus, Arimateai Józseff el együtt  végezte 
Jézus temetési szertartását.

Nemrég jelent meg Dr. Pem László PhD legújabb kiadványa Az egészséges fejlődés pszichológiája címmel. 

A könyvet elsősorban a lelkipásztorkodó papságnak, katekétáknak és szülőknek ajánljuk, továbbá mindazoknak, 
akik önmaguk megismerésén, személyiségük kibontakoztatásán és fejlődésén fáradoznak. 

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12
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15 16 17
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24 25 26

27
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A hit a fi atalok életében
„Aki hisz bennem, annak örök élete van.” Jn 6.47

Jézus tanítása minden korban, de 
ma különösen aktuális az emberiség 
számára. A mai világban az ifj úságra, 
a felnövekvő új nemzedékre, akitől 
függ a jövő, nagyon vigyáznunk kell, 
nehogy rossz életpályára kerüljön.

Hogy mit is jelent a mai fi atalság 
számára a hit? Míg a kérdés roppant 
egyszerű, a válasz rá már sokkal bo-
nyolultabb. Ha ezt a kérdést egy kis-
gyermeknek tennénk fel, válasza túl 
egyszerű és gyermeki lenne: „Jézust 
kell szeretnünk, ő vigyáz ránk.” vagy 
„A Mikulás létezik, hisz’ minden évben 
eljön hozzánk!” Az ő hitük kicsit más, 
még nem teljes. Olyan, mint egy csi-
szolatlan gyémánt, ami csak a meg-
munkálásra vár. 

De ha egy olyan valakinek tesszük 
fel ezt a kérdést, aki nemcsak tudás-
ban gazdagabb, hanem értelemben és 
lelkiekben is, az mindjárt mást felel 
rá: „Számomra a hit legfőképpen egy 
óriási kapaszkodó, egy mentsvár.” vagy 
„.. a hit sokat segít a mindennapi nehéz-
ségekben.” 

Több fi atal, tizenéves számára a 
hit egy menedék a rossz hétköznapok, 
a családi, baráti viszályok, és a rohanó 

világ elől. A hit egyfajta megnyugvást 
jelent számukra, ahova nyugodt szív-
vel fordulhatnak, mert tudják, hogy 
imáik, fohászaik meghallgatásra talál-
nak. Titkaik biztos kezekben lesznek, 
amit senki nem hánytorgat fel nekik. 
Sokszor hallhatjuk, hogy a diákok 
nem nagyon jelennek meg a szentmi-
séken. Így keletkezik az a gondolat is, 
hogy nem hívő, nem vallásos, megveti 
Istent. Ez még nem olyan biztos! At-
tól, hogy valaki pont nem tud részt 
venni a vasárnapi istentiszteleten, 
att ól még belül lehet ugyanolyan val-
lásos, mint a társa. Mert ő is bízhat, 
bátran fordulhat Istenhez. Viszont a 
hit önmagában nem elég! Tenni is kell 
érte, „fel kell kapaszkodnunk a hegy-
csúcsra” a cél érdekében. 

Legjobban úgy tudnám leírni a 
köztünk és az Úr között i kapcsolatot, 
mint két kötelet tartó ember. Egyik 
végén mi állunk, a másikon pedig Is-
ten. A mi kezünkben van a döntés, 
hogy követjük őt, és miénk lesz az 
örök élet, vagy konokul más irányba 
tereljük életünket. De egy dolgot nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a Teremtő 
mindig velünk lesz, és nyújtja majd a 

kezét, vagy jelen esetben tartja a köte-
lünket. Mindig ad nekünk esélyt arra, 
hogy visszatérjünk hozzá.

Ezek után ejtsünk pár szót arról, 
hogy a fi atalok miként élik meg a hi-
tüket. Egyesek misére járnak, de van-
nak olyanok is, akik imacsoportokhoz 
szegődnek pár órára, vagy részt vesz-
nek az adventi időszakban egy-egy 
rorátén, illetve a többi léleképítő „tré-
ningen”. Sok tizenhat, illetve tizenhét 
évest ismerek, akik nem félnek erre 
áldozni szabadidejüket. Többségüket 
így nevelték, jó körülmények között , 
de akadnak olyanok is, akik már kap-
tak az élett ől pár nagy pofont. Gon-
dolok itt  családi, baráti tragédiákra, 
amiket igazán szívükön viselnek ezek 
a személyek, és nekik a hit a legna-
gyobb reményforrás. Az éjszakai me-
nedék, ahova bármikor elbújhatnak 
pár csöndes órára. 

 Végül, csak annyit szeretnék még 
hozzáfűzni mindehhez, hogy a társai-
mat elnézve a hit nemcsak megnyug-
tatja őket, és menedékként szolgál 
nekik, hanem boldogabbá és szebbé is 
teszi az életüket.

Korcsmár Flóra

November 26-án, szombaton 1500-1900 óráig a gyenesdiási Római 
Katolikus Plébánia adott  ott hont a résztvevő hölgyeknek. Az előadó: 
M. Gertraud Evanzin schönstatt i Mária-nővér volt Bécsből, a téma: Ér-
lelődésünk útja – Hogy válhat minden életszakaszunk a legjobbá?

Mást jelent a növekedés húsz évesen és negyven évesen. Minden 
életszakasz új fejlődési lehetőségeket kínál, hogy egyre inkább azzá vál-
hassunk, akivé lenni szeretnénk, akinek a Jóisten elgondolt bennünket. 
Életünk feladataival, lelkesedésünkkel, gondjainkkal, adott ságainkkal, 
tehetségünkkel – és főként eredetiségünkkel együtt . A „Nap”, mindkét 
jelentésével, amely utunkat mutatja – személyes elhivatott ságunk. Itt  
van és világít.

A 2011. évi női lelki nap segített  bennünket, hogy ezen az úton elő-
rehaladhassunk, lépéseket tehessünk. A női lelki nap hívta azokat, akik 
a hit erejével szeretnék nőiségüket intenzívebben megélni és a társadal-
mat formálni. 

Ajánlott  életkor: 20 – 100 éves korig volt… Zalaegerszegről tízen 
vett ünk részt. 

Tompa Viola

Női lelki napok 2011.
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„Mert ide csak levetett  saruval lehet belépni, annyira jelen 
van az Isten” – válaszolta esztergom-budapesti segédpüs-
pökként egyszer Udvardy György a kérdésre: miért jön szí-
vesen az egyedülálló szülők „AVE” programjára szentmisét 
bemutatni. 

Az Emmánuel Közösség tagjai, akik több mint egy évti-
zede tartják a három hétvégéből álló sorozatot, nem lepőd-
nek meg a csodákon, amiket Isten végbevisz a szívekben. 
Ha valaki megélte azt, hogy az életével kapcsolatos minden 
eddigi erőfeszítése, terve, álma összedől, semmi nem marad 
abból, amit addig biztonságosnak, fontosnak, értékesnek, 
megkérdőjelezhetetlennek tartott , az bizonyára minden fi -
zikai gyógyulásnál nagyobb csodának tartja, ha ismét örö-
mét leli a mindennapokban, újból derűsen tekint a jövőbe, 
megint vidáman tud a gyerekei között  lenni és el tudja hin-
ni, hogy az élet még nagyon sok jót tartogat a számára. Az 
idei őszi „AVE” hétvégesorozat húsz résztvevője ezt a cso-
dát élhett e meg.

Mindenféle beszámoló-
nál többet mondanak az ő 
szavaik.

Egy édesanya ezt a le-
velet írta a szervezőknek: 
Köszönöm Nektek, hogy a 
kislányom visszakapta a 
mosolygós anyukáját, hogy 
segítségetekkel tartósan meg-
tapasztalhatt am Isten soha 
meg nem szűnő szeretetét, és 
én teljes szeretett el és bizalommal foghatom a kezét, amit soha 
el nem akarok engedni.

Mielőtt  a résztvevők elbúcsúztak egymástól, röviden 
összegezték, mit jelentett  számukra az együtt  töltött  három 
hétvége:
• Úgy érzem, hogy megmenekültem.
• Remélem, hogy megmaradunk egymásnak.
• Megnyugodva térek haza. 
• Én még sehol nem éreztem magam ilyen jól, mint itt .
• Megélhett em, hogy normális az, ami bennem végbe-

megy.
• Megmutatt átok, hogy fölfelé van az út.
• Azt éreztem: végre egy hely, ahol várnak.
• Minden előadás hozzám szólt. 
• Jó volt hallani (elvált szülők emmanueles gyerekétől), 

hogy „mi olyan jó fej szülők vagyunk”.
• Szó szerint életmentő volt.
• Amikor jött em, nem tudtam, hogy mit keresek itt , és úgy 

megyek haza, hogy lebegek: lerakhatt am a hétköznapi 
problémáimat és nem is gondoltam, hogy egy közbenjá-
ró ima ennyit tehet.

• A szeretet, amit kaptunk leírhatatlan.

• Köszönöm az alkalmat, hogy megtalálhatt am a biztonsá-
got Isten végtelen szeretetében. Hála, biztonság és öröm 
van bennem, s köszönöm a sok szeretetet.

• Hálásan köszönöm az Úrnak, hogy itt  lehett em. Feltöl-
tődve és boldogan megyek haza.

• A tapasztalt AVE tagok segítségével sok fontos tanácsot 
és pozitív szemléletet kaptunk. Nagyon jó volt. Valamint 
bízom abban, hogy hosszan tartó barátságok alakultak 
ki! Köszönet érte!

A résztvevők külön kiemelték, hogy a házigazda és csapata 
olyan szeretett el, rengeteg apró fi gyelmességgel vett e őket 
körül, hogy az nagyon szívmelengető volt a számukra. Rit-
kán van része egyedülálló szülőnek ennyi kényeztetésben! 
Így sokkal hálásabbak is voltak minden szeretet-megnyilvá-
nulásért, mint egy átlagos lelkigyakorlatozó.

A három hétvége helyszíne az a botfai ház volt, amelyet 
korábban a Nyolc Boldog-
ság Közösség használt, így 
imával átitatott  falak vett ék 
körül az elvált, vagy özvegy 
édesanyákat és édesapákat. 

Akik talán néha azt 
gondolták, már nincs he-
lyük a templomban, azokat 
különösen is megérintett e, 
hogy vannak papok, akik 
komoly áldozatot vállal-
nak, akár hosszú utat is 

megtesznek, és nem sajnálják az idejüket, hogy eljöjjenek, 
szeretetből, csak miatt uk, hogy nekik szentmisét mutassa-
nak be. Sok sebet begyógyított , ahogy Isten irgalmát közve-
tített e Furján Gellért helyi, Gombos Bálint egyházasrádóci 
és Fábry Kornél kaposfüredi plébános, Ocsovay Grácián 
zalaegerszegi ferences, Pawel atya, keszthelyi kármelita és 
Hirth Vilmos kőszegi verbita szerzetes.

Tervünk szerint 2013. tavaszán lesz Botfán új AVE kur-
zus, s reméljük, hogy akkor is számíthatunk az érintett  egy-
házmegyék támogatására.

Mint a helyi szervező, nagy hálával vagyok én is az Úr 
felé, hogy létrejött  az első AVE itt  Botfán. A szakmai prog-
ram hatásán messze túlmutató lelki megújulásokat tapasz-
talhatt unk, s a Hit fénye besugárzott  a konyhára is! Jó volt 
szolgálni a hátt érben, hisz mi is lelkigyakorlaton érezhett ük 
magunkat. 

Dicsőség az Úrnak és köszönet minden segítőnek: az 
Emmanuel Közösség 7 tagjának, akik Budapestről jött ek 
hétről-hétre, valamint a sok asszonynak, akik a konyhán 
igyekeztek a lelki-szellemi táplálék mellé földi javakat is biz-
tosítani a résztvevőknek.

Madocsai Bea és Martonné Lakos Klára

Csodát látni? Levetett  saruval...



XVIII. évfolyam 6. szám  11
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KereszteltekKereszteltek
Török Levente, Horváth Rebeka Vivien, Halassy Milán, 
Balogh Emma Rebeka, Horváth János, Pulka Gergely Ta-
más, Karádi Kitti Loretta, Kristiovski Anna, Bakos Balázs, 
Jász Ervin, Vágner Árpád Milán, Plecskó Lilla Dorina, 
Horváth Gellért Benedek, Polgár Zsombor Gergő, Bódy 
Dorka Kira, Takó Botond, Turi Diána, Mátyás Júlia Nóra, 
Faragó Ábel Kristóf, Faragó Léna, Tóth Luca, Soós Fran-
ciska, Meretei Ádám, Tótmárton Zsófia, Fejes Evelin 
Leila, Kőszegi Ágnes Dzsenifer

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

HázasságkötésHázasságkötés

Pirzsók László – Lóránt Emília, Balogh Tamás – Csóbor 
Edina, Baranyai Roland – Fejös Andrea

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

HalálozásHalálozás
Özv. Peram Gézáné sz. Németh Anna Margit (1927), özv. 
Szolovi Lászlóné sz. Szekeres Anna (1920), Czendrei Béla 
László (1943), Életes József (1935), özv. Kiss Imréné sz. 
Gaál Katalin (1923), özv. Sipos Józsefné sz. Nagy Anna Má-
ria (1925), özv. Jagodics Jánosné sz. Gyenese Ilona (1927), 
Dr. Homoródy József Elemérné sz. Ónody Stefánia Mária 
(1926), Ádám Béla (1949), özv. Rarlagi Andorné sz. Tar-
tó Valéria (1925), Ferincz Lászlóné sz. Szily Mária (1953), 
Szabó Miklós (1960), Hadnagy János (1922), Stankovics 
Jenő (1926), Melles Kálmán (1928), özv. Vizvárdy Lajosné 
sz. Herboly Margit (1918), özv. Varga Istvánné sz. Kugli 
Irma (1921), Sárközi László (1950), özv. Horváth Béláné 
sz. Molnár Gabriella (1930), Kancsal János (1931), 
Kakasné Balogh Andrea (1967), özv. Németh Jánosné sz. 
Őr Matild (1919), özv. Balatoni Tiborné sz. Kaczor Mária 
(1922), Mázsi Károly (1941), Kereszturi Márton (1931), 
Ágoston Antalné sz. Horváth Ilona (1938), Forgács Pál 
(1931), Volner János (1955), özv. Tersztyánszky Károlyné 
sz. Torda Gizella (1924), özv. Kozma Istvánné sz. Berke 
Margit (1925), Parragi István (1925), Mihály Ferencné sz. 
Kiss Mária (1928), Karvalics Ferenc (1957)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

A Notre Dame Női Kanonok-és Tanítórend, mint 
fenntartó által benyújtott , és megnyert pályázat kereté-
ben augusztus végével a Mindszenty József Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégiumban befejeződött  az a szá-
mítástechnikai fejlesztés, melyhez a forrást a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program biztosított a. A program 
keretében központilag meghatározott , egységes infor-
matikai csomagok vásárlására és iskolai telepítésére nyílt 
lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy 
olyan egységes alapinformatikai infrastruktúra alakuljon 
ki az oktatási intézményekben, amely azonos technikai fel-
tételeket, azonos esélyeket biztosít a tanulók számára.

A 2011/2012-es tanévtől Zalaegerszegen 14, 
Búcsúszentlászlón 5 tanteremben helyeztek interaktív 
táblákat, amelyeket a közismereti tárgyak oktatására hasz-
nálnak, így például akár történelem, matematika, nyelvi és 
ének-zenei órákon segíthetik majd a tanulás folyamatát. 
Az interaktív tábla segítségével sokkal intenzívebbé tehe-
tő az ismeretek átadása, nem beszélve arról, hogy a diákok 
számára érdekesebb, plasztikusabb is az ilyen módszerek-
kel feldolgozott  tananyag. A közvetlen internet kapcsolat a 
világháló információit tereli be a tantermek falai közé, és 
teszi felhasználhatóvá a mindennapi oktatásban újszerű 
tanítási módszerek alkalmazásával.

Ezen kívül laptopok, számítógépek, szavazórendszer, és 
sajátos nevelési igényű tanulók speciális igényeit kielégítő 
eszközök kerültek beüzemelésre. 

A fenntartó Rend által működetett  nevelési és oktatási 
intézmény teljesíti a szülők azon elvárását, hogy gyerme-
keik a kor követelményeinek megfelelő módszerek segítsé-
gével tanulhassanak.

A támogatás hozadékaként említendő, hogy a rendelke-
zésre álló eszközök megnyitott ák a lehetőséget az  e-napló 
bevezetésére, mely segítségével a szülők internetes felüle-
ten keresztül naprakész információt kaphatnak a gyerme-
kük előrehaladásáról. 

A támogatási szerződés azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1-
2008-1084
A megítélt támogatás összege: 19.040.000.- Ft
A támogatás 100%-os, ahhoz a forrást az ESZA Kht. 
biztosítja.

További információk: www.mindszenty.net.

Számítástechnikai fejlesztés a Mindszenty Iskolában 
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Idén is megrendezésre került isko-
lánkban a Szent Cecília napi koncert. 
November 22-én délután fél ötkor 
hallgathatt uk meg iskolánk kápolnájá-
ban ezt a jótékonysági hangversenyt, 
mellyel tehetséges mindszentys diá-
kok támogatására nyílt lehetőségük a 
jelenlévőknek.

A kápolna idén is teltháznak ör-
vendhetett , ami örömmel töltött e el 
szívünket, hiszen láthatt uk, milyen so-
kan érdeklődnek a tehetségek iránt, és 
milyen sokan kívánják támogatni őket 
adományaikkal.

Először a kiskórus mutatt a meg a 
tudását. Több ismert darabot is elő-

adtak, de egy sem volt ahhoz fogható, 
amikor Silly Reno Rád bízom a nehéz 
napokat című művét hallhatt uk tőlük. 
Elbűvölőek voltak, ahogy meglátszott , 
milyen élvezett el csinálják mindezt. 
Az ének alatt  eljátszott ák a dal mon-
danivalóját. A közönség nagy sikerrel 
fogadta a bájos picúrokat.

Ezután a felső tagozatos kórus kö-
vetkezett  magyar zeneszerzők mű-
veivel. Ezt követt e a furulyacsoport 
előadása. Talán a legszebb volt tőlük 
Joseph Haydn Menüett je. 

Majd egyéni produkciók következ-
tek. Színesebbnél színesebb előadá-
soknak lehett ünk fül- és szemtanúi. 

Hallhatt unk zongorajátékot két tanu-
lótól is, két hegedű- és három fuvola-
darabot, valamint ének, vadászkürt, 
szoprán furulya és klarinét is felcsen-
dült az est folyamán. Csodás előadá-
sokkal töltött ék fel a jelenlévők szívét, 
lelkét. Szép összegű adományt sikerült 
összegyűjteni, melyet köszönünk min-
den adakozó lelkű embernek.

Véleményem szerint jól sikerült a 
koncert, és megtisztelő volt látni, mi-
lyen nagy fi gyelem irányul a tehetsé-
ges diáktársainkra. Nekem különösen 
tetszett , hogy egészen az alsósoktól 
a gimnáziumi tanulókig mindenkit 
megcsodálhatt unk. Különösen a jó ba-
rátaim és kollégiumi társaim előadásai 
tetszett ek. Szerintem az egyik legjobb 
része az estének az volt, mikor Herman 
Andrea előadásában meghallgathatt uk 
Schubert A holdhoz című művét, me-
lyet vadászkürtt el szólaltatott  meg. 
Nagyon tetszett , hogy egy ilyen ritka 
hangszer is színesített e műsorunkat.

Élmény volt jelen lenni, és remé-
lem jövőre is el tudok menni, valamint 
további lelkes vendégekkel gyarapo-
dunk majd.

Ész Viktória

Szent Cecília napi jótékonysági hangverseny

Vatikáni könyvbemutató:
 Mindszenty bíboros levelei az USA elnökeihez

A Római Magyar Akadémián november 30-án bemutatt ák Somorjai Ádám 
OSB „Mindszenty bíboros követségi levelei az Egyesült Államok elnökeihez 1956–
19” kötetét. 
„Az egyház szabadsága elválaszthatatlan a nemzet szabadságától” – szerepel 
Mindszenty József bíboros, hercegprímás Lyndon B. Johnson elnökhöz írt le-
velében.
A könyvbemutatón jelen volt Győriványi Gábor és Balla János, Magyarország 
szentszéki illetve római nagykövete. Molnár Antal igazgató röviden összefoglal-
ja az elhangzott  előadásokat.
A nagysikerű könyvbemutatón felszólaltak: Wojciech Giertych OP, a Pápai Ház 
teológusa; Fejérdy András, az Akadémia tudományos titkára; Németh László 
pápai prelátus, a Szent István Alapítvány igazgatója; Zinner Tibor jogtörténész 
és Zombori István történész.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
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Hittanóra az iskolában

Egyik kedves tanítványomnak egy hónappal ezelőtt  hosszan tartó betegség és szenvedés után meghalt az édesanyja. Az osz-
tálytársai elmondták, azt tervezik, hogy meglepik Szilvesztert csokival. Nem azért, mert meghalt az édesanyja, hanem… és itt  
megakadtak. Segíteni kellett  nekik megfogalmazni, hogy azért, mert szeretik őt, és együtt  éreznek vele.

A gyászmisén találkoztam Szilveszterrel. Elmondtam neki, a gyerekek is gondolnak rá, azt tervezték, hogy csokit fog tőlük 
kapni…

Szilveszter könnyes szemmel rám nézett , és így szólt:
– Tanár néni! Tele volt a padom!
Kishúga elgondolkodva így szólt Nagyapjához:
– Papa, tudom, hogy neked is meghalt már az anyukád, de én még csak 9 éves vagyok!…

Könnyű ilyenkor okosakat mondani, és nehéz helyesen segíteni a gyerekeket. Nekem az együtt  mondott  imádság, a sok 
konkrét kérdés megválaszolása és a gyerekek szeretete segített . Köszönöm ennek az édesanyának, hogy ilyen fi a van, és Isten-
nek, hogy én taníthatom Szilvesztert!

2011. novemberében első gyónásra és első szentáldozásra került sor tanítványaimmal. Tudtuk, hogy nem a végcélhoz közelí-
tünk, hanem egy szép állomáshoz. Közös készületünk személyes tapasztalatait szeretnénk megosztani.

Az első szentgyónásomról az jut eszembe, hogy 
• nagyon izgultam, amikor bementem, de amikor kijött em nagyon megkönnyebbültem! (Gy. Lili)
• imádkoztam, és már nem remegtem. (S. Esztella)
• Végre megtisztult a szívem! (S. Kamilla)
• jó volt, mert én mentem először, és így előbb túl voltam rajta! (E. Virág)
• elmondtam az elégtételt és rajzoltunk olajmécseseket, hogy az okos szüzekhez hasonlítsunk. (A. Virág)
• apukámmal voltam ott . (E. Szofi )
• nagyon jól éreztem magam. Odamentem anyukámhoz, és azt mondta, hogy ügyes voltam! (S. Annamária)
• nagyon jó volt, elmondtam a bűneimet és megkönnyebbültem. Az apukám eljött  velem. (S. Péter)
• nagyon izgultam, de a végén sokkal jobban éreztem magam. Nagyon boldog voltam! Mikor hazamentünk, én mosogat-

tam el. (F. Lilla)

Jézus nagyon vártunk, jöjj, maradj velünk,
Noha itt  nem látunk, nagyon szeretünk.
A szívünkbe fogadunk kenyér színében.
Köszönjük, hogy itt  vagy e nagy szentségben.

Az első szentáldozásomról az jut eszembe, hogy
• nagyon jól sikerült! (S. Kamilla)
• nagyon boldog voltam. Mikor hazamentünk együtt  ünnepeltünk. Egy szép könyvet kaptam. (F. Lilla)
• nagyon jó, hogy elsőáldozó lett em! Az apukám ide is eljött  velem. Figyelnem kellett  a gyertyára, hogy le ne dobjam. 

Ott hon átöltöztem és elmentünk a nagymamámhoz, és fi nomakat ett ünk. Csak utána mentem tanulni. (S. Péter)
• amikor elmondtam a versem, nagyon megkönnyebbültem. Szentostyát kaptam. Sok fényképet csináltunk. (S. Annamá-

ria)
• nagyon sokan voltak. A Miatyánkot az oltárnál mondtuk. Utána a Gyuri csárdában ebédeltünk. (A. Virág)
• a pap bácsi mondott  egy jó történetet. (E. Szofi )
• kaptam egy imakönyvet és egy rózsafűzért. Hazamentünk és az egész család együtt  ebédelt. Nagyon jó volt! (E. Virág)
• először kaptam szentostyát! Verset mondtam, ami jól sikerült. Előtt e nagyon izgultam. Szép fejdíszem volt! Az egész 

családom ott  volt, aminek nagyon örültem. Kaptam két rózsafűzért, illatosat. Egy Hozsannát, amit minden vasárnapi 
misére el fogok vinni. Finomat ett ünk. Gyorsan eltelt a délutánom, de nagyon jól. (Gy. Lili)

• nagyon örültem, hogy nem ostyát, hanem szentostyát kaptam! (N. Martin)
• Isten beköltözött  a szívembe. ( K. Ábel)

Tompa Viola és a Liszt Ferenc Ált. Iskola negyedikesei
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A hónap szentje:

A napkeleti három szent király:
Gáspár, Menyhért, Boldizsár

„Aligha van lenyűgözőbb látvány a csillagos égnél. Ha de-
rült éjszakákon a szabadban feltekintünk a sötétkék égboltra, 
nem nehéz megéreznünk Isten végtelen nagyságát és fönsé-
gét.” (Seregély István)

Mindenki ismerősei, még azoké is, akiknek a karácsony 
csak egy szép ünnep. A karácsonyi misztérium-játékok 
népszerű alakjai az óvodákban, iskolákban, a három nap-
keleti király. A keresztény ember számára azonban sokkal 
többet jelentenek ennél. Példaképeink ők a fáradhatatlan 
Isten keresésben.

Ismerték az ószövetségi Bálaám próféta jövendölését, 
miszerint a Megváltó születésekor az égen egy rendkívü-
li csillag tűnik fel és ez lesz a jel. Ez a csillag mutatt a meg 
akkor az irányt és a három keleti bölcs útra kelt, nem tud-
ták, hogy hová és meddig kell menniük. Tudjuk és hisszük, 
azon túl, hogy követt ék a csillagot, Isten kegyelme volt az, 
ami elindított a őket, hogy megkeressék Őt, aki minden né-

pért és minden emberért jött  közénk.
Amikor Betlehemben megtalálták a gyermeket, boldo-

gan adták át ajándékaikat és királynak járó tisztelett el bo-
rultak le előtt e és köszöntött ék.

Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Igazi nevüket nem is-
merjük. A vallásos középkor adta mostani nevüket és az 
óta ismerhetjük így a három szeretetre méltó keleti királyt. 
A szent hagyomány szerint Tamás apostol kezéből vett ék 
fel a keresztséget, majd püspökként Perzsiában lett ek Jézus 
tanításának hirdetői.

A királyok kitartott ak az úton, pedig nem ismerték pon-
tosan Jézus születésének helyét. Így kell nekünk is kitarta-
nunk az Isten keresésében, akkor is, ha sötétségben járunk, 
ha elhalványodik az útját megvilágító fény. Ezt a sötétséget 
annak a tiszta hitnek a szellemével lehet leküzdeni, amely 
egyedül Istenre támaszkodik: Tudom, hogy Isten akarja, 
tudom, hogy Isten hív!

Nátrán Józsefné

2011. november 27-én, Advent 1. vasárnapjának esti 
szentmiséjén ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját 
templomunk Mindszenty József kamarakórusa. A hálaadó 
szentmisét Stróber László esperes, apátplébános mutatt a 

be és ajánlott a a kórus élő és elhunyt 
tagjaiért. Együtt  ünnepelték s emlé-
keztek a kamarakórussal a hajdani, 
már nem aktív kórustagok is, kik még 
erejük s lehetőségük engedte, példa-
értékű felelősségtudatt al és önzetlen-
séggel végezték énekes szolgálatukat.

A szentmisén ősbemutató jelleg-
gel hangzott  el plébániánk ígéretes 
ifj ú tehetségének, Dankos Att ilának 
az énekkarszámára írt oltáriszentsé-
get dicsőítő kórusműve „O salutaris 
hostia” címmel. (A mű a zene nyelvén 
gyönyörűen megfogalmazott  oltá-
riszentség elé borulásával egy mély 
érzésű ifj ú kiváló zenei tehetségéről 
tesz tanúbizonyságot.)

A kórus tagjai a szentmisében 
ünnepélyes fogadalmat is tett ek az 
elkötelezett  énekes Istendicsőítésre s 

a szertartás végén a szívbemarkolóan szép Csángó Úran-
gyala imádságot énekelve már a jubileum utáni, új egyházi 
év szolgálataira kérték Istenünk segítségét és áldását.

Tóth Zoltán Tamás

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte templomunk 
Mindszenty József kamarakórusa
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A találós kérdéseket kösd össze a megfelelő megfejtéssel!

Fejtsd meg a rejtvényt! Jó szórakozást!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Belül szőrös, kívül fényes,
a közepe jaj, de édes! eső

Szürke szárnyú nagy madár,
szürke lesz a nagy határ, 
ha ősszel a földre száll. 

sár

Mi nem lesz vizesebb, ha vízbe esik? gesztenye

Kicsi fején nagy kalap,
kuporog a fa alatt . köd

Ló lába szúrta, kerék talpa gyúrta,
disznó orra túrta, úti tészta-torta. gomba

Végh György

Havas erdők három őze,
három csöndes őzikéje,

öles hóban, lomha ködben
elindult a szentmisére.

Éjfél volt a havas erdőn,
hűvös, bűvös téli éjfél,
havas erdő három őze

ballagott  a csillagfénynél.

Kis szívükben szomorúság,
szép szemükben könnyű álom,

öles hóban, lomha ködben
ballagtak a holdvilágon.

Messze volt az Isten-háza,
hol a kisded várta őket,
hűvös, bűvös téli éjen
távol útról érkezőket.

A harangok zengtek-bongtak,
hívó hangjuk messze szállott ,
hűvös, bűvös lomha ködben

elhagyták a holdvilágot.

Az őzek még messze voltak,
karcsú lábuk öles hóban,

Jézus Krisztus panaszukat
meghallott a a jászolban.

Három angyalt küldött  értük,
ment érett ük három angyal,
szánkójukba szelet fogtak,
noszogatva villámokkal.

Havas erdők három őze,
három csöndes őzikéje,

öles hóban, lomha ködben
így ért el a szentmisére. 

1.) Itt  született  Jézus
2.) ............... színében rejtőzve adta nekünk önmagát
3.) Evangélium
4.) ................... testi és lelki cselekedetei

5.) Neve jelentése az ember
6.) Örök kárhozat
7.) 150 van belőle
8.) Hitvallás

Összeállított a: Tompa Viola

Színezd ki a képet!
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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: mariamagdolna.zeg@gmail.com

Tipográfia: Frimmel Gyula
Nyomdai előkészítés: Paksa Tamás

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

December 27-én, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 1830-kor kezdődik. 

December 28-án, szerdán 1630-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentségimádás és az igeliturgia.

December 28. (szerda) és január  1. 
(vasárnap) között  Berlinben rendezik 
meg a Nemzetközi Taizéi Ifj úsági 
Találkozót.

December 30-án, pénteken a Család 
Évének bezárását Szombathelyen a 
Székesegyházban 10 órakor kezdődő 
szentmisében, Zalaegerszegen plé-
bánia templomunkban a 18 órakor 
kezdődő szentmisében tartjuk meg. E 
szentmisében szeretnénk megáldani 
a jubiláló házaspárokat, akik 5-10-15 
stb. évvel ezelőtt  kötött ek házasságot. 
Kérjük jelentkezésüket a plébánia hi-
vatalban.

December 31-én, szombaton, Szent 
Szilveszter napján, az év végi hála-
adó szentmise 1630-kor kezdődik a 
plébániatemplomban és a kertvárosi 
templomban, melyen hálát adunk az 
elmúlt esztendő minden öröméért és 
nehézségéért.

December 31-én, szombaton éjféli 
misével kezdjük az új évet a plébá-
niatemplomban: A templomba csak a 
sekrestyén keresztül lehet belépni.

Január 1-én, vasárnap a plébánia-
templomban a reggel 7 órakor kezdő-
dő szentmise elmarad.

Január 11-én, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
mise. 

Január 13-án, pénteken a kertvárosi 
templomban a szokásos 13-i fatimai 
szentmise és szentségimádás 18 

órakor kezdődik. 

Január 15-én, vasárnap szentségimá-
dás lesz a ságodi iskolakápolnában.

Január 25-én, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
ségimádás és az igeliturgia.

Január 31-én, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 1830-kor kezdődik.

A 2012. évi ökumenikus imahét 
programjait városunkban január 17-
22. között  tartjuk meg. Városunk ke-
resztény közösségeivel együtt  a krisz-
tushívők egységéért imádkozunk. Az 
imádságos összejövetelek pontos idő-
pontjáról és helyszíneiről plébániánk 
tagjait a program véglegesítése után 
tájékoztatjuk.

Február 7-én, kedden szentségimá-
dás lesz a Zalabesenyői új templom-
ban.

Február 13-án, hétfőn a kertvárosi 
templomban a szokásos 13-i fatimai 
szentmise és szentségimádás 18 

órakor kezdődik. 

Február 17-én, pénteken szentség-
imádás lesz a Zárda kápolnában.

Február  26-án, vasárnap az országos 
templomi  gyűjtés a katolikus isko-
lák javára történik.

Február 28-án, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 1830-kor kezdődik.

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2012. február 26-án jelenik 
meg.

Az Új Evangelizáció Éve
Egyházmegyénkben a 2012-es 
esztendőt az Új Evangelizáció 
Évének nyilvánítom. Kérem a lel-
kipásztorokat, hogy az újévi szent-
miséken nyissák meg az említett  
tematikus évet, és olvassák fel fő-
pásztori körlevelemet! 

dr. Veres András püspök

Pályázat
Egyházmegyénk ebben az évben 
irodalom témában hirdet pályá-
zatot, amely az Új Evangelizáció 
Évéhez kapcsolódik. A pályázatra 
vonatkozó információk a hitokta-
tóknál található hitt anverseny-fü-
zetben található.
A pályaműveket 2012. március 
3l-ig a Püspöki Hivatalba szí-
veskedjenek beküldeni! Ennek 
eredményéről és a díjkiosztásról 
a résztvevők külön értesítést kap-
nak. 

2011. október 21-ei hatállyal Tóth 
János káplán atyát megyés fő-
pásztorunk visszahelyezte a za-
laegerszegi Szent Mária Magdolna 
Plébániára. 

Plébániai gyűjtéseredménye 

A november 20-i, vasárnapi per-
selygyűjtéskor 250 000  Ft-ot ado-
mányoztak a testvérek a karitász 
javára. A nagylelkű segítséget hálá-
san köszönjük.

Brenner János
boldoggáavatási ügye

A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia november 29. és 30. között 
megtartotta téli rendes ülését. A 
Konferencia külön levélben fordult 
a Szentszékhez Brenner János vér-
tanú pap boldoggáavatási ügyének 
előmozdítása érdekében.


