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ÜNNEPI

Hajnali futás az életértHajnali futás az életért
Az út az emberi élet jelképe. Életünk nem más, mint téren és időn át 

történő haladás az örök cél, vagyis Krisztus felé. Az út azonban nemcsak 
célra irányuló előkészület, az élet maga az út! Nem mindegy, hogyan ha-
ladunk rajta végig. Rohanó világban élünk. Van, aki azért fut, mert kerge-
tik; van, aki azért, mert ő kerget másokat; van, aki önmaga elől menekül, 
mert nem akar szembenézni magával; van, aki azért szalad, nehogy meg 
kelljen állnia, ne kelljen elgondolkodnia életén, mert akkor meg kellene 
változnia; és olyan is akad, aki Isten elől menekül. Ezek a futások értel-
metlenek, és gyümölcstelenek, aki így fut, az lemond arról, hogy valóban 
értelmesen élje az életét, le-
mond a jövőjéről, és lemond 
arról is, hogy válaszoljon az 
Isten hívására. Ezzel szem-
ben, a Húsvéti Evangéliu-
mok is beszélnek futásról, 
ám ez mennyire más! Eze-
ket érdemes követni, mert 
már most igazi életre vezet-
nek, és eljutt atnak az örök 
életre is. 

1. Mária Magdolna 
futása. A szeretet nem tudja 
elfogadni, hogy a szeretett  
személy ne létezzen: „Ha 
valakit igazán szeretsz, ez-
zel azt mondod neki, hogy te 
nem halhatsz meg” (Gabriel 
Marcel). Mária Magdol-
na még halálában sem tud 
elszakadni att ól, aki meggyógyított a. Jézus a mélységek mélységeiből 
emelte őt fel, tisztogatt a meg, végül szinte női tanítványává fogadta. 
Magdolna szívében hatalmas vágy él, osztatlan szívvel keresi Jézusát. Sír, 
mert elvesztett e Őt! (Vajon én sírtam-e már legalább egyszer Jézusért?) 
Érdekes, hogy amikor Magdolna elveszíti Jézust, akkor saját nevét is el-
veszíti. „Asszony, miért sírsz… kit keresel?” Mária Magdolna csak akkor 
ismeri fel az Urat, amikor Jézus a nevén szólítja „Mária!”. Mindez azt mu-
tatja, mi is személytelenné, névtelenné válunk, és elembertelenedünk, ha 
Jézust elveszítjük, vagy kizárjuk életünkből. A Szentírás szava nekünk is 
szól. „Ne félj! Mert megváltott alak! Neveden szólított alak, az enyém vagy!” 
(Iz.) Magdolna futásának a története arra is felszólít minket, hogy akkor 
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is tartsunk ki töretlen hűséggel, amikor emberileg úgy tű-
nik, nincs remény. A pilóták tapasztalata szerint, felülről 
nézve a legsötétebb viharfelhő is hófehér. Mindannyian be 
vagyunk íratva a szenvedés iskolájába. Ebből az iskolából 
nem lehet kiiratkozni, lemorzsolódni; csak összemorzso-
lódni, vagy Krisztussal fölé kerekedni. Ha a sas példáját 
követjük, aki a szél felhajtó erejét kihasználva emelkedik a 
vihar fölé, Krisztus erejével mi is szenvedéseink reményte-
lenségei fölé tudunk emelkedni, megtapasztalva azt, hogy 
a felhők fölött  mindig kék az ég. Magdolna futásának törté-
nete még egy dologra fi gyelmeztet minket: a Jézussal való 
találkozás mindig küldetéssel jár. Magdolna nem tarthatja 
meg magának Krisztust, tanúságot kell tennie Róla. Ezért 
is nevezi az egyházi hagyomány Magdolnát az apostolok 
apostolának, mert ő viszi meg az örömhír beteljesülését 
nekik. 

2. A két tanítvány Péter és János futása. Sokszor 
nem látunk a szemünktől, tartja a közmondás, és amit lá-
tunk, gyakran az is torz és hamis. Jézust nem az érzékszer-
veinkkel vagy értelmünkkel, hanem szeretetünkkel ismer-
jük fel. Tulajdonképpen a szeretet ismeri fel a Szeretetet. 
Ez nem más, mint a Jézusra való hangolódás misztériuma. 
Ha valaki szeretet-tel keresi Jézust, az előtt  testet ölt a sze-
retet. Érdekes, hogy az Evangélium eredeti szövege szerint 
a három ember (Magdolna, Péter, János) Jézus sírjánál 
mást és másképp lát. 

Magdolna (blepein) – nézett , de nem látott  semmit
Péter (theorein) – volt valami elképzelése (teóriája) 

arról, amit látott 
János (horao)    –  túl látott  a dolgokon.

János, a szeretett  tanítvány, aki az utolsó vacsorán Jézus 
szívén nyugodott , átvett e az Úr szívverését, ezért ő ismeri 
fel és éli át először a húsvét jelentését. Rádöbben arra, hogy 
a szeretet győzedelmeskedik a halálon.

A három futás arra is tanít minket, hogy Isten nagylel-
kű, mindig többet ad, mint amit kérünk. Magdolna, Péter 
és János halott at keresnek, és üres sírt találnak. Halott al 
akarnak találkozni, és az Élett el találkoznak. A három 
futás egyetlen célja az egyetlen Szeretet. „Az utak mindig 
folytatódnak” – írta Tolkien. Húsvét közeledtével kérdez-
zük meg magunktól: a mi utunk merre fut? Beérjük a tár-
gyak szeretetével, vagy csupán emberi szeretetek után fut-
kosunk, vagy valami többre is vágyunk?

De nemcsak mi futunk Isten után, hanem az Isten is fut 
Krisztusban mi utánunk, valahogy úgy, ahogy Füle Lajos 
írja versében.

Fut a gyermek a labda után
leszegett  fejjel, tűzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett  a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után...

Fut az ember az élet után ...
Leszegett  fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt ,
vagyon gurul a vágya előtt ,
hírnév, dicsőség álma előtt .
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen
s balga-bután
fut az ember az élet után...

Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott  fut az utcán,
ott  fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott  szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott  vérrel,
viszonozatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...

Ha az ember az Isten után fut, az Isten pedig az em-
ber után, akkor valahol, valamikor az utak összefutnak, 
és Krisztus karjaiba szaladunk. Boldog húsvéti futást és 
áldott  húsvéti találkozást kívánunk minden kedves olva-
sónknak!

Bokor Zoltán
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Laudate, cantate!

XIV. rész – barokk orgonamuzsika/ Pachelbel
A barokk zene egyik igen gazdag 

szegmensének, az orgonamuzsikának 
bemutatása még nem ért véget. Hi-
szen számos kitűnő zenész működött  
e téren, s csak a legjelentősebbeket 
megismerve is hosszan elidőzhetünk 
e témakörnél. Mindazonáltal az orgo-
nazene természetéből, és a kor szoká-
saiból, kultúrájából adódóan ez a fajta 
zeneművészet szoros kapcsolatban 
állt az egyházi zenével, s ezért is fog-
lalkozom vele a cikksorozatban több 
alkalommal. Megfi gyelhett ük, hogy 
eddig sorra német szerzők kerültek 
előtérbe. Ett ől most sem térek el, s 
természetesen ez nem véletlen, mivel 
a németek jelentősen hozzájárultak e 
korban az orgonairodalom bővítésé-
hez. 

A hamburgi működésű Jan Adam 
Reinken után ezútt al ismerjük 
meg a nürnbergi születésű Johann 
Pachelbel (1653-1697) munkássá-
gát. Pachelbelnek szűkebb és tágabb 
környezete is biztosított a, hogy szü-
letésétől kezdve élményekben gazdag 
élete lehetett . Egyrészt apjának 14 
gyermeke született , másrészt Nürn-
berg akkor virágzó kulturális adott -
ságokkal rendelkezett , mely euró-
pai szinten is kimagasló volt e téren. 
Pachelbel itt  járt gimnáziumba, ahol 
kezdett ől fogva nagyon jól tanult. A 
zene területén pedig neves mesterek-
től, magánúton szerzett  jártasságot. Jó 
gimnáziumi eredményei miatt  már 15 
évesen egyetemre mehetett . Emellett  
fi atal templomi orgonistaként egyre 
nagyobb gyakorlat birtokába jutott  az 
egyházi szolgálatban, illetve egyszer-
smind a kísérletező terep is biztosítva 
volt tehetsége számára. Ismereteit ez-
után Regensburgban, majd Bécsben 
bővített e. Tanulmányai során talál-
kozott  a különböző nemzetek zenei 
iskoláival, megismeri az olaszok és 
dél-németek katolikus zenei termé-
sét. 1673-ban, Bécsben, fontos és fe-
lelősségteljes feladatot tölt be: Kaspar 

Kerl mellett  segédorgonista lesz a 
Stephanskirchében. 

Pachelbel ugyanakkor nemcsak 
egyházi, hanem világi területen is al-
kalmazásban volt. Mikor 1677-ben 
visszatért Németországba, Eisenach-
ban telepedett  le, és itt  a királyi palota 
orgonistája lett . De történt e városban 
egy másik, a szakmai pályafutását 
tekintve talán még fontosabb ese-
mény: a Bach-család megismerése. 
Pachelbel több szálon is kapcsoló-
dott  a családhoz. Egyrészt jó barátja 
lett  Johann Ambrosius Bachnak, aki 

a nagy zeneszerző Johann Sebastian 
apja volt. Emellett  keresztapai szere-
pet is betöltött  a családban, másrészt 
zenét tanított  a legidősebb Bach-fi ú-
nak. Mikor a Bach-szülők meghaltak, 
a kis Johann Sebastian valamivel ké-
sőbb bátyjához került, akinél voltak 
kéziratok Pachelbeltől. Ő azonban 
nem engedte meg az öccsének, hogy 
azokat lemásolja, megtanulja. De 
Johann Sebastian titokban, éjjelente, 
részletekben lemásolta a műveket. 
Így lehetetlen, hogy azok ne hatott ak 
volna rá valamilyen formában. Ezért 
Pachelbelt egy nagyon fontos elődnek 
tarthatjuk Bachhal kapcsolatban.

A következő állását Pachelbel Er-
furtban kapta meg. Ezútt al protestáns 
templomban, a Predigerkirchében 
lett  orgonista. Az állásváltásra azért 

volt szükség, mert az eisenachi herceg 
1678-ban meghalt. 12 évig maradt eb-
ben a pozícióban, ezt követően pedig 
még Stutt gartban volt udvari, majd a 
türingiai Gotha településen városi or-
gonista. A sok vándorlás után végül, 
élete utolsó szakaszában, szülőváros-
ába, Nürnbergbe tért vissza, és itt  te-
lepedett  le. Így elmondhatjuk, hogy 
tulajdonképpen az ő különösebb saját 
elhatározása nélkül visszatért oda, 
ahonnan elindult.

Pachelbel, amellett , hogy világi és 
egyházi uraknak szolgált, folyamato-
san tanított  is, átadta tudását a követ-
kező nemzedéknek. Mint zeneszerző, 
különböző előadó-apparátusokra is 
írt műveket: kantátákat, kamaraze-
nei darabokat, csembalódarabokat 
komponált, amellett , hogy sok orgo-
nadarabot írt. Említésre méltó, hogy 
korál-feldolgozásaiban egy érdekes 
technikát alkalmazott : a megzenésí-
tett  korál minden egyes sora elé egy 
pár ütemes imitációs bevezetőt írt. 
Ebben a bevezetőben a soron követ-
kező korálsor dallama hangzik fel – 
mintegy megelőlegezésként –, de úgy, 
hogy annak ritmusát megváltoztatja. 
Minden hangértéket arányosan rövi-
debbre cserél, azaz diminuál. 

Variációs művei közül a 95 
Magnifi cat-fúga emelkedik ki, egyik 
leghíresebb műve pedig a Kánon 
D-dúrban, melynek dallamát bizto-
san hallott uk már mindannyian – 
akár úgy, hogy nem tudtunk arról, mi 
szól. Összességében azt mondhatjuk, 
hogy Pachelbel zenéje visszafogott , 
fegyelmezett , nem ismeri az észak-né-
metek szenvedélyes, szeszélyes kife-
jezésmódjait. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy zenéje hatástalan lenne. Épp 
ellenkezőleg. Műveinek ez az átgon-
doltság kölcsönöz magasztosságot, s ő 
ezzel tud úgy hatni, mint más a kitörő 
drámaisággal.

Tímás Zsófi a
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Ha az Egyház nagyjainak, szent-
jeinek életét olvassuk, megdöbbe-
nünk. Micsoda emberfelett i hit, erő, 
bölcsesség, derű sugárzik ezekből az 
emberekből.

Sok szentről tudunk, akinek böl-
csessége ámulatba ejtett e a világot. 
Voltak köztük (mint Szent Ferenc, 
Domonkos, Antal, Bernardin stb.), 
akiknek szavát tízezrek és tízezrek 
hallgatt ák. Mások a lélek megítélé-
sének bölcsességével rendelkeztek 
(mint az arsi plébános). Mások a vilá-
gi ügyekben tanúsított ak olyan éleslá-
tást, hogy fejedelmek és pápák fordul-
tak hozzájuk tanácsért (mint Szent 
Hermannhoz, Tamáshoz, Sienai Ka-
talinhoz vagy Flüei Miklóshoz.)

Más szentekben a rendkívüli erőt 
csodáljuk meg. Az erőt, amely ál-
tal minden viszontagsággal dacolva 
képesek voltak hirdetni Isten igéjét 
(mint Szent Pál, Xavéri Szent Ferenc, 
Kláver Péter, Kapisztrán János stb.), 

vagy a hűséget, amellyel szolgálták 
beteg és elesett  embertársaikat. Cso-
dáljuk a kitartást, amellyel ellen tud-
tak állni a világ, a pénz, a test minden 
csábításának. (Erre a legtöbb szent 
élete példa lehet.) Csodáljuk a bátor-
ságot, amellyel a vértanúk – köztük 
nők és gyermekek is – vállalták a kín-
halált.

Ismét más szentekben a mély hit, 
a jámborság és istenszeretet ragad 
meg bennünket. Szívük szinte izzott . 
Minden tett üket áthatott a ez az ér-
zés, s ezt nem volt képes csökkenteni 
sem a szenvedés, sem a világ vonzása, 
sem saját hibáik érzése. Ezt látjuk Kis 
Szent Teréz, Assisi Szent Ferenc és 
sok más szent életében.

És sóvárgással halljuk-olvas-
suk, hogy az a hit, béke, öröm, derű, 
türelem, szelídség, ami ezekből a 
szentekből sugárzott , tévelygő és re-
ményvesztett  emberek százait, ezreit 
vezett e el Istenhez.

De a szentek élete akkor válik iga-
zán izgalmassá számunkra, ha meg-
tudjuk, hogy ezek az emberek kez-
detben általában épp oly botladozó, 
hétköznapi emberek voltak, mint mi. 
Szent Pál egyházüldözőnek indult, 
és sok-sok hibával kellett  küzdenie. 
Szent Ignác a hiúság, a szórakozás, a 
világi becsvágy rabja volt. Voltak hő-
sök és vértanúk, akik előzőleg éppúgy 
megtagadták Krisztust, mint Péter, a 
főapostol. És sok szent, aki az isten-
szeretet legmagasabb fokára jutott , 
korábban ismerte a gyengeséget, a tu-
nyaságot: – még a „nagy” Szent Teréz 
is.

Hogyan váltak tehát ezek a gyen-
ge, botló, olykor kis tehetségű em-
berek erőssé, állhatatossá, bölccsé, 
hőssé? S ha ők gyengeségük ellenére 
felülmúlták önmagukat, akkor bizo-
nyára mi is képesek volnánk követni 
őket! De hogyan?

A Szentlélek ajándékai

I. Hogyan múlhatja felül az ember önmagát?

II. „Mindezt a Lélek műveli…” (1 Kor 12,11)

1.A Szentlélek ajándékai

Hogyan lesz a gyönge emberből 
szent? – „Gyöngeségünkben segítségünk-
re van a Lélek” –- mondja Szent Pál. 
(Róm 8,26) Ő adhat emberfelett i erőt 
a szenteknek és nekünk is.

Aki eltelik Szentlélekkel, abban a 
Szentlélek él, Ő a forrása az isteni erő-
nek, jámborságnak, értelemnek, böl-
csességnek. – Úgy szoktuk mondani, 
hogy ezek a „Szentlélek ajándékai”. (A 
Szentírás, illetve az egyházi hagyo-
mány hét ajándékról beszél. Ezek: a 
bölcsesség, értelem, tanács, erősség, 
tudomány, jámborság, istenfélelem. – 
vö. Iz 11,2)

Az egyes adományok értelmezése 
Szt Tamás szerint: a bölcsesség hoz-
zásegít a természetfölött iek értékelé-
séhez, az értelem arra képesít, hogy 

a hitigazságokat igazi értelmük szerint 
fogjuk föl, a tudomány arra, hogy 
megkülönböztessük a hamis tanítás-
tól, a tanács az időszerű teendőink 
között  igazít el, hogy a szeretetből ki-
indulva tevékenykedjünk, az erősség 
abban segít, hogy az Istenbe vetett  bi-
zalom a nehézségek között  se vesszen 
el, a jámborság növeli a hódolatot a 
mennyei Atya előtt  és megőriz a szol-
gai lelkülett ől, az istenfélelem erőt ad 
a bűn kerülésére (STh  2-2,8kk).

Ki és mikor kapja meg az „ajándé-
kokat”?

a) A Szentlélek ajándékait akkor 
kapjuk meg, amikor részesülünk a 
Szentlélekben, az isteni életben. Tehát 
ezeket megkapjuk már a keresztelés-
kor, majd teljesebb módon a bérmá-

lásban.
Hibáink és a sok szeretethiány nem 

engedik eléggé „szóhoz jutni” a Szent-
lelket bennünk. Az isteni élet és a Lé-
lek ajándékai valamiképpen a „csíra” 
állapotában vannak lelkünkben. Ne-
künk kell lehetővé tennünk, hogy ki-
bontakozhassanak.

Miközben tehát a Lélek működésé-
re várunk, cselekednünk is kell. Jézus 
útmutatásainak, a Lélek indításainak 
megfelelően. Ha kitartóan tesszük Is-
ten akaratát, s így egyre jobban átad-
juk életünket a Szentléleknek, akkor Ő 
mindjobban átveszi lelkünk vezetését. 
Ilyenkor kezdenek rendkívüli erővel 
jelentkezni az Ő „ajándékai” – amelye-
ket a szentek életében annyira csodá-
lunk.



A csónakban ülőnek kitartóan 
eveznie kell, illetve készen kell tartania 
a vitorlát, hogy a szél – amikor Isten 
alkalmasnak találja a lelket – belekap-
hasson. S akkor a csónak úgy kezd re-
pülni, ahogyan semmilyen emberi erő 
nem volna képes előre vinni azt.

b) A Szentlélek általában „előlege-
zi” is ajándékait. – Különösen lelki éle-
tünk kezdetén tapasztaljuk gyakran, 

hogy felizzik bennünk Isten szeretete. 
Érezzük az ima, a Szentírás, az Eucha-
risztia, a jézusi közösség „ízét”. Más-
kor nem ismert lelki erőt tapasztalunk 
magunkon, vagy nagy világosságot a 
hit dolgainak tanulmányozása közben. 
Mindez a Szentlélektől származik. Ő él 
bennünk és érdemünket messze felül-
múlóan érezteti jelenlétét, ajándékait. 
Azért teszi ezt, hogy megtudjuk, mi-
lyen az, amikor Jézusban és a Szentlé-

lek vezetése alatt  él valaki.
Egy idő után azonban érezzük, sö-

tétben maradtunk, elállt a Szél. Az aján-
dékokat nem tapasztaljuk már. Ez azért 
történik, mert meg kell tanulnunk jé-
zusi módon cselekedni (evezni). – Ha 
ilyenkor elindulunk s kitartunk a jézusi 
élet útján, akkor Ő egyre jobban kinyi-
latkoztatja magát nekünk: a Szentlélek 
mindinkább átveszi lelkünk irányítását 
és részesít ajándékaiban
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Szent Pál arról ír, hogy ahol „szóhoz engedik jutni a 
Lelket, ott  jelenléte gyümölcsöket terem az emberben: „A 
Lélek gyümölcsei: a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség , jó-
ság, hűség , szelídség , szerénység , önmegtartóztatás, tisztaság”. 
(Gal 5,22) – A Lélek gyümölcsei is két fokozatban jelent-
kezhetnek.

a) E gyümölcsök „érett ” formában – azaz állandóan és 
töretlenül – a lelkileg érett  emberek életében vannak jelen. 
Ez a szentek „illata”: Az életükből folytonosan sugárzó sze-
retet, öröm, béke, türelem, szelídség. (S a Szentlélek ezeket 
a gyümölcsöket akarja megteremni a mi életünkben is!)

b) A Szentlélek a gyümölcsöket is „előlegezi”. Az Isten-

nel való első találkozás, a Krisztus-követés első lépései is új 
örömmel, békével, szeretett el töltenek el bennünket. De en-
nek az örömnek, békének még állandósulnia kell.

Gyakran előfordul, hogy az Istenben, a szeretetben való 
élet első öröme után egyszer csak elhomályosul körülöt-
tünk minden, s újra nehezünkre esik tenni a jót. Ha azonban 
ezt a fájdalmat szeretett el, a szenvedő Jézussal egyesülten 
fogadjuk, akkor ebben új módon megtalálhatjuk Jézust és 
az örömöt. S ezen az úton járva egyre alkalmasabbá válunk, 
hogy a Szentlélek állandósítsa bennünk ajándékait és gyü-
mölcseit.

Tóth János

2. A Szentlélek gyümölcsei

Mindszenty szépkiejtési verseny

Mindszenty szépkiejtési versenyt tartott unk 2012. már-
cius 21-én szerdán délután a zalaegerszegi Mindszenty isko-
lában az iskolanapok keretében. A megmérett etést a város 
és a városkörnyék felső tagozatos diákjai számára szervezte 
iskolánk gimnáziumának humán munkaközössége. Célunk 
a helyes- és szép kiejtés, a magyar nyelv ápolásának ügye 

mellett i kiálláson túl 
az volt, hogy a kü-
lönböző helyekről 
érkező versenyzők és 
kísérőik jobban meg-
ismerhessék isko-
lánkat, gyümölcsöző 
kapcsolatok alakul-
hassanak ki. 

A szervezők el-
képzeléseit némileg 
felülmúlva nagyszá-
mú jelentkezés ér-
kezett  a versenyre. 
Ezért három kategó-
riában, három zsűri 
előtt  bonyolított uk 
le a versenyt. Külön 

mérett ett ek meg az ötödikesek, a hatodikosok és harmadik 
mezőnyként a hetedik-, nyolcadikos tanulók. A jól felké-
szült diákok előbb egy szabadon választott , majd egy köte-
lező szöveget olvastak fel. Utóbbira kb. 15 perc felkészülési 
időt kaptak. 

A verseny végén iskolánk egy kis uzsonnával kínálta a 
vendégeket, amíg az értékelések megszülett ek. A zsűri el-
ismerő, dicsérő szavai közepett e valamennyi résztvevő em-
léklapot vehetett  át. Majd következett  a díjazott ak névsora, 
akik könyvjutalomban részesültek.

I. kategória, 5. évfolyam: 
1. helyezés: Védi Kata (Liszt)
2. helyezés: Dalle Lucche Lisa Alexandra (Ady)
3. helyezés: Schuh Gábor (Liszt)

II. kategória, 6. évfolyam: 
1. helyezés: Zwickl Regina (Ady)
2. helyezés: Radóczi Gvendolin (Pusztamagyaród)
3. helyezés: Kintli Emese (Dózsa)

III. kategória, 7-8. évfolyam: 
1. helyezés: Hajdu Orsolya (Liszt)
2. helyezés: Dén Doloresz Krisztina (Ady)
3. helyezés: Tuboly Sára (Pusztamagyaród)

A győzteseknek és valamennyi versenyzőnek gratulá-
lunk, és várjuk őket szeretett el jövőre is iskolánkba.

Illés Csaba
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A Martinus Kiadó Vecsey József egy-
kori szombathelyi egyházmegyés pap, 
teológiai tanár könyvének újbóli ki-
adásával készül Mindszenty József bí-
boros hercegprímás születésének 120. 
évfordulójára és a március 31-i jubile-
umi ünnepségre, amelyre a szombat-
helyi Sarlós Boldogasszony-székes-
egyházban kerül sor. Dr. Perger Gyula 
atya rendezte sajtó alá Vecsey József 
Emlékezés Mindszenty bíboros édes-
anyjára című könyvét, amelyet a Va-
tikáni Rádió műsorában és a Magyar 
Kuríron is ismertetett .

A könyv március 31-étől, szombat-
tól és azt követően minden hétköznap 
megvásárolható Szombathelyen, a 
Berzsenyi tér 3. alatt , a Martinus Ki-
adó üzletében, továbbá megrendel-
hető a 94/513-191-es telefonszámon, 
valamint az info@martinuskiado.hu 
e-mail címen.

Az Emlékezés Mindszenty bíbo-
ros édesanyjára 1970-ben Svájcban 
jelent meg első ízben. Magyarországra 
az akkori politikai helyzet miatt  csak 
titokban juthatott  el néhány példány, 
az eredeti könyv ma már nehezen ku-
tatható fel. Vecsey József jó barátság-
ban volt Mindszenty bíborossal, és 
gyakran segített e a bíboros édesanyját 
abban, hogy meglátogathassa börtön-
ben lévő fi át. A szerző a könyvében 

bemutatja Mindszenty zalaegerszegi 
plébánosságának éveit – Vecsey ekkor 
Mindszenty káplánja volt –, a püspöki 
kinevezés időszakát, majd a bíborosi 
éveket, a hírhedt koncepciós pert, va-
lamint az édesanya szóbeli közlései és 
levelei alapján a börtönévek egy részét 
is. A könyv személyes hangvételű visz-

szaemlékezés és hiteles korrajz is egy-
ben.
Néhány gondolat a könyvismertető-
ből:

A könyv mindenekelőtt  tisztelet-
adás Mindszenty bíboros édesanyja 
előtt , akiről a bíboros hálás szívvel azt 
írja: „Amivé lett em, anyám érdemeinek 
és imáinak köszönhetem, mert az Isten 

nekem is adott  jó édesanyát, aki – apám-
mal együtt  – nehéz munkával gondos-
kodott  rólam, nevelt imádságos lélekkel, 
imádkozott  értem és könnyezett  sokat. 
Az ott honon belül és kívül tanultam 
meg, hogy szent az anya homlokredője, 
mert a szeretet mélyített e ki.”

A börtönévek alatt  néhány alka-
lommal átölelhett e rabságban sínylő-
dő fi át. Vallott a, hogy az új idők hóhé-
rai a hitvallókat nem kínozzák azonnal 
halálra, hanem egy megalázó eljárás 
során a vértanúság pálmáját is kiragad-
ják áldozataik kezéből. Az édesanya 
egy-egy látogatás után beszámolt ar-
ról, hogy fi át milyen állapotban találta. 
Saját vívódásait így fogalmazta meg: 
„Épp úgy dobog a szívem, mint szegény 
szenvedő fi amé, aki a fogságban szen-
ved. Őt is az Úrjézus Szívébe ajánlom 
és a Szűzanya oltalmába. Szomorúan 
élem én az időt, az én számomra nincsen 
semmi vigasztalás a földön, mert elveszí-
tett em egyetlen fi amat, kivett ék karjaim 
közül. Egyedül az Úrjézus Szentséges 
Szívében bízom, s őt kérem, ha méltónak 
talál, áldozataimért adja meg, hogy újra 
felkereshessem a börtönben fi amat és 
tartsa életben ellenségeinek kezében.”

Perger Gyula atya teljes könyvis-
mertetőjét a Magyar Kuríron olvas-
hatják el.

Mátyás Zsófi a
Forrás: www.martinus.hu

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára – 
Perger Gyula atya könyvismertetője

2012. április 14-én, szombaton Szentgott hárdon, a Színházban rendezik meg az idei egyházmegyei ifj úsági találkozót. 
A programok 930-kor kezdődnek.
Program:

0930 Fiatalok köszöntése, lelki ráhangolódás
1000 Előadás – Szűcs Imre újudvari plébános
1100 Csoportbeszélgetések
1200 Koncelebrációs püspöki szentmise – Dr. Veres András megyéspüspök
1330 Ebéd
1500 Fakultációk
1600 Program zárása, úti áldás

A programon a részvétel ingyenes.

Egyházmegyei ifj úsági találkozó
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Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés:2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban
Ellátás: reggeli, igény szerint vacsora

Program:
1. nap: Indulás Zalaegerszegről reggel 5:00 órakor. Utazás Ausztrián keresztül, szentmise Passauban Boldog Gizella 

sírjánál, este érkezés Nürnbergbe, séta a belvárosban: Szent Lőrinc templom, Miasszonyunk templom, Szent 
Szébealdusz templom, Vár. Szállás Nürnberg környékén.

2. nap: Reggel indulunk tovább, egy kis kitérőt teszünk Trier-be, Németország valószínűleg legrégebbi városába: a Szent 
Péter dómban őrzik azt a köntöst, amelyet a hagyomány szerint Krisztus viselt keresztre feszítése előtt . Trier után 
irány Franciaország! Reims-ben, a királykoronázó városban megtekintjük az „Angyalok katedrálisát”, szentmise, 
majd utazás tovább, este érkezés a Párizs környéki szálláshelyre (3 éj).

3. nap: A mai nap Párizs legfontosabb nevezetességeit keressük fel: Notre Dame székesegyház, Sainte Chapelle, Louvre 
(kívülről), Invalidusok, Eiff el-torony, majd ha marad időnk, felkapaszkodunk a Montmatre-ra a Sacré Coeur ba-
zilikához.

4. nap: Délelőtt  a párizsi szentek nyomában járunk: Páli Szent Vince kápolna, Labouré Szent Katalin – Csodás Érme 
kápolna (szentmise), Szent Genovéva kolostora. Délután a versailles-i kastély megtekintése (palotatermek, Tri-
anon, kastélykert).

5. nap: Utazás Lisieux-be, Kis Szent Teréz sírjának, katedrálisának, szülőházának felkeresése, szentmise. Délután a csoda-
szép Loire-menti „vízi kastély”, Chenonceaux megtekintése, szállás a környéken.

6. nap: Ma a Jézus Szíve-tisztelet legfontosabb helyszínére, Paray-le-Monial-ba utazunk, majd tovább Ars-ba. Ezen a kis 
településen élt az „Ars-i plébános”, a papok védőszentje, Vianney Szt. János. Felkeressük a plébániát, ahol élt, és 
szentmisét mondunk a sírjánál. Szállás Ars-ban vagy környékén.

7. nap: Az Alpok hegyláncai között  folytatva zarándokutunkat, a gyönyörű fekvésű La Salett e-i Mária kegyhelyre láto-
gatunk. Ezen a hegycsúcson jelent meg a Szűzanya két pásztorgyermeknek 1846-ban, mi pedig itt  veszünk részt 
szentmisén. Ezután betérünk Annecy városába, amelyet szépsége miatt  méltán neveznek „az Alpok gyöngyszem-
ének”. Itt  kezdte meg működését Szalézi Szent Ferenc, és itt  alapított a meg a ma is működő Vizitációs rendet. 
Szállás a környéken.

8. nap: Átkelés Svájcba, Bernbe, az UNESCO világörökség részét képező fővárosba látogatunk, megcsodáljuk neveze-
tességeit, festett  kútjait és meglátogatjuk a medvéit is. Ezután Svájc legfontosabb, ősi kegyhelyére, Einsiedelnbe 
utazunk, amit 858-ban Meirad remete alapított . Szentmise. Este szállás Bregenz (Bodeni tó) környékén.

9. nap: Úton hazafelé megállunk Altött ingben, a pápa kedvenc kegyhelyén, hálaadó szentmise. Érkezés Zalaegerszegre 
a késő esti órákban.

A buszon az ülőhelyek a jelentkezés sorrendjében kerülnek kiosztásra.
Felszállási lehetőség Zalaegerszegen kívül: Körmend, Szombathely, Kőszeg
Időpont: 2012. július 23-31.
Részvételi díj: 139.980 Ft/fő vagy 483 €/fő                    7 vacsora: 29.800 Ft/fő vagy 102€/fő
Egyágyas felár: 45.000 Ft/fő vagy 155 €/fő                    + belépők

Jelentkezni lehet: Salamon Károlynénál a 92/316-702; 30/ 388-11-35 telefonon, vagy salagitt a@freemail.hu címen.

Nyugat-európai zarándokkörút
Gazdag világi-, zarándok- és meglepetésprogrammal

Párizs – Lisieux – Paray-le-Monial – Ars – La Salett e – Einsiedeln

Egyházmegyei Ministránstalálkozó Zalaegerszegen

Az idei egyházmegyei ministránsnapot 2012. április 30-án, hétfőn Zalaegerszegen, a Mindszenty József Általános 
Iskolában tartjuk. A találkozó 930-kor kezdődik, és előreláthatólag 16 órakor fejeződik be.
Az Új Evangelizáció Évében fontos, hogy az oltár körül szolgálatot teljesítőket is megszólítsuk, és az ilyen találkozó-
kon keresztül is közelebb vigyük őket Jézus Krisztushoz. Már az első tanítványoknál is előfordult, hogy elzavarták Jé-
zus közeléből a gyermekeket. A Mester akkor elhangzó intése napjainkra különösen is érvényes: „Engedjétek hozzám 
a gyerekeket…” 
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Célkitűzés: 

1. Miért lett em ministráns? 
Miért lesz olyan sok fi ú szívesen mi-
nistráns? Hogyan lett em ministráns? 
Hogyan lett ek ministránsok? Esetleg 
egy nagyobb ministráns elmesélheti, 
hogy hogyan jutott  eszébe, hogy mi-
nistráns legyen. Mert nagyon szép az 
oltár előtt  ministránsruhában állni? 
Nagyzolni vele? Mások előtt  kitűn-
het? Mert apja, anyja akarta, vagy pap 
kérte? Mert a családban ez a szokás? 

Talán pénzt lehet vele szerezni? Va-
jon mit gondol Krisztus az ilyen in-
dítékokról? Van más indíték is? Isten 
szolgálatában és az imádságban talált 
öröm? Istennek különös módon szol-
gálni? Neki áldozatot hozni? Krisztus, 
a legnagyobb Úr iránti szeretet? Tud-
játok magatokról, hogy miért jött etek 
a Szent Szolgálatra? Erre mindenki 
adjon magának értelmes feleletet. 

2. Ki mehet fel az Úr hegyére? 
Hogy ki láthatja el a Szent Szolgá-

latot, erre a feleletet az Egyház a 23. 
zsoltár verséből veszi. „Ki mehet fel az 
Úr hegyére?” Ki állhat meg az Ő szent 
helyén? Az, akinek keze ártatlan. Ki-
nek szíve tiszta, büntetlen. Azt akar-
ja mondani, aki nem követett  el bűnt 
kezével és tiszta, bűntelen szíve van. 
Csak ilyen merhet a szent szolgálat-
ra beállni. Kit választott  ki Krisztus, 
hogy a Golgotán egészen közel álljon 
hozzá, mikor bemutatt a a kereszt oltá-

(folytatás a 9. oldalon )

Célkitűzés:

1. Rendnek kell lenni. 
Ha a futball játékban senki nem tartja 
meg a szabályokat, mi lesz abból, isko-
lában mindenki azt csinálhatná, amit 
akar /olvas, játszik, fecseg/ ki tudna 
akkor tanulni? Ott hon: étkezési időre 
ott hon lenni. Az édesanya nem főzö-
gethet mindenkinek külön. Ahol az 
emberek együtt  akarnak élni, közö-
sen akarnak valamit tenni, ott  meg-
állapodnak egy rendben, szabályokat 
hoznak, hogy azt mindenki megtart-
sa. Az állam sem tud meglenni tört-
vények nélkül. A természetnek maga 
Isten, a Teremtő adott  törvényeket. 
Milyen bölcsen rendezett  el mindent. 
Isten a rendnek az Istene. 

2. Akaratunk egyezzen a törvény-
nyel.
Az embereknek az együtt éléshez sok 
törvényre és előírásra van szükségük. 
Az Ószövetségből tudjuk, hogy Isten 
adott  az embereknek törvényeket, 
a Tízparancsolatot. Amikor Krisz-
tus eljött , kijelentett en adott  egy új 
törvényt, egyetlen egyet, ami ma 
magában foglalja az összes Istentől 
embernek adott  parancsot. Aki azt 
megtartja, az megtartott a mind a tíz 
parancsot. Ez az egy törvény a szere-
tet parancsa. A ministránsok tíz jel-
mondatában nincs új parancs, csak 
végrehajtási utasítások, útmutatások, 

hogy a ministráns Krisztus szeretet-
parancsát hogyan valósítsa meg leg-
jobban.

Az 1-5 jelmondat: Isten szeretetének 
útja. Szent Szolgálat. Krisztus oltára 
előtt i tisztelet-készség. Tisztelet a pap 
és a szülő, mint Isten helyett esei iránt. 
Engedelmesség nekik és megbízott a-
iknak egészen Isten iránti szeretetből.

A jelmondat: a felebaráti szeretet útja. 
A 7-es jelmondat következik az isten-
gyermeki méltóságból, hogy Istentől 
szeretett ek vagyunk. Minden minist-
ráns érezze magát Isten gyermekének.

A ministránstörvényeink semmiféle 
kényszert nem jelentenek, csak a mi 
akaratunkat fejezik ki. Ilyenek aka-
runk lenni. És miért? Ez világos, mert: 

3. Krisztus egész embereket kíván, 
a Szent Szolgálatra csak derék fi u-
kat lehet engedni. 
Most még kis csibészek vagyunk és 
még sok hibánk van. De mi jobbak 
akarunk lenni. Ebben segít nekünk 
a tíz jelmondat. Aki magától sem-
mit sem követel meg, abból nem lesz 
semmi. Aki magát nem neveli, abból 
széltoló, rendetlen lesz. Aki magának 
nem tud parancsolni, az mindig rab-
szolga marad. Ezért kell az önnevelés. 
Ha valami egyszer-másszor nem si-
kerül, azért csak igyekezzünk tovább, 
Krisztus ezt akarja. Ezért vegyük ko-

molyan a ministránsok tíz jelmonda-
tát. 

Vasárnap 9.45. Hívek várnak a temp-
lomban. A pap felöltözve a sekrestyé-
ben készen vár, de még egy ministráns 
sincs. Háromnegyed tíz fele befut Pé-
ter. Útközben játszott  a gyerekekkel. 
Minden rend felborult. Sok ember 
bosszankodik a templomban, hogy 
olyan későn kezdődik a szentmise, 
soknak emiatt  el kell mennie Úrfel-
mutatás után, mert a busz nem vár… 
Miért minden? Péter nem tartott a 
magát a rendhez és pontatlan volt.

Kérdések: Nem szebb dolog, ha én 
is úgy akarom, ahogyan tenni kell? 
Rend nélkül mehet az élet? Mi lenne 
akkor? Mindenki ellensége minden-
kinek. – Miért teljesíti az a tíz paran-
csot, aki megtartja, a szeretet törvé-
nyét?
Miért érzünk minden előírást teher-
nek? (Az „én” túltengése) 
Az ördögöt „diabolus”-nak nevezik, 
ami azt jelenti, mindent szétszóró. A 
rendetlenség az ördögtől származik: a 
rend Istentől. 
Hogyan tudjuk jelszavunkat legjob-
ban megtartani?
Feladat: Mindenki megtanulja a tíz 
jelmondatot és aszerint cselekszik.

III. Biblia: Krisztus új törvénye – az 
irgalmas szamaritánus hasonlata. (Lk 
10,25-38.)

Ministráns iskola nem csak ministránsoknak II.
A ministráns 10 jelmondata

A ministráns Krisztusnak, a legfelségesebb Úrnak szolgál.
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rán a kereszt áldozatát? (A szentmise, 
amelyen mi szolgálunk, ennek a szent 
kereszt áldozatnak a vérontás nélkü-
li megújítása.) Csak néhányat, saját 
Édesanyját, bűnbánó Magdolnát és 
az összes apostolok közül éppen csak 
egyet, a kedvelt tanítványát, Szent 
János apostolt. Mivel tűntek ki ezek 
hárman a többiek közül.
Mária Magdolnáról Jézus mondta: 
Mivel nagyon szeretett , megbocsát-
tatnak neki vétkei. Súlyos bűneit nagy 
bűnbánatt al és szeretett el jóvátett e. 
Végül Szent János, mert fi atal szívét 
egészen az Istennek ajándékozta, 
ezért így nevezhett e magát – „A tanít-
vány, akit Jézus szeretett ”. Ebből meg-
tudhatjátok, hogy Krisztus ebben a 
szent órában csak azokat az embere-
ket akarta a közelében látni, akik őt 
nagyon szerett ék. Számunkra ez azt 
jelenti, hogy a fi atalok is egészen va-
lódi Krisztus szeretett el léphetnek az 
oltárhoz, hogy a szentmisén szolgál-
janak.

3. Szolgálat Krisztus szeretetéből. 
Az egyház sem cselekedhet másképp, 
mint Krisztus. A első századok alatt  
ebben nagyon szigorú volt. Csak ki-
próbált derék fi atalemberek láthatt ák 

el a szolgálatot az oltárnál. Szent tiszt-
ségüket nem is egy szenteléssel kapták 
meg, hanem csak a negyedik szentelés 
után juthatt ak az oltárhoz. Ezeket ki-
sebb rendeknek nevezzük. Ma is van, 
aki pap szeretne lenni, előbb ezeket 
a kisebb rendeket kell felvennie. Mi-
lyen nagy megtiszteltetés, hogy ilyen 
fi atalon oltárnál szolgálhatunk. Égjen 
hát szívünk Krisztusért a legnagyobb 
Urunkért.

Minél nagyobb úr valaki, annál na-
gyobb tisztelet jár neki. Aki egy király-
nak apródja lesz, szolgálatból kifolyó-
lag nagy megbecsülést és méltóságot 
nyer. ezért nagyon büszke lehet a szol-
gáltatóra. Ismeritek Off erusnak, an-
nak a fi únak a legendáját, aki a leg-
nagyobbnak akart szolgálni és végül 
Krisztust egy gyermek képében meg-
találja és Kristóf Krisztushordozó 
lesz belőle, olyan, amilyen még nem 
volt, akitől még az ördög is félt. Vitt e 
a gyermeket a vállán, a gyermek pedig 
az egész világot tartott a a vállán. Mint 
kerubok szolgálunk Krisztusnak, 
amikor minden Glóriában megvall-
juk „Egyedül Te vagy a Szent, egyedül 
Te vagy az Úr, egyedül Te vagy a legföl-
ségesebb Krisztus.”

Mi akarsz lenni?
Miért (örömet szerez, ahhoz már biz-
tosan értesz, pl. villanyszerelés, aszta-
losság). Kérdezzétek meg édesapáto-
kat, miért választott a hivatását? Miért 
vett e feleségül édesanyádat? Sok mást 
feleségül vehetett  volna… Bizonyára 
másoknál jobban szerett e. És miért 
akarsz te ministráns lenni?

Kérdések: Más fi úk és férfi ak mit tet-
tek Krisztus iránti szeretetből? Ho-
gyan mutathatjuk meg szeretetünket? 
Hűségesen és szívesen jöjj minist-
rálni. Előtt e imádságban mondd az 
Üdvözítőnek „a mai ministrálásomat 
Neked ajándékozom”.
Azt az örömet, amit ma másoknak 
adsz, Krisztusnak ajándékozod. 
Krisztus iránt érzett  szereteted külső 
jele a ministránsruha. Ilyen izzó piros 
tűz égjen szívedben Krisztus iránt. Ki 
a rossz ministráns? Mik az alsó ren-
dek? Milyen szolgálatot teljesített ek 
az ősegyházban? 
A következő összejövetelre mindenki 
leírja egy kis levélben, miért lett em én 
ministráns. Ezt mindenki személye-
sen adja át a lelki atyának.

Biblia: A Gazdag ifj ú. /Mt.19./
Balassi István

( folytatás a 8. oldalról)

Mindszenty rajzpályázat és kiállítás
Budaházi Tibor művésztanár 1996 óta, immár 16 éve 

hirdeti meg és bonyolítja le a Mindszenty-napok rendezvé-
nyeinek egyikeként a rajzpályázatot. A felhívás célközönsé-
ge a régió egyházi iskoláinak a művészlelkű diákjai. 

A 2012-es Mindszenty-emlékévre való tekintett el, vala-
mint az iskolánkban Mindszenty József bíboros születésé-
nek 120 éves évfordulójára szervezett  rendezvénysorozat-
hoz is illeszkedve az idei pályázati kiírás témául Mindszenty 
bíboros életét, korszakos jelentőségét, példáját jelölte meg. 

A pályázatra a téma rangjához és Mindszenty személyé-
hez méltóan rengeteg, több mint 200 pályamű érkezett . A 
legkisebbektől a gimnazistákig minden évfolyamot, korosz-
tályt megmozgatott  a feladat. A rajzok sokszínűek, válto-
zatosak, a megragadott  pillanatot és a technikákat illetően 
egyaránt. A munkák egytől egyig nagyszerű alkotások, a 
gyerekek tehetségét és szívvel-lélekkel történő hozzáállását 
tükrözik. Ilyenkor tűnik elénk, hogy milyen fontos a művé-
szet az ember életében, hogy igenis él a szépre, a jóra való 
igény a fi atalabb nemzedékben ma is, s Mindszenty képes 

megszólítani a jelen korunkat is. Nagy szükség van rá, hogy 
a mártírsorsú főpap legyen a gondolkodás központjában, s 
az útmutatásai, erkölcsi, emberi nagysága legyen a példa a 
gyerekeink előtt . 

A beérkezett  és elbírált pályamunkákból az iskola aulá-
jában nyílt kiállítás, melyet a sok érdeklődő mellett  immár 
Veres András szombathelyi megyéspüspök atya is megte-
kintett . Az iskola szeretett el vár továbbra is mindenkit, a 
kiállítás március-április hónap folyamán bármikor látogat-
ható.

Illés Csaba
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„Életünk legyen hiteles az emberek 
előtt , közösségeink legyenek jó ima-, ba-
ráti-,  munka- és lelki közösségek, idősza-
konként találkozzunk más csoportokkal, 
cseréljük ki tapasztalatainkat!” 

Egyházmegyénkben erre az évre 
meghirdetett  új evangelizáció kereté-
ben határoztuk el, hogy plébániánk 
cursillos közösségei és imacsoportba 
nem járó cursillot végzett  testvérei szá-
mára lelki programokat szervezünk az 
év folyamán, méltóan készülve a HIT 
évére.

Ezeknek a gondolatoknak eleget 
téve gyűltek össze a cursillo tanfolya-
mot végzett  testvérek március 14-én 
délután a Mária Magdolna plébánia-
templomban, hogy egymást erősítve 
egy tartalmas lelki délutánt töltsenek 
el közösségben egymással.

Programunk első részében a Szűz-
anyát öleltük át egy élő rózsafüzérrel 

– minden Miatyánkot, 
Üdvözlégyet más-más 
előimádkozásával – me-
lyet hazánkért, nemze-
tünkért ajánlott unk fel.

Rózsafüzérünk után 
szentmisében köszön-
tük meg a jó Istennek, 
hogy mindnyájunkat 
meghívott  apostolainak, 
és azt a sok-sok kegyel-
mi ajándékot, mellyel 
nap, mint nap megaján-

dékozott  bennünket. 
A szentmisét Bokor Zoltán atya 

mutatt a be. Szentbeszédében arra 
buzdított  bennünket, hogy a cursillon 
kapott  lelkesedésünk továbbra is ma-
radjon meg, legyen kitartásunk az 
apostolkodásban, legyünk egy élő 
közösség aktív tagjai, akik egy célért 
dolgoznak közösen. Legyünk buzgók, 
életünkkel mutassuk meg, hogy tu-
dunk egymás szeretetében élni, tevé-
kenykedni.

Felhívta fi gyelmünket a szentmise-
hallgatás értékeire, mivel ott  a kegyel-
mek árja árad ránk, s ezekkel az erő-
forrásokkal keresztjeink elviseléséhez, 
hordozásához kapunk segítséget. Nap-
jainkban azért vagyunk mélyponton 
minden vonatkozásban, mert kiürül-
tek a templomok, nem tartják fontos-
nak az emberek, hogy a legértékesebb 
áldozatban részesüljenek. Lehetnénk 
boldogabbak, ha életünket Istennek 

élnénk.
A szentmise sok mulasztásunkat, 

hanyagságunkat pótolja, letörli bocsá-
natos bűneinket. Egyetlen szentmise, 
melyet életünkben hallgatt unk, többet 
használ nekünk, mint számos, melyet 
életünk után mások ajánlanak fel ér-
tünk. A szentmisében a pap áldásaiban 
részesülünk, amit Isten megerősít az 
égben is. Onnan Isten áldását visszük 
haza szerett einkre és ügyeinkre. 

A szentmise után a plébánia kö-
zösségi termében folytatódott  prog-
ramunk. Zoltán atya elmélkedésében 
a partra sodródott  „tengeri csillagok” 
példáján keresztül mutatt a be, meny-
nyire rá vagyunk szorulva egymás 
segítésére, segítségére. Nem tudunk 
mindent megtenni, de mindannyian 
tudunk valamit tenni. Mindennapi 
példamutatásunkkal, buzdításunkkal 
vezethetjük vissza az atyai házba távol-
lévő testvéreinket, s ha csak egyet is si-
kerül az Úrhoz visszasegítenünk, már 
jó úton járunk. 

A lelki táplálék után szerény agapéra 
került sor. Közben beszélgetve, örülve 
egymásnak osztott uk meg gondjain-
kat, örömeinket, tapasztalatainkat. 

Cursillos lelki délutánjaink további 
időpontjai az év folyamán: 2012. má-
jus 30-a és szeptember 12-e.

DE COLORES!
Salamon Károlyné

Cursillos lelki délután...
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– Kitartásra nevelem-e magamat?
– Teljesítem-e a vállalt feladatokat?
– Van-e önmegtagadás a hétköznapjaimban?
– Készítek-e tervet előre, vagy elfogadom-e, ami alka-

lomszerűen adódik?
– Megfékezem-e indulataimat, ha váratlan esemény tör-

ténik?
– Naponkénti erőfeszítéseim bizonyítják-e Jézusnak 

adott  igenemet?
– Hogyan végzek önmegtagadást (észrevétlenül, szere-

tetből vagy farizeus módon)?
– Önmegtagadásaim elősegítik-e a hibáim elleni harcot?
– Fegyelmezem-e a kedélyhullámzásomat, hogy ne befo-

lyásolja szolgálatomat?
– Fegyelmezem-e a tekintetemet és a hallásomat (hogy 

ne lássak és ne halljak meg mindent)?
– Vigyázok-e a nyelvemre?
– Pletykálkodtam-e?
– Jóvátett em-e a megszólást vagy a rágalmazó beszédet?
– Szúrós megjegyzést kerülök-e?
– Mondok-e elhamarkodott  ítéleteket?
– Van-e bennem makacsság, önfejűség?
– Felülvizsgálom-e időnként a nézeteimet?

– A megismert jobbat el tudom-e fogadni, ha ellenkezik 
addigi szokásaimmal?

– Törekszem-e a teljesebb önismeretre?
– Ismerem-e a fő hibáimat, és hogyan győzök ellenük 

(önérvényesítés, kötődés, ragaszkodás az anyagiakhoz 
stb.)?

– Sokat panaszkodom-e?
– Hogyan fogadom a megpróbáltatásokat?
– Nem vagyok-e szeszélyes?
– Vannak-e „bogaraim”, amelyek másokat megterhelnek?
– Küzdök-e a türelmetlenség, indulatosság, túlérzékeny-

ség ellen?
– Tudok-e meghallgatni másokat?
– Van-e helye az életemben a böjtnek?
– Rendet és mértéket tartok-e az étkezésben?
– Tudok-e a lényegtelen dolgokban engedni a béke és a 

szeretet érdekében?
– Kész vagyok-e jézusi módon engedelmeskedni?
– Törekszem-e a pontosságra, ígéreteim betartására?
– Elkerülöm-e a túlterhelést?
– Komolyan veszem-e az önképzést?

Balasi István

2012. március 24-én, szombaton ragyogó napsütéses idő fo-
gadta a zalaegerszegi Mindszenty iskolába érkező vendégeket. A 
Mindszenty-napok fontos állomásaként Versenynapot rendez-
tek az egyházi intézményben. 

A házigazda Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium tanulóin kívül üdvözölhett ük a celldömölki, a 
jánosházi, a kőszegi, a sárvári és a szombathelyi katolikus isko-
lák diákjait, nevelőit. 

9 órakor a kápolnában Csordás Róbert igazgató úr köszön-
tött e a hozzánk érkezett  kedves vendégeket, s megnyitott a a 
rendezvényt. Beszédében kiemelte, hogy aki itt  van, az már min-
denki nyertes, valamint hangsúlyozta, mennyire örömteli, hogy 
vállalták a komoly felkészülést, az áldozatot. Reményét fejezte 
ki, hogy élményekben gazdagon telik a napjuk az intézményben, 
s vegyék is bátran birtokukba azt. 

A közösen elmondott  imádság után kezdetét vett e a tanul-
mányi versenyek sora. A különböző műveltségterületeken ne-
mes versengések alakultak ki. Mindenki tudása legjavát adva a 
legméltóbban igyekezett  képviselni iskoláját, s a legjobb ered-
ményre törekedett . A matematika verseny a 2-8. évfolyam szá-
mára tartogatott  kihívásokat. A „Szépen, helyesen írj!” vetél-
kedő az alsó tagozatosokat szólított a meg. „A reformkor és az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc” elnevezésű művelt-
ségi vetélkedőn a jelentkező iskolák 7. évfolyamos tanulóiból 
összeállított  4 fős csapatok vett ek részt. 

1030-tól bibliai mozimaratonra hívták a versenyt letudó gyer-
mekeket és kísérőiket a fi zika előadóba.  Akinek kedve volt, fel-
deríthett e az iskola épületét, vagy sétálhatott  az iskola parkjában, 
majd 1130-tól ebéd várta a jelenlévőket.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen és díjkiosztón kö-
rünkben köszönthett ük dr. Veres András püspök atyát. Standi 
Mónika tizedikes tanuló gyönyörű fuvolajátéka után, melyet 

Dankóné Mezőfi  Andrea tanárnő zongorán kísért, Turkovics 
Eszter nyolcadikos diák a tudásról szóló szépirodalmi alkotást 
adta elő. Igazgató úr, majd püspök atya gondolatait követően 
hangzott ak el az eredmények. A díjakat püspök atya adta át a 
büszke nyerteseknek.

Az elköszönéskor azonban visszacsengtek az igazgató úr reg-
geli szavai, miszerint a mai napnak csak nyertesei lehetnek.

Illés Csaba

Mindszenty-napok – Versenynap

VII. Lelkiismeretvizsgálat – önnevelés, aszkézis.
„Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érett em elveszíti életét, megtalálja azt.” (Mt 10,39)
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Kirándulás – túra – zarándoklat. 
Gyakran úgy tűnik, mintha ugyan-azt 
a tevékenységet jelölnénk a különböző 
szavakkal.

Kirándulni, túrázni tudunk pusztán 
a mozgás öröméért, a környezet szép-
ségéért, a természet testet-lelket meg-
nyugtató ölelésé-ért. Ezt meg tudjuk 
tenni akkor is, ha nem kapcsoljuk ösz-
sze valami elérendő céllal. Így is lehet 
szép, hasznos, örömteli.

A zarándoklat mindez lehet együtt , 
és még valami. A zarándoknak célja 
van. Valahonnan valahová szeretne el-
jutni. Az útját pedig Isten áldása fog-
lalja keretbe.

Március 17-én reggel tizenegy-né-
hány ébredező szempár köszöntött e 
egymást a Mindszenty iskola udvarán, 
hogy útra keljenek a név-adó, az egy-
kori plébános Mindszenty (Pehm) Jó-
zsef szülőfalujába. 

Rövid imádság után 
elindult a test, s ment 
vele a lélek. Az út a sző-
lőhegyekkel, szántóföl-
dekkel, erdőkkel szépen 
díszített  zalai dombok 
között  vezetett  a még tá-
volinak tűnő kis faluba. 
Egy-egy kereszt, kápolna 
az út mellett  megállásra 
késztett e a társaságot. A 

test rövid időre megpihent, Barnabás 
testvér felidézte Jézus keresztútjának 
és Mindszenty bíboros kálváriájának 
egy-egy állomását, a lélek pedig az 
Istennel való találkozást kereste. Tet-
te ezt csendes szemlélődéssel, vidám 
egymást segítő beszélgetéssel.

„A lélek ugyan készséges, a test azon-
ban gyenge.” 

40 év – sok küzdelem, sok meg-in-
gás és eltévelyedés után a 
választott  nép megérkezett  
az Ígéret földjére.

40 nap – a böjt, a kész-
séges áldozatvállalás, az 
akarat sikeres-sikertelen 
própakövein túljutva meg-
sejthetsz valamit a feltáma-
dás öröméből.

40 km – és odaérsz. Fáj 
a lábad, már sajog a hátad... 
De a zarándoknak célja 

van. 
Az úton ibolyák és hóvirágok nyíl-

nak, de rügyfakadás előtt  áll a lélek 
is, virágot készül bontani. Kísérnek a 
madarak és a társak hangjai, de a csen-
desülő lélek már hallani véli Isten halk 
sutt ogását is. 

Megérkeztünk. Koszorúval fejez-
zük ki tiszteletünket Mindszenty bíbo-
ros életútja előtt , azon a helyen, ahon-
nan ő indult 120 évvel ezelőtt . 

A test megpihen, megérkezett , új 
célt kereshet. A lélek kicsit megnyug-
szik, majd zarándokol tovább, még 
nem érkezett  meg, de talán közelebb 
került Istenéhez...

Szentmise zárja a közös zarándok-
latot, s rögtön új útra is küld: „Menje-
tek, küldetéstek van!”

Bencze Tamás

Zarándoklat Csehimindszentre

Egyházmegyei zarándoklat

Az idei egyházmegyei zarándoklat, 2012. május 1-jén kedden lesz a Vasvári Szentkútnál. A program 930-tól kezdődik, 10 
órakor lesz a püspöki szentmise, és délután 3 órakor zárul a zarándoklat. 

Ezen alkalomra hívok minden Paptestvért, és kérem, hogy plébániájukon hívják fel a hívek fi gyelmét erre az alkalomra 
és szervezzenek csoportokat, hogy minél több család gyerekekkel együtt  vegyen részt a zarándoklaton! Kérem továbbá, 
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan minden útnak induló zarándokot regisztráltassanak a Püspöki Hivatalban, akár plé-
bániai autóbusszal indulnak útnak, akár személyautóval! A csoportos és az egyéni zarándokok számára – amennyiben a 
Püspöki Hivatalban regisztrálva vannak – zarándokcsomag igényelhető. A zarándokcsomagokat április 15-től lehet majd 
átvenni a Püspökségen. Ehhez anyagi hozzájárulásul 600 Ft-ot kérünk csomagonként. .

Kérem, hogy a zarándoklatra szóló meghívásomat továbbítsák a hívek felé, és az Új Evangelizáció Évében még inkább 
buzdítsák őket a részvételre, hogy minél többen imádkozhassunk együtt  Egyházmegyénk lelki növekedéséért és életünk 
megújításért!

Dr. Veres András Püspök
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„Nem látom tisztán tekinteted, mely könnyeivel fájdalmat itat belém.
Nem értem tisztán hangod sem, mely szavaival válaszokat küld felém.
Rám fi gyelsz, hozzám szólsz, de én nem nézek vissza, nem válaszolok...
Ám most teszek egy lépést: odafi gyelek rád. Lelkem ismerni fog téged.”

(Korponai Gábor)

Hittanóra az iskolában
Jézus szenvedett  és meghalt értem is – azt kéri, legyek a barátja

Mit jelent a kicsi gyermeknek a nagyböjt? Szenvedés, fájda-
lom, halál, számára csupa rossz, emberi dolgok, amiről már 
van fogalma. Hogyan lesz ebből szépség, jóság, öröm? Ez a 
nagyböjti készület lényege. Elérkezni a feltámadás boldogító 
öröméhez, hogy a húsvét ne nyuszi és az ajándékok napja le-
gyen. Nem is olyan egyszerű rátalálni erre az örömre, még a 
felnőtt  ember számára sem. Ezért fontosak a nagyböjti órák 
minden évben újra. Életkornak megfelelően úgy, hogy egyre 
közelebb kerüljenek a megváltás öröméhez.
A negyedik osztályosok, akik elsőáldozásra készülnek, a nagy-
böjt kezdetén maguk döbbentek rá a nagy csodára: „Ha Jézus 
mindenkiért szenvedett  és meg-halt, akkor nekünk is tenni kell 
valamit!” Az órai beszélgetés végére megszületett  a válasz is. „Jé-
zus csak a barátságomat kéri. Azt akarja, hogy jó legyek hozzá és 
mindenkihez.” Ebből a közös gondolatból születt ek az alábbi 
rövid kis elmélkedések.

Jézusom! Az első találkozásra készülök Veled. Elsőáldozó leszek 
hamarosan. Nagyon várom! Remélem, többet mehetek templom-
ba, ahol mindig jóra tanítod az embereket és megtisztítod a lelkü-
ket. Azt is jól tudom, hogy tisztelnem kell a felnőtt eket, időseket, 
de legfőképp Téged. Ezért szeretném, ha mindig velem maradnál! 

(Szládovics Fanni)

Jézusom! Szeretnék a húsvét előtt i időszakban többet szentmisére 
járni. Várom, hogy beköltözz a szívembe végre! Olyan jó szeret-
nék lenni, amilyen Te vagy! Segíteni akarok egy osztálytársam-
nak, hogy ő is jó legyen. Ugye Te is segítesz nekem? Köszönöm

(Csalló Liliána)

Jézusom! Te meghaltál értem, ezért én is szeretnék jó lenni. Én 
igyekszem, de valahogy nem sikerül. Ezért kérlek, bocsáss meg 
nekem és légy a segítőm! Szeretlek Jézusom!

(Takács Laura)

Jézusom! Tudom, hogy nem a legszófogadóbb gyerek vagyok, de 
minden este imádkozom és igyekszem, hogy jó legyek. Készülök 
az elsőáldozásra és már nagyon várom! Szeretek szentmisére jár-
ni és már jó lesz, ha nem csak kis keresztet kapok, hanem a szent-
ostyában szívembe fogadhatlak!  (Zwickl Hedvig)

Jézusom! Készülök az elsőáldozásra. Szeretnélek gondosan fogad-
ni a szívembe, mert tudom, jó ember, aki szeret Téged! 

(Iván Hanna)

Édes Jézusom! Szeretnék olyan jó lenni, ahogyan azt Te szeretnéd. 
Nem akarok csalódást okozni senkinek, főleg a legkedvesebb sze-
mélynek számomra, az anyukámnak. Kérlek, segíts nekem ebben! 

(Szalay Sára)

Édes jó Jézusom! Szeretném, ha sokkal több ember szeretne Té-
ged, mert akkor sokkal többen lennének boldogok!

(Németh Sára)

Szeretett el Jézusnak és köszönöm, hogy meghallgatsz! Mindenki-
nek segíteni akarok úgy, hogy szeretetet adok mindenkinek, hogy 
ne legyen veszekedés a családban. (Csatlós Alexandra)

Édes Jézusom! Az első szentgyónásomra készülök nagyon! Tu-
dom, hogy a bűneimmel megbántott am az embereket és Téged is. 
De ha feloldozol bűneim alól, akkor már sokkal jobb lesz, mert 
tőlük már bocsánatot kértem. Tudom. megbocsátasz és én akkor 
nagyon boldog leszek.  (Szalai Dorott ya)

Jézusom! Szeretnélek még jobban megismerni, mert hamarosan 
találkozom veled. Segíts, hogy jó legyek, mindig maradj velem!

(Pásztori Teodóra)

Úgy gondolom, ők mindannyian felkészültek az első nagy 
találkozásra a szentségi Jézussal és már most megtapasztal-
ták azt az örömet és békét, ami a feltámadt Krisztus ajándéka 
minden ember számára.

Nátrán Józsefné

A meddőség és kezelése a Katolikus Egyház tanítása szerint

Előadók: Dr. Veres András megyés püspök, erkölcsteológus és a meddőségkezelés egyházilag elfogadott , természe-
tes módszerének, a NaPRo technológiának magyarországi bevezetésének koordinátorai.
Helyszín: Martineum Felnőtt képző Akadémia (Szombathely, Karmelita u. 1.), időpont: 2012. április 13. 1700 óra.
A Martineum Római Katolikus Alapítvány és a Martineum Felnőtt képző Akadémia szeretett el vár minden érdek-
lődőt!
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A hónap szentje:

De Veuster Damján József (1840-1889.)

„A szentek Jézus Krisztus követői, annak a Jézus Krisz-
tusnak a nyomában jártak, akinek élete legnagyobb része rej-
tett  ismeretlenségben telt el, de akinek mindennapi kenyere az 
Atya akaratának teljesítése volt.” (Seregély István)

A leprások apostola volt. Amikor meghalt, a következő gondo-
latot írták a fejfájára: „Áhítatos megemlékezésül a tiszteletreméltó 
Damján de Veuster atyának, aki a felebaráti szeretet vértanúja-
ként halt meg.”

Nagycsaládban született  Belgiumban. Földműveléssel foglal-
kozó szülei úgy gondolták, ha felnő, ő is segítségükre lesz a mun-
kákban.  Okos, értelmes gyermek volt, jól tanult, s mind az lenni 
szokott , édesanyja tanított a és erősített e Isten iránti szeretetét. 
Tizennyolc éves korában ismerte fel papi hivatását, a Picpus misz-
szionáriusokhoz szeretett  volna menni. Szülei azonban nem en-
gedték, hiszen testvérei közül, már hárman Isten szolgálatában 
álltak. Akarata erős volt, és így hamarosan beléphetett  a missziós 
atyák rendjébe. Szomorú volt, amikor közölték vele, hogy már túl 
öreg a papsághoz. Laikus testvér lett . Titokban remélte, hogy vágya 
mégis teljesül. Sokat imádkozott  és szorgalmasan tanult titokban. 
Így lett  novícius, majd kispap. Öröme fokozódott , amikor testvé-
re helyett , akit Hawaii-szigetekre akartak küldeni, de betegsége 
miatt  nem mehetett , vállalta a küldetést. A féléves hajóúton fejezte 
be tanulmányait, pappá szentelték. Minden kívánsága teljesült. 

Az új misszió területén háromezer ember között  élt. 
Fáradhatatlanul járta a hatalmas területet faluról-falu-

ra. Templomokat épített  a kis falvakban élő bennszülött ek-
nek és megtanulta nyelvüket, hogy taníthasson mindenkit.

Harminchárom évesen püspökétől új megbízást kapott , 
akkor még nem tudta, hogy ez végleges lesz számára. A Csen-
des-óceánon lévő Molokai-sziget lepratelepének lelki gondozá-
sát vállalta. Korábban csak időnként járt pap a nyolcszáz leprás 
közé. Damján most úgy érezte, Isten azt akarja, hogy ő velük 
maradjon és így is tett . Egészen hozzájuk akart tartozni. Atyjuk 
lett , testvérük, tanítójuk és lelki atyjuk. Gyógyított , utakat épí-
tett ek, árvaházakat a gyermekek részére, víz- és csatornahálóza-
tot. Reményt adott  és lelkierőt. A leprások nagyon szerett ék őt.

Napjait mindig az Oltáriszentség előtt  kezdte, ha volt 
egy kis ideje, rózsafűzért imádkozott . Tízévi munkája után, 
negyvenhárom évesen vett e észre egy alkalommal, hogy 
megkapta a leprát. „Leprás lett em a leprásaim között ! Így 
gyorsabban jutok majd a mennyei hazába” ezt írta egy pap-
testvérének. Még többet dolgozott , még jobban munkálkodott  
társai lelki üdvösségéért, mindent megtett , amit csak tudott . 

A lepra lassan és fájdalmas kegyetlenséggel vég-
zett  vele, de boldogan halt meg, mert élete végén, két la-
ikus testvér és egy pap érkezett  segítségére és hamaro-
san az első irgalmas nővérek is megérkeztek a szigetre. 

„Most már meghalhatok, művem jó kezekben van.”

Nátrán Józsefné

Időpont: 2012. augusztus 21-25.
Utazás: Autóbusszal
Elhelyezés: Panzióban
Ellátás: Félpanzió
Részvételi díj: kb 57.500 Ft + 10 Euro  (előleg: 25 000 Ft/fő)

Program
1. nap: Reggel 0415-kor találkozás a kertvárosi templomnál. 
Szentmise, majd utazás technikai szünetekkel Međugorjébe. 
Útközben rövid megállás a Makarska mellett i Lourdesi bar-
langnál. 18 óra körül megérkezés Međugorjébe. A szállás el-
foglalása. Vacsora. A panzió a Szent Jakab templom közelében 
van. A félpanziós ellátást (reggeli és vacsora) a háziak biztosítják, 
nagy szeretett el.
2–4. nap: Zarándok program Međugorjében: Keresztút a 
Krizevacon, a Jelenési hegyen (Podrbo) rózsafüzér imádság, 
betegek keresztútja, találkozás a látnokokkal, ferences atyával, 
Cenaccoloban a kábítószer függőségből szabaduló fi atalok ta-
núságtétele. Minden este Rózsafüzér imádság, magyar és nem-

zetközi szentmise, csütörtök este Szentségimádás, gyónási lehe-
tőség. Igény szerint fakultatív fél napos kirándulás Mostarba.
5. nap: Reggeli után utazás Tihaljinába. Lehetőség szerint itt  
szentmise,  majd továbbutazás Omisba. Itt  kb. 3 órás szabad-
program, fürdési és hajókázási lehetőség. Érkezés Zalaegerszeg-
re a 6. nap hajnalban.

Fontos információ!
Boszniába érvényes, kártyás személyi igazolvánnyal is lehet 
utazni. Međugorjében lehetőség van a nemzetközi szentmisék 
magyar nyelvű fordítására, ehhez szükséges egy fejhallgatós 
kisrádió. Ennek a tolmácsolásnak és a kinti partner költségének 
fedezésére szolgál a 10 Euro, mely összeget ott  kell majd fi zetni. 
A fent említett  részvételi díj tele busz esetén érvényes.

Jelentkezés és információ: 
Mária Magdolna Plébánia 92/599-230 és 
Tausz Rózsa 30/214-6008 trozsa@tolna.net 

Zarándoklat Medjugorjébe
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T A K I ! (Találd ki!)

„Ezt a napot az Úr szerezte, ujjongjunk és vigadjunk rajta!” A húsvét keresztény életünk legnagyobb ünnepe. Valamennyien 
örülünk, mert Jézus feltámadt a halálból. Ha hiszünk Benne és tanítása szerint élünk, akkor mi is feltámadunk az örök bol-
dogságra! 

FELADAT: egészítsétek ki az „egérrágta” evangélium mondatait! ( Jn 20,1-9)

„A hét .................... napján, kora reggel, amikor még sötét volt, ...................................................... kiment a sírhoz. Odaérve 

látt a, hogy a ............................ elmozdított ák a sírtól. Erre elfutott  Simon .......................................... és a másik tanítványhoz, 

akit Jézus ........................................................, és hírül adta nekik: Elvitt ék az ................................. a sírból, és nem tudom, hova 

............................! Addig ugyanis még nem értett ék meg, hogy ........................... fel kellett  ........................................ a halálból.”

A mai evangélium szerint a feltámadt Jézus megjelent az 
apostoloknak. Tamás apostol azonban csak akkor hitt e el, 
hogy Jézus él, amikor nyolc nappal később megláthatt a és 
megérinthett e Őt. 
( Jn 20,19.)

FELADAT: 
Írd a megadott  szavakat sorrendben a négyzetrácsba, majd 
a vastagon bekeretezett  betűket összeállítva megtudhatod, 
milyen Tamásnak szoktuk őt nevezni!

Megadott  szavak:  TANÍTVÁNY, BÉKESSÉG, ISTE-
NEM, BOLDOGOK, ELSŐ, ZSIDÓK, OLDALAMBA, 
BELÉPETT , LÁTT UK.

Megfejtés: A __ __ __ __ __ __ __ __ __ TAMÁS

Rejtvényünkben egy jé-
zusi gondolatot találsz, 
amelynek magvalósítása 
mindnyájunk feladata. 
Ha megfejted a sorokat, 
akkor az első függőleges 
(kijelölt) oszlopot felülről 
lefelé leolvasva megkapod 
Jézus mondatát.

A kételkedő apostol.

Atya arámul. Jézus így szólított a Atyját.

Tagadó szó.

„Én vagyok az …, az igazság, és az élet.”

Becsületes, törvénytisztelő. (bibliai kifejezés)

Jézus édesanyja.

Amiben élünk.

Küldött  más szóval.

Húros hangszer.

Y

Tavasz előtt .

Kenet.

Mindennapi eledelünk.
Összeállított a: Balassi István
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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

Május 13-án, vasárnap a kertvárosi 
templomban a szokásos 13-i fatimai 
szentmise és szentségimádás 18 

órakor kezdődik. 

Május 16-án, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
ségimádás és az igeliturgia.

Május 19-én, szombaton 10 órakor 
kezdődik az Egyházmegyei Családi 
Majális. Helyszíne még nem ismert.

Május 19-én, szombaton rendezik 
meg a Nagymarosi Ifj úsági Találko-
zót. (www.nagymaros.katolikus.hu)

Május 20-án, vasárnap az 
elsőáldozási szentmise a plébánia-
templomban 830-kor kezdődik. 

Május 23-án, szerdán 1630-kor kezdő-
dik a Kálvária kápolnában a szentmi-
se. 

Május 29-én, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 18 órakor kezdődik. 

Május 30-án, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
ségimádás és az igeliturgia.

Május 30. (szerda) és június 3. (Va-
sárnap) között   rendezik meg Milánó-
ban a Családok Világtalálkozóját, 
immár hetedik alkalommal.

Június 8-án, pénteken délután 
Csesztregen rendezik meg az Egy-
házmegyei Ministráns Focikupát.

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2012. június 3-án jelenik meg.

A végső dolgokról 
keresztény módon 

A nyilvános előadás-sorozat befe-
jező előadására kerül sor Szombat-
helyen, a NyME-Savaria Egyetemi 
Központ könyvtárában. 

Előadó: Dr. Németh Norbert egye-
temi lelkész, főiskolai tanár 

Május 7. (hétfő)
Mégsem lesz világvége 2012-ben? 

– Avagy a végidővel ámítók cá-
folata (világvége jóslatok és vég-
idő-fi lmek tévedései) a Biblia 
tanításának tükrében 

Az előadás időpontja 18 óra

Ünnepségek Mindszenty 
József bíboros születésének 

120. évfordulóján

A 120 évvel ezelőtt  született  volt 
plébánosunk tiszteletére ország-
szerte rendeznek ünnepségeket, 
konferenciákat, kiállításokat.
A veszprémi konferenciáról elő-
ző számunkban olvashatt ak rövid 
tudósítást. Az Ünnepi Harangszó 
jelenlegi számának szerkesztése 
közben Budapesten, a Központi 
Szemináriumban rendeznek egész 
napos konferenciát a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia szerve-
zésében.
Városunkban március 28-án az 
Önkormányzat díszterme adott  
ott hont egy tudományos konfe-
renciának, melyben kutatók, tör-
ténészek mutatt ák be Mindszenty 
életének egy-egy részletét. Március 
29-én Andor Imre gyűjteményéből 
készült kiállítást nyitott ák meg a 
Mindszenty iskolában.  Március 30-
án plébániatemplomunkban püs-
pökeink szentmisét mutatt ak be és 
koszorúzták meg a templom mel-
lett i Mindszenty szobrot. Délután a 
Mindszenty iskolában emlékkonfe-
renciát tartott ak. Az eseményekről 
következő számunkban szeretnénk 
röviden beszámolni.

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

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

órakor kezdődik. 

Április 14-én, szombaton a Zárda ká-
polnában 17 órakor kezdődik a bér-
málási szentmise.

Április 14-én, szombaton az Egyház-
megyei Ifj úsági Találkozót Szent-
gott hárdon rendezik meg.

Április 18-án, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
ségimádás és az igeliturgia.

Április 24-én, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 18 órakor kezdődik. 

Április 24-én, kedden szentségimá-
dás lesz a zalabesenyői új templom-
ban.

Április 25-én, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
mise. 

Április 28-án, szombaton 930-kor 
kez dődik Szombathelyen az egyház-
megyei hitt anverseny döntője.

Április 30-án, hétfőn Zalaegersze-
gen, a Mindszenty iskolában 9-16 óra 
között  rendezik meg az Egyházme-
gyei Ministráns Napot. 

Május 1-én, kedden Vasváron ren-
dezik meg az Egyházmegyei Zarán-
doklatot. 

Május 2-án, szerdán 1630-kor kezdő-
dik a Kálvária kápolnában a szent-
ségimádás és az igeliturgia.

Május 6-án, vasárnap megemléke-
zést tartunk egykori plébánosunk, 
Mindszenty József tiszteletére.

Május 9-én, szerdán 1630-kor kezdő-
dik a Kálvária kápolnában a szentmi-
se. 

Május 12-én, szombaton 1930-kor 
kezdődik a taizéi imaóra a kertvárosi 
templomban. 


