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ÜNNEPI

Vízkereszt ünnepeVízkereszt ünnepe
Az idei évben Vízkereszt ünnepe nem munkanapra, hanem vasár-

napra esik, így a napján, január 6-án tudjuk megünnepelni. Vízkereszt 
az egyházi évben a karácsonyi  időszakhoz tartozik, amely karácsony 
napjától  Urunk megkeresztelkedésének  ünnepéig tart. Az ünnep ere-
deti görög elnevezése epifánia. Ezt a szót fordíthatjuk úgy, mint megjele-
nés, megnyilvánulás, eljövetel. Egyházunk három csodát ünnepel ezen a 
szent napon: „ma a csillag elvezett e a bölcseket a jászolhoz, ma borrá lett  a 
víz a menyegzőn, ma a Jordánban Krisztus felvett e János keresztségét, hogy 
üdvözítsen minket.” Látjuk tehát, hogy Vízkereszt ünnepe Jézus életének 
három eseményét is magában foglalja. 

Jézus karácsonykor az egész világ számára született  meg, megjelent 
az emberi történelemben. A három napkeleti bölcs a nemzeteket jelké-
pezik, azt hogy Jézus küldetése nemcsak a választott  néphez szól. Az Is-
ten azért lett  ember és vállalta a szenvedést, hogy mindenkit üdvözítsen. 
Prohászka Ott okár elmélkedéseinek egyik kötete méltán és jogosan jelöli 
meg az ünnep lényegét: vízkereszt az Egyház katolicitásának, egyetemes-
ségének az ünnepe. 

A napkeleti bölcsek csillaga, írja Prohászka: „az értelem, a hit, a su-
gallat. Ezek a lelkes pillanatok, amikor erőt, bátorságot, lelkesedést érzünk, 
hogy tegyünk valamit egymásért, a világért”. Ez a „csillag ideje”, amit fel 
kell használni, amikor azonnal indulni kell és a csillag vezetni fog. A csil-
lagot sokan látt ák az égen, mégis csak a bölcsek indultak el. Velük együtt  
mi se aggodalmaskodjunk, hanem induljunk, hogy rátaláljunk Jézusra. 

Jézus Jánostól felveszi a bűnbánat keresztségét. Beáll a sorba, a bűnös 
emberek közé az, aki minden bűntől mentes volt. Mindenben hasonlóvá 
vált hozzánk, a bűnt kivéve. Ez Jézus első nyilvános megjelenése az em-
berek előtt , alázatosan kezdi. Megnyílik az ég, az Atya szól, a Lélek leszáll 
és eltölti a Fiút. Megjelenik tehát a Szentháromságos egy Isten.

Mindnyájunk megkeresztelkedésekor ugyanez történt: megnyílt az 
ég, eljött  a Szentlélek és Isten gyermekei lett ünk. Gyermeke vagyok az 
Atyának. Kimondta rám igenjét. Akarta, hogy legyek. Megkedvelt és el-
fogadott , örül, hogy vagyok. Ő sohasem fordul el tőlem. Szeret akkor is, 
ha bűneimbe, gyarlóságaimba süllyedek, és azt akarja, hogy visszatérjek 
Hozzá. Ez csak rajtam áll.

Jézus első nyilvános csodáját édesanyja jelenlétében a kánai menyeg-
zőn teszi, ahol megnyilvánul az Isten csodatevő ereje: a víz borrá lesz. 
Jézus első csodáját tehát egy lakodalomban teszi. Ez üzenet a fi ataloknak, 
akik házasságra készülnek, és azoknak is, akik már házasságban élnek. 
Arról beszél, hogy az Isten mennyire fontosnak tartja, és milyen gazda-
gon megáldja azokat, akik kimondják az egy életre szóló igent Istenre és 
egymásra a házasság szentségében. 

(folytatás a 2 oldalon )



A hat kőedény űrtartalma egyen-
ként közel száz liter volt, így Jézus 
hatszáz liter bort adott  a 
násznépnek. Milyen pazarló, 
nagylelkű szeretet és gondos-
kodás! A kegyelem ilyen ha-
tékony és gazdagon tud hatni 
azok életében, akik szentségi 
házasságban élnek. Egy élet-
társi kapcsolatban, egy elköte-
leződés nélküli együtt élésben, 
amelyek nem Isten akarata 
szerintiek, nem tud a kegye-
lem ilyen nagy erővel kibon-
takozni. Ezért kell törekedni 
lehetőség szerint a szentségi 
házasságban való életre.

Jézus azért jött  el közénk és azért 
jelent meg az egész világnak, hogy tel-
jesítse Atyja akaratát. Azért keresztel-

kedett  meg, mert ennek is így kellett  
lennie az Atya üdvterve szerint. A ká-
nai menyegzőn a szolgák megtett ék, 

amit Jézus mondott  és meg-
történt a csoda. Tegyem meg 
mindig, amit az Isten kér tő-
lem. Jusson el hozzám az Ő 
akarata akár imádságban, 
akár embertársam által, cse-
lekedjem aszerint. Közben 
meglátom, megtapasztalom, 
hogy az Isten jelen van, meg-
mutatja magát és gondviselő 
szeretetével munkálkodik 
bennem, általam.

 Óra Krisztián
 káplán
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( folytatás az 1. oldalról)

Köpeczi Bócz Edit: A titkosszolgálatok hálójában
Mindszenty József a lélekmentő bíboros, hercegprímás. Bp., 2012.

A 2012. márciusi Ünnepi Harang-
szóban közölt írásában a szerző tulaj-
donképpen ismertett e akkor megjele-
nésre váró könyvét. Rengeteg eredeti 
dokumentummal mutatja be azt az ör-
dögi hálót, amivel a titkosszolgálatok 
Mindszentyt, a Magyar Egyházat kör-
befogták, és belopakodtak az emigrán-
sok közé, de még a Vatikánba is.

A könyvet olvasva végtelen szomo-
rúság fogott  el. Természetesen tudtuk, 
hogy a Nagy Testvér fi gyel minket, de 
az átlagos kisember perspektívájából 
ez nem volt olyan tragikus. Járhatott  
templomba, megkereszteltethett e a 
gyermekét, köthetett  egyházi házassá-
got és eltemethett e a pap. Legfeljebb 
ritkábban kapott  jutalmat és elakadt 
a ranglétrán. Pedagógusoknál ez már 
nehezebben volt megoldható. Nevetve 
szoktam mesélni, hogy a Kádár-érá-
ban húsz évig feküdt reménytelenül a 
telefon-kérésem az egyik hivatalban, 
nem voltam elég fontos, hogy azonnal 
utolérjenek, sem arra, hogy lehallgas-
sanak.

Amíg az ember nagyon fi atal és tisz-
ta, könnyen megítél és elítél. Ahogy nő 
bűneink száma, vagy csak a sunyi hall-
gatások, a félrenézések, a semmi kö-

zöm hozzá, és miért csináljak gondot 
magamnak a más bajából lapulások, 
úgy leszünk sokkal elnézőbbek a má-
sok hibái iránt. Ha nem voltunk kitéve 
zsarolásnak, fenyegetésnek, ígérgetés-
nek, csábításnak, nem tudjuk, mi ho-
gyan viselkedtünk volna.

Fájó szívvel olvassuk, hogy miként 
hálózták be a titkosszolgálatok a Ma-
gyar Katolikus Egyházat, vonta a befo-
lyása alá az Állami Egyházügyi Hivatal 
az egész hierarchiát.

Elgondolkodhatunk azon, mi tör-

tént volna, ha az Egyház Mindszentyt 
követi, hiszen mi is a püspökök és bé-
kepapok megalkuvásának haszonélve-
zői voltunk, nyitva tartott ák nekünk a 
templomokat és volt szentmise. Mi lett  
volna jobb, ha tiszteljük papjainkat, de 
ők megkínozva börtönben ülnek?

Megértéssel fordulunk a kelet-
európai papság megalkuvása felé, de 
érthetetlen, hogy a Vatikánban olyan 
rosszul működött  a szűrő, hogy gátlás-
talan spiclik beszivároghatt ak. És tör-
ténik ez még manapság is?

Sok évtizedem egyik legnagyobb 
tapasztalata, hogy az ember sokkal 
nehezebben bocsátja meg embertár-
sának azt, amit ellene elkövetett , mint 
amit ő követett  el én ellenem. Lehet, 
hogy ez is késlelteti a bíboros boldog-
gá avatását? Nem tudják megbocsátani 
Neki, amit ellene elkövett ek?

Hogy kinek volt igaza, azt mi embe-
rek valószínűleg sohasem fogjuk tudni 
eldönteni, cselekedeteit mindenkinek 
az Atya ítélőszéke előtt  kell igazolni, 
a végső döntés Isten kezében van. De 
ha arról kérdeznének, merre húz a szí-
vem, és Mindszenty József bíborost 
választanám.

Zimonyi Emerika



Karácsonyi gyűjtés

A plébániai Karitász által meghirdetett  karácsonyi gyűjtés alkalmával a plé-
bánia hívei nagylelkű adományokkal segített ek közösségünk rászoruló csa-
ládjain és tagjain. A tartós élelmiszeradományok december elejétől gyűltek 
a plébánián, szétosztásukat a plébániai Karitász munkatársai végezték. A 
közösség nevében köszönjük áldozatos szolgálatukat, a kedves híveknek 
pedig nagylelkű adományaikat. 

Óra Krisztián
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Laudate, cantate!

XIX. rész – Antonio Vivaldi 2.

Miközben Vivaldi a velencei Pietà-
árvaházban tanított , érdeklődése egyre 
inkább az operaszínpad felé irányult. 
Most már szűknek érezte az intézmény 
négy fala által behatárolt mozgásteret. 
A vezetőség rengeteg kötelezett séggel 
látt a őt el. Nemcsak az iskola zeneka-
rát kellett  vezényelnie, hanem az év 
különböző egyházi ünnepeire újabb és 
újabb műveket kellett  írnia, mindeze-
ken pedig személyesen felügyelte a ze-
nei szolgálatot, orgonált, és teljesített e 
az egyházi méltóságok egyéb kéréseit 
is. Emiatt  szinte minden idejét lekötöt-
te az iskola, s ami ekkor igazán érdekel-
te, arra nem maradt ideje. Szabadságot 
kért tehát az intézmény vezetőitől, s ők 
ezt „tehetségének gyakorlása céljából” 
lehetővé is tett ék.

Vivaldi így hozzáfoghatott , hogy 
meghódítsa az operaszínpadot. Ha 
arra gondolunk, hogy felszentelt pap 
volt, akkor szokatlannak tűnhet ez 
a célkitűzés. Abban a korban azon-
ban nem volt meglepő, hogy papok is 
szerepeltek operaelőadásokon, akár 
zenészként, akár zeneszerzőként. Az 
egyház és az opera világa egyébként 
is közelebb állt egymáshoz, mint ma, 
hiszen a színházi énekesek gyakran a 
Szent Márk székesegyház kórusának 
énekesei közül kerültek ki. 

Az egy hónapos szabadsággal meg-
kezdődött  Vivaldi kett ős élete. Hol az 
opera üzleties világában kardosko-
dott , keresett  kapcsolatokat, tárgyalt 
a pénzügyekről, hol a leányiskola kül-
világtól elzárt békéjében tanított . És 

bár Vivaldi ismételten szabadságot 
kért zeneszerzői ambíciói miatt , mégis 
időről időre mindig visszatért az árva-
házba. Közben operaszerzőként egyre 
nagyobb hírnévre tett  szert. Műveit 
néhány év múlva már nemcsak Velen-
cében, hanem más itáliai városokban is 
játszott ák. Élete végéig több tucat ope-
rát írt, bár ebből csak 21 maradt fenn. 
A sok megbízás és a gyors munka oly-

kor azzal járt, hogy Vivaldi bizonyos 
részeket máshonnan ollózott  össze, 
illetve gyakran az előadás előtt  is még 
hozzáírt egy-egy műhöz. Így az operák 
színvonala egyenetlennek mondható. 
Az utolsó évtized kiemelkedő darabja 
Az olimpia című 3 felvonásos operája, 
melyet a kor legnevesebb szövegírójá-
nak, Pietro Metastasiónak a librett ójá-
ra komponált. 

A kor operájával azonban, úgy ál-
talában, nem mindenki volt elégedett . 
Ennek hangot is adott  némely zenész, 
zenekedvelő. Az egyik leghíresebb kri-
tikát Benedett o Marcello fogalmazta 

meg Il teatro alla moda („A divatos 
színház”) című munkájában. Ebben 
kritizálta a velencei iskola komoly ope-
ráit, az opera seriákat. Többek között  
kifogásolta, hogy a cselekmény való-
szerűtlen, a zene túlságosan sztereo-
tip, az énekesek közönségesek. Ebben 
az iratában Marcello a kor szerzőit, 
énekeseit álnevekkel, burkolt módon 
illesztett e be a szövegébe. Így egyszer-
re rejtett e el és fedte fel célpontjait. Az 
anagrammatikus névváltozatok között  
Vivaldira is rábukkanunk: a műben 
szereplő Aldiviva név ugyanis minden 
bizonnyal rá utalt. De ez nem szemé-
lyes támadás volt Vivaldi ellen – annak 
ellenére, hogy személyes ellentétek is 
voltak köztük. A könyv az egész opera-
életet akarta felrázni az olcsó sikerhaj-
hászásból.

1722-ben, 44 évesen Vivaldi Rómá-
ba utazott . Három évet töltött  itt . Be-
mutatt a operáit, dalokat is komponált, 
társasági életet élt. 1725-ben azonban 
az új pápa, IX. Kelemen, meghirdett e a 
„szent évet”, s ez azt is jelentett e, hogy 
a színházakat bezárták. Vivaldi ekkor 
versenyművek írására, tanítványok 
fogadására fordított a fi gyelmét, végül 
hazautazott  Velencébe. Többször is 
utazott  még ezután, követve opera-
előadásait. Utoljára Bécsbe ment, és 
innen már sosem tért haza. Halálának 
helyszínét csak a 20. században fe-
dezte fel egy elszánt zenetudós, aki a 
Stephansdom halott i anyakönyvében 
megtalálta az erre vonatkozó adatokat.

Tímár Zsófi a
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Mi is az a búcsú? Mit is akar egyhá-
zunk a búcsúk lehetőségének adásával? 
A Katolikus Egyház Katekizmusának  
1471. pontjában így határozza meg: 
„A búcsú Isten színe előtt  a már megbo-
csátott  bűnökért járó, ideigtartó bünteté-
sek elengedése, melyet a keresztény hívő, 
aki megfelelően fölkészült és teljesített e 
a kiszabott  föltételeket, elnyer az Egy-
ház segítségével, amely mint a megváltás 
szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt 
nyújtó érdemeinek kincstárát hivata-
losan kezeli, és abban részesít. A búcsú 
részleges, vagy teljes, att ól függően, hogy 
a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől 
részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. 
Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga 
számára vagy az elhunytak javára.” 

A bűn büntetése nem azt jelenti, 
hogy Isten sújtja, bünteti az embert. A 
büntetés a bűn természetéből szárma-
zó valóság. A halálos bűn magával von-
ja az örök büntetést, az Istentől való 
elszakadást, az örök élet elvesztését. 
A bűnbocsánat szentsége ezt a bünte-
tést engedi el. A szentgyónással tehát 
bűneink meg vannak ugyan bocsátva, 
de a teremtményekhez való rendetlen 
ragaszkodás, és a bűn következménye 
bennünk nyomokat, sebeket hagy, 
amelyektől meg kell tisztulnunk, még 
itt  a földön vagy halálunk után, ez az 
ideigtartó büntetés letöltése.

Krisztus misztikus Testében, az 
Egyházban, a szeretet és az összes 
lelki javak cseréje megvalósul. Így ré-
szesülhetünk az Egyház segítségével 
Krisztus és a szentek érdemeinek „lel-

ki kincstárából”, így járhatnak közben 
értünk a szentek és ezért segíthetnek 
imáink, a már meghalt, de a tisztulás 
állapotában lévő testvéreinken. A tisz-
títóhelyen lévő lelkek, ideigtartó bün-
tetésüket töltik, magukon már nem 
tudnak segíteni, ellenben mi, a zarán-
dok egyház tagjai teljes búcsút nyer-
hetünk számukra, ami azt jelenti, hogy 
közvetlenül a mennyországba jutnak. 

Aki teljes búcsút akar nyerni a bú-
csúval járó cselekedet mellett  – Min-
denszentek ünnepének nyolcadában 
ez a temető, illetve a templomlátoga-
tást jelentett e – mindig tejesíteni kell a 
szentgyónást, szentáldozást és a Szent-
atya szándékára történő imádkozást 
(Miatyánk és egy Üdvözlégy, de lehet 
más imádság is).  A három feltételt 
lehet a cselekedet előtt i és utáni na-
pokon is elvégezni, de a szentáldozást 
és az imádságot ajánlatos a cselekedet 
megtételének napjára időzíteni.

Az Apostoli Szentszék a Hit Évében 
a már meglévő sok lehetőség mellett , a 
következő újabb jámborsági cseleke-
detekhez köti a teljes búcsú elnyeré-
sét:  A  fentebb említett  három feltétel 
teljesítésével  ebben a tematikus évben 
teljes búcsút nyerhet az, aki
– legalább három alkalommal részt 

vesz missziós igehirdetésen, vagy 
legalább három előadást meghall-
gat a II. Vatikáni Zsinat dokumen-
tumairól és a Katolikus Egyház Ka-
tekizmusainak pontjaiból bármely 
templomban vagy arra alkalmas 
helyen;

– elzarándokol egy bazilikába, szé-
kesegyházba, Mária-kegyhelyre, 
apostolok, vagy védőszentek kegy-
helyeire és ott  imádkozik egy Hi-
szekegyet, Miatyánkot, és a hely 
szentjéhez fohászkodik;

– a püspök által meghirdetett  napon 
és szent helyen részt vesz egy ün-
nepélyes szentmisén, vagy zsolozs-
mán és ezen felül elimádkozik egy 
Hiszekegyet;

– bármely napon meglátogatja azt 
a kápolnát, vagy templomot, ahol 

megkeresztelték, és ott  megújítja 
keresztség fogadalmát, annak vala-
melyik hivatalos formája szerint.

Prohászka felteszi a kérdést: ki nyer 
többet azzal, amikor halott ainknak 
imádságunkkal és jámbor cselekede-
tekkel búcsúkat nyerünk? „Mi vagy ők? 
Ők büntetés-elengedést, mi bűn- és bün-
tetésbocsánatot, kegyelmet, buzgalmat 
s erényt. Gondolom, hogy mi nyerünk 
ezzel is többet.” Aki tehát jámbor cse-
lekedetekhez kapcsolódó imádságo-
kat végez meghalt testvéreiért, vagy 
önmaga üdvösségéért, közben maga is 
egyre jobban növekszik az életszent-
ségben, a tökéletes szeretetben. A Hit 
Évében a búcsúk kiterjesztése a fenti 
négy alkalomra értünk is van. Hiszen 
ahogy a szentszéki rendelet fogalmaz, 
abból a célból lett ek az újabb lehetősé-
gek meghatározva, „hogy a hívek mind-
inkább törekedjenek a Katolikus Egyház 
tanításának megismerésére és megszere-
tésére, és abból minél bővebb lelki gyü-
mölcsöket nyerhessenek.”

Óra Krisztián

Búcsúk az Egyházban

A Hit Évének kezdetére megjelent 
Horváth István Sándor legújabb ki-
adványa,  A hit ajándéka című képes 
gyermekkönyv. A kiadvány besze-
rezhető a Martinus Kiadónál.
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2012. december 1-jén, a Szűz 
Mária Szeplőtelen Szívének szen-
telt templomba sikerült idevarázsol-
ni Medjugorje lelkiségét. A lelki nap 
méltó kezdete volt az új egyházi év-
nek, az ádventi várakozásnak. Közel 
négyszázan, az egyházmegye számta-
lan helyéről és más egyházmegyékből 
is érkeztek testvérek, hogy közösen 
imádkozzunk, lelkiekben felemelked-
jünk, méltóképpen készüljünk az Úr 
születésének ünnepére.

A délután első részében Gombos 
Bálint gencsapáti plébános úr köszön-
tött e az egybegyűlteket, majd a di-
csőséges rózsafüzért imádkoztuk, és 
elmélkedtünk titkain Bálint atya veze-
tésével. 

A Szűzanyát köszöntő imádság 
után „Mária hitéről” tanított  mindnyá-
junkat, példaként állítva Őt elénk. Má-
ria hitt  mindannak a beteljesülésében, 
ami az angyali üzenetben elhangzott . 
Hitt  akkor, amikor menekülniük kel-
lett , a kána-i menyegzőn, hitt  a kereszt 

alatt , amikor Fia értünk vállalta a szen-
vedéseket, a kereszthalált. Végigkísérte 
életét az Istenbe vetett  hit és bizalom 
akkor is, amikor nagyon nehéz volt 
elfogadnia és látnia fi a szenvedéseit. 
Tudta és hitt e, hogy mindez Isten aka-
rata volt a bűnös emberiség megváltá-
sáért.

A nap további részében a 
medjugorje-i Ljubo Kurtovic’ ferences 
atya volt a vendégünk.

Keresztutat jártunk vezetésével, 
majd az ezt követő elmélkedésben az 
isteni szeretet megélésére buzdított  
bennünket. Nem az a fontos, hogy sze-
münkkel látjuk-e a Szűzanyát, fonto-
sabb, amit mond, amire fi gyelmeztet. 
Máriában mindenki az édesanyai szív 
és az ott hon melegét tapasztalhatja 
meg. Üzeneteiben nincsenek újdon-
ságok, arra fi gyelmeztet bennünket, 
hogy mit felejtett ünk el, miért nem 
törekszünk a teljesebb életre. Olyan 
évet kezdtünk, amiben a hit évét él-
jük. Imádkoznunk kell, hogy a hit ne 
kerüljön a támadások keresztt űzébe. 
Itt  a földön kell készülnünk a menny-
országra, Krisztus keresztjének fényé-
ben kell a szenvedéseinket hordozni. 
Könnyű kereszténynek lennünk a 
templomban, de onnan haza is kell 
mennünk. Ott hon is sokat kell imád-
koznunk, nem azért, mert Jézusnak 
szüksége van rá, hanem azért, mert 
nekünk van szükségünk rá, hogy meg-
nyíljon a szívünk és „látókká” váljunk. 
Ha hordozzuk magunkban a szerete-
tet, akkor tudunk adni másoknak is. 
Nyíljunk meg a szentgyónásra! Alá-
zatra van szükségünk, hogy meghal-
jon a régi ember és újjászülethessünk, 
szabadnak, és örömtelinek érezhessük 
magunkat. Az emberiség legnagyobb 
problémája a lelki vakság, csak kis lé-
pésekkel juthatunk a csúcsra. Ne fél-
jünk, a pap is ismeri gyengeségeinket, 
a szentek is elestek, de felálltak – hang-
zott  el Ljubo atya tanításában.

Rövid szünet után az örvendetes 

rózsafüzérrel köszöntött ük Égi Édes-
anyánkat, majd a nap csúcspontja a 
szent áldozat bemutatása, a szentmise 
következett . A szentmise előtt  plébá-
nosunk megáldott a az adventi koszo-
rút és meggyújtott uk rajta várakozá-
sunk idejének első gyertyáját.

Ma beléptünk az új egyházi év aj-
taján, advent kapuján, várakozunk és 
vágyakozunk az Üdvözítő születésé-
nek ünnepére. Várakozásunkban segít 
a Szentírás. Legyen a várakozásunk 
örömteli, legyen aktív, növekedjünk az 
egymás iránti szeretetben. El ne nehe-
zedjen szívünk az evilági dolgokban, 
Mennyei Atyánk a lélek éberségét kéri 
tőlünk. Alakítsuk át és építsük életün-
ket Jézusra! Az ég mellett  még ma kell 
döntenünk! A Szűzanya segítsen ben-
nünket, hogy a karácsonyt igazi öröm-
ben tölthessük – hangzott  el Ljubo 
atya szentbeszédében.

A szentmisét szentségimádás kö-
vett e. Oda vihett ük az Oltáriszentség-
ben jelen lévő Krisztus elé gondjainkat, 
örömünket, bánatunkat, szerett einket. 
Kérhett ük áldását, segítségét minden-
napjainkra, s most a Hit Évében külön 
is imádkozhatt unk azért, hogy a hit 
kegyelmeiben mindnyájan részesül-
hessünk, növekedhessünk és életünk 
végén célba érhessünk.

A szentségimádás végén Ljubo 
atya körbejárt a templomban az Ol-
táriszentséggel és megáldott  minden 
jelenlévőt. A zenei szolgálatot Korom 
József és csapata – a helybéliekkel ki-
egészülve – látt a el. Köszönet érte és 
minden segítőnek is, akik lehetővé tet-
ték, hogy együtt  dicsőíthett ük Meny-
nyei Atyánkat, Szűzanyánkat és Szent 
Fiát a Szentlélek vezetése által.

Ezen a lélekemelő napon templo-
munkban is igazi medjugorjei hangu-
latban részesülhetett  mindenki, aki 
nyitott  szívvel és lélekkel vett  részt 
programunkon.

Salamon Károlyné
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Az eucharisztia: két megközelítés
1. A II. Vatikáni Zsinat előtt , ha az 

Eucharisztiáról szólt valaki, akkor  a 
szentáldozatról beszélt. A Zsinat után 
szokássá vált az Eucharisztiát inkább 
mint szeretetlakomát emlegetni. A 
két megfogalmazás, a szentmise mint 
áldozat ill. mint szeretetlakoma idő-
vel a két tábor, a konzervatívok, ill. a 
progresszívek csoportja szókincsének 
jellemző elemévé vált, és mindkét tá-
bor tagjai szenvedélyesen síkraszálltak 
a maguk jelszava helyességének vé-
delmében. Pedig bármelyik kifejezés 
használata egyedül, a másik nélkül, az 
evangélium meghamísítása lenne. Míg 
önmagában mindkét kifejezésmód 
elégtelen, a kett ő csak együtt  adja az 
Eucharisztiáról szóló krisztusi tanítás 
teljességét. A felületes szemlélő úgy 
érezheti, hogy a két szó, „keresztáldo-
zat” és „lakoma”, kölcsönösen kizár-
ják egymást; valójában a két kifejezés 
mélyén a keresztény élet, tágabb érte-
lemben az egész emberi egzisztencia 
paradoxona rejlik. Ezzel a paradoxon-
nal, kett ősséggel szembetaláljuk  ma-
gunkat már akkor, ha egy katolikus 
templomra nézünk. Mi a templom? 
Isten háza, az atyai ház, amelynek min-
dig nyitva van az ajtaja, mert a mennyei 
Atya szüntelen várja oda gyermekeit. 
De fenn a magasban, a torony tetején, 
hogy mindenki lássa, nagy kereszt me-
red az ég felé, bitófa, amelyen, régente 
halálra ítélt bűnözőket és lázadó rab-
szolgákat végeztek ki. S mit látunk, ha 
belépünk a templomba? Az épület fő 
helyén nagy asztal van fehér terítővel 
letakarva, családi lakomára elkészítve, 
ahol mennyei Atyánk akarja vendégül 
látni kiterjedt családját. De az asztalon, 
vagy fölött e, ismét a keresztet látjuk, 
amelyre egy ártatlan ember megkín-
zott  teste van rászegezve. És amikor, 
már rosszat sejtve, résztveszünk ma-
gán az ünneplésen, ugyanezzel a kett ős 
valósággal találjuk magunkat szemben. 
Isten családja az együtt lét békéjében 
és örömében hallgatja az Úr szavát és a 
kenyér és bor egyszerű étele, itala for-

májában Jézus isteni életében részesül. 
De Szent Pál fi gyelmeztet bennünket a 
lakoma mély értelmére: „Valahányszor 
e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az 
Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön” 
(1 Kor 11,26). Mintegy ezt az állítást 
húzza alá a pap kijelentése, aki  a szent-
áldozás előtt  felmutatva az Ostyát ezt 
mondja: „Íme, az Isten Báránya, aki el-
veszi a világ bűneit.” A kenyér, amelyet 
magunkhoz veszünk, az áldozati Bá-
rány, Jézus, aki vétkeinkért életét adta 
a kereszten. Mi hát a templom? Atyai 
ház, vagy kivégzőhely? Mi az oltár? 
Családi étkezés asztala vagy véres ha-
lál színhelye? És mi maga a szentmise? 
Örömteli lakoma vagy ártatlan ember 
borzalmas halála? A válasz egyszerű: 
mind a kett ő, mert a kett ő együtt  je-
leníti számunkra Isten szeretetének a 
teljességét. Minden szeretet gyökeré-
ben áldozat és szenvedés, a halálnak 
valamilyen formája, gyümölcsében  
viszont édes étel, ízes csemege. A gyer-
mek boldog a szülői szeretet melegé-
ben, élvezi a meleg ott hont, tápláló 
ételeket, szép ruhákat, amellyel a szü-
lei szeretetükben elárasztják, de nem 
is sejti, mennyi áldozatot, munkát, 
verítéket, lemondást jelent számukra, 
hogy gyermeküknek minden szüksé-
geset előteremtsenek. Ez az élet tör-
vénye, ez az evangélium törvénye, ez 
Jézus törvénye. Ő maga mondta: „Bi-
zony, bizony mondom nektek: ha a bú-
zaszem nem hull a földbe, és nem hal el, 
egymaga marad, de ha elhal, sok tremést 
hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki 
gyűlöli életét ebben a világban, megmenti 
az örök életre” ( Jn 12,24-25). Ahhoz, 
hogy a magból új élet sarjadjon, a mag-
nak fölbe kell esnie, ott  meg kell halnia, 
el kell pusztulnia. Csak ebből a halál-
ból nőhet a fa, mely gazdag gyümöl-
csöt terem. János evangéliumában ol-
vassuk a meghalt Jézusról: A katonák, 
„...amikor azonban Jézushoz értek, lát-
ták, hogy már meghalt. Ezért nem törték 
meg lábszárát, hanem az egyik katona 
oldalába döft  a lándzsáját. Nyomában 

vér és víz folyt belőle.” ( Jn 19,33-33). A 
kereszten a halál álmát alvó új Ádám 
oldalából lép ki az új Éva, az Egyház, 
amelyet a két legfontosabb szentség, a 
keresztség (víz) és Eucharisztia (vér) 
jelenít meg. Jézus teste és vére mint 
táplálék és a szentmise  mint lakoma 
Jézus kereszthalálából fakad. Tehát aki 
a szeretetben csak az édes gyümölcsöt 
akarja látni, az nem látja, nem ismeri a 
szeretet teljességét. A mag halála és a 
gyümölcs édessége éppúgy összetar-
toznak, mint árnyék és fény, éjszaka és 
nappal, tél és nyár. Jézus halálának sö-
tétsége nélkül nincs feltámadás, nincs 
húsvéti fény és öröm, nincs örök élet 
és nincsen élet kenyere. Mivel a szent-
misében, az Eucharisztiában Isten 
szeretete teljességét adja nekünk, ott  
egyszerre van jelen Jézus önmaga tö-
kéletes odaadása a kereszthalálban, és 
ennek a halálnak és a halálból való fel-
támadásnak a gyümölcse, az örömteli 
szeretetlakoma. Aki ebből a teljesség-
ből bármelyik elemet ki akarja iktatni, 
az lényegesen csorbítja az Eucharisztia 
valóságát és meghamisítja az Eucha-
risztiáról szóló tanítást.

2. Bizonyos szempontból korunk 
emberének talán könnyebb megér-
teni, mi az eucharisztia, mint a ré-
gebbi századokban volt. A mai sietős 
világban ételben, könyvben, és más 
árukban is a sűrítést, a kivonatot, az 
esszenciát keressük. Az ezeroldalas re-
gényt kétórás fi lmben akarjuk átélni, 
tíz narancs vitamintartalmát egyetlen 
tablett ában vesszük be, a napi híre-
ket az újságcikkek elolvasása helyett  
az alcímekből próbáljuk kiszűrni, és 
sok ember rohanó életmódjában napi 
alvásszükségletét is, ha lehetne, leg-
szívesebben valami sűrített , rövidített  
pihenési móddal elégítené ki. Az Eu-
charisztia Isten életének és szereteté-
nek, úgy ahogy az Jézus életében meg-
nyilvánult, legnagyobbfokú sűrítése. 
Minél tökéletesebb egy létező, annál 
egyszerűbb a léte. Mozart legnagyobb 

(folytatás a 7. oldalon )



zenealkotásai megtévesztően egyszerű 
dallamokra épülnek. A világokat sem-
miből létrehozó hatalmas Isten léte 
és szeretete olyan egyszerű, hogy egy 
szegény názáreti ács személyében tö-
kéletesen ki tudja magát fejezni, látha-
tóvá tudott  válni. És ennek a názáreti 
ácsnak az Istennek és embertársainak 
adott sága, egész élete olyan egyértel-
műen egyszerű, hogy egyetlen szem 
szőlő cseppnyi nedvébe, egy kis da-
rab kenyérbe belefér. Minden komp-
likációtól, minden csűrés-csavarástól 
és körülírástól, minden feltételekhez 
kötött ségtől mentes tiszta szeretet. A 
cseppnyi bor, darabka kenyér Jézus 
és így Isten életének egész teljességét 
tartalmazza. Az emberi élet során az 
egyes órák súlya nem egyforma. Van-
nak súlyosabb és vannak könnyebb 
óráink. Míg életünk legtöbb munkás 
napja nyomtalanul múlik el, vannak 
percek, amelyek hosszú évek munká-
ját, örömét, bánatát sűrítik magukba. 

A diploma átvételének a pillanatában 
a végzős egyetemista tanulmányi éve-
inek  minden kínja és gürcölése, az 
éveken át tartó szellemi gyarapodás és 
növekedés öröme, a megértésnek és az 
összefüggések meglátásának boldogí-
tó élménye, a teremtő és alkotó mun-
ka eksztázisa egyetlen percbe sűrítve 
van jelen. Egy ifj ú pár házassági ígé-
retében, a papszentelésben, egy szer-
zetesi örökfogadalomban ott  van az 
egész jövő élet ígérete, s egy egész élet 
minden sikere és csalódása, hűsége és 
szolgálata, sőt, valamiképp jelen van 
minden egyes ember is, akit az illető 
élete során jelenlétével valaha is meg-
érint. Ilyen óra volt az utolsó vacsora 
is. Jézusnak ebben a kijelentésében, 
„Vegyétek, ez az én testem”, „Ez az én 
véremnek kelyhe”, benne van az egész 
élete betlehemi születése pillanatától 
kezdve, a názáreti rejtett  életen és a 
fáradságos tanítóéveken át egészen a 
vacsorát követő agóniáig, szenvedésig, 
haláláig, és azon túl a feltámadásig és 

megdicsőülésig. A falat ételben, korty-
nyi italban Jézus egész életét az övéi-
nek adja úgy, hogy magának semmit 
sem tart vissza. Ugyanaz az önátadás 
nyilvánul meg Teste és Vére adásában, 
amely másnap a kereszten bekövetke-
ző halálában lesz teljessé. S a parancs-
ban, „Ezt tegyétek az én emlékezetemre”, 
minden korok minden Krisztus-köve-
tőjének odaajándékozza magát. Amint 
a parányi magban valamiképp már 
bennevan az egész hatalmas fa, úgy 
van jelen a piciny Ostyában a teljes 
Krisztus, Jézus életének minden ese-
ménye, s a Jézusban megtestesült Is-
ten végtelen, szentháromságos élete. S 
ahogy a világszerte naponta ünnepelt 
sokezer szentmisén milliók veszik ezt 
a Kenyeret, úgy kezdi élni tovább Jézus 
naponta milliókban saját isteni életét 
itt  a földön. Adja Isten, hogy az Eucha-
risztia gyümölcseként mindegyikünk 
minden egyes napja Jézus életének a 
folytatása legyen.

Tóth János káplán
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A Szombathelyi Egyházmegye 

Helytörténeti pályázatot hirdet 
a Hit Évében 

Őseink hitének látható jelei lakóhelyünkön címmel.

A lakóhelyünkön találhatunk olyan emlékhelyeket, ame-
lyek őseink hitét jelzik. A pályázatt al kapcsolatos feladat az, 
hogy a pályázó lakhelyén vagy környékén lévő vallási em-
lékeket felkutassa és bemutassa. A pályamű utaljon arra is, 
hogy annak milyen szerepe, jelentősége van az ott  élő em-
berek számára.

• Ki és mikor, milyen szándékkal állítt atott  lakóhelyeden, 
közterületen Szentháromság szobrot, keresztet, Szűz 
Máriát és a szenteket ábrázoló képeket, szobrokat?

• Hogyan tanúskodnak ezek az állítt ató hitéről és mit 
üzennek számunkra?

A beküldött  írás 5-6. és 7-8. osztályosok esetén 3-5 oldal, 
a középiskolások esetén 5-7. oldal terjedelmű, a képi illuszt-
ráció  a megadott  oldalszámon felüli legyen. A pályázat le-
het egyéni vagy csoport munka.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2012. március 1.
Cím: Püspöki Hivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.

A Szombathelyi Egyházmegye 

Irodalmi pályázatot hirdet 
a Hit Évében 

A hit kapuja mindenki előtt  nyilva áll címmel.

A pályázat célja egyrészt az, hogy az írásokban a pályázók 
keressék és felkutassák azokat a lehetőségeket, amelyekkel a 
hitt ől eltávolodó, hitükben meggyengült emberekhez ismét 
eljutt athatjuk Jézus üzenetét.
A pályázatban résztvevők keressék a lehetőségeket a hit 
felébresztésére a tudományok és a művészeti alkotások se-
gítségével a nem hívők, az istenkeresők, az érdeklődők felé. 
Bizonyítva azt, hogy Isten léte az emberi ész fényénél felis-
merhető, hogy a hit az emberi élet nékülözhetetlen feltétele.
Lehetőség szerint az írások a szerző saját korosztályához 
szóljanak.
Lehet rövid színdarab, novella, elbeszélés vagy éppen a plé-
bánia egy missziós programjának bemutatása, egy elképzelt 
evangelizációs program felvázolása.
A pályázatot 7-8. osztályosok és középiskolások részére ír-
ták ki. A pályamű minimum 3 oldal legyen, mely lehet egyé-
ni vagy csoport munka.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2012. március 1.
Cím: Püspöki Hivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.



„Aki erdélyi bolyongásaiban fogalmat 
akar alkotni a természet szépségeinek 
nagyszerűségéről, arról, ami nagyszabá-
sú, valóban nagyszerű és óriási kiterjedé-
sű, az kísérelje meg bejárni a Retyezátot.” 
– idézte a Hazajáró turisztikai magazin 
Tavaszi Sándor méltató szavait. És még 
hozzá tett ék: „A Déli-Kárpátok, és talán 
történelmi hazánk legszebb ékköve, már 
1935 óta nemzeti park. Több mint 2000 
méteres átlagmagasságával és giganti-
kus sziklaképződményeivel valódi alpesi 
magashegység képét mutatva emelkedik 
a Hátszegi-medence fölé. Az egykoron 
Zerge-havasnak nevezett  hegység ötvözi 
magában a Kárpátok valamennyi ar-
culatát. Vannak itt  bükkös fennsíkok, 
végtelen fenyvesek, vízesésekkel tarkított  
szurdokvölgyek, cirbolyafenyőktől foltos 
hegyoldalak, tükör tiszta tengerszemek, 
felhőkarcoló kopár sziklacsúcsok, min-
den, amiért annyira szeretjük a Kárpá-
tokat.”

Mi sem tudtunk ellenállni egy ilyen 
ajánlásnak, és régóta dédelgetett  ter-
vünket valóra váltva 2012 júliusában 
elindultunk e vadregényes hegyvidék 
és keleti szomszédja a Páring felfede-
zésére. Az első estét Petrozsényban 
töltött ük, ahol a helyi plébános jó-
voltából a Karitász-házban kaptunk 
szállást. Másnap innét indultunk, a 
Hátszegi-medence néhány neveze-
tességének megtekintése után, fel a 
Retyezátba. Először Őraljaboldog-
falván álltunk meg. Itt  található a 
Kendeff y-család 1782-ben épült im-
pozáns kastélya. Mivel az épület ma-
gántulajdonban van, csak a kapun 
keresztül vethett ünk rá egy pillantást. 
Sikerült viszont bejutnunk a falu ro-
mán stílusú templomába, melynek fa-
lait gazdagon díszítik a XIV. században 
készült, görög hatást mutató freskók. 
A templom legutoljára a helybeli re-
formátus németeket szolgálta, akiknek 
1945 után el kellett  hagyniuk Románi-
át. A gazdátlanná vált templom tetőze-
te beomlott , kiszolgáltatva az értékes 
falképeket az időjárásnak. Az eső áz-

tatt a vakolat felhólyagzott , és talán egy 
érintés is elég lenne, hogy lehulljon a 
festéssel együtt . A tetőt mára helyre ál-
lított ák, de ennél jóval több munkába 
és pénzbe kerülne a freskók megóvá-
sa, ha egyáltalán még megmenthetők. 
Következő állomásunk Demsus köz-
ség volt, ahol Erdély egyik legrégebbi, 
még a XIII. században épült ortodox 
temploma található. A kicsiny istenhá-
za római kori alapokra, és a régi kövek 
felhasználásával épült. 

A hegylábi barangolást követően 
Nuksóra falunál hatoltunk be a hegy-
ségbe. A furcsa nevű település történe-

te szintén a középkorra nyúlik vissza, 
Ez volt az első román földrajzi név Er-
dély területén. Az innét induló aszfal-
tozott  út hamar kifogyott  az autó kere-
kei alól, és kisebb nagyobb kátyúkkal 
tarkított  köves úton zötyögtünk fel-
felé, valamivel 1000 méter felett i ma-
gasságig. Ezután következett  a neheze, 
több mint hatszáz méter szintkülönb-
ség a menedékházig, több napra való 
cuccal a hátunkon. Néhány száz méter 
után azonban máris kitérőt tett ünk, 
hogy megnézhessük a Lolaia-vízesést. 
Ez volt a legnagyobb és leglátványo-
sabb az utunkba eső vízesések közül, 
ahol a Nuksóra-patak vize hull alá szik-
lás medrében több méter magasból. 
Visszatérve az útra a kék sáv jelzésen 
vagy másfél óra gyaloglás után értük el 
a Pietrele turistaközpontot (1480 m), 
ahol több kisebb nagyobb faház áll a 
turisták rendelkezésére. Rövid pihenő 
után sűrű fenyvesben, jókora sziklá-

kon lépdeltünk felfelé. Aztán az erdő 
ritkulni, a völgy pedig szélesedni kez-
dett , két oldalt meredek, sziklás hegy-
oldalak tűntek elő, és végre elértük az 
Encián menedékházat (1680 m), ahol 
szállást foglaltunk. Deák Lajos bácsi, a 
magyar gondnok, aki mindig a hónap 
első felében van fent a házban, nagy 
szívélyességgel fogadott  bennünket. 
Bevackoltuk magunkat az alsó szint-
jére, majd „megfürödtünk” a közeli 
Pietrele-patak dermesztően hideg vi-
zében, és korán nyugovóra tértünk. 

Reggel a patak völgyében indultunk 
fölfelé, továbbra is a kék sáv jelzést kö-
vetve. Útba ejtett ük a Pietrele-vízesést, 
majd a hasonló nevű tavacskát (1990 
m). Hamarosan a törpe fenyves öveze-
tet is magunk mögött  hagyva kőfolyá-
sos hegyoldalon kapaszkodtunk fel a 
Bukura-hágóba (2206 m). Itt  értük el 
a piros sáv jelzést, amely végig halad 
a Kárpátok főgerincén. A magasból 
visszanézve az eddig megtett  útra, jól 
látszott  a jégkori gleccser által kivájt, 
északnak tartó U alakú völgy, és azok 
a gleccserlépcsők, ahol a jégár puhább 
kőzethez érve, mélyebbre vájta magát. 
Délre letekintve pedig ott  csillogott  
alatt unk a Bukura-tó kristálytiszta 
vize. Nyugatnak fordulva a gerincen 
haladtunk tovább, föl a köves Bukura 
csúcsra (2433 m), ahonnét nagyszerű 
körpanorámában tárultak elénk a kör-
nyező égbe törő hegycsúcsok, és mesz-
sze elnyúló mély völgyek. Innét a sárga 
sáv jelzést követve, több kisebb tavat 
is érintve, leereszkedtünk a Bukura 
tóhoz (2041 m.. Ez a tó a Retyezát 
számos tengerszeme közül a legna-
gyobb. Partján kijelölt sátorozó hely, 
és a hegyi mentők háza található. Az itt  
összefutó turistajelzéseket követve jól 
bejárható a hegység központi része. A 
tóparti séta után ismét a kék jelzésen 
indultunk vissza szálláshelyünkre, föl-
kapaszkodva a hágóba és ismét végig a 
völgyön.

A következő reggelen a menedék-

8  XX. évfolyam 1. szám

(folytatás a 9. oldalon )

Retyezát és Páring: kett ő az egyben I.



háztól lefelé indultunk, majd a piros 
kereszt jelzésen keletre fordulva egyre 
emelkedő ösvényen értünk át a párhu-
zamosan futó Valea Rea 
völgybe. Itt  a sárga három-
szög jelzésen ismét felvet-
tük a déli irányt. Magunk 
mögött  hagyva a fenyőer-
dőt sűrű törpe fenyves ösz-
szehajló ágai alatt  bujkálva 
verekedtük át magunkat. 
Megtapasztaltuk, amit a 
turistakalauzok is írtak, 
hogy a nemzeti park mun-
katársai ezt az útvonalat 
megszűnésre ítélték. Jel-
zést már csak imitt -amott  
látt unk, a jelzőtáblák is elrozsdásod-
tak. Azért szerencsésen elértük a több 
kisebb tengerszemet rejtő völgyfőt. 
Kisebb nehézséget a piros jelzés meg-

találása okozott , de némi bóklászás 
után ez is sikerült, és nekiindulhat-
tunk, hogy bevegyük a legmagasabb 
csúcsot, a Peleagát 2509 m). Hatalmas 

kőlapokkal borított  hegyoldalon buk-
dácsolva értünk fel a Peleaga-hágóba 
(2285 m).  Innét a hegy élén haladó 
keskeny ösvényen kapaszkodtunk fel-

felé. Utunkat erős szél nehezített e, ami 
időnként szinte odébb lökte az embert. 
A csúcsról elénk táruló látvány azon-
ban mindenért kárpótolt. Most másik 

oldalról tekinthett ünk le az 
alant elterülő Bukura-tóra. 
Miközben a csúcsfotók 
készültek, és előkerültek a 
csúcs csokik, egy miskolci 
társaság ért fel a hegyre. 
Ők a tó felől jött ek. A szél 
hamar továbbindulásra 
sarkallt bennünket. A ge-
rincen haladva érintett ük 
a Peleaga agyarainak neve-
zett  sziklatornyokat, majd 
a Bukura-hágótól az isme-
rős völgyön át értük el is-

mét a menedékházat.

Fotó: Gedeon Tamás
Szöveg: Szalai Att ila
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Lelkitükör szülőknek II.
Ott honunk
•  Vannak-e közös étkezéseink? Van 

beszélgetés ilyenkor, vagy talán ek-
kor is rádiót hallgatunk, tévét né-
zünk? 

•  Igyekszünk-e akkor is ízlésesen terí-
teni, amikor nem várunk vendége-
ket? 

•  Nem rontjuk-e a családi étkezések 
hangulatát mogorva hallgatással, 
zsörtölődéssel, haraggal? 

•  Nem vagyunk-e az étkezésben ké-
nyeskedők, válogatósak (az esetleg 
szükséges diéta kivételével)? 

•  Elismerjük-e házastársunk, gyerme-
künk konyhaművészetét? 

•  Érdeklődünk-e mindenki és minden 
után? Nem hozakodunk-e elő az asz-
talnál kellemetlen dolgokkal? 

•  Olyan-e a társalgás szelleme, hogy a 
gyermekek nyugodtan hallgathatják, 
és részt is vehetnek benne? 

•  Szeretett et tanítom-e gyermekeinket 
az illemszabályokra, főleg saját pél-
dámmal? 

•  Meghitt -e az esti családi együtt lé-
tünk?

Hivatásbeli munkám
• Szeretem-e a munkámat, hivatáso-

mat? 
• Igyekszem-e benne örömet találni 

akkor is, ha a kényszerűség állított  
helyemre? 

• Igyekszem-e magamat szakmámban 
művelni, tökéletesíteni? 

• Pontos vagyok-e a munkahelyemen, 
és lelkiismeretesen végzem-e a mun-
kámat? 

• Megbízható vagyok-e abban, amit 
vállaltam? 

• Ha külön munkát is vállalok, „ráhaj-
tok”, nem történik-e ez saját egészsé-
gem és családi békém rovására? 

• Nem vagyok-e a munkahajsza miatt  
ilyenkor ideges, és sok távollétem-
nek nem látják-e kárát végső soron 
családom tagjai? 

• A többletmunka csakugyan szüksé-
ges családom javára? 

• Nem pusztán az erőnket meghaladó 
luxus vágya, a korunkra annyira jel-
lemző anyagiasság, egymás túllicitá-
lásának vágya sugallja-e? 

Balasi István plébános

Új Szent Rita szobor a 
plébániatemplomban

Egy nagylekű hívő újabb adomány-
nyal lepte meg egyházközségünket. 
A Szent Ritát ábrázoló szobor a 
templom észak-nyugati oldalkápol-
nájában, a Szent Rita oltárkép mel-
lett  található. Köszönet érte.
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Felírat egy kereszten: 
Miszori Zoltán 1960-2012

Múlik az idő, de Miszori Zoltán 
atya elvesztése miatt  érzett  fájdal-
munk és értetlenkedésünk e szomorú 
esemény miatt  nem akar csökkenni. 
Miért történt? Miért pont Ő? Jön-
nek a kérdések, a miértek. Keressük 
és várjuk a választ! Nagynak érezzük 
a veszteséget, az űrt, amit halála oko-
zott . Nagyon nehéz, pedig tudjuk és 
valljuk, hogy Ő az életszentség útján 
járt, ezért hisszük, hogy a Jóisten bol-
dog közelében van.

Hálát adunk a Mennyei Atyának, 
hogy megismerhett ük Zoltán atyát. 
Azért, hogy káplánként éveken keresz-
tül köztünk élt, tanított , példát adott  
hitből, Isten- és ember-szeretetből. 
Hálát adunk a 7 év eseményeiért, azért 
a szolgálatért és mindenért amellyel 
közelebb segített  bennünket Istenünk-
höz.

Zoltán atya meghatározó személyi-
sége, lelkipásztora volt éveken keresz-
tül a zalaegerszegi Mária Magdolna 
plébánia közösségének, de az iskolai 
hitoktatás révén, amit éppen az Ő ide-
jében vezett ek be, a katolikus Zala-
egerszegnek is! Zoltán atya 1988-1995 
között  élt és szolgált plébániánkon.

Életrajzából a legfontosabb ada-
tok: 1960. 04. 07-én született . Gye-
rekkorát Zalalövőn töltött e Bánk atya 
lelki vezetése alatt . Az Ő hatására az 
esztergomi ferences gimnáziumba ke-
rült, amit élete egyik legszebb 4 évé-
nek mondott . Édesapja kérésének en-
gedve  „világi” pályára jelentkezett , de 
azt gyorsan ott hagyva, elfogadva Isten 
hívását, tanév közben jelentkezett  át a 
győri szemináriumba, ahol élete másik 
legszebb 4 évét töltött e.

Újmisésként 3 évet szolgált a szom-
bathelyi Szent Erzsébet (ma ferences) 
Plébánián. Onnét jött  Zalaegerszegre, 
ahol új szemléletet és olyan lelki és 

hitéletet inspirált, ami nagyon-nagyon 
sok család, fi atal és idősebb hívő em-
ber életét változtatt a meg. Egyénisége, 
közvetlensége és elsősorban az a mély, 
erős és hiteles Istenszeret megmoz-
gatt a a zalaegerszegi Mária Magdolna 
Plébánia közösségét, és mélyebb Isten 
kapcsolathoz segített  sokakat, köztük 
e sorok íróját is.

1995-2007 között  a Szombathely 
mellett i Gencsapáti és Perenye plébá-
nosa lett . 5 éve került Szombathelyre 
a Főszékesegyház plébánosának. A 
gencsi-perenyei hívek szeretetét, ra-

gaszkodását jellemzi az, hogy 5 év után 
is úgy ragaszkodtak Hozzá, és úgy gyá-
szolják, mintha Tőlük távozott  volna el 
az Örök Hazába. Perenyén emléksar-
kot rendeznek be, Gencsapátiban a kö-
zösségi házat nevezik el Zoltán atyáról.

Az utolsó hetek: 2012. május 
1-jén még kerékpárral, de már betegen 
jött  120 zarándokkal Szombathelyről 
Vasvárra az Egyházmegyei Zarándok-
latra. Hamarosan jött  a megrázó hír, 
hogy Zoltán atya komoly, gyógyít-
hatatlan beteg. Nem akartuk elhinni, 
elfogadni! Ima hadjáratba kezdett  az 
egyházmegye és azon túl is sok-sok 
ember. Vártuk a csodát. Zoltán atya 3 
hónapos kórházi tartózkodása, a be-
tegségben, szenvedésben is megmu-
tatkozó mély és erős hite, lelkiereje, 
türelme, hatalmas emberszeretete, 
Istenre hagyatkozása, Tőle minden 
szenvedés feltétel nélküli elfogadása 
vált csodává! Betegsége által olyan ta-

nítást adott  Isten- és emberszeretetből 
amit ritkán tapasztalhat meg egy egész 
Egyházmegye! Kórházi szobája zarán-
dokhellyé vált. Betegágyán bemutatott  
Szentmiséin átélhett ük a szenvedő 
ember és Krisztus találkozását. Hatal-
mas fájdalmai és nagy fáradsága alatt  is 
volt mindenkihez egy-két jó, biztató, 
Istenre mutató szava, egy mosolya. A 
legendásan erős kézszorítása helyett  
egy gyengébb, hosszú kézfogás jelez-
te a búcsút. Egész élete Istennel és 
Istenért volt. Minden tett e, szava erre 
irányult. A betegágyon egy teljesen 
Istenre fi gyelő, hozzá készülő és fel-
készült Emberrel találkozhatt unk, aki 
minden szavával és utolsó leheletével 
is csak az EGY FONTOSRA  mutatott . 
Meggyőződésem, hogy akik találkoz-
tunk Zoltán atyával betegségében és 
szenvedésében, másként tekintünk a 
halálra, saját eltávozásunkra.

Zoltán atya egyik kedves gitáros 
éneke volt Szt. Ignác felajánló imája, 
ami Őnála 52 éves korában teljesedett  
be: „Fogadd el Uram szabadságomat, 
fogadd egészen! Vedd értelmemet és vedd 
akaratomat, emlékezésem! Mindazt 
amim van és ami vagyok, Te adtad in-
gyen. Én visszaadom Uram, visszaadok 
egyszerre mindent...”

A Jóisten 2012. 08. 31-én péntek 
este hívta Haza hű Szolgáját.

Temetése 2012. 09. 08-án volt, 
Kisboldogasszony ünnepén. Nem 
volt véletlen Zoltán atya és a Szűzanya 
ilyen találkozása! Szombathely talán 
nem is  látott  még akkora szomorú, 
síró tömeget temetés alkalmával, mint 
most, amikor Zoltán atyát kísértük 
utolsó útjára. A hivatalos szertartás be-
fejezése után a nép nem mozdult, ha-
nem előkerült a gitár és órákon keresz-
tül szólt az ének, a sok kedves gitáros 
éneke, amelyet Ő már a mennyei kar-
ból hallgatott , s amely által egy kicsit 
csillapodott  a fájdalom és egy kicsit 

(folytatás a 11. oldalon )

„Boldog, aki házadban lakhat, Téged dicsérhet szüntelen. Boldog ember, akinek Tőled van segítsége, és szívében 
készülődik, hogy Hozzád felmenjen.” (83. zsolt.)

Zalaegerszeg is emlékezik és búcsúzik.
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nyugodtabb lett  a lélek. 
Isten Veled Zoltán atya! Nyugod-

jál békében és tekints le a zalaegerszegi 
híveidre is!

A visszaemlékezés itt eni éveire egy 
kicsit rendhagyó! 

Ez egy felhívás, amiben felsorolás 
szinten tárul elénk Zoltán atya zala-
egerszegi szolgálata, tett ei, itt eni haté-
kony és szép papi élete.

Szeretnénk szerkeszteni egy 
megemlékező füzetet az Ő tiszte-
letére, az emlékekből. A forma és 
terjedelem függ att ól, hogy mennyi és 
milyen anyag gyűlik össze!? A lényeg, 
hogy szeretnénk minél több anyagot 
összegyűjteni a zalaegerszegi hívektől!

Várjuk az élménybeszámolókat 
abból a 7 évből, amit Zoltán atya köz-
tünk töltött !

Természetesen, akiknek nem volt 
szünet a Vele való kapcsolatukban, 
Ők az egész időszakról osszanak meg 
megosztható élményeket, emlékeket, 
tanúságokat.

Segítségként az emlékezéshez, 
amihez Zoltán atya nevét adta, ami-
ben lelkisége és lelkesedése benne 
volt, ahol találkozhatt unk Vele zala-
egerszegi szolgálata idején: Szentmi-
sék, (Szilveszter éjféli szentmise, ami 
hagyománnyá vált) Szentségimádás-
ok, (a csodálatos első csütörtökiek), 
hitt anórák, felnőtt  katekézisek, za-
rándoklatok, futások, ifi közi, gitáros 
ének- és zenekar, a gitáros misék, tábo-
rok, közös zsolozsmázások, Szentsé-
gek kiszolgáltatása, lelki beszélgetések 
és gyónások megosztható élménye és 
tanúsága, családlátogatások, házszen-
telések, a karizmatikus lelkiség megis-
mertetése, zalaegerszegi búcsúmiséje, 
későbbi közös élmények, valamint az 
Ő kórházi meglátogatásával kapcsola-
tos élmények, stb, stb...
Fantasztikus széles skála!!!

Kérjük, hogy fényképeket is mellé-
keljen az, akinek van!

Zoltán atya elment, de szólha-
tunk Hozzá, kérhetjük segítségét, 
közbenjárását.

Valószínű, ha imában fordulunk 
Hozzá, az segítségünkre lehet. Raj-
ta keresztül, a közbenjáró ima által a 
Mennyei Atyához a Szentháromság-
hoz, és Szűzanyához szólunk.

Az egyértelmű, és mindenki által 
tudott , aki Zoltán atyát ismerte, hogy 
az Ő Istenszeretete, hite, az Oltári-
szentséghez való viszonya, Szűzanya 
iránti szeretete magas fokon mutatko-
zott  meg. 

Hozzá fordulhatunk azokban az 
élethelyzetekben és feladatokban, 
amelyekben karizmája számunkra 
megnyilvánult. Kérhetik segítségét: a 
sportolók, különösen kerékpárosok, 

futók, gyaloglók, zarándokok, külö-
nösen a gyalogos és kerékpáros zarán-
dokok, egyházi zenészek: gitárosok-
énekesek.

Kérhetjük közbenjárását imaéle-
tünkhöz, a jó gyónásért, alázatért, 
időbeosztásért, pontosságért, kö-
vetkezetességért, az anyagiakhoz 
való szerény hozzáállásért, adako-
zó lelkületért, betegségben türele-
mért, a szenvedés elfogadásáért, a 
szenvedés felajánlásának képessé-
géért, ...

Kérjék pártfogását a közösségek, 
különösen az ifj úsági és családkö-
zösségek, a Szentlélek szeminári-
umra, Fülöp kurzusra készülők, és 
ilyen imacsoporthoz tartozók, de a 
házaspárok/családok is!

Jó lenne visszajelzést kapni azokról 
a Hozzá köthető lelki élményekről is, 

amik Zoltán atya végső eltávozása utá-
niak!

Az alábbi imában, a pontozott  
részbe lehet megfogalmazni a saját 
kérést.

Ima Zoltán Atyához!
Mennyei Atyám! 
Nagy reménnyel vagyok az iránt, hogy 
országodba fogadod Zoltán Testvé-
rünket, aki egész földi életében a Te 
Országod építéséért élt, dolgozott , 
szolgált és szenvedett . Irántad érzett  
lángoló szeretetéért, hiteles és szép 
papi életéért hallgassad meg kéréseit, 
melyeket miatt unk és értünk, itt  ma-
radt botladozókért terjeszt eléd. Mi-
atyánk...

Drága Zoltán atya!
Kérlek, vidd Mennyei Atyánk elé ké-
résemet, mert hiszem, hogy Te az Ő 
boldog közelségében, az Angyalok 
karával énekelsz és pengeted gitárod. 
Már színről-színre látsz és tudsz min-
dent. Segítsél nekem, hogy kérésem 
meghallgatásra találjon Urunknál, Is-
tenünknél! 
Közbenjárásodat kérem, hogy…….

Drága Szűzanya! 
Zoltán Testvérünk odaadó, gyengéd, 
gyermeki szeretett el szeretett  Téged. 
Támogassad kéréseit Szent Fiadnál, 
hogy amit elkezdett  itt  a Földön, azt 
a Mennyei Hazából tudja közbenjá-
rása által segíteni, hogy minél többen 
megismerjék és szeressék Urunkat, Is-
tenünket. Most segíts meg Mária….

Szentlélek Úristen! 
Zoltán Testvérünk különösen mély 
szeretett el és imádással vonzódott  
Hozzád. Sokat tett  azért, hogy minél 
több ember megismerjen és szeressen 
Téged. Ezért közbenjárása által erő-
síts meg bennünket a hitben, legyünk 
kitartóak és elszántak a szolgáló sze-
retetben, hogy egykor közösen zeng-
hessünk a Mennyben, dicsőítő, szent 
éneket! Dicsőség...

Lakos Klári

( folytatás a 10. oldalról)
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Imahét a krisztushívők egységéért 2013. január 20-27.

Ezévi imahét bibliai alapgondolata: 
Mit kíván tőlünk az Úr? (Mikeás 6,6-8)

„Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt ? Talán égőáldozatt al járul-
jak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok 
tízezreiben? Talán elsőszülött emet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? 
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj 
törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6,6-8)

Oltárképpel gazdagodott  a zalabesenyői Szent Anna templom

„Arra vezetem őket, hogy szeressenek téged, így tehát, ami-
kor téged magasztalnak, valamennyien egyek vagyunk a te ma-
gasztalásodban.” (Szent Ágoston)

Minden egyházi év kezdetén nagyon fontos, hogy a 
gyermekeket életkoruknak megfelelően vezessük be az ad-
venti időn keresztül a karácsony rejtelmeibe. Így évről-évre 
korukkal együtt  bontakozó hitükkel is képesek lesznek egy-
re jobban megérteni karácsony titkát. Ne legyen ez minden 
évben csak egy szép „szirupos” történet Jézus születéséről. 
Nyilván, a születéstörténet egy és ugyanaz minden karácso-
nyon. Ha azonban kiválasztunk valakit a történet szereplői 
közül, és megpróbáljuk az ő szemével és hitével megvizs-
gálni, hogy mi is történt, akkor érdekesebb, változatosabb 
és lélekben még gazdagabb lesz a gyermekek rálátása a ka-
rácsonyi eseményekre. A lelki értékek keresését rájuk kell 
bízni, így a megoldást, a válaszokat kérdéseikre mindig ők 
maguk találják meg. 

Ez év karácsonyára a királyokat választott uk, hogy meg-
ismerjük szándékukat, hitüket, szeretetüket és reményüket. 
Készületünk mott ója Nagy Szent Leó pápa egy gondolata 
volt: „és amint azok kincseikből elővett ék a titokzatos aján-

dékokat, hogy felajánlják az Úrnak, úgy kutassunk fel mi is a 
szívünkben olyan méltó ajándékokat, amelyeket felajánlhatunk 
neki.”

Ahhoz, hogy ajándékaink valóban méltók legyenek, ala-
pos előkészület szükséges. Örömmel tapasztaltam, hogy azt 
minden gyermek nagyon jól tudta, hogy az adventi „nagy-
takarítás” a készület legfontosabb része. Igen, mert ezt min-
den évben elmondjuk és megbeszéljük, aztán ki-ki lelkiis-
merete szerint cselekszik. Az idei készület egy kicsit más 
volt. Megfontoltabb, tudatosabb. Egymásra fi gyelve és egy-
mást segítve kérték Jézus segítségét, hogy az ajándék igaz 
legyen. Átgondolt, gyermeki lelkesedéssel átszőtt  készület, 
szentgyónással megkoronázva advent befejezéseként, úgy 
érzem, indulhatunk a királyokkal Betlehembe.

„Ó édes Jézusunk! A királyokkal együtt  felajánljuk neked 
azokat a kincseket, amiket tőled kaptunk. Te voltál velünk, te 
segített él, hogy a kincseket összegyűjtsük és neked adhassuk. 
Szívünk minden ajándéka a tiéd Jézus! Segíts, hogy soha ne fe-
ledkezzünk meg erről!” (Ady iskola 5.a)

Nátrán Józsefné 

Hittanóra az iskolában
A királyokkal megyünk Betlehembe
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A hónap szentje:

Folignói Szent Angéla
„A Világossággal adj nekem erőt is, hogy akaratodat, ó Is-

tenem követni tudjam. Nem elég az, hogy szeresselek és meg-
ismerjem akaratodat, szükség van bátorságra is, hogy téged 
szolgáljalak, hogy azt tegyem, amit akarsz.”

(Charles de Foucauld)

A hit évében különösen is szükségünk van rá, hogy 
tanulmányozzuk a szentek életét és megismerjünk szá-
munkra még ismeretleneket is. Életük példa, hogy őket 
megismerve a mi hitünk is egyre jobban megerősödjön.

Szent Angéla a tizenharmadik században született  és 
élt Olaszországban, nemesi családban. Gazdag volt és 
szép, ami élete első felében meghatározó szerepet játszott . 
Szeretett  társaságba járni, szórakozni, divatosan öltözköd-
ni. Amikor már négy gyermek édesanyja lett , akkor sem 
volt akadály semmi, hogy nagyvilági életet éljen, hiúsága 
ezt nem is engedte volna. Templomba is járt rendszeresen, 
hogy másokhoz hasonlóan ő is megmutathassa új ruháit. 
Számára Isten nem jelentett  sokat és ehhez a felszínes val-
lásossághoz az is hozzátartozott , hogy gyónásai sem voltak 
igazak. Szégyellte és ezért elhallgatt a súlyosabb bűneit, 
ezért szentáldozása is szentségtörő volt.

Isten csodálatos kegyelme azonban megtalálta a szí-
véhez vezető utat, amikor egy ferences atya prédikációját 
hallgatva rádöbbent, hogy milyen bűnös életet él. Ett ől 
a perctől kezdve készült arra, hogy változtasson életén. 
Életgyónást végzett , azonban lelkében mégis nyugtalan-
ság maradt. Állandó szenvedés gyötörte eddigi élete miatt  

egészen addig, amíg rátalált a keresztre feszített  Jézusra és 
neki ajánlott a egész életét. Misztikus szemlélője lett  a ke-
resztre feszített  Jézusnak, és így találkozott  az isteni sze-
retett el. Érte mindenről lemondott , ami előző életében 
fontos volt. Lélekben már egészen Istené lett , amikor férje 
és gyermekei korai halála után egyedül maradt, akaratát 
is egészen Isten akaratával próbálta egyesíteni. Miután 
minden vagyonát szétosztott a a szegényeknek, belépett  
a Ferences Világi Rendbe. Semmi mást nem akart, csak 
vezekelni és Jézust szolgálni. Szolgálta őt az elesett ekben, 
szenvedőkben, betegekben és leprásokban. Felkutatt a őket 
bárhol, mert bennük Jézust kereste. Sokszor találkozott  és 
beszélt álmában, látomásaiban a kereszten szenvedő Jézus-
sal. Élete végén ő maga is sok testi szenvedést, kínt viselt 
türelemmel, de halála napján minden testi- lelki fájdalma 
megszűnt és teljes békében állhatott  szeretett  Bírája elé.

Végül XVI. Benedek pápa gondolataival szeretném be-
fejezni Szent Angéla történetét.

„Manapság az a jellemző, hogy az emberek úgy élnek, 
mintha Isten nem is létezne, olyan valaki. Viszont Isten ezer 
és ezer módon képes megmutatni bárki lelkében, megértetni, 
hogy ismer és szeret. Folignói Szent Angéla azokra a jelekre 
hívja fel a fi gyelmet, amelyekkel az Úr megérint bennünket és 
Istenhez vezet. Kérjük Őt, hogy képesek legyünk felismerni 
ezeket a jeleket, és ezáltal megtanuljuk, mit is jelent valójában 
élni.”

Nátrán Józsefné

KereszteltekKereszteltek

Körmendy Levente, Belák Gergely, Horváth Noel, Fatér 
Ádám, Mihályi Lili, Lendvai Liliána, Horváth Dóra, Hor-
váth Rudolf Bence, Döklen Kinga, Főfai Áron Mátyás, 
Kiss Botond, Marx Veronika

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

HázasságkötésHázasságkötés

Nemes András – Bogdán Marianna, Nemes Krisztián – 
Kiss Marietta Cecília

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

HalálozásHalálozás
Fölföldi László (1958), Szabó János (1928), Góth Mercé-
desz Noémi (1989), Király Mária (1924), Nagy Gábor Sán-
dor (194), Bödör József (1927), özv. Boldi Gyárfásné sz. 
Horváth Erzsébet (1944), özv. Csöngető Istvánné sz. Má-
nyi- Szabó Rozália (1939), özv. Kristály Miklósné sz. Sifter 
Erzsébet (1923), Gergácz József Zoltán (1951), Vinkler Ist-
ván Béla (1926), Erhart Ernő (1930), Horváth Tamás Vil-
mos (1960), Kató Károly (1955), özv. Varga Lászlóné sz. 
Horváth Rózsa Ibolyka (1940), Bornemissza Imre (1923), 
dr. Gombos József (1942), Frang József (1939), Farkas 
József (1961), özv. Ambrus Lászlóné sz. Simon Erzsébet 
(1936), özv. Tóth Lászlóné sz. Takács Terézia (1935), Ge-
rencsér Jenő (1926), özv. Überpacker Imréné sz. Jurkó 
Anna (1932)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink
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2012 tavaszán hirdett e meg is-
kolánk, a zalaegerszegi Mindszenty 
József Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium országos középiskolai 
pályázatát a 120 éve született  kiemel-
kedő jelentőségű egyházi főméltóság, 
Mindszenty József emlékére, tiszte-
letére. A pályázat kiíróinak nemes 
szándéka szerint a téma iránt érdeklő-
dést mutató fi ataloknak Mindszenty 
(Pehm) József 25 éves zalaegerszegi 
apátplébánosi tevékenységére kellett  a 
hangsúlyt fektetni korabeli feljegyzé-
sek, újságcikkek, emlékiratok, vissza-
emlékezések alapján. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés-
re és díjátadóra 2012. november 7-én 
került sor a Mindszenty-iskolában. A 
megjelent tisztelt vendégeket a Za-
laegerszegi Miasszonyunk (Notre 
Dame) Nővérek Mindszenty Iskolájá-
ért Alapítvány nevében Sziráki István 
úr, a kuratórium elnöke köszöntött e. 
Ünnepi beszédében méltatt a a beér-
kezett  pályamunkákat, kiemelte azok 

minden tekintetben való értékességét. 
Ezt a díjak átadása követt e. Első helye-
zett nek járó elismerésben és a hozzá 
tartozó jutalomban részesült Tamás 
Zoltán, a Mindszenty-iskola 12. osztá-
lyos tanulója, Mindszenty 
életútjának, zalaegerszegi 
időszakának magas szintű, 
tudományos alaposságú 
feldolgozásáért. Ugyancsak 
első díjra és a vele járó ju-
talomra tartott a érdemes-
nek a bíráló bizott ság a 
szintén mindszentys, jelen-
leg az Amerikai Egyesült 
Államokban tanulmányi ösztöndíjas 
Pahocsa Júlia személyes hangvételű, 
nagyszerű eredeti anyagokat felmuta-
tó pályaművét. (Az elismerést távollét-
ében édesanyja vett e át.) 

A díjátadási ceremónia után Hor-
váth Rebeka, Horváth László és Tamás 
Zoltán, a gimnázium diákjainak iro-
dalmi műsora következett . Kelemen 

Gyula zenész-énekes pedig Péntek 
Imre költő Isten foglya – Mindszenty 
József monológja 1948. december 26-i 
letartóztatása előtt  és után című költe-
ményét adta elő megzenésítve. 

A Pannon Tükör Mindszenty-
különszáma helyt adott  ezen irodal-
mi alkotásnak, ahogy Pahocsa Júlia 
pályázatának és a díjátadón jelen lévő 
Bicsák Istvánné nyugalmazott  zalai pe-
dagógus emlékiratának is – tájékoztat-
ta a nagyrabecsült hallgatóságot Pén-
tek Imre főszerkesztő úr. 

Illés Csaba

A 2012-es Mindszenty emlékév-
ben, Mindszenty József bíboros szüle-
tésének 120. évfordulója alkalmából 
az Ifj úsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség (IKSZ) irodalmi pályázatot 
hirdetett  az ország középiskolás tanu-
lói részére.

Az ünnepélyes díjátadóra 2012. 
december elsején került sor Budapes-
ten a Magyarság Házában. A rendez-
vényre meghívást kaptak a díjazott ak, 
hozzátartozóik és felkészítőik. 

Az ünnepségen Gaal Gergely, az 
Ifj úsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség elnökhelyett ese köszöntött e a 
megjelenteket. A megnyitó beszédet 
Lezsák Sándor, a Magyar Országgyű-
lés alelnöke, a Mindszenty Társaság 
elnöke tartott a, személyes gyermek-
kori emlékképeket is felvillantva 
Mindszenty József személyével kap-
csolatosan. A beérkezett  pályaműve-
ket Kovács Gergely, a Magyar Nemzeti 
Múzeum munkatársa méltatt a. Ki-
emelte a beérkezett  alkotások sokszí-

nűségét, művészi értékességét. 
Ezt követően került sor a díjak 

átadására. Iskolánk, a Mindszenty 
József Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium végzős diákja, Korc-
smár Flóra dicséretes eredményt ért 
el, Mindszenty József életének üzenete 
számomra című pályamunkájával 3. 
helyezést szerzett . 

Ez a kezdeményezés és összejö-
vetel is jól szolgálta a Mindszenty 
emlékév 2012 szervezőinek elképze-
lését. Örömteli volt látni, hogy a mai 
fi atalok képesek a bíboros alakját, 
tevékenységét, szellemiségét saját vi-
lágukra átültetni, korunkban is élővé 
tenni.

Mindszenty életművének üzene-
te nemcsak azért aktuális most, mert 
120 éve született , hanem azért is, mert 
ezekben az időkben különösen fontos 
Európa és az egész nyugati civilizáció 
számára a karakteres és határozott  
kiállás a keresztény értékek mellett . 
A hercegprímás olyan egyházfő, ál-

lamférfi  volt, aki hajlíthatatlanul ra-
gaszkodott  az általa fontosnak tartott  
értékekhez, ezért a mai fi atalok előtt  is 
méltó példaképül állhat. 

Az IKSZ pályázata ezt a nemes 
célt szolgálta, hogy a mai fi atalok is 
megismerhessék e rendkívüli egyházi 
méltóság életművét, tevékenységét, 
bátorságát.

Illés Csaba

A Mindszenty-pályázat díjátadó ünnepsége

Mindszenty szellemiségét korunkban is élővé kell tenni
(Korcsmár Flóra 3. helyezése országos irodalmi pályázaton)
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Kedves Gyerekek! Vízkereszt ünnepén annak örvendezhetünk, hogy a napkeleti bölcsek szívükkel, ajándékaikkal hódoltak 
Jézusnak. Te milyen ajándékot adsz Jézusnak? „Egérrágta” idézeteket olvashatt ok a mai Taki(találd ki)-ban. A feladat: egé-
szítsétek ki a hiányzó mondatokat! (Mt 2,1-12)

Amikor ...................................... király idejében Jézus megszületett  a judeai ............................., 
íme napkeletről ................................. jött ek Jeruzsálembe. Látt uk ................................... nap-
keleten, és eljött ünk, hogy .............................................. előtt e. Menjetek, tudakozódjatok a 
............................ felöl,  és ha ............................................ jelentsétek nekem! A csillagot meglátva 
nagyon ........................................ . Bementek a házba, és ott  látt ák a ................................. anyjával 
Máriával . ........................... borulva hódoltak előtt e, majd kinyitott ák ...................................... és 
ajándékokat adta neki: .............................., ............................. és mirhát.  Balasi István plébános

Január 25-én emlékezünk Szent Pál megtérésére. Az alábbiakban Szent Pál életének eseményei összekeveredtek. Tedd 
őket a helyes időrendi sorrendbe!

1. Jeruzsálemben végig nézte István diakónus megkövezését.
2. A látomástól megvakult és egy Júdás nevű ember házába vezett ék.
3. Már Krisztus apostola volt, amikor a zsidók elfogták.
4. Tarzusban született .
5. Jeruzsálemből Damaszkuszba tartott , hogy elfogja a keresztényeket.
6. Egy Ananiás nevű ember érkezett  és az Úr nevében visszaadta Pál látását.
7. Tanítványai éjszaka kiszöktett ék úgy, hogy egy kosárban leeresztett ék a falon.
8. 64-67 között  Néró császár keresztényüldözése idején vértanú halált halt.
9. Nagy fényességet látott  és egy hang szólt hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl?” Ekkor tért meg.
10. Szabadulása után sok térítő út és munka várt rá.

Minden válasz „f ” betűvel kezdődik
1. Gyakran álltunk harcban az izraelitákkal

• Dávid Saul haragja elől hozzánk menekült, később viszont sikeresen visszaszorítja uralmunkat.
• Sámson halála árán szabadítja meg tőlünk népét.

2. A bibliai idők egyik leggyakrabban fogyasztott  gyümölcse vagyok
• Orvosságként kelések gyógyítására használtak – így gyógyított a meg Izaljás Hiszkiját (2Kir 20,7)
• Egyes egyházatyáknál Mária szüzességét jelképezem.

3. A zsidóság legfőbb törvényhozó testületeként működtem
• Tagjaim, a főpapok, a vének és az írástudók közül kerültek ki.
• Jézus halálra ítélésének idején Kaifáson kívül 70 tagot számláltam.

4. Zsidók csak kis számban éltek városomban, még zsinagógájuk sem volt, egy imádkozóhelyük volt a folyóparton 
• Örömmel tölt el, hogy az itt eni keresztény közösség különösen közel áll Pál apostol szívéhez.
• Az Újszövetség leghálatelibb levele az, amelyiket Pál városom keresztényeihez címezett .

5. A tizenkett ő közé tartozom
• Az utolsó vacsorán kértem Jézust, mutassa meg az Atyát.
• Domitianus császár idejében fejjel lefele keresztre feszített ek.

6. Gazdag kolosszi keresztényként éltem 
• Szökött  rabszolgámat, Onézimoszt Pál visszaküldte hozzám.
• Nevemet viseli az Újszövetség legrövidebb – mindössze 25 verset tartalmazó – levele

7. A IV. sz. elején malomkővel a nyakamba az Enns vizébe dobtak 
• Római tisztként szolgáltam a mai Ausztria területén.
• Nevemet árvízkor és tűzvészkor hívják segítségül.

8. Híressé tett , hogy földemen jelent meg három pásztorgyereknek a Szűzanya
• Évente több, mint 4 millió ember zarándokol ide.
• A Szűzanya jelenéseiben három dolgot kért, az egyik a rózsafüzér napi imádkozása a bűnösök meg-téréséért.

Forrás: W. Vámos Lídia: Hitt an rejtvények
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kezdődik a keresztút a Kálvárián. 

Március 6-án, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
mise.

Március 8-án, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián.

Március 13-án, szerdán a kertvárosi 
templomban a szokásos 13-i fatimai 
szentmise és szentségimádás 17 

órakor kezdődik. 

Március 15-én, pénteken 9 órakor a 
plébániatemplomban szentmisével 
kezdődik a városi ünnepség. 

Március 19-én, kedden szentség-
imádás lesz a plébániatemplomban.

Március 20-án, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
mise.

Március 22-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián.

Március 23-án, szombaton Körmen-
den rendezik meg az Egyházmegyei 
Ifj úsági Lelkinapot. 

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

Január 13-án, vasárnap a kertvárosi 
templomban a szokásos 13-i fatimai 
szentmise és szentségimádás 17 

órakor kezdődik. 

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

Január 23-án, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
mise.

Január 27-én, vasárnap szentség-
imádás lesz a sűágodi iskolakápolná-
ban.

Január 29-én, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 17 órakor kezdődik. 

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

Február 2-án, szombaton Kőszegen 
16 órakor kezdődik a Megszentelt 
élet világnapja találkozó.

Február 6-án, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
mise.

Február 7-én, vasárnap szentség-
imádás lesz a zalabesenyői templom-
ban.

Február 13-án, szerdán a kertvárosi 
templomban a szokásos 13-i fatimai 
szentmise és szentségimádás 17 

órakor kezdődik. 

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

Február 20-án, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
mise.

Február 22-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 

Február 26-án, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 17 órakor kezdődik. 

Március 1-jén, pénteken 15 órakor 

Az egyházközségi hozzájárulás 
mértéke

Havi nettó 
kereset

Fizetendő egyház-
községi hozzájárulás
Havonta Évente

50.000.- 250.- 3.000.-
55.000.- 275.- 3.300.-
60.000.- 300.- 3.600.-
65.000.- 325.- 3.900.-
70.000.- 350.- 4.200.-
75.000.- 375.- 4.500.-
80.000.- 400.- 4.800.-
85.000.- 425.- 5.100.-
90.000.- 450.- 5.400.-
95.000.- 475.- 5.700.-
100.000.- 500.- 6.000.-
105.000.- 525.- 6.300.-
110.000.- 550.- 6.600.-
115.000.- 575.- 6.900.-
120.000.- 600.- 7.200.-
125.000.- 625.- 7.500.-
130.000.- 650.- 7.800.-
135.000.- 675.- 8.100.-
140.000.- 700.- 8.400.-
145.000.- 725.- 8.700.-
150.000.- 750.- 9.000.-
155.000.- 775.- 9.300.-
160.000.- 800.- 9.600.-
165.000.- 825.- 9.900.-
170.000.- 850.- 10.200.-
175.000.- 875.- 10.500.-
180.000.- 900.- 10.800.-
185.000.- 925.- 11.100.-
190.000.- 950.- 11.400.-
195.000.- 975.- 11.700.-
200.000.- 1000.- 12.000.-
205.000.- 1025.- 12.300.-
210.000.- 1050.- 12.600.-
215.000.- 1075.- 12.900.-
220.000.- 1100.- 13.200.-
225.000.- 1125.- 13.500.-

Az egyházközségi hozzájárulás 
mér téke a Magyar Katolikus Püs-
pöki Kar rendelkezése szerint a net-
tó kereset 0,5 %-a. Ez található meg 
a következő táblázatban.

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma március 24-én jelenik meg.

Nagyböjti lelkigyakorlat

Április 1-jén, 2-án és 3-án, virágva-
sárnap, nagyhétfőn és nagykedden a 
Mária Magdolna templomban az este 
7 órakor kezdődő szentmise keretében 
Korzenszky Richárd,  vezetésével tart-
juk meg nagyböjti lelkigyakorlatunkat.


