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Urunk mennybemeneteleUrunk mennybemenetele
Szt. Lukács evangélista az Apostolok Cselekedeteiben beszámol a mai ün-

nep eredeti eseményeiről. A galileai származású tanítványok látt ák, amint Jézus 
– miután elbúcsúzott  tőlük – az égbe emelkedett . 

Hitt ani ismereteinkből tudjuk, hogy Jézust, az Isten Fiát, maga az Atya küld-
te, hogy a bűnös világot megváltsa; a váltságdíj pedig Jézus élete volt, amelyet 
a kereszten áldozott  fel értünk. Miután Jézus véghezvitt e a megváltást, vagyis: 
szenvedett , meghalt, eltemett ék, majd pedig feltámadt a halálból – teljesített e az 
Atya akaratát, visszatért a Mennyei Atyához; ennek a visszatérésnek az esemé-
nyét ünnepeljük meg minden esztendőben húsvét után 40 nappal, mennybe-
menetelkor.

A mennybemenetel történelmi eseményének következménye, hogy látható 
módon nincs között ünk Jézus, de valóságosan, a kenyér és a bor színe alatt  kö-
zött ünk maradt.

Szt. Máté evangéliumnak az elején ezt olvassuk: „Velünk az Isten.” (Mt 
1,23); és az evangélium végén Jézus ezt mondja: „Én veletek vagyok mindennap 
a világ végéig!” (Mt 28,20) Ezek a szavak mutatják, hogy Jézus nem hagyta el 
Egyházát, hanem továbbra is velünk van, és az imádságban, az Egyház közössé-
gében, de legfőképp a szentségek által megerősít minket.

Jézus ígéretével vigasztalja az apostolokat és a tanítványokat: Megígéri a 
Szentlelket, a Vigasztalót: „Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benne-
teket, és ti tanúim lesztek.” 

Mi is azt a feladatot kapjuk a keresztségben és a bérmálásban, mint az apos-
tolok az első pünkösd napján: „…menjetek, tegyetek tanítványommá minden 
nemzetet, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam 
nektek!” (Mt 28,20) 

Az Egyház küldetése Krisztustól, az Isten Fiától származik. Ez jelenti az 
Egyház szuverenitásának (autonómiájának) alapját: az Egyház léte nem függ 
az ember akaratától, mert Krisztus hozta létre, és élteti mint saját testét. Erről 
az Egyházról az Apostoli Hitvallásban négy tulajdonságot említünk: egy, szent, 
katolikus, apostoli. → Ezen tulajdonságai miatt  tudja hűségesen teljesíteni Krisz-
tustól származó küldetését.

XVI. Benedek pápa írta: „Krisztus lehozta a földre Isten feltétlen ember-
szeretetét, s felvitt e a mennybe az istenszerető embert.” Krisztus a legtöbbet, 
a legnagyobbat adta nekünk: önmagát. Nekünk is a legtöbbet, a legnagyobbat 
kell adnunk cserébe: önmagunkat, amikor állapotbeli kötelességünknek eleget 
teszünk, akkor ajándékozzuk magunkat Krisztusnak, hogy szeretetünket Isten 
elé helyezze, mint a legtisztább áldozatot és felajánlást részünkről.
„Urunk, Jézus Krisztus! Fölnézünk az ég felé, hisz apostolaid szeme látt ára 
arra indultál el. Hisszük és valljuk, hogy velünk maradtál az Oltáriszent-
ségben, a kenyér és a bor színe alatt . Add kegyelmedet, hogy második eljö-
veteledet várva, hitünk ne csorbuljon, reménységünk ne veszítsen lángjából, 
hanem egyre buzgóbban kövessünk Téged, Megváltó Istenünket! Aki élsz és 
uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.”

Marics István Győr-belvárosi plébános
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A bűnbánat szentségéről

Az egyik napon egy rablógyilkos döngett e az egyik kolostor kapuját. A kapus fráter megkérdezte tőle, mi olyan 
sietős?
Azt akarom, mondta a gonosztevő, hogy Isten bocsássa meg a bűneimet.
Miért vagy olyan biztos benne, kérdezte a fráter, hogy Isten meg is bocsát neked ?
Biztos vagyok abban, hogy Isten megbocsát, felelte a gonosztevő, mert az az Ő mestersége.

Ez a faragatlan durva lelkű ember megsejtett e a gyónás lényegét. Tudta azt, hogy a gyónásban nem annyira az a lényeg, 
hogy elmondjuk bűneinket, hiszen az ő bűneit az egész környék tudta, hanem az, hogy Isten megbocsásson.

II. János Pál pápa, húsvét 2. vasár-
napját az Isteni Irgalmasság vasár-
napjának nevezte el.

Sok hívő embernek okoz prob-
lémát, hogy Isten eltűri ezt a bűnös 
világot. A világ még áll, mert Isten ir-
galmas. A világ még áll, mert vannak 
megtérő emberek… Komoly megté-
rések ma is vannak.

A megbocsátás az Isten feladata. 
Csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket, 
csak hogy Isten ezt a hatalmat embe-
rek kezébe tett e le. Ha tetszik, ha nem, 
a bűnbocsátás rendes feltétele a gyó-
náshoz van kötve.

A feltámadt Üdvözítő első nagy 
ajándéka, sőt parancsa, a bűnbocsátás 
hatalmának az átadása az apostolok 
részére. Amikor megjelenik a 11 apos-
tolnak: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek 
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot 
nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az 
nem nyer bocsánatot.”

Manapság gyakran hallunk a gyó-
nás kríziséről. Valóban baj van a gyó-
nás körül. Baj van azok életében, akik 
nem gyónnak, és azok életében is, akik 
gyónnak.

Az újabb statisztikák szerint a 
templomba járók 15, esetleg 25 szá-
zaléka tartja fontosnak a gyónást. A 
többi istenhívő katolikus kételkedik 
a gyónás szükségességében, és sokon 
közülük csak pszichológiai szempont-
ból látnak benne valami értelmet.
Mindez kitűnik abból, hogy ítélik 
meg az emberek, mi a felfogásuk a 
gyónásról.
• Egyesek azt mondják, hogy a gyó-

nás egy elég olcsó dolog ahhoz, 
hogy az ember elnyerje bűnei bo-
csánatát.

• Mások azt mondják, hogy a legtöbb 
esetben az ember képtelen teljes 
egészében szembenézni bűneivel, 
csak általános dolgokat mond, ami 
veszélyezteti a gyónás érvényessé-
gét.

• Mások azt mondják, hogy felesleges 
gyónni, mert újra vétkezünk. Ezzel a 
kérdéssel nem érdemes foglalkozni, 
mégis később visszatérünk rá, mert 
sokan igazolásnak tartják a gyónás 
elmulasztása érdekében. 

Másik fontos kérdés: hogyan végzik 
az emberek a gyónást?
• Sokan jönnek gyónni kellő felké-

szülés nélkül, nem használják a lelki 
tükröt és nem szentelnek kellő időt 
a lelkiismeret-vizsgálatra.

• Sok esetben a hagyományos gyón-
tatószék az, ami akadályozza a gyó-
nót abban, hogy nyugodtan végezze 
a gyónását. A feszélyezett , szűk hely, 
a sorban állás aff éle telefonfülkére 
emlékezteti az embert: sietni kell, 
mert másoknak kell átadni a helyet.

• Sokak gyónása nélkülözi a lelki 
igényt, és csak megszokott  alka-
lommal, húsvétkor és karácsonykor 
gyónnak, mert szokást előírást lát-
nak benne. Ilyen esetekben a gyó-
nás lélektelen.

Mindezek után nézzük meg, hogy mik 
a gyónást érintő krízis okai.
• A gyónás elhanyagolásának a leg-

főbb oka a hit hiánya. Ez a baj a mai 
ember felületes vagy hiányos hitis-
meretéből ered.

• Mások a vallásban aff éle mágiát 
látnak: teszek valamit, hogy kapjak 
valamit, érdekem az, hogy valamit 
elérjek és a gyónásban aff éle auto-
matát látnak: bedobom a pénzt és 

jön az áru… sok ember zavart lel-
kivilágát a ceremóniák nyugtatják 
meg.

• Sokan akkora rendezetlen életet lát-
nak maguk mögött , hogy azt mond-
ják: nem tudom, hol kezdjem?

• Mások elhanyagolják a gyónást, az-
tán még nehezebben szánják rá ma-
gukat, vagy lemondanak róla.

• A legnagyobb ellensége a gyónás-
nak a bűn fogalmának a hiánya. A 
mai ember legnagyobb bűne az, 
hogy azt gondolja, hogy nincs bűne.

A legfőbb feladatunk: újraértékelni 
a gyónást.
• Meg kell szabadulni az előítéletek-

től, a vallási tudatlanságtól.
• Aki azt mondja: katolikus vagyok, 

de nem gyónok, az már rég nem ka-
tolikus, esetleg szimpatizáns, meg-
keresztelt katolikus.

• Aki azt mondja: nem gyónok, mert 
nincsenek bűneim, csak a bűnösök 
mennek gyónni…ezek gondolja-
nak a börtönben lévőkre, akiknek 
a legnagyobb százaléka azt állítja, 
hogy ártatlan. Hogy ha meg akar-
juk tudni, bűnösök vagyunk-e vagy 
sem, hallgassuk meg a lelkiismeret 
szavát, a környezetünket, nézzük át 
a parancsokat.

• Mások azzal mentegetik magukat, 
hogy felesleges gyónni, ha újra vét-
kezünk. Ha ez így van, akkor enni is 
felesleges, mert újra megéhezünk. 
Nem azok a bűnösök, akik a gyón-
tatószék előtt  állnak sorban, hanem 
azok, akik sohasem gyónnak. Nem 
az a cipő mocskos, amelyet napon-
ta fényesítünk, hanem az, amelyiket 
sohasem pucolnak meg.

(folytatás a 3. oldalon )
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Egy kolostor szolgáját arra kérte 
a házfőnök, hogy hozzon a konyhá-
ra vizet egy vederben. Mivel a veder 
nemcsak mocskos volt, hanem lyu-
kas is, a dolog feleslegesnek látszott , 
és a szolga így tiltakozott : feleslege-
sen dolgozom, mert így képtelen va-
gyok vizet hozni a konyhára, hiszen 

a víz útközben kifolyik a vederből. 
Ekkor a házfőnök így szólt: Nem 
dolgozol hiába, mert nézd meg a 
vedret. A veder megtisztult.

A gyónás mindenek felett  egy Jézus 
által alapított  szentség, mely olyan vi-
lágosan van a szentírásban, akár a ke-
resztség szentsége. Még a nagy refor-
mátor, Luther is félt hozzányúlni.

Befejezésül hallgassuk meg II. Já-

nos Pál pápa intelmeit.
Felkérem a papokat, hogy szerte a 

világon szorgalmazzák e szentség fon-
tosságát, és minden igyekezetüket vessék 
latba annak érdekében, hogy a katolikus 
hívek újra felfedezzék azt az életadó 
szentséget, amelyen keresztül az ember 
Jézus Krisztusban kibékülhet Istennel!

(Reconciliation et paenitentia)
Tóth János káplán

Megkezdődött  a jelentkezés a HungaRióra

Már lehet jelentkezni a HungaRio nemzeti ifj úsági találkozóra, amelyet július 24. 
és 28. között  tartanak Pécsett . A rendezvény a Rio de Janeiró-i ifj úsági világtalál-
kozóval párhuzamosan zajlik, minden nap élő összekött etéssel az ott  lévő magyar 
fi atalokkal.
A pécsi találkozóra jelentkezni lehet július 15-ig a 16 és 35 év között i fi ataloknak 
a www.hungario2013.hu honlapon. A honlap részletes tájékoztatást nyújt a prog-
ramról, a jelentkezés feltételeiről és egyéb gyakorlati tudnivalókról. 
A találkozó alatt  minden nap színes programok közül válogathatnak majd a fi ata-
lok, valamint bekapcsolódhatnak a Rio de Janeiró-i eseményekbe is élő közvetí-
téseken keresztül, az ott  készült összefoglalók megtekintésével. 
A szervezők önkéntesek jelentkezését is várják, akik a találkozó szervezésében és 
lebonyolításában segédkeznek majd. 

Forrás: www.hungario2013.hu

Az idei év sem múlt el a Lelkipászto-
ri Napok nélkül. Február 28. és 31 kö-
zött  plébániánkat Nusi nénivel együtt  
képviseltük Egerben ezen az országos 
találkozón. A Lelkipásztori Napok 
mondhatók egy lelkigyakorlatnak, egy 
teológiai továbbképzésnek, egy olyan 
alkalomnak, ahol a magyar katolikus 
egyház színe-java találkozik, együtt  
gondolkodik és a többi testvér tapasz-
talatából és tanúságtételeiből, valamint 
az együtt lét öröméből megerősödik és 
így tér vissza saját plébániája életébe. 
Az egész országból, sőt a határon túlról 
is több mint kétszáz pap, lelkipásztori 
munkatárs, hitoktató, plébániai dolgo-
zó gyűlt össze. A Szombathelyi Egy-
házmegyéből is népes csapat érkezett  
Egerbe Szombathelyről, Körmendről, 
Kámonból és kett őnk által Zalaeger-
szegről.

Hétfő délután dr. Ternyák Csaba 
egri érsek atya által bemutatott  szent-

misével nyitott uk meg a Lelkipásztori 
Napokat. Minden nap volt szentmise, 
voltak előadások, kiscsoportos ösz-
szejövetelek, közös szentségimádás és 
zsolozsma, gyakorlati fakultációk és 
egy kis szabadidő is a város fölfedezé-
sére. Az előadások témája három nap 
szerint alakult: az Atya napja, a Fiú 
napja és a Szentlélek napja. A három 
isteni személyről kaptunk tanításokat 
és főképpen a hit évében arról, hogy a 
Szentháromságos egy Isten igazságát 
hogy tudjuk testvéreink elé tárni. Az 
evangelizáció új formái, a hitünk meg-
élésének és továbbadásának módjai ke-
rültek előtérbe.

A Szombathelyi Egyházmegyéből 
érkező testvérekkel rendhagyó módon 
minden este összeültünk egy kis talál-
kozóra, kötetlen beszélgetésre, amelyek 
nagyon jó hangulatban zajlott ak. Job-
ban megismerhett ük egymást és hall-
hatt uk egymás örömeit, nehézségeit. 

Az utolsó este a mindenki által hozott  
helyi étkekből, italokból, fi nomságok-
ból egy nagyszabású közös vacsorát 
készített ek nekünk a szervezők. Ezután 
gyűltünk össze a szombathelyi egyház-
megyés testvérekkel. Ezen az estén vol-
tak vendégeink is, Tamás atya és Zsolt 
atya a Kalocsai Egyházmegyéből, akik-
kel együtt  tanultam a szemináriumban. 
Nusi néni előhúzta tarisznyájából a sok 
éve összegyűjtött  aranyköpéseket, ame-
lyeket hitt anosai produkáltak, ezeken is 
nagyokat derültünk.

Jó volt látni, hogy a magyar ka-
tolikus egyház él, van benne erő és 
akar hűséges lenni alapítójához, Jézus 
Krisztushoz. Higgyünk a gondviselő és 
végtelenül irgalmas Atyában, a Fiúval 
együtt  éljünk és haljunk meg testvé-
reinkért és hagyjuk, hogy a Szentlélek 
vezesse életünket, egyházközségünket.

Óra Krisztián

Lelkipásztori Napok Egerben

( folytatás a 2. oldalról)
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Krisztus 266. helytartója – az eddi-
gi Buenos Aires-i érsek 76 éves. Nevét 
Jean-Louis Tauran protodiakónus bí-
boros jelentett e be a Szent Péter-ba-
zilika középső loggiájáról. Az új pápa 
a Ferenc nevet választott a: az első al-
kalom ez az egyház kétezer éves törté-
netében, csakúgy, mint az, hogy az új 
pápa a Jézus Társaság tagja.

Jorge Mario Bergoglio 1936. de-
cember 17-én született  Buenos Aires-
ben, olasz bevándorló munkáscsalád-
ban. Ötgyermekes családban nőtt  fel, 
édesapja Olaszországból vándorolt ki 
Argentínába, és a vasútnál dolgozott . 
Vegyészipari középiskolát végzett , 

majd a papi hivatást választott a. A sze-
minárium elvégzése után, 1958-ban 
belépett  a jezsuita rendbe. Chilében 
végezte humán tanulmányait, majd 
1963-ban visszatért Buenos Aires-be, 
ahol fi lozófi ából szerzett  diplomát a 
San José egyetemen. 1964 és 65 kö-
zött  irodalmat és pszichológiát tanított  
Santa Fe a Szeplőtelen Szűzanya inté-
zetben, majd Buenos Aires-ben. 1969-
ben szentelték pappá.

1973. július 31-én megválasztott ák 
Argentína jezsuita provinciálisának. 
Ezt a tisztségét hat éven át töltött e be. 
1980-tól annak a szemináriumnak a 
rektora volt, amelyben végzett . 1986-
ban Németországban fejezte be dokto-
ri tézisét.

1997-ben Buenos Aires koadjutor 
érsekévé nevezték ki, majd 1998-ban, 
Antonio Quarracino bíboros halála-
kor, az argentin főváros érseke lett . 
2001-ben kreálta bíborossá II. János 
Pál pápa. Három vatikáni kongregá-
ciónak is tagja, 2005 óta az Argentin 
Püspöki Konferencia elnöke.

Bergoglio teológiai gondolkodá-

sában inkább mértékletes, kész a pár-
beszédre. Küzd a társadalmi igazság-
talanságok ellen, határozott an kiáll a 
szegények mellett . Aszketikus hozzáál-
lással viszonyul a világhoz: tömegköz-
lekedéssel jár, nem költözött  be a főpa-
pi rezidenciába, s állítólag még ételeit 
is maga készíti. Sokoldalú: jó szakács, 
szereti az operát, a görög műveltség 
barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij 
a kedvenc írója.

Több lelkiségi könyv szerzője. A 
2001-es rendes püspöki szinódus 
főrelátora volt, majd 2005 és 2011 kö-
zött  az Argentin Püspöki Konferencia 
elnöki tisztségét töltött e be.

Jól úszik, erős, holott  gyerekkora 
óta tüdőproblémái vannak. A kevés 
szavú ember megszólalásainak súlya 
van a 40 milliós Argentínában, ahol a 
lakosság 90 százaléka katolikus. Kará-
csony és húsvét idején Bergoglio felke-
resett  beteg gyerekeket ápoló kórháza-
kat, fogházakat, megmossa a betegek 
és foglyok lábát. A közszereplés nem 
az ő műfaja.

Forrás: Magyar Kurír

Ez egy levelező listáról érkezett , de akár én is írhatt am volna...
Tetszik a természetessége:
első szavai „testvéreim és nővéreim, jó es-
tét!", a végén azt mondta: „pihenjétek 
ki magatokat”!

a humora:
„Tudjátok, a konklávé kötelessége volt, 
hogy új püspököt adjon Rómának. Úgy 
tűnik, hogy bíboros testvéreim a világ 
végérre mentek érte. Köszönöm a fogad-
tatást”. 

a spiritualitása:
„Most szeretnék áldást osztani, de egy 
szívességre kérlek benneteket. Mielőtt  a 
püspök megáldaná a népet, én arra kér-
lek benneteket, imádkozzatok Istenhez, 
hogy áldja meg a püspökötöket” és meg-

hajol az emberek előtt , és néma csönd-
ben imádkozik az előbb még ujjongó 
tömeg!

egyszerűsége:
megfi gyeltem, hogy az az egyszerű 
ezüst mellkereszt volt rajta, amit püs-
pökszentelése óta viselt. Pedig bizo-
nyára előkészített ek neki pár briliáns 
köves mellkeresztet is...

Ferenc pápa 3 Szent Ferenchez is kö-
tődik: 
1. Mint olasz származású, Assisi Szent 

Ferenchez 
2. mint jezsuita Xavéri Szent Ferenc-

hez és 
(folytatás a 5. oldalon )

Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa
Krisztus 266. helytartója – az eddigi Buenos Aires-i érsek 76 éves. Az első 
latin-amerikai és az első jezsuita pápa. Tömegközlekedéssel jár, főpapi re-
zidencia helyett  apartmanban lakik, síkra száll a szegényekért. Jorge Mario 
Bergoglio párbeszédre kész személyiség.
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3. mint argentin Solanói Szent Ferenc-
hez. 

Ugyanis Argentínának két védőszentje 
van, 
1. Lujani szűz Mária (Lujan Argentína 

nemzeti Mária kegyhelye) 
2. Solanói Szent Ferenc ferences misz-

szionárius. 
Mivel Solanói Szent Ferenc Limá-
ban halt meg (Peru), és sokfelé 
misszionált, négy országnak is védő-
szentje Dél-Amerikában: Argentína, 
Uruguay, Chile és Peru. 
Solanói Szent Ferenc, ferences misszi-
onárius (Montilla, 1549. március 10. 
+Lima, 1610. július 14.)

És egy friss – de valós – adoma az új 
szentatyáról:
Timothy Dolan amerikai bíboros el-
mesélte, hogy az új Szentatya nem a 
pápai limuzinnal ment vissza a szál-
lásra, hanem a bíborosokkal utazott , 
akiket buszokkal szállított ak. Dolan 

kardinális: „És ahogy az utolsó busz 
megérkezett , találjátok ki, ki szállt ki be-
lőle? Ferenc pápa! Szerintem azt mondta 
a sofőrnek, hogy ő inkább a fi úkkal (!) 
utazik.” Szintén az amerikai bíboros 
mesélte, hogy a vacsora alatt  a Szent-
atya pohárköszöntőt mondott , majd 
így szólt humorosan: „Isten bocsássa 
meg nektek!” Hatalmas tapsvihar tört 
ki. 

Több mint 50 éve fél tüdővel él, miu-
tán ifj úkorában egy gyulladásnyomán 
tüdeje másik felét eltávolított ák. A fi -
lozófi ai doktorátus megszerzése után 
irodalmat, pszichológiát és fi lozófi át 
tanított , 1969-ben szentelték pappá. A 
kiváló vezetési képességekkel megál-
dott  Bergoglio 1973-tól hat évig a rend 
tartományfőnöke. Amikor Boldog II. 
János Pál 2001. február 21-én kinevez-
te bíborossá, Bergoglio több száz ar-
gentint győzött  meg arról, hogy ne re-
püljön Rómába ünnepelni őt, hanem 
az utazásra szánt pénzt adja inkább a 
szegényeknek.

I. Ferenc pápa 5 gyermekes családban 
nőtt  fel, édesapja Olaszországból ván-
dorolt ki Argentínába, és a vasútnál 
dolgozott . Olvasom, hogy Argentíná-
ban a lakosság 90%-a katolikus és Bu-
enos Aires lakosságának legalább fele 
olasz bevándorló. Tehát CSODÁLA-
TOS olasz-argentín pápánk van:

/Rózsa/

( folytatás a 4. oldalról)

Program:

1.  nap: Reggel 0350 órakor találkozás a Mária Magdol-
na Templom parkolóban, majd a Kertvárosi templomnál 
415 órakor szentmise. Utána  utazás technikai szünetek-
kel Međugorjébe. Útközben rövid megállás a Makarska 
mellett i Lourdesi barlangnál. 18 óra körül megérkezés 
Međjugorjébe. A szállás elfoglalása. 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 Međjugorjében: Keresztút 
a Krizevacon, a Jelenési hegyen (Podrbo) rózsafüzér imád-
ság, betegek keresztútja, találkozás a látnokokkal, ferences 
atyával, Cenaccoloban a kábítószer függőségből szabaduló 
fi atalok tanúságtétele. Minden este Rózsafüzér imádság, 
magyar és nemzetközi szentmise, csütörtök este Szentség-

imádás, gyónási lehetőség. Igény szerint fakultatív fél napos 
kirándulás Mostarba.

5. nap: Reggeli után utazás Tihaljinába. Lehetőség szerint 
itt  szentmise,  majd   továbbutazás  Omisba. Itt  kb. 3 órás 
szabadprogram, fürdési és hajókázási lehetőség. Érkezés 
Zalaegerszegre a 6. nap hajnalban.

FONTOS INFORMÁCIÓ!
Boszniába érvényes, kártyás személyi igazolvánnyal is lehet 
utazni. Međjugorjében lehetőség van a nemzetközi szent-
misék magyar nyelvű fordítására, ehhez szükséges egy fej-
hallgatós kisrádió, vagy mobiltelefon. Ennek a tolmácsolás-
nak és a kinti partner költségének fedezésére szolgál a 10 
Euro, mely összeget ott  kell majd fi zetni. 
Jelentkezés és információ: Tausz Rózsa 30/214  6008 
trozsa@tolna.net  és a Mária Magdolna Plébánián.

ZARÁNDOKLAT MEĐJUGORJÉBE

Időpont: 2013. szeptember 24-28.
Utazás: Autóbusszal
Elhelyezés: Panzióban 2-3-4 ágyas
Ellátás: Félpanzió
Részvételi díj: 57.600 Ft + 2 500 Ft biztosítás
Előleg: 25 000 Ft/fő
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Hit az Újszövetségben
Az újszövetség első lapjain már talál-

kozunk a hit igazi példaképével, Má-
riával. Gábriel közvetíti Isten üzenetét: 
Mária gyermeket fog szülni, a Magassá-
gos Fiát. Mária annak ellenére elfogadja 
Isten üzenetét, hogy nem érti, hisz fér-
fi t nem ismer, de tudja, Istennél semmi 
sem lehetetlen (Lk 1,26-38).

Az egész újszövetség központi kérdé-
se: az emberek tudnak-e hinni Jézusban, 
az Isten Fiában. Tudnak-e hinni tanítá-
sában, csodáiban, küldetésében, szemé-
lyében.

Az apostolok az elsők, akik hisznek 
benne, már meghívásuk során tapasztal-
juk ezt. Jézus újra és újra próbára teszi hi-
tüket, például amikor az eredménytelen 
halászás után a hálók kivetését kéri tőlük. 
Péter válasza mutatja meg az igazságot: a 
napi tapasztalatuk, és sokéves rutinjuk 
azt sugallja, hogy felesleges kivetni a há-
lójukat, mégis: „Mester egész éjszaka fá-
radoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te 
szavadra kivetem a hálót.” (Lk 5,5) A hit 
eredménye a csodálatos halfogás lett .

Híre megy Galileában, hogy Jézus 
meggyógyítja a hozzá forduló embere-
ket. Bíznak, hisznek Jézus gyógyító ere-
jében, ezért fordul hozzá a leprás, a vér-
folyásos asszony, a két vak, a kafarnaumi 
százados és még sokan, akiket nem is 
említ a Szentírás. A gyógyítások során 
Jézus mindig kiemeli, a hozzáfordulók 
bizalma, hite gyógyított a meg őket. (Pl. 
hited megmentett , hited meggyógyí-
tott ). Az egyik béna meggyógyításánál a 
nagy tömeg miatt  nem tudtak bemenni 
a beteggel a házba Jézushoz, ezért a tetőt 
bontott ák meg. Sokszor ilyen tetőt-bon-
tó hit kell ahhoz, hogy legyőzzük az aka-
dályokat, amik elválasztanak Jézustól. 

Jézus, amikor Szamárián halad ke-
resztül, Jákob kútjánál szóba elegyedik 
egy asszonnyal. Az éltető víz kapcsán az 
örök életet adó vízről, forrásról beszél, 
melytől nem szomjazik meg többé az 
ember. A beszélgetés mély nyomot hagy 
az asszonyban, aki a városból Jézushoz 
hívja az embereket, akik odasereglett ek 
Jézushoz ( Jn 4,5-42). Jézus tanítása, 
személye hitet fakaszt az emberekben. 
„Abból a városból sokan hitt ek benne a 

szamariaiak közül” ( Jn 4,39).
Amikor az élet kenyeréről, az Égi 

kenyérről beszél, a pusztai vándorlás so-
rán kapott  mannát hasonlítja össze azzal 
a kenyérrel, melyet Ő ad. Mindkett őt az 
Isten adja az embernek. A manna a fi -
zikai haláltól mentett e meg a választott  
népet, Jézus teste az örök haláltól ment 
meg. A mennyből alászállott  kenyér el-
fogadásához elengedhetetlenül fontos 
a hit. „Én vagyok az élet kenyere – felelte 
Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, 
s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” 
( Jn 6,34). „Mert Atyámnak az az akara-
ta, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz 
benne, örökké éljen, s föltámasszam az 
utolsó napon.” ( Jn 6,40).

Jézus a gondviselésről szóló példabe-
szédében az ember kicsinyhitűségéről 
beszél. Figyelmeztet: a Mennyei Atyá-
nak gondja van a rét liliomaira, mennyi-
re inkább gondja van ránk, emberekre 
(Lk 12,22-32). 

Az evangéliumok szerzői szerint 
nemcsak az apostolok, a tanítványok, 
a csodákat látó és átélő emberek hitt ek 
Jézusban, hanem még a főtanács tagjai 
közül is sokan, de félelmükben ezt nem 
merték bevallani, nehogy kizárják őket a 
zsinagógából ( Jn 12,42).

A hit tökéletesedéséhez és megszi-
lárdulásához azonban időre és tapaszta-
latra van szükség. Még a tanítványok is 
elbizonytalanodnak a viharos tengeren 
és szemrehányóan ébresztik fel Meste-
rüket, aki lecsendesíti a vihart, majd 
megkérdezi: „Miért féltek ennyire? Még 
mindig nincs bennetek hit?” (Mk 4,20).

A hitnek ez a gyengesége mutatkozik 
meg akkor is, amikor Jézust a Getsemáni 
kertben elfogják, majd a főpapokhoz és 
Pilátushoz viszik. A tanítványok többsé-
gében nagyobb a félelem, mint a Jézus-
ba vetett  hit, annak ellenére, hogy látt ák 
csodáinak sokaságát, hallott ák tanítását 
és tudták – mert Jézus megjövendölte – 
a rá váró szenvedéseket. Péter esete még 
különlegesebb, hisz Jézus fi gyelmezteti, 
hogy háromszor is megtagadja őt, mie-
lőtt  a kakas hajnalban megszólal. Mégis 
megtörténik a háromszori tagadás (Lk 
22,54-62).

Húsvét után is megmarad ez a bi-
zonytalanság: a feltámadás hírét hozó 
Mária Magdolnának sem hisznek (Mk 
16,11). Meg is rója ezért őket Jézus: 
„Amikor meghallott ák hogy él, és hogy 
Mária Magdolna látt a, nem hitt ék el” (Mk 
4,14).

Saját szemüknek, tapintásuknak 
sem hitt ek, amikor a feltámadt Jézus 
meglátogatja őket, megmutatja kezén-
lábán a sebeit és előtt ük eszik. „De örö-
mükben még mindig nem mertek hinni és 
csodálkoztak” (Lk 24,41). Tamás apostol 
története arról győz meg, hogy lehetsé-
ges és igen értékes a látás-tapasztalás 
nélküli hit. Jézus mondja Tamásnak, s 
közben a második mondatban már ró-
lunk beszél: „Hitt él, mert látt ál. Boldo-
gok, akik nem látnak, mégis hisznek.” ( Jn 
20,29).

Ez a húsvét utáni gyenge, bizonyta-
lan, ingoványos talajra épülő hit pün-
kösdkor, a Szentlélek kiáradásakor 
szilárdul meg. Az ember szívében lakó 
Szentlélek erősíti meg hitüket, ami bá-
torrá, egy életre elkötelezett é, hűségessé, 
kitartóvá teszi őket – egészen a vértanú-
ság vállalásáig.

Az apostolok, tanítványok igehirde-
tése és példás élete sok zsidó és nem zsi-
dó (pogány) embert fordított  a keresz-
ténység felé. Akikben kialakult a Jézusba 
vetett  bizalom, hit, azok csatlakoztak az 
új közösséghez és Isten megtisztított a 
szívüket a hit által. S mert hitt ek, meg-
kapták ugyanazt a Lelket, amit a többi 
hívő, megkeresztelkedtek, az Egyház 
tagjaivá váltak.
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A hit és a hitetlenség következményei

Szent János apostol a negyedik 
evangéliumban – még a szinoptikus 
evangéliumok íróinál is jobban – ki-
emeli a hit fontosságát. Bemutatja a hit 
láthatatlan és látható következménye-
it.

Amikor a zsidók üldözni kezdték 
Jézust, mert szombaton is gyógyított  
– sőt azt merészelte mondani, hogy 
a szombat van az emberért és nem az 
ember a szombatért – kijelenti, hogy 
az Atya küldte, az Atya akaratát telje-
síti, az Atya hatalommal ruházta fel. A 
Mennyei Atyába vetett  hit életet ad: 
„Bizony, bizony mondom nektek: Aki 
hallja szavamat és hisz annak, aki kül-
dött , az örökké él; nem esik ítélet alá, ha-
nem már át is ment a halálból az életbe.” 
( Jn 5,24).

Jézus többször kijelenti, hogy ő 
és az, aki küldte, a Mennyei Atya egy. 
Ezért aki Krisztusban hisz, az az Atyá-
ban is hisz, részesedik az örök életben. 

Lázár feltámasztása előtt  Márta 
szemrehányást tesz Jézusnak: Uram, 
ha itt  lett él volna, nem halt volna meg 
a testvérem. Jézus megnyugtatja: Fel-
támad testvéred. De Márta félreérti 
Jézus szavait, ő az utolsó napra gondol, 
Jézus pedig a jelenre. Jézus kijelenti: 
„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki 
hisz bennem, mégha meghal is, élni fog. 
Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal 
meg örökre. Hiszed ezt?” ( Jn 11, 25-26) 
Minden ember számára döntő fontos-
ságú, hogy mit felel erre a kérdésre. 
Mi keresztények csatlakozunk Márta 
feleletéhez: „Igen, Uram, hiszem, hogy 
Te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a vi-
lágba jön.” ( Jn 11, 26-27). Lázár feltá-
masztásával Jézus azonnal bemutatja, 
igazolja, hogy mindaz igaz, amit mon-
dott .

Ugyanezt ismétli meg az élet ke-

nyeréről szóló beszédében: „Mert 
Atyámnak az az akarata, hogy minden-
ki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké 
éljen, s föltámasszam az utolsó napon.” 
( Jn 6,40). Majd Nikodémussal történt 
beszélgetéskor is ( Jn 3,16).

Az Atyában és a Fiúban való hit 
nem választható szét: „Aki hisz ben-
nem, nem bennem hisz, hanem abban, 
aki küldött , s aki lát, azt látja, aki kül-
dött .” ( Jn 12,44-45)

Jézus azért jött  a világba, hogy vilá-
gosságot hozzon az embereknek. ( Jn 
1,4-5 és 9) „Aki hisz ne maradjon sötét-
ségben” ( Jn 12,46).

A hit kérdése az ember számára te-
hát a világosság és a sötétség, az élet és 
a halál között i választás kérdése. Rá-
adásul az örök világosság és örök sötét-
ség, illetve az örök élet és az örök halál 
között i választásról van szó.

Az Istenbe vetett  hit annak elfoga-
dása, amit üzent nekünk a prófétákon, 
bölcseken, apostolokon és egyszülött  
fi án keresztül (Szentírás) és minden-
nek megvallása és tett ekben történő 
megnyilvánulása. Pál apostol a hitről 
és annak megvallásáról írja: „Ha te-
hát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és 
szívedben hiszed, hogy Isten feltámasz-
tott a a halálból, üdvözülsz. A szívbeli 
hit ugyanis megigazulásra, a szájjal 
való megvallás meg üdvösségre szolgál.” 
(Róm 10,9-10).

A tesszalonikiaknak írt első levelé-
ben olvashatjuk, hogy hatékonyabbá 
válik Isten szava abban, aki hitt el hall-
gatja (1Tessz 2,13). Ezt fi gyelembe 
véve olvassuk a Szentírást!

Jakab apostol levele fi gyelmeztet 
arra, hogy a hit nemcsak Isten létének, 
az Ő szavának elfogadása, hanem el-
köteleződés az Ő tanítása mellett , ami 
tett ekben is megjelenik. „Testvéreim, 

mit használ, ha valaki azt állítja, hogy 
van hite, belőle fakadó tett ei azonban 
nincsenek? Üdvözítheti-e hite? Ha vala-
melyik testvérnek nem volna ruhája, és 
nem volna meg a mindennapi tápláléka, 
és egyiketek így szólna: Menj békében, 
melegedj, és lakjál jól!, de nem adnátok 
meg neki, amire testének szüksége van, 
mit használna? Ugyanígy a hit is, ha 
tett ek nem származnak belőle, magában 
holt dolog”. ( Jak 2,14-17) Jakab apostol 
Ábrahám és Ráchab példáján mutatja 
be, hogy tett eik tett ék igazzá őket. A 
hit tett ek nélkül meddő. Azt a követ-
keztetést vonja le, hogy az embert a 
cselekedeteik teszik igazzá, nem a hit 
egymagában. Ahogy a lélek nélkül ha-
lott  a test, a hit is halott  tett ek nélkül. 
( Jak 2,20-26).

Saját magamban egy kett ősséget ér-
zek: Próbálom megérteni, elfogadni 
azokat a hitt ételeket, melyek Isten üze-
netéből kiolvashatók – mégha néha 
felfoghatatlanok is számomra. Igyek-
szem fi gyelni azokra a jelekre, melyek 
körülvesznek, melyeket meglátok és 
Isten felé vezetnek. Mégis sokszor ki-
csinyhitűnek érzem magam. Félek, 
mint az apostolok a viharban hányko-
lódó csónakban: Jézus fi gyel rám, vagy 
a párnán alszik? Türelmetlen vagyok, 
mert úgy érzem, ideje már, hogy köz-
beavatkozzon, mielőtt  még nagyobb 
lesz a baj. Gyönge bennem a látás-ta-
pasztalás nélküli hit, néha vágyom 
arra, hogy megérintsem, közelről meg-
tapasztaljam Jézus jelenlétét. Egyszer-
re van bennem a hit és a hitetlenség. 
Azt kiáltom az Isten felé, amit egy fi a 
számára gyógyítást váró apa mond 
Jézusnak: „Hiszek! Segíts hitetlensége-
men!” (Mk 9,24).

Folytatjuk.
Titi

Add, hogy kedves legyek előtt ed lelkem alázatával, 
testvéri szeretett el, tiszta egyszerűséggel, 
alázatos szeméremmel, szívem ártatlanságával, 
érzékeim őrzésével, életem szentségével, 
készséges szófogadással, édes türelemmel, 
lelki fegyelmezett séggel, önkéntes szegénységgel, 

szent szelídséggel, jó lelkiismerett el, érett  erkölcseimmel, 
vidám elmével, minden igazságban, 
szilárd hitt el, szent kitartással, 
erős reménnyel, teljes szeretett el, 
a te szeretetednek boldog bevégzésével. 

Nagy Szent Gertrúd
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Könyv jelent meg Mindszenty József bécsi éveiről

Mindszenty József bíboros-herceg-
prímás bécsi emigrációban töltött  éve-
iről szóló tanulmánykötetet mutatt ak 
be február 25-én a Bécsi Magyar Tör-
téneti Intézetben.

A kiadvány a Col le gi um Hun ga ri-

cum Bécs és a Collegium Pázmáne um 
bécsi magyar katolikus szeminárium 
2012 őszén megrendezett  Mind-
szenty-konferenciájának előadásait 
tartalmazza.

A tanulmányok tárgyalják a herceg-
prímás a bécsi magyar emigránsokkal 
való kapcsolatát, a Vatikán kommu-
nista országokkal kapcsolatos „keleti 
politikájáról” alkotott  felfogását és a 
bíboros titkosszolgálati megfi gyelé-
sét. Olvasható értekezés a kötetben a 
2004-ben elhunyt Franz König oszt-
rák bíboros és Mindszenty személyes 
kapcsolatáról, és arról, hogyan látt ák 
a kortársak és hogyan látja az utókor 
a bíboros-hercegprímás munkásságát.

Mindszenty József a magyar ha-
tóságok és a Vatikán megállapodása 

alapján hagyta el az országot 1971-
ben, miután tizenöt évet töltött  diplo-
máciai oltalom alatt  az Egyesült Álla-
mok budapesti nagykövetségén, ahova 
a szovjet csapatok 1956. novemberi 
bevonulásakor menekült. Először Ró-
mába, onnan Bécsbe távozott . 1975-
ben bekövetkezett  haláláig az osztrák 
fővárosban, a Pázmáneumban élt.

A könyvbemutatón Szabó Csaba, a 
történeti intézet igazgatója elmondta: 
a 2001-ben újjáalapított  kutatóintézet 
arra törekszik, hogy a két világháború 
között i évekhez hasonlóan ismét aktív 
publikációs tevékenységet tudjon foly-
tatni. A jelenlegi kiadvány egy 2009-
ben indított  sorozat negyedik kötete, 
és 2012 végén hagyta el a nyomdát.

Forrás: Magyar Kurír

A vallások évezredek óta hirdetik a 
megbocsátást, az elmúlt években pe-
dig az orvostudomány és a pszicholó-
gia tudományosan is igazolta, hogy aki 
megbocsát az őt ért sérelemért, és ál-
dással tudja elengedni a sértőt, az ma-
gával tesz jót, az életét hosszabbíthatja 
meg, nem beszélve a lelki béke adta 
megnyugvásról. A megbocsátás élet-
tanáról és lelki folyamatáról dr. Bagdy 
Emőke pszichológussal, a Károli Gás-
pár Egyetem emeritus professzorával 
beszélgett ünk.

A pszichológián belül a 
pszichoszomatika, azaz annak ku-

tatása, hogy a lelki folyamatok ho-
gyan hatnak a testi egészségünkre, 
nagy múltú terület. Az újabb terü-
letnek számító egészségpszicholó-
gia viszont jelentősen változtatott  
a szemléletünkön. Mit tártak fel a 
kutatások mostanáig azzal kapcso-
latban, hogy mit tesz a tartós harag 
a szervezett el?

Aki haragszik, az a gyűlölet testet 
pusztító hormonjait hordozza magá-
ban. Bizonyított  tény, hogy amikor 
haragszunk, beindulnak a ligandok – 
ezek fehérjeszerű anyagok, peptidek 
és hormonok –, rohannak a saját re-
ceptoraik felé, majd ártalmas biológi-
ai folyamatokat indítanak el. Többek 
között  szívkoszorúér-szűkületet, vér-
nyomás – emelkedést, és más, a sejtek 
normális működését akadályozó folya-
matokat indítanak el. Ez utóbbi folya-
matok közrejátszanak – nem okai, de 
közrejátszanak! – a daganatos beteg-
ségek keletkezésében is. Az érzelem-
molekulák hatását, valamint az úgyne-
vezett  pszichoszomatikus hálózatot (a 
lelki folyamatok és a testi betegségek 
között i kapcsolatot – szerk) többek 
között  Candace Pert amerikai kutató 
biokémikus írta le. A harag és indula-

tok hormonjai tehát megbetegítenek. 
Kutatások igazolják azt is, hogy a szív-
infarktus kialakulásában szerepet ját-
szó tizenhárom alapvető tényező, mint 
a mozgáshiány, elhízás, dohányzás, stb. 
közül a hordozott  harag a szívkoszorú-
erek legádázabb ellensége!

Az egészségpszichológia tulaj-
donképpen újat nem fedezett  fel, 
„csak” tudományos bizonyítékok-
kal igazolta, amit a vallások már év-
ezredek óta hirdetnek, azaz hogy a 
másik ellen érzett  haragom engem 
betegít meg.

Igen, a Biblia nagyon sokszor szól 
a megbocsátás fontosságáról. Többek 
között  benne van a Mi Atyánkban, 
hogy „Bocsásd meg a mi vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek.” Máté evangéliumában 
azt olvashatjuk, hogy amikor Péter 
megkérdezi Jézust, hogy hányszor kell 
megbocsátania az ellenségének, ő azt 
feleli: „Nem azt mondom neked, hogy 
hétszer, hanem még hetvenszer hétszer.”

Buddha azt mondja, hogy „Hara-
god a tenyeredben tartott  parázs, téged 
éget, csak önmagadat pusztítod vele.” 
Engedd el!

Forrás: www.asziv.hu

Szekér Szimonett a: Bocsáss meg, hogy élj!
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Laudate, cantate!

XX. rész – Domenico Scarlatt i
A Scarlatt i-család több tehetséges 

zenésszel is büszkélkedhet. Domenico 
születése előtt  generációkra visszame-
nően ki lehet mutatni muzsikusokat 
a családban. Édesapja, Alessandro 
Scarlatt i is zenész volt, akit híres ope-
rakomponistaként tartott ak számon 
Nápolyban. Ebben a városban szüle-
tett  Domenico 1685-ben, ugyanabban 
az évben, mint Händel és J. S. Bach. Ér-
dekes, hogy Európa három különböző 
pontján három zenei géniusz születik 
csaknem egy időben. 

Domenico Scarlatt i életét évtizede-
ken keresztül zenész apja irányított a. 
Alessandro Mozart apjához ha-
sonlóan, mindent megtett  azért, 
hogy fi a minél előbb minél jobb 
képzésben részesüljön, minél 
előkelőbb állásokat kapjon. 
Csak 1717-ben, Domenico 32 
éves korában mondott  le hiva-
talosan atyai jogairól, elismer-
ve fi a nagykorúságát. Ennek az 
erőteljes hátt értámogatásnak 
köszönhető, hogy Domenico 
nagyon fi atalon, már 16 évesen 
a királyi kápolna orgonistája lett  
Nápolyban – holott  a városban számos 
kiváló muzsikus működött . 

Egy évvel később apa és fi a Fi-
renzébe utaztak, hogy felmérjék az 
ott ani lehetőségeket. Álláskeresés 
szempontjából nem jártak sikerrel, 
Domenico azonban itt  találkozott  a hí-
res Bartolomeo Cristoforival, akit ma 
a modern zongora atyjának tartunk. 
Az ő új hangszerei lenyűgözték az 
ifj ú Scarlatt it, s ennek a találkozásnak 
köszönhető Domenico rajongása a 
csembaló iránt; és bár egy operaszerző 
fi aként alig húsz évesen maga is ope-
rával mutatkozott  be a közönség előtt , 
hírnevét mégis csembalódarabjainak 
köszönheti.

1705-től kezdve Scarlatt i Velen-
cében tanult. Ekkor éppen itt  tanított  
Vivaldi is, így hallott a annak hegedű-
versenyeit helyi templomi hangverse-

nyeken. E meghatározó élmény hatása 
csembalóműveiben is tett en érhető. 

Ezután Róma következett  mint 
lakhely, ahol Scarlatt i az éppen ott  tar-
tózkodó lengyel királyné szolgálatába 
került. A város egyik aktív zenei szer-
vező fi gurája egy egyházi személyiség, 
Ott oboni bíboros volt. Ő számos házi 
koncertet szervezett  a városban, s neki 
köszönhető Domenico emlékezetes 
első találkozása Händellel. Ott oboni 
találta ki ugyanis, hogy a két tehetséges 
fi atal virtuóz összemérje tudását egy 
házi akadémia keretein belül. Az ered-
ményről ellentmondó hírek maradtak 

fent, de úgy tűnik, csembalózásban 
mindkett en osztatlan sikert aratt ak, 
orgonajátékban viszont Händel tet-
szett  jobban a közönségnek.

Néhány év múlva új, egyházi állást 
kapott  Scarlatt i, méghozzá a Szent Pé-
ter Bazilika zenei szolgálatának vezető-
je lett . A fordulópont megmutatkozott  
Scarlatt i komponálásában is: operák 
helyett  most egyházi műveket írt. 

1720-ban azonban újabb költözés 
következett  életében. Lisszabonba 
utazott , mert a portugál király, V. Já-
nos meghívta magához udvari kom-
ponistának és csembalistának. A király 
rendkívül fényűző udvart tartott  fent, 
a művészetekre is sok pénzt áldozott . 
Gyermekeinek zenei nevelését nagyon 
fontosnak tartott a, és ezt a feladatot 
természetesen Scarlatt ira bízta. Az 
egyik gyermek Mária Borbála volt, aki 

később a spanyol trónörököshöz ment 
feleségül, ezért Madridba költözött . 
Ragaszkodott  azonban zenetanárához, 
így Scarlatt i is vele ment Madridba. Ez 
a város lett  élete utolsó székhelye. 

Itt  már jóval kevesebb kötelezett -
sége volt, mint előző állásaiban; csak 
Mária Borbála zenemestere volt. Ezek-
ben az években volt igazán lehetősége 
bővíteni a csembaló-repertoárt. Gyors 
egymásutánban ontott a az újabb és 
újabb, ötletekben bővelkedő darabjait. 
Összesen 555 művet írt csembalóra, 
amiket most egységesen szonátáknak 
nevezünk, de ő maga többféle elneve-

zést is használt: olykor toccata, 
gavott a, capriccio vagy egysze-
rűen csak „gyakorlatok” cím-
mel látt a el a kompozíciókat. 

A szonáták alapvető jellem-
vonása, hogy egy tételből áll-
nak. Zeneileg jellemző rájuk a 
vidám karakter, fi atalos, lendü-
letes életerő. Gyakran utánoz-
za Scarlatt i például a fanfárok 
energikus játékmódját. Ami 
azonban a legfontosabb, hogy 
e szonáták a technikai virtu-

ozitás új lehetőségeit tárták fel. Egy-
egy darab gyakran elejétől végéig egy 
adott  technikai problémát mutat be. 
Scarlatt i olyan, a korában rendkívüli-
nek számító újítások gyakorlatát alakí-
tott a ki, mint például a kézkeresztezés, 
a teljes klaviatúra kihasználása, az egy 
hangon történő repetálás, futamok és 
vakmerő ugrások, hosszú trillázás.

A lelkes csembalószonáta-kom-
ponálás ellenére utolsó műve mégis 
egy egyházi mű lett : a vonószenekar-
ra és szoprán szólóra írt Salve Regina. 
Scarlatt i 1757-ben halt meg, testét a 
San Norberto kolostorban helyezték 
örök nyugalomba. Az épület azonban 
ma már nem áll, így a zeneszerző sírja 
is elveszett . (A képen Scarlatt i egyik 
szonátájának részlete látható, a zene-
szerző kézírásában.)

Tímár Zsófi a
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Jó volt olvasni:
Dsida Jenő: Menni kellene házról házra

Nem így kellene hüvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal

mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus

csavargó. Csak két égő szememet,

szakadozott  ruhámat, porlepett 
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé,

és rekedt hangon, félig sírva
kiabálni minden ablak alatt 

„Szakadt lelket foltozni, foltozni!
Tört szíveket drótozni, drótozni!”

A három fő isteni erény a hit, a remény és a szeretet. Dsida Jenő a szeretetet terjesztené izzadtan, fáradtan, fanati-
kusan. Nekünk idén a hitet kellene városról városra hirdetni. A szeretetnek pont az a lényege, hogy minél többet adunk, 
annál több marad. Ne várjuk el, hogy segítséget kérjenek, hanem vegyük észre és menjünk elébe, ha valaki szeretet hiá-
nyában szenved.

Horváth Ramóna
Mindszety iskola 9. b.

Lelkitükör szülőknek II.

Hivatásbeli munkám
•  Munkahelyemen hitem szellemében viselkedem-e? 
•  Igyekszem-e eloszlatni a munkatársak közti ellentéteket, 

és nem szítom-e én magam is azokat? 
•  Nem adtam-e másnak erkölcstelen tanácsot? (pl. válás, 

abortusz, lógás, fúrás) 
•  Nem terjesztek-e erkölcstelen légkört? (viccekkel, ivá-

szatt al, trágár szavakkal stb.) 
•  Beosztott jaimmal nem vagyok-e önfejű, hatalmaskodó? 
•  Engedem-e kibontakoztatni tehetségüket? 
•  Kollégáimmal igyekszem-e barátságos viszonyban lenni? 
•  Elismerem-e képességeiket, tehetségüket? 
•  A kezdőket, ügyetlenebbeket segítem-e? 
•  Van-e érzékem ahhoz, hogy észrevegyem, ha valami (ta-

lán családi ügy) nyomasztja őket? 
•  Őszintén igyekszem-e ilyenkor segítségükre lenni? 
•  Főnököm ellen nem szítom-e a hangulatot? 
•  Mások bizalmával nem élek-e vissza: megtartom-e min-

denki iránt a teljes diszkréciót? 
•  Másnemű kollégáim iránti viselkedésem megfelel-e a há-

zassági hűség szellemének? 
•  Munkahelyi kellemetlenségeimet nem azzal vezetem-e 

le, hogy családomban vagyok ideges, indulatos? 
•  Házastársam és gyermekeim munkahelyi-iskolai problé-

máit készségesen meghallgatom-e? 
•  Tudom-e, hogy ha nekem elmondhatt ák bajaikat, ezzel 

részben már meg is könnyebbültek, még ha közvetlenül 
nem is tudok helyzetükön változtatni? 

•  Viszont: gyermekeim iskolai bánatain nem azzal könnyí-
tek-e; hogy indokolatlanul aláásom a pedagógus tekinté-
lyét?

Külsőm, egészségem
•  Ügyelek-e arra, hogy külsőm mindig gondozott  legyen?
•  Ügyelek-e testem, hajam, körmöm, ruhám tisztaságára? 
•  Mosakszom, fürdöm-e rendszeresen? 
•  Ízlésesen és koromhoz illően öltözködöm-e?
•  Nem viszem-e túlzásba a luxust az öltözködés terén? 
•  Megvan-e bennem az evangéliumi „szegénység szelleme” 

oly értelemben, hogy kész legyek mástól elfogadni jó ál-
lapotú, de már hordott  ruhát, vagy ragaszkodom a min-
dig újhoz? 

•  Odahaza nem hanyagolom-e el a külsőmet? 
•  Nem ülök-e le étkezni munkaruhában, piszkos kézzel? 
•  Jól érzi-e magát férjem-feleségem, ha velem látják? 
•  Ügyelek-e testi egészségemre? (elegendő mozgás, fi zikai 

munka, sport) ügyelek-e épségemre? (közlekedés) 
•  Amennyiben nem érzem magam egészségesnek, elme-

gyek-e orvoshoz, vagy felelőtlenül fertőzöm környezete-
met? 

•  Alszom-e eleget? 
•  Nem vagyok-e rabja valamilyen szenvedélynek? 
•  Nem dohányzom-e olyan helyen, ahol ez másoknak kel-

lemetlen, sőt káros? 
Szellemem
•  Igyekszem-e magam nemcsak szűkebb szakmámban, de 

az általános műveltség terén is tovább képezni? 
•  Nem vagyok-e, vagy nem tartanak-e szakbarbárnak? 
•  Hitbeli ismereteim nem rekedtek-e meg kezdetleges fo-

kon? 
•  Igyekszem-e magam e tekintetben is tovább képezni: 

könyvek, vallási folyóiratok, rendszeres olvasásával, 
Szentírás olvasásával, közösségi összejövetelekkel, elő-
adások hallgatásával? 

•  Igyekszem-e jó társalgó lenni? 
Balasi István plébános
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Utazás: autóbusszal
Elhelyezés: 2-3 ágyas, egyszerű fürdőszobás szállodai szobákban
Ellátás: reggeli, igény szerint vacsora
Idegenvezető: Horváth Zoltán
Lelki vezető: Gombos T. Bálint plébános

Program:
1. nap: Indulás Zalaegerszegről reggel 600 órakor. Utazás Szlovénián keresztül rövid pihenőkkel. Triesztben a San Giusto 

katedrális megtekintése majd (meglepetés!). Szentmise Aquileiaban, a XI. században épült román stílusú bazili-
kában. Szállás Padova környékén. Első este nincs vacsora!

2. nap: Reggeli után utazás Velencébe. Szent Márk bazilika, itt  szentmise, és a tér megtekintése, Rialto-híd, hajókázási 
lehetőség, szabadidő keretében gondolázás vagy a szigetek megtekintése. Szállás Padova környékén.

3. nap: Reggeli után (meglepetés!) majd látogatás Ravennában, a csodálatos mozaikok megtekintésével és szentmisével. 
Szállás Assisiben vagy környékén.

4. nap: Reggeli után Szent Ferenc és Szent Klára városának felfedezése. Szentmise a Szent Ferenc bazilikában, majd Giott o 
híres festményeinek megtekintése, ezután a Szent Klára bazilika felkeresése. Rövid megálló Cortonában, a híres 
Luca Signorelli (Orvietói Dómban láthatók csodaszép képei) festő szülővárosában, ahonnan gyönyörű a kilátás 
Toszkánára. Innen kapott  feltehetően ihletet a Napsütött e Toszkána fi lm megalkotója is. Szállás Sienában vagy 
környékén.

5. nap: Reggeli után Szent Katalin szülővárosának megismerése, melynek belvárosa az UNESCO világörökség része: Város-
háza, Piazza Campo, Dóm, itt  szentmise, Szt. Katalin szentélye és háza. Útközben bepillantás San Gimignanoba, 
a „tornyok városaba”, ahol egykor 70, mára csak 13 erődített  lakótorony maradt, rövid séta. Délután folyamán Pisa 
meglátogatása: egy percnyi csoda. A Dóm, a román, a Batt istero, a román-gót stílus remekműve, a Ferde-torony 
pedig maga egy unicum. Szállás Montecatini Termében.

6. nap: Reggeli után utazás Firenzébe: Dóm, Batt istero, Campanille, Uffi  zi képtár: Giott o, Mantegna, Raff aello, Tiziano, 
Veronese, Tintorett o, Dürer, Rubens, Rembrandt stb. A belépő díját, 12 €-t jelentkezéskor előre be kell fi zetni, 
mert előre lefoglaljuk a helyet, így nem kell sorban állni. Santa Croce ferencesek templom belülről is, művésze-
ti, tudományos élet nagyságainak „Panteonja” (Michelangelo, Dante, Gallilei stb.), itt  szentmise a tervek alapján, 
Ponte Vecchio, a Pitt i Palota (kívülről), és Dávid szobra élőben is, ha van rá még idő. Szállás Montecatini Termé-
ben.

7. nap: Reggeli után indulás Milánóba: Dóm, Sforza palota, Scala, Saint Ambrogio templom, az Utolsó Vacsora meg-
tekintése. A belépő díját, 8 €-t a jelentkezéskor előre be kell fi zetni a belépés lefoglalása miatt . Szállás Sirmione 
környékén.

8. nap: Reggeli után a Garda-tóba nyúló Sirmionén a soktornyú, pártás Scaligeri vár felkeresése kívülről. ( Jó idő esetén és 
ha belefér a nap programjába komoly meglepetés). Végül búcsúzásul Olaszországtól Vicenzában, Andrea Palladio 
városában rövid séta: Teatro Olimpico, Bazilika, San Lorenzo templom. 15 óra körül hálaadó szentmise a Madon-
na del Berico búcsújáró helyen. A templomot Palladio tervezte. Utazás haza Szlovénián keresztül rövid pihenők-
kel.

A buszon az ülőhelyek a jelentkezés sorendjében kerülnek kiosztásra.

Időpont: 2013. augusztus 5-12.
Részvételi díj: 115.000 Ft/fő vagy 420 €/fő (szállás reggelivel, lelkivezető, idegenvezető, biztosítás)

6 vacsora: 24.750 Ft/fő vagy 89 €/fő  1 ágyas felár: 40.000 Ft/fő vagy 146 €/fő   + belépők

Jelentkezés: Gencsapáti Plébánia, Gombos T. Bálint plébánosnál vagy
Salamon Károlynénál a 92/316-702; és a 30/388-1135 telefonon vagy salagitt a@freemail.hu e-mail címen
40 000.- Ft előleg és 20.- € befi zetésével egyidejűleg április elejéig.

A gencsapáti és a zalaegerszegi hívek
művészeti és zarándokkörútja Észak-Itáliában (sok meglepetésprogrammal)

Trieszt -Aquileia-Velence-Ravenna-Assisi-Cortona-Siena-San Gimignano-
Pisa-Firenze-Montecatini Terme-Milano-Sirmione -Vicenza-M. Berico
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KereszteltekKereszteltek
Horváth Dorka Zsófia, Kovács Liza Anna, Kovács Lili, Gál 
Nádja Vivien, Forgács Vivien, Simon Zsófia, Szemerszky 
Dorottya, Sárközi Alicia, Farkas Lorena Rubina, Lukács 
Léna, Dulgyovay Lia, Wolf Bálint Károly, Ujvári Lenke, 
Kálmán Zétény, Koltai Luca, Tornyos Rózsa, Novák Nap-
sugár, Szabó Bíborka, Németh Szonja, Frimm Norina, 
Ludmány Emese

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

HázasságkötésHázasságkötés
Kovács Imre – Nemes Anita, Hidvégi Tamás – Ősi Blanka, 
Kovács Gábor – Mihályi Erzsébet, Simon Tamás – Bognár 
Melinda, Bacsi Szilárd – Szimán Viktória, Róka Gergely – 
Reizer Katalin

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

HalálozásHalálozás
özv. Szabó Imréné sz. Török Erzsébet (1920), özv. Rékli 
Imréné sz. Takács Erzsébet (1931), özv. Varga Józsefné sz. 
Haász Mária (1934), özv. Kaszás Istvánné sz. Pető Olga 
(1936), Székely Csaba (1960), özv. Simon Lászlóné sz. 
Konecz Amália (1929), Horváth Ferencné sz. Kovács Ma-
rianna (1957), Tornyos Sándor (1936), Monostori János 
Zsigmond (1948), Hóbor József (1936), Briglevics László 
István (1946), Bakon József (1922), Kovács Miklósné sz. 
Németh Ilona Erzsébet (1937), Cseh László (1953), özv. 
Farkas Józsefné sz. Horváth Margit (1946), özv. Szabó 
Sándorné sz. Mihályi Anna (1948), Sipos Kálmán (1937), 
özv. Szőke Istvánné sz. Horváth Ilona (1931), Németh Jó-
zsef (1924), özv. Vinkler Istvánné sz. Végh Mária (1928), 
Beke Alajos (1937), Holczmüller Károly (1944), özv. Né-
meth Ferencné sz. Váradi Ilona (1933), Mátai Ferenc 
(1932), Csallódi József (1928), özv. Kapás Ferencné sz. 
Berkes Erzsébet (1930)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

Ifj úsági találkozó Körmenden
Egy szombati, kissé borús nap volt. 

Diákok százai gyülekeztek az előtér-
ben, majd foglaltak helyet a polgár-
mester köszöntőjén. A színházterem 
megtelt. A székeken fi atalok, kicsik, 
nagyon, idősek, felnőtt ek, papok, 
paptanoncok, kísérők és szervezők 
foglaltak helyet. De már ekkor érezni 
lehetet, hogy a rendezvény adta lelki 
felüdülést, és a kedves vendégfogad-
tatást nem ronthatja el némi esőfelhő, 
vagy viharos erejű szél. Most nem az 
időjárás volt a téma, hanem Isten, és 
a Vele való kapcsolat. Az előadáso-
kon pedig még közelebb kerülhett ünk 
Hozzá, olykor humoros, vicces példák, 
vagy komoly gondolatok során. S fel-
fedezhett ük, hogy bár a világ manap-
ság kegyetlen, mégis van hit, erő és 
mérhetetlen szeretet az emberekben. 
Ha bármire szükségünk volt, egyből 
több segítő és aggódó tekintet követt e 
lépteinket. A szentségimádáson pedig 
teljessé vált minden. Szó szerint meg-
pecsételődött  a találkozás. Eltévedt 
vándorként érkeztünk meg, lelkileg 
kissé meggyötörten, de a záró szent-
mise után már virulva, egy jó adag hit-

tel a tarsolyunkban indultunk útnak. 
A közös éneklések, imádságok, össze-
tartások jó példák voltak arra, hogy 
ne féljünk megnyílni. Hisz az ott ani 
emberek között  barátra, bajtársra ta-
láltunk. Nem kellett  szégyenkeznünk 
a hitünk miatt , a gondolataink adta 
kételyek miatt . Önmagunk lehett ünk, 
teljességében Isten gyermekei, s erről 
a püspök atya mély és komoly gondo-
latai tanúskodtak. 

De most elmesélem én mit éreztem 
valójában. Eleinte ijesztő volt. Fejem 
zúgott , fájt a temérdek információ 
hallatán. Aztán jött  egy pont, amikor 
megnyugodtam. Nemcsak a testem-
ben állt fel egy fajta egyensúly, hanem 
a lelkemben is. Minden egyes lélegzet-
vétellel egy apró teher távozott  a vál-
lamról. Már nem féltem. Valaki vigyá-
zott  rám. Az eleinte zsúfolt tömegben 
még fuldokolva, szaggatott an vett em 
a levegőt, de amint társakra, barátokra 
találtam, a félelmem egy pillanat alatt  
elillant. Biztonságban voltam. De a te-
tőpont csak később jött . A templomba 
vonuló, hívő tömeg látt án elállt a léleg-
zetem. Ott hon éreztem magam. Isten 

is jelen volt. Az egy hangként dicsőítő 
tömeg, s a gitárdallam lágy hangzása 
megmelengett e szívemet. Feltöltőd-
tem. Hitt em. S azt akartam, hogy ez 
a pillanat örökké tartson. De nem így 
történt. Megszakadt ugyan, de ben-
nem maradt. Egy nagyon kedves em-
lékként felkerült a „mindig emlékezni 
fogok rá” könyvespolcra. S ha kételked-
ni támad kedvem, újra előhalászom, 
hogy még egyszer erőt meríthessek 
belőle.

Korcsmár Flóra
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A hónap szentje:

„Mindenszentek királynéja” Szűz Mária
„Mária azt a nagyszerű feladatot és méltóságot kapta, hogy 
anyja legyen Isten Fiának, így kiváltképpen is szeretett  leánya 
az Atyának és szentélye a Szentléleknek. E rendkívüli kegyel-
mi ajándékok miatt  messze fölött e áll minden mennyei és földi 
teremtménynek.” (LG 53)

Mária az első helyet foglalja el azok között , akiket az 
Atya kiválasztott  a világ teremtése előtt , hogy szentek és 
fedhetetlenek legyenek őelőtt e. Az ő pályafutása ott  kez-
dődött , ahol a szenteké végződik, jóval kisebb tökéletes-
séggel életük végén. Jézus után Mária a legtökéletesebb 
példakép és a legbiztosabb vezető azok számára, akik Is-
tennel szeretnének egyesülni. Sokan vannak, akik távo-
linak, megközelíthetetlennek tartják. Ismerik az életét, 
mégsem gondolnak rá, hogy Máriát földi élete konkrét 
valóságában kell elképzelnünk. Ez az élet pedig rendkívül 
egyszerű, egyáltalán nem tér el a mindennapi élett ől, egy 
egyszerű családanya élete. Ha így tekintünk rá, mindjárt 
utánozható lesz. Azonban ne feledjük el az ő igenjét: „Íme 
az Úr szolgálóleánya, teljesedjék be rajtam szavad.” Hűséges 
felajánlásához feltétel nélkül elfogadja Isten akaratának 
nemcsak bármilyen megnyilvánulását, hanem az általa 
megengedett  körülményeket is. Az istálló egyszerű és sze-
gényes menedékét, a menekülést Egyiptomba, a szegényes 
munkás életet. Aztán a Fia elleni és anyai szívének oly fáj-
dalmas gyalázkodást és üldözést, végül a szenvedés, a Kál-
vária gyalázatát és szeretett  Fia halálát.

Ebben a hónapban minden keresztény ösztönszerűen 

mennyei édesanyjához fordul szívében azzal a vággyal, 
hogy bensőségesebb viszonyban éljen vele, és szorosabb-
ra fűzze a hozzá kapcsoló szálakat. Bár Mária rendkívüli 
kiváltságai egyedül őt illetik meg, mégis minden hívő töre-
kedhet arra, hogy utánozza belső magatartását. 

Ó szent édesanya, segíts, hogy hozzád hasonlókká váljunk,
aki az Úr tiszta szolgálója vagy.

Segíts, hogy úgy higgyünk, mint te, kétség nélkül,
akinek Isten angyala hozta az üzenetet.

Segíts, hogy türelmesek legyünk, mint te, aki Betlehembe 
vándoroltál

és a világ Megváltóját egy istállóban szülted meg.
Segíts bennünket, hogy belső életünk olyan legyen, mint a 

tiéd,
aki mindent, amit Jézustól hallott ál és látt ál, a szívedbe 

zártál.
Segíts, hogy erős lelkűek legyünk, mint te,

amikor lelkedet a tőr átjárta.
Segíts, hogy képesek legyünk a lemondásra, mint te.

Hagytad, hogy isteni gyermeked eltávozzék, hogy végrehajtsa 
feladatát. 

Végül látt ad őt meghalni, és nem lázadoztál.
Ó szent édesanya, te vagy a mi reménységünk!

Vezess bennünket, ahogy eddig is vezett él, míg Jézushoz 
érkezünk!

Nátrán Józsefné

Részletek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
hit- és erkölcstan oktatásról szóló körleveléből 

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Szülők, Hitoktatók, kedves Testvérek!

2013 szeptemberétől, tekintett el a megváltozott  állami törvényekre, új helyzet alakul ki az iskolai hitoktatás terén. A beve-
zetésre kerülő erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség nyílik arra, hogy a „hit- és erkölcstan” nevű tantárgy választásával, 
melyet az előbbi helyett  kötelezően választható tárgyként jelöl meg a törvény, órarendi kereten belül részesüljenek a fi a-
talok megfelelő felekezeti hitoktatásban. Az új tantárgy ez év szeptemberében az általános iskolák első és ötödik évfolya-
mában kerül bevezetésre. A többi évfolyam tanulói felmenő rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre azonban a többi 
osztályokban az eddigi módon kell jelentkezni és az eddigieknek megfelelően folyik a hitoktatás.
Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nem-
csak a fi zikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és főként 
– az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az 
iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hitt anra való beíratás még nem elegendő a teljes vallásos 
neveléshez. Szükség van a családban végzett  közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a va-
sárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek 
segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet 
megújulására szolgáljon.
Budapest, 2013. február a Hit évében Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
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Mindszentysek sikere a költészet napi szavalóversenyen és irodalmi vetélkedőn
Száznyolc évvel ezelőtt , április 

11-én született  József Att ila, akinek 
költészete újat hozott  a magyar iro-
dalomba. A költő születésnapja 1964 
óta a magyar költészet napja. A jeles 
alkalomból költészet napi irodalmi 
kávéház nyílt a zalaegerszegi Városi 
Hangverseny- és Kiállítóteremben a 
megyeszékhely középiskolásai szá-
mára.

A rendezvényen a város valameny-
nyi gimnáziuma képviseltett e magát, 
köztük iskolánk, a Mindszenty Jó-
zsef Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium is. A szervezők 10-15 fős 
csapatok jelentkezését várták, akik 
játékos formában vetélkedtek egy-
mással, s így adtak számot irodalmi 
ismereteikről, tájékozott ságukról, 
jártasságukról. De nagy hangsúlyt ka-
pott  a kreativitás is ezen a délutánon, 

a költészetet gyakorlati valóságában is 
művelhett ék az irodalomkedvelő fi a-
talok. A koncepció szerint a csapatok 
tagjai elszavalhatt ák kedvenc versü-
ket a színpadon, és megzenésített  köl-
teményt is hallhatt unk.

A kötetlen programot Madák 
Zsuzsanna, a Hevesi Sándor Színház 
dramaturgja nyitott a meg. Egyéni 
hangvételű beszédében a költészet 
szépségeiről szólt a diákoknak. Ki-
emelte, hogy mennyire könnyű-, 
s mégis nehéz helyzetben van ma-
napság a líra. Egyrészt a lehetőségek 
széles tárháza áll rendelkezésére az 
alkotónak a megjelenésre, alkotása-
ik másokkal való megismertetésére, 
másrészt meg kell találni az új kor 
kívánta formákat. De öröm látni, mi-
képpen a jelenlévők nagy száma és ér-
deklődése is ezt igazolja, hogy a költé-

szetre még most is van igény, mert az 
embereknek ősidőktől fogva fontos, 
hogy örömüket és bánatukat versekbe 
foglalják. Madák Zsuzsanna biztatt a a 
költészet kedvelőit, hogy bátran nyúl-
janak a versekhez, ne ijedjenek meg a 
nagy költők nevének hallatán. A ver-
sekhez őszintén, érdeklődéssel és kí-
váncsisággal kell közelíteni. 

A szavalatokkal és vetélkedővel 
színesített  játékos délután moderá-
tora Katona Kornél színművész volt, 
aki végig jó hangulatot teremtett  a kö-
zönség számára. Az pedig külön öröm 
volt a Mindszenty Gimnázium csapa-
ta számára, hogy a kellemes program 
végén az ő nevük hangzott  el győztes-
ként, s vehett ék át a jutalom-tortát.

Illés Csaba

Mindszentys diákok ünnepi műsora a magyar költészet napján
Április 11-én Zalaegerszegen is 

több helyszínen megemlékeztek a köl-
tészet napjáról. A Dózsa ligeti Wass 
Albert szobornál a Zalai Magyar 
Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szö-
vetség Zalaegerszegi Szervezete tar-
tott  ünnepséget. 

A Himnusz közös eléneklése után 
a rendező szervezetek képviseletében 
Paál István elnök úr köszöntött e a 
megjelenteket, és nyitott a meg a mél-
tó ünnepi megemlékezést. Gondola-
taiban utalt a költészet fontosságára, 
nemzetünk költészetének kiválósá-

gaira. Felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
micsoda kincs van a birtokunkban, 
amire méltán büszkének kell lennünk. 

József Att ila születésének évfor-
dulóján a Mindszenty József Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Kollégium 
gimnazista diákjai adtak elő verses-
zenés-énekes költészet napi ünnepi 
műsort. Elsőként Standi Szilvia gyö-
nyörű előadásában egy dalcsokrot 
hallgathatt unk meg. Azt követően 
Horváth László, Korcsmár Flóra és 
Markó Gergely gimnáziumi tanulók 
szavalatainak örülhett ünk, József At-

tila-, Takáts Gyula- és Wass Albert 
verseket mondtak el a minden kor-
osztályt képviselő közönségnek. Az 
összeállítás szép befejezéseként Stan-
di Mónika és testvére, Szilvia József 
Att ila Rejtelmek című megzenésített  
versét adták elő gitárkísérett el. 

Az ünnep szónoka Szemes Béla ta-
nár úr, a Zala Megyei Kormányhivatal 
oktatási és hatósági referense volt, aki 
nagy ívű irodalmi beszédet mondott . 
Sajátos megközelítésben elevenített e 
fel a magyar költészet dicső múltját, 
kiemelve a történelmi viharokban a 
magyar lírának mindig új utakat talá-
ló nagyszerű poétáinkat. 

Az ünnepség végén koszorúzásra 
került sor. A megemlékezés zárása-
ként az ünneplők közösen elénekelték 
a Székely himnuszt.
„A gyöngyhalász néha megtalálja
A mélybe rejtett  tündér-könnyeket...
Én is ilyen gyöngyhalász vagyok,
Az én verseim az igazgyöngyszemek...”

(Wass Albert)

Illés Csaba
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 1.) Krisztus teste
 2.) Szerpap
 3.) Az egyházban mindenkinek meg van a saját…
 4.) Éden
 5.) Jézus Krisztus szolgája

 6.) Mária testvére
 7.) Ennyi évesen kezdett  Jézus tanítani
 8.) Tamás apostol jelzője
 9.) Isten népének közös és nyilvános Istentisztelete
 10.) Az egyház édesanyja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jöjj el, Szentlélek!

A 2012/2013-as tanévben középiskolát kezdő tanítványainknak nemcsak az új iskolájukat, társaikat kellett  megismerniük, 
hanem a plébánia tevékenységeibe is be kellett  kapcsolódniuk. Heti 1 plébániai hitt anórán, a vasárnapi szentmisén, gyónási 
alkalmakkor, ifj úsági találkozón, mini Fülöp-kurzuson, rózsafüzéren és keresztúton is részt kellett  venniük ahhoz, hogy 
hitükben érett é, felnőtt é számítsuk őket. Néhányan lemorzsolódtak, akiknek túlságosan nehéznek látszott  ez az út. De a 
kitartóknak április 20-án, illetve 21-én elérkezett  a bérmálás ünnepe. Megtöltött ék a Zárda kápolnát és a Nagytemplomot 
a fi atalok és rokonaik. Együtt  kérték a Szentlelket, hogy erősítse meg őket hitükben, adjon nekik reményt és sokszorozza 
meg szeretetüket. Nagyon jó volt látni őket, ahogy imádkoztak, énekeltek... Egyházközösségünk gyarapodott . Hála érte 
Istennek! 
Köszönjük a szülőknek is, hogy segített ék gyermekeiket ezen az úton! És szeretett el várjuk plébániánk közösségeiben őket! 

 Tompa Viola
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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
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A 2013. évi Imatábort július 14. 
(vasárnap) és július 20. (szombat) 
között  Jákon tartják meg.

Június 30-án, vasárnap Za la be se-
nyő ben Öreghegyi búcsút tartunk.

Június 30-án, vasárnap országos Pé-
ter-fi llér gyűjtést tartunk temploma-
inkban. 

Július 1. (hétfő) és 4. (csütörtök) kö-
zött  rendezik meg Szombathelyen, a 
Martineus Felnőtt képző Akadémián 
egyházmegyénk hitoktatóinak lel-
kigyakorlatát.

Július 3-tól (hétfő) július 7-ig (pén-
tek) tart az idei egerszalóki  ifj úsági 
találkozó. 

Július 9-én, kedden, a Mária Magdol-
na plébániatemplom felszentelésének 
ünnepén egész napos szentségimá-
dás lesz a templomban.

Július 13-án, szombaton a kertvárosi 
templomban a szokásos 13-i fatimai 
szentmise és szentségimádás 18 

órakor kezdődik. 

Július 24. (szerda és 28. (vasárnap) 
között  kerül sor a Katolikus Ifj úsági 
Világtalálkozóra a Rio de Janeiroban 
és ugyanebben az időpontban a 
HungaroRio Pécsett .

Július 28-án, vasárnap a Mária 
Magdolna plébániatemplom és a 
zalabesenyői templom Szent Anna 
búcsúünnepe lesz. 

Július 30-án, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 18 órakor kezdődik. 

Augusztus 15-én (csütörtök) Ke-
resztes Szilárd püspök, augusztus 
17-én (szombat) Süllei László hely-
nök és augusztus 18-án (vasárnap) 
Bábel Balázs érsek vezetésével tart-
ják meg Mátraverebély-Szentkúton  
a Nagyboldogasszony-búcsút.

Augusztus 18-án, vasárnap 1630-kor 
kezdődik a Szent Ilona napi szent-
mise. 

Augusztus 31-én, szombaton tartják 
meg a papok és szüleik közös lelki-
gyakorlatát.

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

órakor kezdődik. 

Május 15-én, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
ségimádás és az igeliturgia. 

Május 22-én, szerdán 1630-kor kezdő-
dik a Kálvária kápolnában a szentmi-
se. 

Május 25-én, szombaton rendezik 
meg a Nagymarosi Ifj úsági Találko-
zót. (www.nagymaros.katolikus.hu)

Május 28-án, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 18 órakor kezdődik. 

Május 29-én, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
ségimádás és az igeliturgia. 

Június 2-án, vasárnap az úrnapi kör-
menet az olai Jézus Szíve templomból 
a 10 órai szentmise után indul a Mária 
Magdolna templomhoz. 

Június 5-én, szerdán 1630-kor kezdő-
dik a Kálvária kápolnában a szentmi-
se. 

Június 12-én, szerdán 1630-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
ségimádás és az igeliturgia. 

Június 13-án, csütörtökön a kert-
városi templomban a szokásos 13-i 
fatimai szentmise és szentségimá-
dás 18 órakor kezdődik. 

Június 16-án, vasárnap Szent Antal 
napi búcsút tartunk a Jankahegyen. 

Június 16-án, vasárnap ünnepli a 
Kertvárosi templom búcsúját.

Június 22-én, szombaton 10 órakor 
kezdődik a pap- és diakónusszente-
lés a szombathelyi Székesegyházban 

Június 25-én, kedden a kertvárosi 
templomban a szentségimádás és az 
imaszolgálat 18 órakor kezdődik. 

Június 29-én, szombaton, a szom-
bathelyi székesegyházban 10 órakor 
kezdődik a jubiláns házaspárok ta-
lálkozója. 

Nyári táborok
Az Esküdtek házasközösség tá-
borának első része Körmenden 
lesz augusztus 5. (hétfő) és 8. 
(csütörtök) között , majd  augusz-
tus 9. (péntek és 11. (vasárnap) 
között  közös lelkigyakorlaton 
vesznek részt Szombathelyen.

Plébániai hitt antáborok:
Nátrán Józsefné július 15. (hét-
fő) és július 20. (szombat) között  
Bázakerett yén vezeti hitt antábo-
rát.

Tímár Dániel és Tompa Viola 
július 8. (hétfő) és 13. (szombat) 
között  Salomváron tartja meg a 
táborát.

A Mindszenty iskola diákjai szá-
mára az ez évi hitt antábort június 
18. (kedd) és 22. (szombat) között  
Szentgott hárdon, valamint július 
8. (hétfő) és 11. (csütörtök) kö-
zött  Szombathelyen tartják meg.

A Tornatábor helyszíne Pápa, 
időpontja: július 1. (hétfő) - július 
5. (péntek).

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2013. szeptember 8-án jele-
nik meg.


