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Mindenszentek főünnepeMindenszentek főünnepe
„Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben” (Válaszos Zsoltár)

Mindenszentek főünnepe a legrangosabb ünnepeink közé tartozik. 
Ám az igazság az, hogy ennek az ünnepnek a tartalma körül teljes a fél-
reértés. Ha ma tíz embert megkérdeznének, hogy mi ez az ünnep, akkor 
ebből kilenc biztosan azt mondaná, hogy ekkor megyünk a temetőbe, 
a halott akra ekkor emlékezünk. Az igazság azonban az, hogy ennek az 
ünnepnek semmi köze nincs a temetőhöz és a halott akhoz, még kevés-
bé a halálhoz. Már csak abból is következik ez, hogy a szentmise fehér 
miseruhában történik, s a fehér mindig az örvendezés, ünneplés jele. A 
holtakra, a halálra, november 2-án, halott ak napján emlékezünk.

Ókeresztény templomokban a falak körben mozaikkal vagy falfest-
ménnyel vannak díszítve. A szentély apszisában Krisztust látjuk, meny-
nyei fenségben és dicsőségben, két oldalt pedig sok-sok angyal és szent 
képét. A korai keresztények tudták, hogy tulajdonképpen mindennap 
Mindenszentek ünnepe van. Tudták, hogy amikor összejönnek az ol-
tár körül Eukarisztiát ünnepelni, jelen van az egész Egyház, Isten egész 
mennyei és földi népe.

Mindenszentek főünnepe egy örömünnep. Azokat a szenteket – min-
den szentet ünnepeljük, akik eljutott ak életük, és minden emberi élet 
végső céljára, az örök boldogságra Isten örök Országába. Mert ezek a 
szentek is az Egyház tagjai. Az Egyház ugyanis nemcsak a földön élő va-
lóság, hanem három része van.

Az első része az úgynevezett  küzdő Egyház. Ez tulajdonképpen a 
földi Egyház. Küzdőnek nevezzük, mert mi itt  a földi életben küzdünk 
az ördög cselvetései, és a bűnök ellen. Az élet számtalan vihara között  
az örök életre akarunk eljutni. A szentmisében az átváltoztatás után az 
eucharisztikus imádságban így imádkozunk a küzdő Egyházért, s tu-
lajdonképpen saját magunkért: „szent és katolikus Egyházadért (.) tartsd 
meg békében, őrizd meg egységben, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, András 
főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűsé-
gesen őrzik és vallják”.

Az Egyház másik része a szenvedő Egyház. Ezt az Egyházat a tisztító-
tűzben szenvedők alkotják. Ők is az örök élet részesei már, hiszen a tisz-
títótűz után Isten országába jutnak, csak még vezekelniük kell bűneikért. 
Érett ük az eucharisztikus imádságban így imádkozunk: „Kérünk, Urunk, 
hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a 
világosságot és a békét a te országodban.”

Az Egyház harmadik része a megdicsőült Egyház. Ezt azok a szentek 
alkotják, akik már eljutott ak Isten örök Országába. Az ő közbenjárásu-
kért is imádkozunk az eucharisztikus imádságban.

„A szentek közösségében tisztelett el megemlékezünk mindenekelőtt  a di-
( folytatás a 2. oldalon )



csőséges, mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus 
Krisztus édesanyjáról, apostolaidról, vértanúidról és minden 
szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy min-
denben érezzük oltalmadat.”

Az Egyháznak ez a három szintje szüntelen élő kapcso-
latban van egymással. A küzdő és a megdicsőült Egyház 
szüntelen könyörög a szenvedő Egyházért, hogy a tisztító-
tűz ideigtartó büntetésétől mihamarabb megszabadulja-
nak. A megdicsőült Egyház pedig – a szentek – közbenjár-
nak értünk.

Mindenszentek főünnepe az ünneplés napja. Azokra az 
emberekre emlékezünk, akik megmutatt ák az utat, hogy 
igenis el lehet jutni az örök életre a Krisztus által meghir-
detett  élett el, s egyáltalán azt hirdetik, hogy a halál után 
van folytatás, sokkal szebb, mint amire legmerészebb ál-
mainkban gondolni mernénk.

A főünnep üzenete pedig az, hogy szenteknek kell len-
nünk, hogy eljussunk Isten örök Országába.

Meghökkentő ez: pont én legyek szent?
Manapság csak olyan személyt lehet szentnek nevezni, 

aki már nincs az élők sorában. De Szent Pál teljesen ma-
gától értetődően szenteknek hívja levelei címzett jeit, a 
kortárs keresztényeket. Szent Pál számára a szentség álla-
pota nem a halállal kezdődik, hanem azzal, hogy hitt el és 
keresztséggel elfogadjuk, magunkba befogadjuk Krisztus 
megváltó erejét. Minden ember, aki Isten szeretetében, a 
kegyelem állapotában él, szent. Így hát bizonyos fokig azt 
mondhatjuk, hogy Mindenszentek napja minden jó ke-
resztény ünnepe: a mi saját ünnepünk. A szó „szent” azt je-
lenti, hogy valamely személy vagy tárgy más, mint a többi, 
különbözik minden egyéb személytől vagy dologtól, el van 
különítve a többi tárgytól és személytől.

Így nevezték szentnek az Ószövetségben pl. az ároni 
papokat, a jeruzsálemi Templomot, s így volt szent a zsidó 
nemzet, Isten választott  népe. Amikor ez a nép elutasítot-
ta Isten Fiát és Küldött ét, Jézust, Jézus az apostolok sze-
mélyében új népet gyűjtött  maga köré, az Egyházat, s ez 

az első pünkösdkor a Szentlélek eljövetelével megszentelt 
nép is szent lett , és szent lett  annak minden egyes tagja is. 
De mit jelent ez a „szent”-ség: milyen értelemben vagyunk 
különbözők, elkülönített ek másoktól? Szent Pál a „szent”, 
„szentek” szót gyakran összeköti egy másik kifejezéssel, s 
így beszél: „szentek Krisztusban”. Vagyis azáltal vagyunk 
mások, hogy „Krisztusban” vagyunk. A kifejezés annyit 
jelent, hogy a keresztény ember egész egzisztenciájával 
Krisztusban él. Krisztus oly módon lételeme, környezete 
a kereszténynek, mint a repülő madárnak a levegő, a hal-
nak a víz, a fagyökérnek a talaj. Krisztus jelenléte szün-
telenül körülvesz bennünket, magában foglalja énünket. 
Minél inkább engedi magát a keresztény átjárni Krisztus 
jelenlététől, annál krisztusibb, annál keresztényibb, annál 
szentebb, míg a mennyei szentek már teljesen Krisztus ren-
delkezésére bocsátott ák magukat, nincs bennük egy sze-
mernyi sem, amit ne járna át Krisztus. 

Ez a mély rokonság fűzi össze az égi és a földi szenteket. 
A mennyei szentek a maguk szentsége, szent élete példájá-
val követésre buzdítanak bennünket, földieket, imáik által 
pedig szüntelenül cselekvően segítenek bennünket, hogy 
mind hasonlóbbakká váljunk hozzájuk. Legszebben úgy 
ünnepeljük Mindenszentek napját, hogy példaképeinkké 
tesszük az égi szenteket. Ha pedig napi életünkben a meny-
nyei szentek nyomába szegődünk, akkor csakugyan min-
den egyes nap Mindenszentek ünnepe lesz számunkra.

A szentek az evangéliumi boldogságok útját járták, de 
legtökéletesebb módon Jézus haladt ezen az úton. Jézus 
önként és szeretetből magára vett  minden emberi nyomo-
rúságot és gyötrelmet, hogy megtanítsa az embert, hogyan 
kell ezeket megszentelni. A keresztény ember Jézusban 
találja meg az evangéliumi boldogságok tökéletes megva-
lósulását. Jézus volt az igazi szegény, meggyötört, szelíd, 
irgalmas, békességes és üldözött . Ezen az úton járva nyerte 
el a dicsőséget.

„Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ül-
vén mindenszentek tiszteletére.” (Introitus)

 Tóth János káplán 
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( folytatás az 1. oldalról)

Egyházközségi Képviselőtestületünk névsora
A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia megalakulása után a Mária Magdolna Egyházközségi Képviselőtestülete az aláb-
biak szerint módosult:

A testület tagja hivatalból:
Stróber László apát-plébános. 
Tóth János és Óra Krisztián káplán, 
Tóth György kántor-karnagy, 
Nátrán Józsefné a hitoktatók képvise-
lője, 
Csordás Róbert a Mindszenty iskola 
igazgatója. 

A testület tagjai:
dr. Császár Tamás,
Erőss Antal,
Kónya Zoltán,
Kovácsné Ujj Andrea,
dr. Marx Gyuláné,
Paksa Ferenc,
Paksa Tibor,

Petőházi Att ila,
Tímár János,
Tompa Mihály.

A fíliális egyházközségeket 
Ekler Lajos (Ságod), 
Molnár Lajos (Zalabesenyő) és 
Ruzsics Jánosné (Pózva) képviseli.
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Kedves Francoise nővér, szeretet-
tel kérem egy interjúra, a Társult 
Tagok nemzetközi tanácskozása al-
kalmával. A nyelvi különbözőséget 
áthidalja majd Gemma nővér. Ked-
ves Francoise nővér, már második 
éve van itt  Magyarországon Marie 
Th erese nővérrel együtt . Hogyan 
érzi magát városunkban?

F: Örülök, hogy itt  élhetek Ma-
gyarországon, megkedveltem a várost. 
Az emberek kedvesek, de a magyar 
nyelv kicsit nehéz. Nagyon jól érzem 
magam itt  az iskolában is.

Franciaország milyen vidékéről ér-
kezett  Magyarországra?

F: Carentan-ban születt em, 
Normandiában, Európa északnyugati 
sarkán, közel a La Manche csatorná-
hoz.

Mikor választott a a tanári pályát és a 
szerzetesi hivatást?

F: 21 éves koromban lett em Notre 
Dame szerzetes és a noviciátus, a beöl-
tözés után végeztem el a Tanítóképzőt. 
Tanulmányaim alatt  hivatásommal 
együtt  teljesedett  ki bennem a prob-
lémás gyermekekkel való foglalkozás, 
tanítás igénye. Erre is képzést kaptam. 
Három intézményben is tanított am 
problémás gyermekeket, fejlődésüket 
fi gyeltem. Ezután 25 évig iskola-igaz-
gatónő voltam. 2 éve nyugdíjas vagyok 

és megérkeztem Zalaeger-
szegre.

Milyen tapasztalatai van-
nak a magyar gyerme-
kekről?

F: Zalaegerszegen 
meglepett  a gyermekek 
tisztelett udó viselkedése 
a felnőtt ekkel: udvariasak, 
örömmel járnak iskolába, 
általában szorgalmasan ta-
nulnak. Viselkedésük tel-
jesen más, mint Franciaor-
szágban.

Milyen a francia nyelv 
oktatásának lehetősége 
itt  iskolánkban?

F: Az osztályok nagyon jól fogadtak 
bennünket, Th erese nővérrel engem is. 
Én franciát tanítok a gimnáziumban, 
francia nyelvi gyakorlatot, Th erese 
nővér pedig az alsó osztályokban ve-
zeti a nyelvi gyakorlatot. A salomvári 
és búcsúszentlászlói iskolában is jelen 
vagyunk, francia nyelvi oktatást vég-
zünk. Azt tapasztaljuk, hogy a gyere-
kek örömmel járnak iskolába.
Hol lát gondot az iskolai nevelés-
ben, Francoise nővér?

F: Azt tapasztalom, hogy az iskolá-
nak gondja van a hitoktatással együtt  
a hitélet elmélyítésére. A lelki meg-
erősödésre, feltöltődésre alkalmat ad 

a havonkénti szentgyónás, 
a szentáldozások, a lelki-
gyakorlatok, melyek vé-
gigkísérik az iskolai életet. 
Bízzunk Alapítóink Fourier 
Szent Péter és Alexia anya 
szellemiségének hatásában. 
A Szentlélek kegyelmének 
kiáradását látjuk a most je-
lentkező papi hivatásokban: 
gimnáziumunkban érett sé-
gizett  fi úk közül három már 
felszentelt pap és kett ő még 
szeminarista. A mi Urunk 

Istenünk bőséges kegyelme legyen raj-
tuk választott  hivatásukban. Úgy lát-
juk, hogy a fi atal lányok elkötelezett sé-
gére a szerzetesi életre még várni kell.

Milyen lelki emléket zár a szívébe 
Francoise nővér az elmúlt nemzet-
közi találkozókról?

F: A Notre Dame Kongregáció 
szervezte a nemzetközi találkozót a 
Társult Tagokkal. A világ 4 kontinen-
séről közel 50 volt az érkezők száma. 
Úgy tapasztalom, erősödött  bennünk 
a személyes találkozás folyamán a 
testvéri kapcsolat a Társult Tagok kö-
zött . Megismertük egymás munkáját, 
feladatainkat: más-más földrészen, de 
lelki hivatástudatt al a nevelő-, a szoci-
ális- és apostoli munkában. A Társult 
Tagok segítik a Notre Dame Kong-
regáció munkáját és meg akarták élni 
Fourier Szent Péter és Boldog Alexia 
anya lelkiségét. Bizalommal tekintünk 
a Notre Dame Kongregáció jövője felé.

„Szent áldását adja ránk Kisdedével 
Szűzanyánk.”

(Fourier Szent Péter)
„Van jó Urunk és van jó Úrnőnk.”

(Boldog Alix le Clerc)

Jász Lajosné Margit néni

Interjú Francoise nővérrel
A zalaegerszegi Mindszenty Iskolát fenntartó Notre Dame Rend Főnöknője: 

Francoise Debeaupte nővér
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Ferenc pápa szavai

Az emlékkonferencia résztvevőit 
Mák Kornél, és Lévai Jánosné köszön-
tött ék, majd a hercegprímásról szóló 
dokumentumfi lm megtekintését köve-
tően Lezsák Sándor, a Mindszenty Tár-
saság elnökeként mondott  beszédet. 
Emlékeztetett  arra, hogy sokan vitatják 
a hercegprímás 1956-os rádióbeszédét, 
ami pedig szerinte nem más, mint „a 
harmadik út gondolata”. Lezsák szerint 
egyet kell érteni azokkal a fi atal törté-
nészekkel, akik úgy vélik, hogy az egy-
kori esztergomi hercegprímás beszédé-
nek üzenete az, hogy a barna és a vörös 
diktatúra között  kell megtalálni azt az 
utat, amelyik nem visz szélsőségbe.

Szólt arról, hogy egészséges 
Mindszenty-kultusz van születőben, 

amelynek sok formájával találkozott  
már a Kárpát-medencében. Szoborava-
tó ünnepségek, konferenciák, a szülő-
ház felújítása, a Mindszenty Társaság 
és a Mindszenty Alapítvány működése, 
zarándokutak szervezése segít a her-
cegprímás emlékének ápolását – sorol-
ta a tisztelet különböző megnyilvánulá-
si formáit.

Az Országgyűlés alelnöke szólt ar-
ról is, hogy nagyon sok olyan közösség 
szerveződik, amelyek tagjai azt kérde-
zik, hogy miért késik vajon Mindszenty 
József boldoggá avatása. – Ilyenkor azt 
szoktam válaszolni, amit Mindszenty 
boldoggá avatási eljárásának a kezde-
ményezője, Szőke János atya, szalézi 
szerzetes mondott : a mai nappal is kö-
zelebb vagyunk a boldoggá avatáshoz, 
és legyen bennünk keresztény türelem, 
hiszen mi már szentnek tekintjük, nem 
kell ahhoz szertartás – mondta az or-
szággyűlés alelnöke. Majd hozzátett e: 
az egyházon belül is, annak környeze-
tében nagyon sok olyan közösség szer-
veződik, mely feldolgozza Mindszenty 
életútját.

Mindszenty bíboros életútja a 20. 
század szenvedéstörténete, benne van 
mindaz, amit a magyar nép rendkí-
vül keserves, nagy küzdelemben élt 
meg – fogalmazott  a Mindszenty Tár-
saság elnöke. Mindszenty háromszor 
volt börtönben: először 1919-ben, a 
kommunista kommün kikiáltásának 
a napján tartóztatt ák le, aztán a nyilas 
hatalomátvétel után Szálasiék, majd 
1948-ban Rákosiék börtönébe került. 
Ő az, aki valóban megtapasztalta a bar-
na és a vörös diktatúra szörnyűségeit. A 
hercegprímás életét a hit, a magyarság 
és minden üldözött  támogatása, vala-
mint a szegények gyámolítása határozta 
meg.

Az emlékkonferencia további prog-
ramjában Witt ner Mária országgyűlési 
képviselő (Fidesz) Mindszenty bíboros 
és Pio atya szakrális kapcsolata címmel, 
Pallagi Mária egyetemi oktató A XX. 
század keresztjeire feszített  Mindszenty 
bíboros címmel, valamint Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek Az igehirdető 
Mindszenty címmel tartott ak előadást.

MTI

Mindszenty öröksége ma is üzenet 
itt  Európában, ahol a keresztény 
értékek nincsenek jelen az unió 
alaptörvényében – mondta Lezsák 
Sándor a Mindszenty-em lékkon fe-
ren ci án, melyet október 11-én ren-
deztek meg Kecskeméten. 

Mindszenty-emlékkonferenciát rendeztek 2013. október 11-én Kecskeméten

Gondoljatok bele, hogy egy nem há-
zas asszony bemegy a templomba, s 
azt kéri, hogy kereszteljék meg a fi át. 
És az, aki éppen ott  tartózkodik, azt 
válaszolja: nem lehet, mert maga nem 
házas. Figyeljük meg, hogy az az asz-
szony, akinek volt bátorsága megtarta-
ni és megszülni gyermekét mivel talál-
kozik! Zárt ajtóval! Ha így folytatjuk, 
nem teszünk semmi jót az emberekkel, 
Isten népével. Jézus hét szentséget ala-
pított , de mi ilyen magatartásokkal egy 
nyolcadikat találunk ki: a „lelkipászto-
ri vám” szentségét!... Aki közeledik az 
Egyházhoz nyitott  ajtót kell, hogy ta-
láljon, és nem a hit ellenőrét… Szük-
ségünk van reverenda és fátyol nélkül 
szentekre. Szükségünk van farmeros és 
tornacipős szentekre. Szükségünk van 
szentekre, akik moziba mennek, ze-
nét hallgatnak, és barátaival sétálnak. 
Szükségünk van szentekre, akik Istent 

teszik első helyre, de az egyetemen is 
kitűnnek. Szükségünk van szentekre, 
akik időt találnak a mindennapi imára, 
és képesek a tiszta szerelemre, vagy a 
tisztaságot megszentelik… Szüksé-
günk van korszerű szentekre, XXI. szá-
zadi szentekre, akik erre korszakra al-
kotják meg a lelkiségüket. Szükségünk 
van olyan szentekre, akik el vannak kö-
telezve a szegények iránt és a szükséges 
szociális változások iránt. Szükségünk 
a világban élő szentekre, a világban 
megszentelődő szentekre, akik nem 
félnek a világban élni. Szükségünk van 
kólát és hot-dogot fogyasztó, interne-
tező és Ipod-ot használó szentekre. 
Szükségünk van olyan szentekre, akik 
szeretik az Eucharisztiát, és nem szé-
gyellnek a hétvégén sört inni vagy piz-
zát enni barátaikkal. Szükségünk van 
olyan szentekre, akik szeretik a mozit, 
a színházat, a zenét, a táncot, a sportot. 

Szükségünk van társaságot kedvelő 
szentekre, akik nyitott ak, normálisak, 
barátságosak, vidámak és jó barátok. 
Szükségünk van olyan szentekre, akik 
e világban élnek, és meg tudják ízlelni 
a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem 
világiasodnak el… Legyünk hát ilye-
nek! 

a „Mi canto es oración” című honlapról
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Laudate, cantate!

XXI. rész – Georg Friedrich Händel/1.

1759 áprilisában egész Anglia gyá-
szolt. Hetvennégy éves korában meg-
halt Händel, az ünnepelt komponista, 
aki bár német származású volt, 1726-
ban angol állampolgárságot kapott , s a 
szigetország nemzeti zeneszerzőként 
tekintett  rá. A fenti akrosztichon egyike 
azoknak a Händel halálára írt méltatá-
soknak, amelyek a korban tucatszámra 
készültek a nagy mester búcsúztatá-
sára. Állítólag igen nyers, erőszakos 
és határozott  jellem volt, könnyen ha-
ragra gerjedt, de sosem akart ártani 
senkinek. Ezzel együtt  zenéje annyira 
lenyűgözte az angolokat, hogy Händel 
minden rendíthetetlensége ellenére 
lelkes rajongókat tudhatott  maga kö-
rül. Hírnevéről tanúskodik az is, hogy 
már 1760-ban – egy évvel halála után 
– életrajz jelent meg róla, melyet John 
Mainwaring teológus írt. Mégis nehéz 
az életét születésétől haláláig teljesség-
gel feltárni, ugyanis rendkívül kevés 
közvetlen ismerett el rendelkezünk 
pályájáról, a korabeli leírások hiteles-
sége pedig gyakran kérdéses. Emellett  
Händel maga is meglehetősen tartóz-
kodó volt, ha önmagáról kellett  nyilat-
koznia. Mivel tisztában volt azzal, hogy 
az újságok minden lépéséről azonnal 
beszámolnak, nagyon ügyelt arra, hogy 
magánügyeitől távol tartsa a kíváncsis-

kodókat, s abból semmit 
ne tárjon fel előtt ük.

Händel azon kevés 
muzsikusok közé tarto-
zott  – és ezzel ma is kivé-
telesnek számítana –, akik nemcsak a 
zenével foglalkoztak, hanem üzlett el is. 
Zenei ügynök volt, ugyanúgy kitéve a 
gazdasági élet és közönségízlés viszon-
tagságainak, mint más üzletemberek. 
Apja eleve ellenezte fi a zenei törekvé-
seit, és jogi pályára szánta őt. Händel el 
is kezdte az egyetemet szülővárosában, 
Halleban, de ez csak megerősített e őt 
abban, hogy a zenének szeretné szen-
telni az életét. Szerencsére édesanyja 
már kiskorában felfedezte és támogatt a 
tehetségét, sőt, az ő révén titokban még 
egy hangszert is beszereztek, és az apai 
tiltás ellenére mégis tudott  gyakorolni. 
Azonban hamarosan az apának is be 
kellett  látnia, hogy érdemes fi a adott sá-
gait fejleszteni, és erre pénzt is áldozni. 
Tíz éves sem volt ugyanis Händel, mi-
kor a weissenfelsi herceg hallott a or-
gonálni őt, és teljesen magával ragadta 
a gyermek játéka. Ekkor sikerült meg-
győzni apját, hogy zeneileg is tanítt as-
sa fi át, s a hallei református templom 
orgonistájához, Friedrich Zachow-hoz 
küldték tanulni. Nem sokkal később 
pedig Händel egy éven keresztül ellátt a 

a székesegyházi orgonista feladatait. Ő 
azonban nem ilyen irányú pályát kép-
zelt el magának egész életére. Vallásos 
volt, de zenei téren nem a templom volt 
az ő világa, hanem a színház. Amióta 
először találkozott  az operával, lenyű-
gözte a műfaj. Ezért ott hagyta ott honát, 
és Hamburgba utazott , Európa legpezs-
gőbb operai élett el rendelkező város-
ába, hogy ott  tanuljon el minél többet 
e különös világ fortélyaiból. A rengeteg 
élmény mellett  jó kapcsolatokat is szer-
zett  a városban. Itt  ismerte meg például 
a szintén ifj ú Johann Matt heson zene-
szerzőt, akit ma már kevesen ismernek, 
a maga korában azonban még nagyon 
híres volt. Bár Händel, mikor egy nézet-
eltérés miatt  párbajozni kezdtek, majd-
nem életét vesztett e miatt a, mégis si-
került kibékülniük. Ezt az is jelzi, hogy 
nem sokkal később Matt hesonnak aján-
lott a első operájának, az Almira (1705) 
című művének tenor főszerepét.

Händel életének a következő évben 
új helyszíne lett  Itáliában – életútját in-
nen folytatjuk.

Tímár Zsófi a

Az Egyház a szeretet története 
címmel folytatódnak a nyitott  előadások

Helyszín: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (A épület díszterme) 
Kezdés: 18 óra.
November 4. (hétfő): dr. Németh Norbert: Az Egyház önmagáról és kívülállók az Egyházról.
November 18. (hétfő): dr. Korzenszky Richárd: Az ember, akit az Egyház gazdagít. A keresztény emberkép.

„Hah! Most röppen az összhang lelke el!
Angyalok kara köré seregel,
Nem élt, mióta világ a világ ,
Dicsőbb lángelme, s nem írt muzsikát.
Eltörpül mind, aki előtt e volt,
Lenyűgözi műve a hallgatót.”

(N. Kiss Zsuzsa fordítása)



Ezzel a vágyakozó lelkülett el indul-
tunk útnak augusztus 5-én Gombos T. 
Bálint atya vezetésével a zalaegerszegi 
Mária Magdolna és a gencsapáti plébá-
nia lelkes zarándokai, hogy egy – lelki 
és világi programokban nagyon gazdag 
– művészeti és zarándokúton vegyünk 
részt Észak-Olaszország legszebb tarto-
mányaiban, gyönyörködjünk a Toszkán 
táj szépségében és a nevezetességek so-
kaságában. Rácsodálkozhatt unk az e 
tájon élt szentek életére, küzdelmeire, 
példamutató életük nyomán erőt merí-
tett ünk mindennapi életünkhöz.

Ehhez az kell, hogy mi 
is ráhagyatkozzunk az is-
teni gondviselésre, hagy-
juk, hogy Isten kegyelme 
bennünket is felemeljen és 
engedjük, hogy szeressen 
bennünket az Isten. Így 
nem hiábavaló a fáradtság, 
a lemondás, az úton-levés 
kényelmetlenségei, mert 
mindez hozzájárul lelki 
életünk fejlődéséhez. Min-
dig van miért, kikért imád-
kozni és hálát adni.

Zarándokutunk első állomása az 
észak-olaszországi kikötőváros Trieszt 
volt. Itt  megcsodálhatt uk a San Giusto 
katedrálist, majd a város egyik gyöngy-
szemét a hófehér márványból épült, 
romantikus hangulatot árasztó palotát: 
a Miramare-kastélyt. E napi szentmi-
sénket Aquilea gyönyörű templomá-
ban imádkoztuk, megemlékezve Havas 
Boldogasszony ünnepéről és kértük 
Égi Édesanyánkat kísérjen bennünket 
zarándokutunk során.

Délután az Adriai tengerben talál-
tunk felüdülést, majd a Padova környé-
ki szállásunkra tértünk.

Másnap már Veneto régió székhelye 
Velence, a lagúnák városa, az „Adria 
Királynője” fogadott  bennünket. Ve-
lence leghíresebb látnivalója a Szent 
Márk bazilika, – mely mind kívül és 
belül márvánnyal, mozaikokkal, fafa-
ragásokkal ékesített  alkotás – elemei-
ben és formavilágában is őrzi a bizánci 

építészet hagyományait. Itt  mutatt a 
be Bálint atya a legszentebb áldozatot 
s emlékeztünk meg a Tábor-hegyen 
történt Urunk színeváltozásának élmé-
nyéről. Ezután a város nevezetességei-
ben gyönyörködtünk. Megcsodáltuk a 
Dózse palotát, a Rialto hidat, nevezetes 
középületeket, majd hajóra szálltunk és 
a velencei üveggyártás központjában 
Murano-szigeten és a buráno-i csipke 
fellegvárában töltött ünk el néhány kel-
lemes órát. 

A harmadik nap reggelén a mo-
zaikművészetében gazdag Ravenna 

felé vett ük utunkat. Meglepetésként 
Ferrara városát is felkerestük. A vá-
ros legismertebb épülete az Este csa-
lád rezidenciájaként szolgált, téglából 
épült négytornyú, várárokkal körülvett  
Castello Estense. Nem messze innen 
található a 12. századi gyönyörű San 
Giorgo katedrális, ahol szentmisénk-
ben hálát adhatt unk eddigi utunk során 
kapott  élményekért. Ferrarát elhagyva 
az Emilia-Romagna régió csodálatos 
mozaikokkal díszített , kora keresztény 
műemlékeiben gazdag Ravenna volt 
az úti célunk. A mozaikművészetében 
híres Ravenna Th eoderik-kori leg-
nagyszerűbb remekei az ariánus Sant 
Apollinare Nuovo székesegyházban 
tekinthetők meg. Az ablaksor fölött  
Krisztus csodái és kínszenvedése lát-
ható, az ablakok között  32 szent áll. A 
mártírok és szüzek körmenete a közé-
pen ülő Krisztus felé vonul. Az érett  
ravennai keresztény mozaikok legszebb 

példái a San Vitale bazilika falait dí-
szítik. Művészett örténészek ezeket a 
mozaikokat tartják a műfaj csúcsának. 
A szentély fél-kupoláján lévő mozai-
kon Krisztus ül a világot jelképező kék 
gömbön, körülött e szentek, angyalok. 
Két oldalt látható a híres Justinianus és 
Th eodóra mozaik. Kiemelkedők még 
Ábel és Melkizedek, valamint az Ábra-
hám és Izsák áldozatát bemutató képek. 
Ravennai sétánk után továbbindultunk 
Assisi felé, ahol Szent Ferenc és Szent 
Klára városának a megismerése volt a 
cél. Ellátogathatt unk Szent Ferenc éle-

tének egy nagyon fontos 
állomáshelyére, a La Verna 
hegyre, ahol imádkozás 
közben megjelentek rajta 
a stigmák.

A következő nap dél-
előtt jét Assisi városában 
töltött ük, melyet 2000-
ben a világörökség részévé 
nyilvánított ak. A római 
idők emlékei most is meg-
találhatók itt , – a városfa-
lak, a fórum, amfi teátrum 
és Minerva – mely ma a 

Minerva felett i Szűz Mária templom 
néven ismeretes. Az Assisi Szent Fe-
renc- bazilika 13. századi templom-
együtt es, benne található a szent sírja. 
A főhajóból kett ős lépcső vezet a krip-
tába, ahol az oltár felett i kőkoporsóban 
a szent maradványai, az oltár mellett i 
falban pedig leghűségesebb követői 
– Ruffi  no, Angelo, Masseo, és Leone 
testvérek nyugszanak. Különös kegyel-
mi ajándékot is kaptunk, hiszen az 
előzetesen egyeztetett  helyszín helyett  
itt , Szent Ferenc sírjánál ünnepelhet-
tük szentmisénket, kérve a szent köz-
benjárását, hogy hitünkben megerő-
södjünk, megújuljunk, s így Istennek 
tetsző életet éljünk. A szentmise után 
a Bazilikában megnéztük Giott o híres 
festményeit, sétát tett ünk a középkori 
emlékeket hűségesen őrző városban, s 
gyönyörködtünk a csodálatos panorá-
mában. A Bazilika mellett  áll a kolostor 

6  XX. évfolyam 5. szám

(folytatás a 7. oldalon )

„Csak hagyom, hogy szeressen az Isten.”  (Túrmezei Erzsébet)



53 román stílusú boltívvel, melyben je-
lenleg könyvtár és múzeum működik, 
amelyben a zarándokok által hozott  
ajándékok is elhelyezést kaptak. Fel-
kerestük Szent Klárának, a Klarissza 
Rend alapítójának a templomát, ahol 
a sírja is található. Örömmel töltött e el 
a szívünket, amikor a templom egyik 
üvegablakán megpillanthatt uk nemzeti 
címerünket. Ezt az üvegablakot a ma-
gyar állam ajándékozta a templomnak.

Kora délután rövid sétát tett ünk 
az ismert festő, Luca Signorelli szü-
lővárosában Cortonában, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik Toszkánára. 
A város szentje Cortonai 
Szent Margit, akit hamisan 
vádoltak, hajléktalanok, ár-
vák, prostitúcióból megtért 
vezeklők, és az egyedülálló 
anyák védőszentje. Szenté-
lyében az előtt  a kereszt előtt  
imádkozhatt unk mi is, amely 
előtt  Margit egykor oly so-
kat kérte az Urat, hogy ne-
vezze őt „leányának”. Sírja és 
mumifi kálódott  teste is itt , a 
cortonai templom oltáránál 
látható, ahol bűnbánó éveit 
töltött e.

Péntek délelőtt  Toszkánába és Eu-
rópa legszebb gótikus városába Sienába 
utaztunk, amely Sienai Szent Katalin 
egyháztanító szülőhelye, akit a szüzes-
ség, a bölcsesség és a vértanúság hár-
mas koronájával ábrázolnak.  Katalin 
Assisi Szent Ferenccel együtt  Itália vé-
dőszentje, majd megkapta az egyház-
doktor megtisztelő címet is. Kicsi kora 
óta nagyon szerett e az Eucharisztiát. 
Mindenért hálát adott  és könnyű lélek-
kel ajánlott a fel szenvedéseit Krisztus-
nak, hogy kiengesztelje Őt népéért és 
megmentse az Egyházat a botrányok-
tól. Katalin megkapta azt a rendkívüli 
kegyelmi adományt, hogy élete utolsó 
hét esztendejében az Oltáriszentség 
lehetett  egyedüli tápláléka. Tökéletes 
„vértanú” lett . Életműve az isteni gond-
viselésről szóló könyve, a Dialógus, me-
lyet elragadtatásban diktált, mivel írni-
olvasni nem tudott . E képességét csak 

jóval később misztikus módon kapta 
meg Krisztustól a stigmákkal együtt , 
de ezek kérésére láthatatlanok marad-
tak. Sok csodát is művelt, de a fi zikai 
csodánál sokkal jelentősebbek voltak 
a lelkiekkel kapcsolatosak: olvasott  a 
lelkekben, megrögzött  bűnösök tértek 
meg, régi ellenségeskedések szűntek 
meg szavára. A Dómban, a Katalin ko-
ponyaereklyéjét őrző kápolna falának 
másik oldalán lévő oltárnál, szentmi-
sében emlékeztünk meg róla és a nap 
szentjéről Edit Stein szűz és vértanúról, 
Európa társvédőszentjéről.

Siena arculata ma is ugyanolyan 
képet mutat, mint ahogyan azt a 13. és 

14. században formázták. Megnéztük 
a város főbb látnivalóit: az Il Campo-t, 
vagyis a Főteret, ahol a  városháza a 
Palazzo Pubblico áll, valamint a Dóm 
teret a Dómmal, amelyben körbe sé-
tálva Michelangelo, Donatello, Bernini 
és Pisano alkotásaiban gyönyörköd-
hett ünk. A térről igazán szép kilátás 
nyílik a sienai dombvidékre. A hajdani 
várból lett  városka sikátorszerű utcáin 
barangolva számos látnivalót fedez-
tünk fel, amely az ide zarándoklókat 
fogadja. Siena helyszíne még a Palio 
lóversenyeknek, amelyet minden év 
júniusában és augusztusában is meg-
rendeznek. Siena-i barangolásunkat 
követően rövid látogatást tett ünk San 
Gimignanoba a tornyok városába, 
ahol egykor 70 torony állt, s így a vá-
ros szimbólumaivá váltak. Mára csak 
13 lakótoronynak sikerült átvészelnie 
a történelem viharait. A városban szá-

mos templom található. Freskóik és 
szobraik, domborműveik a középkori 
művészet egyedülálló alkotásai. A dél-
után folyamán még egy, a hit, az építé-
szet, és a tudomány lenyűgöző csodája 
várt ránk Pisá-ban. Pisat a ferde tornya 
tett e híressé: impozáns a téren a dóm 
(Duomo Santa Maria Assunta), a meg-
süllyedt harangtorony (Campanile), a 
keresztelőkápolna (Baptisterium) és a 
Campostano épületegyütt ese monu-
mentalitásával, a carrarai márványból 
készült burkolatok fényességével. 

Szombati napunkat Firenze vá-
rosának szenteltük, amely Toszkána 
mai székhelye. Reggeli után szállás-

helyünkről, Montecatini 
Termé-ből vonatt al utaz-
tunk a számtalan történel-
mi és művészeti látványos-
ságoknak ott hont adó, s a 
„reneszánsz bölcsőjeként” 
is emlegetett  település-
re, melynek belvárosát 
1982-ben az UNESCO a 
világörökség részévé nyil-
vánított a. Firenze Itália 
tündöklő ékszere, néha úgy 
tűnik, semmi sem változott  
itt  a Mediciek óta – a zarán-
dokok legnagyobb örömé-

re. 
A dominikánus szerzetesek kezde-

ményezésére épült a Santa Maria No-
vella-bazilika, amely Firenze első góti-
kus temploma és egyben első bazilikája. 
Ebben a templomban emlékeztünk meg 
szentmisénkben a nap szentjéről, Szent 
Lőrinc diakónus és vértanúról, s kértük 
közbenjárását. Sétánk további állomása 
a Dóm tér, mely a város egyházi jellegű 
központja a középkortól egészen nap-
jainkig. A fi renzei Dóm díszes külseje 
és a látszólag egyszerű belső tér közöt-
ti kontraszt nem is lehetne nagyobb. 
Több gyönyörű festmény és síremlék 
ékesíti. A másik érdekesség a Szent Já-
nos keresztelőkápolna nyolcszögletű 
kupolás épülete, szintén a Dóm téren 
található. Eredetileg Firenze székesegy-
háza volt, a toszkánai román ízlés való-
di remeke. Három gyönyörű bronzka-
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puja van, melyek Michelangelo szerint 
megérdemelnék, hogy a mennyország 
kapui legyenek. 

Ezt követően a Mediciek gyűjtemé-
nyéből keletkezett , művészeti kincseit 
és gazdagságát tekintve a világ egyik 
legnagyobb művészeti galériáját és 
képtárát, az Uffi  zi képtárat látogatt uk 
meg, amely Giott o, Bott icelli, Leonar-
do da Vinci, Michelangelo, Tiziano és 
Caravaggio képeivel a reneszánsz fest-
ményeinek gyűjteménye.

A Mediciek eredetileg hivatalnak 
építt ett ék a palotát, (az elnevezése is 
erre utal: „uffi  zi” olaszul hivatalt je-
lent,) a földszinten dolgoztak a tisztvi-
selők, az emeleteken pedig 
a műkincsek kaptak helyet. 
A képtár megtekintése 
után végigsétáltunk a híres 
Ponte Vecchio-n, vagyis 
az „Öreg híd”-on, Firen-
ze belvárosában, mely az 
Arno folyón vezet át – két 
oldalán az ékszerkeres-
kedők apró házacskáival. 
A hídon keresztül vezető 
titkos folyosó köti össze 
a Pitt i-palotát és az Uffi  zi 
Galériát. Egyre fáradó csa-
patunk még ellátogatott  az 
1294-ben épült csodálatos 
gótikus templomba, a Szent Kereszt-
ről nevezett  ferences templomba is, 
amely a neves fi renzeiek „Pantheonja”. 
Itt  nyugszik: Dante, Michelangelo, Ga-
lilei, Ghiberti, Rossini, Macchiavelli. A 
gótikus belső tér Giott o sugárzó freskói 
által vált lenyűgözővé. 

Zarándoklatunk utolsó előtt i nap-
ján, vasárnap Lombardia székhelyére, 
Milánóba utaztunk. Világhírét nem-
csak operaházának köszönheti, hanem 
gótikus, csupa kőcsipke Dómjának 
illetve a Santa Maria delle Grazie 
templomnak, amely ott hont ad Le-
onardo da Vinci híres festményének, 
Az utolsó vacsorának. A Bazilikában 
szentmisével ünnepeltük meg az Úr 
napját. A nyeregtetős templom hom-
lokzata lombard gótikus stílusú, ezzel 
szemben a Bramante-féle díszes már-

ványkapuzat reneszánsz alkotás. A ko-
lostorba a templomon keresztül lehet 
bejutni. A szerzetesek ebédlője, a re-
fektórium túlsó, bal oldali falán látható 
Leonardo remeke Az utolsó vacsora. 
A 9 x 4,5 m-es freskó azt a drámai je-
lenetet örökíti meg, amikor Krisztus a 
12 apostolnak kijelenti, hogy egyikük 
el fogja árulni őt. Közvetlenül a freskó 
felett , az oldalfalon balra, ismét egy ma-
gyar vonatkozású emléket találtunk: 
Jézus jobbján IV. Béla királyunk leá-
nya, Szent Margit látható. Ábrázolása 
a milánói Sforza-család erős magyar 
kötődéseit fejezi ki. A család Visconti-
ága révén ugyanis Ludovico Sforza is 
Árpád-házi leszármazott  volt. Az utol-

só vacsora freskójával szembeni falon 
Donato Montorfano lombard stílusú 
festő műve a Keresztre feszítés falké-
pe látható.

A Dóm a város egyik legfőbb látvá-
nyossága, az olasz gótika mesterműve. 
Az épület homlokzata a stílusok sokfé-
leségét tükrözi: az alsó rész reneszánsz-
barokk, a felső pedig gótikus. A hom-
lokzatot tornyocskákkal koronázott  
pillérek tagolják, a kapuk felett  bibliai 
jeleneteket ábrázoló márvány dombor-
művekre csodálkozhatunk. 

A székesegyházat a pillérsorok öt 
hosszanti és három kereszthajóra oszt-
ják. A templom építészeti középpontja 
a fő- és a kereszthajó találkozásában 
levő négyezet, fölött e tör az égnek a 
nyolcszögletű kupolatorony. A szentély 
benyúlik a kereszthajóba, csaknem a 

kripta bronzkorlátjáig. A szentélykörül-
járó jobb oldalán, az első boltszakasz-
ból két ajtó is vezet a kriptába, amely a 
XVI. századi lombardiai történelem és 
a milánói egyházmegye nagy alakjának, 
Borromeo Szent Károly püspöknek sír-
emlékét rejti magában. Milano legfon-
tosabb nevezetességeit megcsodálva 
zarándokutunk utolsó estéjét a Garda-
tó mellett i Solferino-ban töltött ük.

Zarándoklatunk utolsó napján reg-
geli után a Garda-tóba nyúló Sirmione-
ba utaztunk. Itt  felkerestük a város 
jelképének számító, Scaligeri várat, 
amelyhez egy hídon lehet átmenni és 
így juthatunk el az óvárosba. A Vár tor-
nyaiból elképesztően szép kilátás nyílik 

az óvárosra, és a környék-
re. A gyönyörű táj és a 65 
fokos gyógyhatású hőfor-
rás, amely a partt ól kb. 300 
méterre, 16 méteres mély-
ségből tör fel, még külön-
legesebbé teszi a helyet.

Végül Palladio város-
ában, Vicenza dél-nyugati 
hegyének tetején, a leghí-
resebb Mária szentélyben, 
Madonna del Berico-ban 
szentmise keretében  ad-
tunk hálát a zarándokút 
kegyelmi ajándékaiért. A 
hosszú utazás során na-

ponta csendültek fel ajkunkról a szép 
Mária és más egyházi énekek, imád-
koztuk a szentolvasót, litániát és kö-
zösen elmélkedtünk a nap szentjének 
életéről, tanításáról. Ezúton is köszön-
jük Bálint atyának mind a szervezésben 
nyújtott  segítségét, mind pedig a zarán-
dokút lelki vezetését, különösen is azt, 
hogy naponta volt lehetőségünk részt 
venni szentmisén. Köszönjük idegen-
vezetőnknek Horváth Zoltánnak is, aki 
nagy tudással, kedvességgel kalauzolt 
bennünket az út során. A világi és za-
rándokprogramokban egyaránt bővel-
kedő út során sok szép lelki élménnyel, 
látvánnyal és ismerett el gazdagodva, a 
kegyelmi ajándékokkal bővelkedve tér-
hett ünk haza ott honainkba.

A zarándokok nevében: 
Salamon Károlyné

8  XX. évfolyam 5. szám
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Sándor István vértanú boldoggá avatása

Sándor István Szolnokon született  
1914-ben, édesapja MÁV segédmun-
kás volt. 1931-ben a fémipari szakisko-
la elvégzése után vasesztergályosként 
helyezkedett  el. 

1936-ban belépett  a szalézi rend-
be, mint laikus testvér. 1940-től 49-ig 
nyomdászként dolgozott  a rákospalo-
tai szalézi nyomdában. Közben 1941 
és 45 között  kisebb megszakításokkal 
híradós katonaként a hadseregben 
szolgált. 1946-tól munkásfi atalokat ve-
zetett  a rákospalotai KIOE-ben, a Ka-
tolikus Ifj úmunkások Országos Egye-
sületében.

Sándor István lakhelye, s működé-
sének fő színhelye a Clarisseum volt. 
Az Ybl Miklós által tervezett  épület 
az Újpestet Rákospalotával összekötő 
közúti felüljáró mellett  áll. Itt  volt 1950 
tavaszáig a szalézi rendház és a legsze-
gényebb családok iskolás gyermekeit 
befogadó fi únevelő intézet, amelyhez 
annak idején egy nagy park, egy cser-
készott honnak szolgáló ház, egy nyom-
da és több más épület tartozott .

A szaléziak a két világháború között i 
években jelentős mértékben támogat-
ták a katolikus munkásifj ú mozgalom 
(KIOE) ügyét, az ország számos pont-
ján a szalézi rendházakban működtek 
apostolkodó munkásifj ú csoportok. 
Don Bosco fi ai foglalkoztak a szegény 
sorsú munkásfi atalokkal, érthető tehát, 
ha az 1945-től egyre erősödő kommu-
nista hatalom vetélytársat, mi több, 
kiirtandó ellenséget látott  a rend tagjai-
ban. A „munkáshatalom” éppen azokra 
sújtott  le a legkeményebben, akik ön-
zetlenül azonosultak a proletár fi atalok-
kal és életüket szentelték az ő felemel-
kedésükre, erkölcsi, szakmai, kulturális 
képzésükre.

1950 tavaszán betiltott ák a rendek 
működését, de Sándor István továbbra 
is találkozott  a fi atalokkal, kiránduláso-
kat, összejöveteleket szervezett  és hit-
tant tanított .

Rendtársai nyugodt, csendes em-
berként emlékeznek rá, akinek nem 
kellett  sem kiabálni, sem fegyelmezni, 
a puszta imádságos jelenlétével nevelt 
- ez maga volt a keresztény élet magas-
iskolája. Ő maga mindig nagyon ápolt 
volt, de a környezete, ahol élt és dolgo-
zott , az is tiszta, rendes volt, és ezt a ren-
det és tisztaságot a rábízott  nyomdász 
tanulóktól is megkövetelte. Nem volt 
szószátyár, tudott  kellő időben beszél-
ni és nagyon tudott  hallgatni, amikor 

mások beszéltek - talán pont ezért nem 
kellett  neki szaladni senki után, ragad-
tak rá a gyerekek. Tudatosan készült a 
szalézi pályára, mint szerzetes testvér 
és olyan szintet ért el, ami őt emberileg 
is alkalmassá tett e arra, hogy vezesse a 
fi atalokat.

Újpest főutcáján, az Árpád úton új 
kocsma nyílt, ami a Pokol csárda nevet 
kapta. Bejáratánál ez volt olvasható: 
Lépjen be a Pokolba! A közelben volt 
a szaléziak Clarisseum nevű háza, ahol 
korábban az államosított  szalézi nyom-
da és népes oratórium működött . Az 
ide érkező fi atalok vezetőjükkel együtt  
megállapított ák, hogy a kocsma cégé-
rén látszó felirat kigúnyolja a hitüket, 
ezért másnap reggelre szurokkal be-
kenték a táblát. A kocsma tulajdonosa 
kihívta az Államvédelmi Hatóságokat, 
akik nyomozókutyákkal érkeztek. A 
nyomok egyenesen a Clarisseumhoz 

vezett ek, ahol elfogtak egy diáklányt és 
kínzásokkal kiszedték belőle a csoport 
több tagjának és az őket vezető szerze-
tesnek a nevét.

A tartományfőnök rendtársaival 
előkészített e Sándor István testvér disz-
szidálását, de ő az utolsó pillanatban 
úgy érezte, nem menekülhet el, amikor 
tanítványai itt hon életveszélyben van-
nak. Visszaadta a hamis iratokat és a 
pénzt és maradt. Álnéven bujkált Dáni-
el Tibor szalézi kispap lakásán, és foly-
tatt a azt a lélekmentő munkát, amelyet 
a dolgozó magyar fi atalok érdekében 
fejtett  ki. Letartóztatására 1952. július 
28-án került sor házigazdájával, Dániel 
Tiborral együtt . A házmester felesége 
okozta a vesztüket, aki felbontott a a 
leveleiket és besúgta őket illegális tevé-
kenységért az Államvédelmi Hatóság-
nál.

1952 júliusában letartóztatt ák Sán-
dor István szalézi testvért és társait, és 
az utolsó koncepciós perek egyikében 
ítélték el koholt vádak alapján. Az eljá-
rás a Pártőrség pere néven híresült el.

A Budapesti Hadbíróság 1952. ok-
tóber 28-án tárgyalta az ügyet. Sándor 
Istvánt kötél általi halálra ítélték. A ha-
lálos ítéletet 1953. június 8-án 21 óra 10 
perckor hajtott ák végre. Legnagyobb 
valószínűséggel a Rákoskeresztúri Köz-
temető 30l-es parcellájában hantolták 
el. A Sándor Istvánra kiszabott  halálos 
ítéletet csak 1994-ben semmisített ék 
meg.

A mártír sorsú szerzetes boldog-
gá avatásának egyházmegyei eljárása 
2006-ban kezdődött  és 2007-ben fe-
jeződött  be. Ez idő alatt  számos tanút 
hallgatt ak meg. Ennek folytatásaként a 
szentszéki eljárás 2008-ban kezdődött  
meg, a bíborosok kollégiumának dön-
tése idén január 15-én született  meg.

A pápa március 27-én fogadta 
Angelo Amatót, és engedélyezte 63 új 
boldog dekrétumának kihirdetését. 
Között ük volt az is, amely elismerte 
Sándor István vértanúságát. 

Forrás: Magyar Kurir

60 éve, 1953-ban végezték ki a ko-
holt vádak alapján letartóztatott  
Sándor István szalézi szerzetest. 
Nem egyszerűen üldözött , vagy 
áldozat volt, hanem vértanú. Sze-
mélyét példaképként állíthatjuk a 
mai fi atalok elé
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Kocsis Fülöp hajdúdorogi görög-
katolikus püspököt apátplébánosunk, 
Stróber László köszöntött e és felkérte 
előadása megtartására.

A püspökatya ezzel az imádsággal 
kezdte előadását:

„Mennyei király, vigasztaló, igaz-
ságnak lelke, ki mindenütt  jelen vagy, 
és mindeneket betöltesz, minden jónak 
kútfeje és az életnek megadója, jöjj el 
és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg 
minket minden szennytől, és üdvözítsd 
Jóságos a mi lelkünket. Dicsőség az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 
most és mindenkor és örökkön örökké. 
Amen.”

Kocsis Fülöp előadása során elmond-
ta:

Görögkatolikus egyházunk né-
hány évvel ezelőtt , egy nagy lélegzet-
vétel után 3 gyermekvédelmi intéz-
ményt hozott  létre, illetve működő 
intézményt vett  át, és azt fejlesztett ük 
tovább. 

Amikor püspökké választott ak 
– mint egyszerű szerzetes – bele-
csöppentem abba a helyzetbe, hogy 
görögkatolikus egyházunk által fenn-
tartott  iskolákat, intézményeket kell 
vezetni. Pár év eltelt, míg megtanul-
tam, hogyan kell ezeket az intézmé-
nyeket vezetni. Nem tett ünk mást 
a munkatársaimmal, paptársakkal, 
apostol társakkal együtt , mint az 
adott  lehetőségeket és szükségletet 
látva próbáltuk minél hatékonyabban 
és minél szélesebb módon, szélesebb 
körben továbbadni az evangéliumot. 
Így jutott unk el oda, hogy ma már 
nemcsak iskoláink vannak, hanem 
szociális intézményeink is: az öregek 
ott hona, öregekről való gondoskodás, 
házi gondoskodás mellett  a gyermek-
védelem is feladatunk lett . 

Összesen 3 gyermekvédelmi há-
lózatunk van. Létrehoztuk a Szent 
Lukács Szeretszolgálatot, amely az 
összes szociális intézményünknek a 
felügyeletét látja el: szakmai és való-
ságos felügyeleti szervként, és ezen 

belül a gyermekvédelem 3 helyen: 
Szabolcsban (ez Nyíregyháza és kör-
nyéke), Hajdúnánáson (ide tartozik 
Téglás és Hajdúdorog), illetve Deb-
recenben, amely a Debrecen környéki 
ott honokat foglalja magába. 

A lakásott hon szó lehet nem min-
denkinek világos kifejezés, pedig egy 
nagyon szerencsés elnevezés arra, 
amikor a nem családban élő gyerme-
ket nem nagy intézményben, hanem 
több kicsi, 10-12 fős családi környe-
zetben neveljük. A lakásott honban 
10-18 éves korú gyermekek vannak. 
Ez a jövő útja.

Ma már nagyon kevés az a régi 
fajta nevelőintézet, vagy gyermek-
ott hon, ahol 50, netán 100 gyermeket 

együtt  nevelnek. Árvaházak voltak 
ilyenek, ezeket átszervezzük és lakás-
ott honokba visszük a gyermekeket. 
Emellett  nagyon jelentősen felfejlő-
dött  Magyarországon a nevelőszülői 
hálózat, amely azt jelenti, hogy csalá-
dok, házaspárok magukhoz fogadnak 
gyerekeket. Nem örökbe fogadnak, 
hanem néhány évre nevelésbe vesz-
nek, egyet, kett őt, 3-4-et, hivatalosan 
csak 4-et lehet, de ha testvérek van-
nak együtt , akkor 5-6-ot is esetleg 
magukhoz vehetnek. 

Van olyan egyház, amely a gyer-
mekvédelembe bekapcsolódva csak a 
nevelőszülői hálózatot vett e át. A má-
sik változat a lakásott hon, ahol 10-12 
gyermek van, s őket hivatásos pedagó-
gusok nevelik. Éjjel és nappal is kell, 
hogy legyen velük 2 nevelő, tehát egy 

lakásott honra legalább 4-5, esetleg 
6 személy is szükséges. A nevelésnek 
ez a módja tehát sokkal költségesebb. 
Ezt azért említem, mert fontosnak 
tartott uk, hogy a hatékonyság érdeké-
ben mi mind a kett őt átvegyük, tehát 
a lakásott honokat, és a nevelőszülői 
hálózatot is.

Talán kevesen gondolnak arra, 
hogy ezeknél a félárva, vagy árva, 
családból kiszakított  gyermekek-
nél milyen fontos a saját szülővel, az 
édesszülővel való kapcsolatt artás. 
Még akkor is, ha olyan helyzet terem-
tődött  a családban, hogy a gyermek-
védelmi szakszolgálat elrendeli, hogy 
a gyerekeket, vagy a testvéreket el kell 
onnan hozni. Se fűtés, se iskoláztatás, 
se ruháztatás, az egészségi körülmé-
nyek nincsenek olyan szinten, hogy 
ott  gyermeket lehessen nevelni. Vagy 
alkoholisták a szülők, vagy börtön-
ben vannak, a gyerekeket pedig el 
kell hozni, s ekkor kerülnek be ezek-
be a lakásott honokba, de csak addig, 
amíg a nevelőszülőkhöz nem jutt atjuk 
őket, mert a nevelőszülők környezeté-
ben nyilván jobb körülmények van-
nak, mint a lakásott honokban, de ők 
is csak addig neveljék a gyerekeket, 
amíg vissza nem lehet adni az édes 
szülőknek. Ebben az egész gyermek-
védelmi hálózatban: nevelőszülői és 
gyermekszülői hálózatában az a cél, 
hogy visszavezessük őket az édes szü-
lőkhöz. Döbbenetes élmény azt látni, 
hogy a gyermekek, bármilyen sorsuk 
volt korábban, szívvel-lélekkel ragasz-
kodnak a saját édes szüleikhez. Nem 
veszik észre – Istennek hála – a saját 
szüleiknek a hibáit, kegyetlenkedései-
ket, embertelenségeit, azt látják, hogy 
ő az én édesapám, édesanyám, őrá én 
felnézek. 

Természetesen nemcsak a gyere-
kekkel, hanem elsősorban a nevelő-
szülőkkel foglalkozunk. A nevelő-
szülők számára létre tudtunk hozni 
egy akkreditált nevelőszülői képző 

(folytatás a 11. oldalon )

Görögkatolikus püspök először Zalaegerszegen, a 20. Családfesztiválon
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intézetet, amely a hitt udományi főis-
kolánk mellett  működik. Az evangéli-
umi küldetésünk a szülőkhöz is szól. 

Fontos, hogy minden lakásott hon-
ban saját pap legyen. Egy pap több 
ott honnak is a lelkivezetője, legalább 
egy héten egyszer meglátogatja őket, 
beszélget velük. Nem könnyű szóra 
bírni a kamasz fi atalokat, mert tüs-
kések, zárkózott ak, de ha látják, hogy 
valaki érdeklődik irántuk, beszélget 
velük, fi gyel rájuk, akkor megnyíl-
nak, és ez alapvetően megváltoztatt a 
az ott honnak az alaphangulatát. Nem 
az a szándékunk, hogy katolikussá, 
görögkatolikussá tegyük őket, ha-
nem, hogy a lelküket tudjuk megérin-
teni, mert a gyermekek nevelése is 
a lelkeken keresztül történik. Gyer-
mekkorban a rossz családi körülmé-
nyek között  nem kapják meg azokat 
az első kezdeti szeretetelemeket, ame-
lyekből kialakul a felnőtt  embernek is 
a szeretetre való nyitott sága, annak a 
képessége. A lelkészek feladata tehát 
nagyon fontos ezen a területen. 

A kispapokat is bekapcsoljuk ebbe 
a munkába, mégpedig úgy, hogy 
nemcsak elmennek látogatni ott ho-
nokba, hanem egy-egy félévet ilyen 
ott honokban kell tölteniük. A pap-
nevelés közepén, 3 év szeminárium 
után elküldjük őket a világba. Fél évet 
külföldön kell tölteni, fél évet pedig 
Magyarországon, valamilyen szoci-
ális intézményben. Ha az ember kö-
zösségben él, jobban kifejlődik a sze-
mélyisége, ezért nagyon fontos, hogy 
nem a nagy intézményekben neveljük 
az árva gyermekeket, vagy a családból 
kiszakított  gyermekeket, ahol min-
dent meg lehet adni (kenyeret, enni-, 
innivalót, játékokat, oktatást) nekik, 
de a leglényegesebb, az érzelmi kötő-
dés hiányzik. 

A lakásott honainkban megpró-
báljuk a családias légkört megterem-
teni, közben pedig az egyháznak na-
gyon nagy feladata, hogy azokkal a 
szülőkkel is törődjünk, akiket fel kell 
készíteni arra, hogy fogadják vissza a 
gyermekeiket. Nagyon nehéz mun-

ka, de azt látom, hogy az emberekben 
sokkal nagyobb nyitott ság van, mint 
gondolnánk. A felnőtt  emberekben is 
megnyitja a belső érzelmi kapukat, ha 
azt látják, hogy valaki foglalkozik ve-
lük, hogyha valaki ellátja őket, fi gyel 
rájuk, stb.

A nevelőszülőknek tudatában kell 
lenniük annak, hogy egyszer a gyere-
keket vissza kell adni az édes szüleik-
nek, és egy rossz szót sem mondhat-
nak a gyermek szüleire.

A lakásott honokban nálunk rend-
nek kell lenni, kultikus rendnek: az 
ünnepeket szépen megünnepeljük, 
az étkezések családi közegben történ-
nek. Családi ünnepeket, névnapot, 
születésnapot, egyházi ünnepeket 
meg kell tartani. Az erre való fogé-
konyság is ki kell, hogy alakuljon ben-
nük. 

Dolgozni tanítjuk a gyermeke-
ket. Minden egyes lakásott honhoz 
kertek tartoznak, gyümölcsfákkal, 
zöldséges kertt el, hogy megismerjék 
ezeket a dolgokat is. Éppen ilyen meg-
fontolásból a konyhát is ők maguk lát-
ják el -természetesen a nevelőszülők 
segítségével. Nemcsak a szükségletü-
ket elégítjük ki, hanem a munka által 
tudjuk őket értékes emberré nevelni.

Istennel való kapcsolatuk kialakítá-
sa miatt  elvisszük őket templomokba, 
lelkigyakorlatokra, Máriapócsra. Ez 
arra is jó, hogy az Istennel való kap-
csolatuk erősödjön, az Istenben bízza-
nak, mert akkor tudnak önmagukban 
is bízni. Ezeknek a gyermekeknek az 
egyik legnagyobb hiányossága, hogy 
saját magukat nem értékelik. Az ön-
szeretet hiánya gátolja, hogy felismer-
jem, Isten szeret engem.

Az előadást követő beszélgetés 
során elmondta: Még mindig vannak 
olyan területek, ahol nagyon sokat 
kell tennünk. Ilyen a hajléktalanok 
gondozása, a lelki gondozás, a tele-
fonos lelki segélynyújtás, a drogosok 
rehabilitációja. Oly sok terület van, 
ahol még lépnünk kellene. De azt is lá-
tom, hogy az Úristen ad hozzá erőt, ad 
hozzá embert. Ahol keresztény, józan 

gondolkodású városi vagy megyei ve-
zetés van, ott  szívesen közreműköd-
tek abban, hogy átvett ük az állami 
intézményeket. A józan gondolko-
dású emberek számára egyértelmű, 
hogy sokkal jobb körülményeket tud-
nak teremteni, mint az államiak. Nem 
anyagilag, hanem lelkileg, érzelmileg. 

Az egyház sokkal kisebb appará-
tussal dolgozik, míg egy megyeházán 
rengeteg hivatalnokra van szükség. 
Az egyház rábízza a lelkészre a felada-
tot, vannak önkéntes munkatársak, és 
ezért gazdaságosabban működtethe-
tő. 

Az előítéletekről, a nehézsorsú 
gyerekekről mondta: Ne ellenségként 
nézzünk rájuk, mert mit várunk att ól 
a gyerektől, akinek apja börtönben 
van, az anyja prostituált. Majd ő lesz 
az erkölcs őre? Haragudjak arra a gye-
rekre, aki szerencsétlenként ilyen kö-
rülmények közt nő fel? A legkegyet-
lenebb dolog lenne, és azt mondani, 
hogy téged nem szeretlek, mert apád, 
anyád ilyen volt. Tehát ezeket mind 
tudatosan át kell formálni a gondol-
kodásunkban. Nem véletlenül mond-
ta Krisztus, hogy szeresd ellensége-
det. Ez nem túlzás, ez a keresztényi 
kötelességünk. Hiszen kiderül, hogy 
az ellenség sem ellenség, hanem ál-
dozat, a körülményeknek, leginkább 
a sátánnak az áldozata. Tudni kell kü-
lön választani a bűnt és a bűnöst, és a 
bűnt utálni, és bűnöst pedig szeretni 
kell. 

A görögkatolikus papnevelésről 
így vélekedik: Amikor felveszünk 
egy kispapot, 18 éves fi ú, az érett ségit 
megszerezte, diákpadból jött  a szemi-
náriumba, nem ismeri az életet, éret-
len. Emiatt  beiktatt unk egy egyéves 
előkészítőt, és utána kezdi a teológi-
át. Később kiküldjük az életbe, hogy 
tapasztalatot gyűjtsön. Nem mehet 
haza, nem kap támogatást, meg kell 
élnie, dolgozni kell, és közben pedig 
ilyen szociális intézményben tölt el fél 
évet, fél évet pedig külföldön. Akkor 
már tényleg jobban belelát az életbe, 
korosodik, érlelődik.

Molnár Lajos 

( folytatás a 10. oldalról)
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Terjedelmét tekintve a kispróféták 
könyvei között  nem is olyan kicsi. Rá-
adásul Herbert Haag szerint az Ószö-
vetség egyik legnehezebben értelmez-
hető könyve. Benne a próféta tragikus 
sorsát, a választott  nép viselkedését 
és az Isten irgalmát ismerhetjük meg. 
Tudjuk, hogy Isten küldött ei, a pró-
féták – az igazság kimondása, bemu-
tatása érdekében – meglepő, sokszor 
drasztikus lépésre (mai szóval média-
botrányra) kényszerülnek az ingerkü-
szöb átlépése érdekében. A morális, 
politikai, vallási válságban lévő Izra-
elhez Ozeás nemcsak szóval, szimbo-
likus cselekedetekkel szól, hanem tra-
gikus házasságán keresztül is az Isten 
és a választott  nép kapcsolatát, annak 
változását mutatja be.

Az Úr szövetséget kötött  választott  
népével, kiszabadított a az egyiptomi 
fogságból, végig vezett e és táplálta a 
pusztai vándorlás idején, hazaként egy 
bőségesen termő vidéket, Kánaánt 
adta, megvédte őket a fi liszteusoktól, 
edomitáktól, moabitáktól. „Puha kö-
telékekkel vonzott am őket, a szeretet kö-
telékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint 
aki arcához emeli a csecsemőt; lehajol-
tam hozzá, enni adtam neki.” (Oz 11,4)

De a nép – vezetőivel együtt  – el-
fordult Istentől, nem tartott a be in-
telmeit, parancsait, hűtlen lett  Hozzá, 
idegen istenekhez pártolt. „Népem 
gyönge a hűtlenség miatt ” (Oz 11,7) 
„Letért az útjáról Izrael, mint a csökö-
nyös igástehén. Hogyan táplálja hát az 

Úr, mint a bárányt a tágas mezőn?” (Oz 
4,16) „Tanított am őket, megerősített em 
karjukat, ők mégis gonoszat forralnak 
ellenem” (Oz 7,15).

Az ember nehezen viseli, ha szemé-
be mondják az igazságot, ha szemére 

vetik bűneit. Így volt ez Ozeás ide-
jében is, ezért mondják rá: „Bolond a 
próféta, eszét vesztett e a lélek embere!” 
(Oz 9,7).

Izrael hűtlenül elhagyta Istenét, 
idegen istenekhez, bálványokhoz for-
dult „nyakékkel és függővel díszített e 
magát, úgy ment szeretői után. Rólam 
pedig megfeledkezett ! – mondja az Úr.” 
(Oz 2,15b) annak reményében, hogy 
Isten parancsaitól megszabadulva jobb 
lesz a sora: „és kicsapongásra adták ma-

gukat” (Oz 4,11), „a király a vezéreivel 
rogyadozik a tüzes bortól, és gonoszok-
kal cimborál” (Oz 7,5), de a bálványok 
nem tudnak az embereknek segíteni. 

A vallási életben megtapasztalt 
hűtlenség az élet minden területére ki-
árad, ezért panaszolja a próféta: „Nin-
csen az országban hűség és szeretet, s az 
Urat sem ismerik többé. Mindenütt  csak 
átok és hazugság, gyilkosság és lopás, 
házasságtörés és erőszak, szüntelen vér-
ontás.” (Oz 4,2)

Mit tegyen az Ember, ha megcsal-
ja házastársa, ha elhagyja barátja, ha 
hűtlen és hálátlan gyermeke, becsapja 
munkatársa? Mit tegyen házastársával, 
barátjával, munkatársával, hogyan vi-
szonyuljon hozzá? Mit tegyen az Isten 
választott  népével és mit tegyen ve-
lünk? „Mit tegyek veled, Júda? Hűséged, 
mint a reggeli felhő, és mint a harmat, 
hamar tovatűnik. Ezért szabdaltam fel 
őket a próféták által” (Oz 6,4-5) „Men-
teni akarom őket, ők meg hazugságokat 
beszélnek ellenem” (Oz 7,13)

Könnyen megbotránkozunk a vá-
lasztott  nép hűtlenségén, hálátlansá-
gán, amiért elhagyta Istenét, akitől a 
földjét, szabadságát kapta, akivel szö-
vetséget kötött . Mielőtt  hamar ítéle-
tet mondanánk, nézzünk magunkba: 
hányszor szegjük meg ígéretünket, 
amelyet másoknak tett ünk (felhívlak, 
elmegyek, beugrok hozzád, megcsi-
nálom…), elhatározásainkat, amit 

(folytatás a 13. oldalon )

Részletek a Szentírás ritkábban forgatott  könyveiből

A Biblia minden könyvében Isten szól hozzánk, a kinyilatkoztatást, Isten üdvözítő tervét e könyvekből ismerhetjük meg. 
A könyvek között  nemcsak terjedelmi eltérések találhatók, hanem keletkezésüknek, leírásuknak időpontja, körülményei és 
nyelvezetük is különböző. Természetes tehát, hogy a könyvek közül az érthetőbb, az olvasmányosabb részeket forgatjuk 
szívesen. Ezzel hátt érbe szorítjuk azokat a részeket, amelyek szintén hozzánk szólnak, szintén sugalmazott ak, a mi lelki 
fejlődésünk érdekében írták le, de nehezen érthetőek, vagy távol állnak világunktól. Ezek a részletek is hasznosak számunk-
ra, fi gyeljünk rájuk!
A kispróféták 12 könyve is – Jónás könyvének kivételével – a ritkábban olvasott ak közé tartozik. A kis jelző itt  nem a pró-
féták jelentőségét, hatását mutatja, hanem azt, hogy az általuk vagy róluk írt könyv terjedelme kicsi. Ezen írásokban is 
találunk intő jeleket, fi gyelmeztetéseket, fontos mondanivalót, tanúságokat. Lapozzunk hát bele ezekbe a könyvekbe is!

Ozeás könyve
„Isten vagyok, nem ember … és nem szeretem a pusztítást” (Oz 11,9)
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magunknak tett ünk (mától-honaptól 
másként teszem), évenként megújí-
tott  keresztségi fogadalmunkat, lel-
kiismeretvizsgálat és gyónás közbeni 
elhatározásainkat. Hűtlenségünk, há-
látlanságunk miatt  méltán fordulhatna 
el tőlünk Istenünk, tett eiért megfi zet-
hetne nekünk.

Saját életében is azt éli meg Ozeás, 
amit az Úr: ahogy hűtlen felesége be-
csapja, megcsalja őt, Izrael népe is 
hasonlóképpel becsapja, megcsalja az 
ő Urát, Istenét. A prófétát felesége a 
jobb élet reményében hagyja el: „El-
megyek a szeretőim után, akik kenyeret 
és vizet adnak nekem, gyapjút és lent, 
italt és olajat.” (Oz 2,7) De hamarosan 
visszatér, mert nem találja szeretőit, 
akikben bízott : „Keresi majd szeretőit, 
de nem leli őket, hiába kutatja, nem ta-
lálja meg soha. Akkor így szól: ’Elme-
gyek, visszatérek előző férjemhez, mert 
jobb volt nekem régen, mint most.’” (Oz 

2,9) Hűtlensége ellenére Ozeás visz-
szafogadja őt. Meg tudunk-e bocsátani 
azoknak, akik hűtlenek lett ek hozzánk 
bármiben, vagy becsaptak? Tett üket 
elraktározzuk agyunkban, szívünkben 
egy életre, néha még fel is emlegetjük 
magunkban, hogy ne felejtsük el.

Mi csábított a Izraelt a bűnre, a hűt-
lenségre? És mi csábítja az embert az-
óta is? A próféta szerint – többek kö-
zött  – a túlzott  gazdagság, amihez nem 
párosult lelki nagyság: „Dús szőlő volt 
Izrael, bőséges termést hozott ; de minél 
több volt a gyümölcse, annál több oltárt 
emelt; minél gazdagabb lett  a földje, an-
nál több bálványoszlopot állított  benne.” 
(Oz 10,1) Másrészt a kicsapongó élet: 
A bor mértéktelen fogyasztása, ami 
megcsalja az embert és elveszi az eszét. 
(Oz 4,11). 

A szemet szemért, fogat-fogért elv-
nek, az igazság érzetnek ellentmondva 
cselekszik az Úr: „Nem hagyom, hogy 
fellobbanjon haragom: Efr aimot nem 

pusztítom el többé, mert Isten vagyok, 
nem ember; a körödben élő Szent, és nem 
szeretem a pusztítást.” (Oz 11,9) „Elje-
gyezlek magamnak örökre, eljegyezlek 
igazsággal, törvénnyel, jósággal és szere-
tett el. Eljegyezlek hűséggel, hogy megis-
merd az Urat.”(Oz 2,21-22)

Ozeás így fi gyelmeztet: „ideje, hogy 
az Urat keressétek, míg el nem jön, és az 
igazságra nem tanít titeket”. Oz 10,12) 
„Te pedig térj vissza Istenedhez, maradj 
hűséges, tartsd meg a törvényt, s mindig a 
te Istenedben reménykedjél.” (Oz 12,7)

Ahogy a könyv nemcsak Izrael 
hűtlenségéről, hálátlanságáról szól, 
hanem rólunk is, az Ember hálátlan-
ságáról, a reményünk is az, ami Izrae-
lé: Isten nem szereti a pusztítást, még 
akkor sem, ha az igazság ezt követelné, 
meg akar gyógyítani minket, ha hagy-
juk, csak kérnünk kell: „Végy el minden 
gonoszságot, hogy elnyerjük a jót” (Oz 
14,3)

Titi

( folytatás a 12. oldalról)

A hónap szentje:

Borgia Szent Ferenc (a „szent herceg” 1510-1572)

„Tudtam, hogy nagyon tökéletes férfi , s Isten nagy kegyel-
mekkel áldott a meg és halmozta el. Az Úr ugyanis már ebben 
az életben is viszonozta neki, hogy érte olyan sokat feláldo-
zott .” (Nagy Szent Teréz)

Spanyolország szentje, a katolikus Ferdinánd király 
dédunokája. Édesanyja, Assisi Szent Ferenc iránti tisztelet-
ből adta fi ának a Ferenc nevet. Tíz éves korától érsek nagy-
bátyja nevelte, mivel édesanyját korán elveszített e. Tizen-
nyolc évesen már V. Károly udvarába került és nemsokára 
a király barátságát is megnyerte. Itt  vett e feleségül egyik 
udvarhölgyét és házasságukból nyolc gyermek született .

Amikor Izabella császárné váratlanul meghalt, Ferenc 
kísérte koporsóját Granadába és ő azonosított a holtt est-
ét. Ez az élmény annyira felkavarta, hogy elfordult ko-
rábbi életétől, de komolyabb lépésekre még nem gondolt. 
Katalónia alkirálya lett , majd apjától átvett e a Gandia her-
cegséget. Azonban felesége halála elindított a azon az úton, 
amely már érlelődött  szívében. Loyolai Szent Ignáctól kér-
te felvételét a Jézus Társaságba. Így lett  1546. október 9-én 
a rend tagja, azonban még teljesen titokban. Gondoskodott  

minden gyermekéről, teológiát tanult. Szigorú életet élt és 
védte nyíltan a rendet az akkor még gyakori támadásoktól. 
Öt évig készülődött  titokban, közben mindent elrendezett , 
megszerezte a császár beleegyezését, lemondott  minden 
hivataláról és hamarosan pappá szentelték. 

Negyvenkét éves volt, amikor néhány társával egy 
szegény kolostort alapított . Itt  élt szegénységben és ön-
megtagadásban. Mezítláb járta az utcákat, ahol korábban 
alkirályként látt ák. Az emberek tisztelték és térdet hajtva 
kérték áldását, amerre csak járt. 

Szívügye azonban a missziós munka volt, ezért nagyon 
sokfelé járt, hatalmas területeket nyitott  meg a missziós 
munka számára. Nem hanyagolta el rendjét sem, az állan-
dó imádság és böjtölés segített ék abban, hogy a felebaráti 
szeretet határtalanul megvalósuljon életében. 

Amikor érezte, hogy legyengült szervezete már nem 
bírja sokáig a földi szolgálatot, visszatért Rómába és innen 
indult az Örök Hazába.

„Úton vagyok ama végső utazásomban, amelyről nem jön 
vissza senki.”

 Nátrán Józsefné
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KereszteltekKereszteltek
Horváth Amina Mirella, Szili Ramóna, 
Szili Laura, Tamási Gábor, Nemes Le-
vente, Molnár Izabella, Takács Ármin 
Sándor, Horváth Armand, Márovics Hu-
nor Balázs, Illés Denisz Rómeó

Köszöntjük a Katolikus Egyház és egyház-
községünk legifjabb tagjait! Isten éltesse 

őket sokáig!

HázasságkötésHázasságkötés
Cseh Zoltán László – Sipos Eszter, Bolla 
Gábor – Stimecz Anita, Fazekas Csaba 
László – Büki Andrea, Kovács Balázs 
– Németh Szandra, Luczi Dániel – dr. 
Órás Zsuzsanna, Dancs Gábor – Kovács 
Judit, Kustán Dániel – Fodor Melinda, 
Nagy József Milán – Talabér Vera, Lipics 
István – Paucsa Renáta, Bokor Balázs – 
Farkas Andrea, dr. Kis László András – 
dr. Bikali Bernadett, Török Ernő – Mol-
nár Nikolett, Koppány Gábor – Balogh 
Eszter

Jókívánságainkat fejezzük ki az ifjú párok-
nak: a kölcsönös szeretetben szentelődjenek 

meg házasságukban!

HalálozásHalálozás
Simon József (1941), Balogh Lajos 
(1926), Nagy István (1927), Milei István 
(1921), özv. Óvári Jenőné sz. Ambrus 
Márta (1931), özv. Kereszturi Mártonné 
sz. Králl Julianna (1930), özv. Németh 
Kálmánné sz. Bicsák Mária (1926), Né-
meth Zoltán (1947), özv. Düh Ferencné 
sz. Kiss Gizella (1934), Kuzma Ferenc 
(1946), özv. Salamon Jánosné Mol-
nár Júlianna (1926), Kiss Zoltán János 
(1943), özv. Szabó Miklósné sz. Varga 
Ilona (1920), özv. Hájm Aladár Gézáné 
sz. Szkopovi Irén (1923), özv. Szabó 
Ferencné sz. Bazsika Irén (1938), Ja-
kab István (1940), Orsós László (1949), 
Gombkötő Lajosné sz. Nagy Matild 
(1924), Bakonyi Istvánné sz. Soós Mária 
(1932)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink Felhívás!
 

Mintegy 25 évvel ezelőtt  kezdő-
dött  a Mária Magdolna Plébánián 
az az ifj úsági közösség és énekkar, 
melynek még a mai napig él a foly-
tatása. A Jóisten az, aki összehozott  
bennünket annak idején és aki még 
most is összeköt. Ha a mindennap-
jainkban nem is tudunk találkozni, 
a szentmisében és imádságainkban 
megemlékezhetünk egymásról és 
együtt  lehetünk.

Azóta nagyon sok minden történt 
velünk. Szeretnénk, ha újra szemé-
lyesen találkoznánk 2013. novem-
ber 23-án 14 órakor a Mária Mag-

dolna plébánia-templomban egy 
hálaadó szentmisén, melyet Stróber 
László atya celebrál.
Utána lesz lehetőségünk beszélget-
ni a plébánia közösségi termében,  
régi fényképeket, videókat nézni, ha 
tudtok hozni.  1330-tól énekpróba a 
templomban.  Mindenkit szeretett el 
várunk, aki ennek a nagy közösség-
nek bármilyen módon tagja volt az 
elmúlt 25 évben. Kérlek Benneteket 
továbbítsátok egymásnak ezt az üze-
netet. Jelezzetek vissza a tompam@
zalaszam.hu címre.

Szeretett el, imádsággal és nagy 
örömmel várva a találkozást: a szer-
vezők

Megújult külsővel és tartalom-
mal várja az olvasókat a Szom-
bathelyi Egyházmegye 2014. évi 
kalendáriuma. A színes képekkel 
illusztrált kiadványban olyan témák 
olvashatók, mint Keresztény egész-
ségmegőrzés, avagy 
hogyan vigyázzunk 
magunkra és egész-
ségünkre keresztényi 
módon, hogyan éljünk 
a hétköznapokban? 
Egy többgyermekes 
kőszegi család gya-
korlati tapasztalatait 
osztja meg az olvasó-
val a napi imádsággal 
kapcsolatban. A kalen-
dárium olvasói megta-
nulhatják imádkozni a Hétfájdalmú 
Szűzanya rózsafüzérét, sőt megis-
merkedhetnek annak történetével, 
a kibehói Szűzanya-jelenésekkel is.

A 2014. évi kiadványban a II. Já-
nos Pál Katolikus Kollégium diákjai 
vallanak arról, hogy keresztény fi a-
talként milyen váratlan vagy öröm-
teli helyzeteket élhetnek meg hitük-
kel kapcsolatban az egyetemen.

A jövő évi kalendáriumban szin-
tén helyet kaptak az ún. állandó ré-
szek, a hívők által nagyon kedvelt 
tanulságos történetek és novellák 
a hitről, a szeretetről és a családról, 
magyar szerzők istenes versei és ter-

mészetesen a viccek is.
Interjút olvashat-

nak Konkoly István 
püspök atyával, Tibola 
Imre nagyprépost-
tal és P. Szabó Alajos 
atyával, bepillanthat-
nak a püspöki hivatal 
munkatársainak és 
győri szeminárium 
diákjainak minden-
napjaiba, és azt is meg-
tudhatják, hogyan 

imádkozik egy lelkipásztor.
A háziasszonyoknak receptek, 

praktikus konyhai tippek, trükkök 
és tanácsok várják, míg a gyerekek-
nek kifestőkkel és útvonalkeresők-
kel kedveskedünk.

A Szombathelyi Egyházmegye 
2014. évi kalendáriuma 550 Ft-os 
áron megvásárolható a Mária Mag-
dolna templomban.

 Megjelent a Szombathelyi Egyházmegye
2014. évi kalendáriuma
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Szent Gellért napi zarándoklaton a Mindszenty-iskola diákjai, tanárai

Ebben a tanévben is szentmisével 
egybekötött  zarándoklaton vett ünk 
részt a katolikus iskolák védőszentjé-
nek, Szent Gellért püspöknek a szep-
tember 24-i emléknapján.

A lelki ráhangolódást elősegíten-
dő előzetes feladatokat is kaptunk. 
A Szombathelyi Egyházmegyében 
dr. Veres András püspök atya a Hit 
évére való tekintett el arra buzdított  
bennünket, hogy fi gyeljünk fel az elő-
deink által állított  útszéli keresztekre, 
egyáltalán a lakóhelyünkön található 
köztéri keresztekre, és vegyük gondja-
inkba őket. Ehhez a kezdeményezés-
hez kapcsolódóan készíthett ünk mi 
is irodalmi alkotásokat, fényképeket, 
rajzokat, képzőművészeti alkotásokat 
a keresztről és a kereszthordozásról. A 
legszebb munkákból kiállítás nyílik 
az iskola aulájában, ill. megjelentetik 
azokat az iskolaújságunkban, A Szív 
Szavában. 

A zarándoklat napján gyönyörű 
idő várt bennünket. Örömmel teli 
szívvel indultunk útra, hogy osztály-
társainkkal együtt  egy lelkiekben 
is megerősítő, szép napot töltsünk 
együtt . Külön túráztak az alsós tago-
zatosok, a felsősök és a gimnazisták. 
A legkisebbek a 2004-ben a Boldogsá-
gos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének 
tiszteletére és Mindszenty József bí-
boros emlékére felszentelt Zalaeger-
szeg-kertvárosi templomban vett ek 
részt szentmisén. A szertartás kereté-
ben Kürnyek Róbert atya megáldott a 
a zarándokzászlókat. A kisdiákok a 
Jánka-hegyet járták be osztályonként, 
közben különféle feladatokat teljesí-
tett ek.

A felsősök reggel szentmisével 
kezdték a napot az iskola kápolná-
jában, melyet Stróber László apát, 
esperes-plébános celebrált. Utána 
osztályonként indultunk a zarándok-
latra, ahol a kirándulás közben 4 ál-
lomáson kellett  ügyességünket meg-
mutatni. Az első megállónál az volt a 
feladatunk, hogy szétvágott  képeket 

kellett  összeillesztenünk és arról be-
szélnünk. A következő feladványunk 
a zalaegerszegi parkerdei játszótér-
nél volt, ahol egy elrejtett  borítékban 
lévő szavakból két mondatot raktunk 
ki, melyek az aznapi evangéliumban 
szerepeltek. A 3. feladat során elmé-
leti kérdésekre válaszoltunk. Végül a 
csácsi templomban totót töltött ünk 
ki. Zarándoklatunk úticélja a Csur-
gó-kút (Mária-forrás) volt. Itt  megpi-
hentünk, jót játszott unk, és elmond-
tunk közösen egy Miatyánkot és egy 
Üdvözlégyet.

A gimnazisták a bazitai Tv-torony-
hoz zarándokoltak. Az osztályok egy-
más után 5-10 perccel indultak, szin-
tén négy állomást érintett ek. Az első 
helyen 4 képet és két szöveget kellett  
időre összerakni, mert csak így kap-
hatt a meg egy-egy osztály a maximá-
lis pontszámot. Itt  sokan „elbuktak”. 
A második állomáson már könnyebb 
dolguk volt a diákoknak, mert 3 rövid 
bibliai idézetben kellett  1-1 tárgyi té-
vedést észrevenni, és megmondani 
a helyes választ. A harmadik helyen 
ügyességi feladat várta a diákokat. 
Sőt a tanulók itt  két nagyon hasonló 
feladat közül választhatt ak is: megha-
tározott  távolságból el kellett  találni 

egy képet a fán kaviccsal, vagy pedig 
egy bizonyos távból át kellett  dobni 
a labdát egy hullahopp-karikán. Va-
lószínűleg minden osztály a másodi-
kat választhatt a. A negyedik és egy-
ben utolsó állomáson „Mi bennük az 
azonos?”-címszóval fel voltak sorolva 
szavak, települések és egyéb dolgok, 
és ki kellett  találni, hogy mi kötődik 
azokhoz. A Tv-toronyhoz érkezve egy 
rövid kis gitáros misével, melyet Grá-
cián atya mutatott  be, zártuk a kirán-
dulást, és immáron lelkileg feltöltőd-
ve indultunk vissza a városba.

Összegzésként elmondható, hogy 
a diákok lelkesen vett ek részt ezen a 
szép napon a zarándoklaton. Örültek, 
hogyha csak pár órára is, de elszakad-
hatt ak az iskolapadtól, a tanulástól, ki-
használva a jó időt, élvezhett ék az őszi 
napsütést és egymás társaságát.

Köszönjük Istennek, hogy baleset-
mentesen megtett ük ezt a tartalmas 
kirándulást, és sok-sok élményt sze-
reztünk. Kérjük, hogy a következő 
években is ilyen jól sikerüljön a Szent 
Gellért napi zarándoklat

Káli Rebeka, Dávid Andrea 
Mindszenty Iskola
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Ünnepi Harangszó
A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség

 tájékoztatója. Megjelenik kéthavonként.

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

Felelős kiadó: Stróber László

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

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

E-mail: mariamagdolna.zeg@gmail.com

Tipográfia: Frimmel Gyula
Nyomdai előkészítés: Paksa Tamás

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

November 8-án, pénteken a Szent 
Márton vesperás és lampionos 
felvonulás 17 órakor kezdődik a 
Szomathelyi Székesegyházban.

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

November 14-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

November 26-én, kedden a kertvá-
rosi templomban a szentségimádás 
és az imaszolgálat 18 órakor kezdő-
dik. 

November 23-án, szombaton Zala-
egerszegen rendezik meg az Egyház-
megyei ádventi családi lelkinapot. a 
Mindszenty József iskolában .

November 24-én, vasárnap országos 
gyűjtést tartunk templomainkban a 
karitász javára. A Hit évének lezá-
rása a Szombathelyi Székesegyházban 
lesz.

November 28-án, csütörtökön a 
Kertvárosi templom felszentelésé-
nek ünnepén szentségimádás lesz a 
templomban.

November 28-án, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2013. december 1-jén jelenik 
meg.

Lelkipásztori munkatársak 
lelkigyakorlata

Az egyházmegye területén élő, 
tevékenykedő lelkipásztori mun-
katársak éves lelkigyakorlata.

Időpontja: 2013. november 15-
17. (péntek este 18 órától vasár-
nap 14 óráig)

Vezeti: dr. Martos Levente Balázs 

Részvételi díj szállással és teljes 
ellátással: 5.000,- Ft/fő

Jelentkezési határidő: november 5.

Egyházi szolgálatt evők sekres-
tyések és gondnokok tovább-

képzése

2013. november 16-án szomba-
ton a Szombathely, Martineum 
Felnőtt képző Akadémián, kezdés 
9 órakor.

A továbbképzés ezen alkalmán az 
adventi és karácsonyi idővel kap-
csolatos liturgikus ismereteket és 
tennivalókat tekintjük át.

Részvételi díj ebéddel: 1.000,- 
Ft/fő
Jelentkezési határidő: november 5.

Lektorok képzése

2013. november 16-án szomba-
ton a Szombathely, Martineum 
Felnőtt képző Akadémián, kezdés 
9 órakor.

Az egyházmegye területén szol-
gálatot teljesítő lektorok retori-
kai, liturgikai és biblikus képzése.
Részvételi díj ebéddel két alka-
lomra: 1.500,- Ft/fő
Jelentkezési határidő: november 5.

Jelentkezni lehet: 
Martineum Felnőtt képző Akadé-
mia Szombathely, Karmelita u. 1.
Tel: 94/514-354
Fax: 94/514-341
E-mail: markovits@martineum.hu
htt p://www.martinus.hu/

Lelkigyakorlat abortuszon 
átesett  nők megsegítésére

2013. november 21. (csütörtök) 
és november 24. (vasárnap) kö-
zött  a Martineum Felnőtt képző 
Akadémián, Szombathelyen.

Ne félj, nem ítéllek el! mott óval 
abortuszon átesett  nőket hívnak 
lelkigyakorlatra. Gyógyulhat a fáj-
dalom, a bűntudat, a félelmek, az 
alvászavarok, a depresszió, a kap-
csolati nehézségek és az önértéke-
lés – vélik a szervezők. 

Mindszenty engesztelő imanap
Csehimindszenten, a Mindenszen-

tek-templomban  

Minden hónap 29-én engesztelő ima-
napot tartanak Csehimindszenten, 
Mindszenty József bíboros szülőfa-
lujában. Az imanap célja, hogy a nap 
24 órájában mindig legyen valaki, aki 
imádkozik a bíboros úr mielőbbi bol-
doggá és szentt é avatásáért.
Közös liturgikus program: 

1800 Keresztút a templomban
1900 Szentmise
2000 Engesztelő imaóra
2100 Fáklyás körmenet a Mindszen-
ty-szoborhoz

Akik valamilyen ok miatt  nem tudnak 
részt venni a közös imádságon, azok 
ott honaikban kapcsolódjanak be az 
imanap valamely órájába.


