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HamvazószerdaHamvazószerda
„Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.”

Lehangolóak ezek a szavak a farsang utáni percekben. A miséző pap 
ejti ki, amikor az elmúlt év dicsőséges bevonulásából, a virágvasárnapi 
barkából megmaradt hamuval keresztet rajzol homlokunkra. A fi nom 
hamu pár percig homokunkon marad, fi gyelmeztetve az élet komolyságá-
ra, annak ajándék mivoltára: Istentől kaptuk és Neki kell visszaadnunk.

Ezen a napon az Egyház böjtöt hirdet, s az Úr Jézus Krisztus kínszen-
vedésének emlékét állítja elénk. Mindezzel mély bűnbánatot sürget, 
valamint nagylelkű szeretetet a szenvedő Jézus iránt.

A hamu halálunkat hirdeti, életünk elsorvadását, testiségünk elporla-
dását: por vagy, porrá leszel. 

De még élek, még kezemben van az élet kegyelme! Keveset éltem, so-
kat elfecséreltem, de még enyém az élet, a szép élet. Örvendezőbben kell 
élnünk, hogy ne szomorkodjunk s elhervadjunk, hanem föllelkesedjünk 
és megújuljunk. Minden jónak apró részét fel kell dolgoznunk, mert még 
van időnk. Mindez azért hogy „gazdagabban” éljünk, hogy „szebben” él-
jünk, Istennek tetszően.

Böjtölni akarunk Jézussal, ki negyven napig böjtölt, s mindezt szíve-
sen kell, hogy tegyük. Ebben a lemondásban, az önmegtagadásban kitű-
nő nevelő- és fegyelmező erő rejlik, mert parancsol a szem, a száj vágyai-
nak és általuk a bűneinkért bűnbánatot gyakorlunk.

Az önmagunkbatérés és tisztulás szellemével jobban bele akarunk ha-
tolni az Úr Jézus Krisztus szenvedésébe. Ehhez lélek, érzékeny lélek kell. 
Érteni az áldozat szeretetét, s átérezni, hogy értünk van.

A nagyböjt mindig a húsvét előkészítőjeként volt ismeretes. A bűnbá-
nat, a megtérés a lelki megújuláshoz vezet. A bűnbánat szelleme elenged-
hetetlen az állandó átformálódásra, a folytonos megtérésre, más szóval 
az újjászületés keresztségének felvételére, élésére, a húsvéti élet ébren-
tartására. Meglátni, elismerni, elfogadni és ezután megbánni bűneinket. 
Ez az egyedüli üdvözítő életforma. Adjuk át önmagunkat, mindenünket, 
szeretetünket és bűneinket az áldott  Üdvözítőnek, hogy megtisztuljunk 
az Úr szeretetére és annak befogadására. Az Istennel való találkozásra 
imádsággal, önmegtagadással, alamizsnával és bűnbánatt al készüljünk a 
nagyböjt megszentelt napjaiban. Meghív az Úr az örök életre, a húsvéti 
föltámadásra, menyegzős asztalához. Most mi is felállunk és elindulunk, 
hogy ebben a nagyböjtben még teljesebbé váljon életünk az Úr szereteté-
nek befogadására.

 Stróber László
 apát-plébános
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Az év végén két püspök is forma-bontó 
írással ajándékozta meg a katolikus köz-
véleményt. Róma püspöke, vagyis Ferenc 
pápa Evangelii Gaudium (Az evangélium 
öröme) című apostoli buzdításában he-
lyezte új alapokra az egyházi nyelvezetet. 
Balás Béla, a kaposvári egyházmegye ve-
zetője pedig Szigorúan nyilvános - Nyílt 
beszéd papjainkról című kötetében üzen 
hadat az egyháztól elidegenítő szóhaszná-
latnak és tett eknek. (…) keresetlen, több 
helyen önkritikus hangvétele annyira ro-
kon a pápai dokumentummal, hogy az 
írás számtalan mondata, bekezdése akár az 
Evangeliii Gaudiumban is szerepelhetne – 
és vica versa.

Az alábbiakban „best of " válogatást 
közlünk a két írásból. Az összesen húsz 
idézetet csak sorszámmal jelöljük, hogy 
játékos kedvű olvasóink kedvükre találgat-
hassanak, éppen Ferenc pápa vagy Balás 
Béla mondatainál járnak-e. (A megfejtést a 
végén zárójelben közöljük.)

1. „Sűrűsödnek körülött ünk a rólunk 
semmit sem tudó, a tőlünk távol élő töme-
gek. Őket ne leckéztessük, ne dorgáljuk, 
inkább a bármi címen való jelentkezésüket 
fogjuk fel kegyelmi alkalomként! Annak 
idején Torinóban Don Bosco (†1888) nem 
azzal tűnt fel, hogy hány suhancot vágott  ki 
a bérmálás előtt , Matt eo Ricci (†1610) Pe-
kingben nem rémisztgett e a bennszülött eket, 
hogy hol voltak az előző misék idején."

2. „A keresztényeknek anélkül kell hir-
detniük az Evangéliumot, hogy bárkit is 
kizárnának belőle. Ahelyett , hogy újabb 
kötelezett ségeket állapítanak meg , olyan 
emberként kellene fellépniük, aki meg akar-
ja osztani örömét, aki a »szépség horizont-
jára« mutat, és egy pompás bankett re szóló 
meghívót közvetít. Az egyház nem a hitt é-
rítéssel, hanem a vonzerejével növekedhet."

3. „A hagyományok régen megszakad-
tak, a harangszó csak térzene, a templom 
és a plébánia a falu »skanzenja«, vala-
mi néprajzi sziget... (...) Ebben az esetben 
ugyanaz a sorrend, ami Jézus idejében már 
bevált. Előbb kell »megtestesülni« az igé-
nek bennünk, majd nekünk a faluban... az-
tán »szeretetre-méltóvá válni«, végül »be-

lehalni«... Ezek után várhatjuk, hogy jön a 
Pünkösd."

4. „Mindenki tagja lehet a közösségnek, 
és a szentségek ajtaját sem szabad bezárni 
bármely okból. (...) Az egyház nem vám-
ház, hanem az Atya háza, melyben min-
denkinek helye van, az összes problémájá-
val együtt ."

5. „Jobban szeretem azt az egyházat, 
amelynek véraláfutásai vannak, sajognak a 
csontjai és piszkos a ruhája, mert az azt je-
lenti, hogy kiment az utcára, mint az olyan 
egyházat, amelyet a be-zártság és az önnön 
biztonságához való ragaszkodás megbete-
gít."

6. „A hűség nem azonos a katatón me-
revséggel. (...) Jézus példája mutatja, néha 
épp a tartalom átmentése végett  szükséges a 
forma változtatása."

7. „A szentbeszédnek (...) rövidnek kell 
lennie, és kerülnie kell a szónoklat vagy 
előadás látszatát. (...) A jó prédikáció má-
sik jellemzője, hogy pozitív. Nem annyira 
azzal bajlódik, hogy rámutasson arra, mit 
nem szabad tenni, hanem azt mutatja fel, 
mit lehetne jobban csinálni."

8. „Prédikációnk sohasem lehet »papo-
lás«, csakis »vallomás«, úgy, ahogy »em-
ber még nem beszélt«."

9. „Ha például a liturgikus év során egy 
plébános tízszer beszél az önmegtartózta-
tásról, és a jótékonyságot vagy az igazságos-
ságot csak kétszer vagy háromszor említi, 
akkor felborul az egyen-súly. (...) Ugyanez 
történik, amikor többet beszélünk a tör-
vényről, mint a kegyelemről, többet az egy-
házról, mint Krisztusról, többet a pápáról, 
mint Isten igéjéről."

10. „A gyóntatófülkének nem szabad 
kínzókamrává válnia."

11. „A széleskörű központosítás ahe-
lyett , hogy segítené szándékainkat, túlbo-
nyolítja az egyház életét és missziós tevé-
kenységét."

12. „Többen példás irodavezetéssel, a vi-
lágból ellesett  pénzügyi szigorral próbálják 
építeni Krisztus Titokzatos Testét. Befi zet-
tetett  csekkekkel, bevasalt jelenlétekkel igye-
keznek a kegyelmi életet »biztosítani«. Re-
mélem, buzgóságuk azt jelenti, hogy ők már 
túl vannak a Jézustól ajánlott  első lépcsőn, 

a saját böjtjükön, szüntelen imáikon, rejtve 
végzett  jótett eiken."

13. „A plébánia nemcsak a miénk, ha-
nem az egész ránk bízott  közösségé. (...) 
Kérjük a kegyelmet, ne idegesítsen bennün-
ket a gyereklárma, a gitárpengetés, labda-
patt ogtatás. Aki él, az mozog , hangzik, 
látszik, nyomot hagy."

14. „Az egyházi »forgalomnövekedés-
nek« van néhány feltétele. Legyen elegendő 
szék vagy pad! Ódon bútoróriás ne foglal-
jon el hasznos helyet!"

15. „Pénztárkönyvünk oly tiszta legyen, 
mint a ma született  Jézus pólyája."

16. „Számos világi hívőre számítha-
tunk, de még mindig nem elegendő mérték-
ben. (...) Más esetekben ez azért van, mert 
az egyes részegyházakban - a kiterjedt kle-
rikalizmus miatt , mely távol tartja őket a 
döntéshozataltól - nem kapják meg a lehe-
tőséget a szólásra és cselekvésre."

17. „Ha a jogban leírt követelményeken 
túl a kereszt- vagy bérmaszülő rokonságá-
nak a teológiai átvilágítását is erőszakoljuk, 
ha a házassági tanú(!) magánélete után is 
kutakodunk, elveszítjük az emberek mara-
dék bizalmát."

18. „Papjainkat nem irodákra vagy tele-
fonokra szentelték. Isten minket nem köny-
veink ügyelőjévé vagy temetők huszárjává 
választott ."

19. „Szélesebb lehetőségeket kell adni a 
még erőteljesebb női jelenlétnek az egy-ház-
ban. (...) Az a tény, hogy a papi szolgálat 
(...) a férfi ak számára van fenntartva, nem 
képezheti vita tárgyát, ugyanakkor különö-
sen megosztó lehet, ha valaki a szentségi ha-
talmat túlságosan azonosítja az általános 
értelemben vett  hatalomgyakorlással. (...) 
Ugyebár egy nő - Mária - fontosabb, mint 
a püspökök."

20. „Azokat, akik az egyes hitelvek 
féltve őrzött  monolit tömbjére vágynak, és 
nem hagynak teret a nüanszoknak, mind-
ez elrett entheti és összezavarhatja. Valójá-
ban azonban az ilyen változatosság arra 
szolgál, hogy felmutassa és életre váltsa az 
Evangélium kimeríthetetlen gazdagságát."
(Balás Béla: 1, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18.; 
Ferenc pápa: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 19, 20)

Forrás: Heti Válasz Szőnyi Szilárd

A magyar püspök esete Ferenc pápával



Az 1741-ben komponált Messiás a 
legnépszerűbb Händel-oratórium. Mi-
ért éppen Dublinban volt a bemutató-
ja? Az alkirály hívta meg ide Händelt 
egy bérleti koncertsorozatot tartani. 
Ebbe beletartozott  az is, hogy ír egy 
új oratóriumot, amelynek bevételét 
jótékony célra fordítják. Az írek fővá-
rosában lázas várakozás előzte meg a 
mester érkezését és a koncertet. Az új-
ságok napokkal a bemutató előtt  olyan 
közleményekben bővelkedtek, melyek-
ben előre beharangozták 
a közeljövőben felhangzó 
mű fenségét, tökéletessé-
gét. Ennek köszönhetően 
a bemutatón mindenki je-
len szeretett  volna lenni. A 
terem befogadóképessége 
azonban ezt nem tett e le-
hetővé. Hogy javítsanak 
a helyzeten, a hölgyeket a 
napilapokban felszólított ák, 
„e napon ne abroncsszok-
nyában jöjjenek”, a férfi akat 
pedig kérték, hogy „kard 
nélkül” jelenjenek meg. A 
Dublin Journal a bemutató 
után négy nappal így írt a Messiásról: 
„A legkiválóbb műértők egyetértenek ab-
ban, hogy igen tökéletes zenedarab. Hi-
ányoznak a szavak annak kifejezésére, 
hogy mekkora élvezetet váltott  ki a mű a 
gyönyörködő közönségből.”

Az oratórium máshol is hasonló si-
kert aratott . Londonban György király 
a legenda szerint úgy fellelkesült a Hal-
leluja-kórustól, hogy felállt helyéről. 
Ha azonban az uralkodó áll, az etikett  
szerint senki más sem maradhat ülve. 
Így hát vele együtt  az egész közönség 
felállt. Ha Angliában játsszák a művet, 
a Halleluja-kórust a közönség azóta is 
mindig állva hallgatja – ez már több, 
mint 250 éves hagyomány. 

A hatalmas siker ellenére Händel 
folyamatosan javítgatott  a hangszerelé-
sen. Nem is alakult ki a műnek végleges 
formája. A Halleluja-kórusról Händel 
állítólag azt mondta: „Azt hitt em a 

mennyországot látom, és benn magát a 
nagy Istent.”

Néhány évvel később, 1749-ben, a 
király nagyszabású ünnepséget kívánt 
rendezni az aacheni békekötés emlé-
kére. Händeltől is rendelt egy művet 
ennek alkalmából. Annyi kikötése volt 
a zeneszerző számára, hogy az új kom-
pozícióban vezető funkciót kapjanak 
a fúvósok. Ekkor készült el a Tűzijá-
ték-zene, mely ugyancsak óriási sikert 
érhetett  meg. Már a főpróbája közleke-

dési káoszt okozott  Londonban az oda-
sereglett  tömeg miatt .

Händel élete vége felé közeled-
ve egyre erősebb látási problémákkal 
küzdött , végül pedig teljesen megva-
kult. Korábban – mai kifejezéssel élve 
– stroke-ja is volt, amely a szembajjal 
együtt  valószínűleg magas vérnyomá-
sának következménye lett . Händelről 
tudjuk, hogy mindig is ínyenc és nagy-
étkű ember hírében állt. Erről tesznek 
tanúságot azok a későbbi portrék is, 
melyek meglehetősen elhízott nak ábrá-
zolják. Így magas vérnyomására is van 
magyarázat.

Életkedvét mindvégig megőrizte. 
Zeneszerzéssel látási nehézségei miatt  
kevesebbet tudott  foglalkozni, de hang-
versenyezett , orgonakoncerteket adott  
haláláig. Mindvégig küzdött  az egész-
ségéért. 1737-ben Aachenbe utazott  
gyógyfürdőre, s szigorúan követt e, sőt 

túlteljesített e az előírásokat. Bizonyá-
ra ez az erős akarata is segített e az első 
komoly betegsége, agyinfarktusa utáni 
gyors és látványos gyógyulásban.

Személyiségéről elmondhatjuk, 
hogy csípős nyelvű és rendkívül kriti-
kus volt, ugyanakkor buzgó adakozó 
is. Vagyonának jelentős részét adomá-
nyozta jótékonysági célokra. Az is elter-
jedt róla, hogy még buzgóbb templom-
járó lett . Tudjuk, hogy a Brook Street-i 
házától nem messze fekvő Hanover 

Square-i (anglikán) temp-
lomot látogatt a. Emellett  
arról is olvashatunk vele 
kapcsolatban, hogy képes 
volt baráti fi gyelmességre: 
Telemannt, aki szívesen 
fordított a idejét olykor egy 
kis botanizálásra, Händel 
egy ízben ládányi angliai 
növényminta elküldésével 
örvendeztett e meg.

Händelt a Westmins-
ter apátságban temett ék el 
1759. április 20-án. A ko-
rabeli tudósítások szerint 
mintegy 3000-en kísérték 

végig a szertartást. Három évvel később 
emlékművet avatt ak sírjánál, melyen a 
zeneszerző látható egy nyitott  kott ával, 
benne a Messiás egy sora: „Tudom, hogy 
él az én Megváltóm.” Tekintélye halála 
után és a 19. században töretlen volt. 
Mégis, a Messiást leszámítva operái 
és oratóriumai mintegy 200 évig alig 
hangzott ak fel. Az 1970-es évek végéig 
azt lehetett  mondani, hogy Händel gya-
korlatilag egyműves szerző lett . Azóta 
azonban forradalmi változás történt e 
téren; a 20. század végén Händelt szin-
te újra felfedezték. 1995-ig tizennyolc 
oratóriumát és huszonkét operáját ját-
szott ák lemezre.

Elérkeztünk Händel-sorozatunk 
utolsó fejezetének végéhez. A követ-
kező néhány számban már a vele egy 
évben született  J. S. Bach életét fogjuk 
megismerni.

Tímár Zsófi a
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Laudate, cantate!

XXIII. rész – Georg Friedrich Händel/4.

A Tűzijáték-szvit előadása a Temzén, 1749. május 15.
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1. A szentmisék

Plébániánk területén vasárnaponként és kötelező ünnepnapo-
kon a szentmisék a következő időpontokban vannak:
1.  A Mária Magdolna Plébániatemplomban: előesti (szombat 
este) 6 illetve nyáron 7 órakor. Vasárnap és ünnepnap reggel 7, 
½ 9, 10 és este 6 illetve nyáron 7 órakor vannak a szentmisék.
2.  A Notre Dame Nővéreknél vasárnap de. ¾ 10-kor és délután 
4 órakor (kéthetente) családos mise. Hétköznap este 6 órakor.
3.  A kertvárosi új templomban július 31-ig minden vasárnap 
de. 11 órakor, délután 5, illetve ½ 6 órakor. Kedden és csütör-
tökön este 5, illetve 6 órakor.
4.  Zalabesenyőben: délelőtt  1115-kor.
5.  Pózván a hónap 1. vasárnapján (a hónap többi vasárnapján 
igeliturgia).
6.  Ságodban a hónap 2. vasárnapján (a hónap többi vasárnap-
ján igeliturgia).
7.  A Pózvai Idősek Ott honában a hónap első illetve harmadik 
szombatján. 
8. Kálvária-kápolnában 2 hetente csütörtökönként 17 órakor.

Kérjük híveinket, hogy buzgón jöjjenek a szentmisékre, ne ha-

nyagoljuk el a vasárnap megszentelését. Buzdítunk mindenkit 
a gyakori szentáldozásra, hiszen a szentmisén való részvételhez 
a szentáldozás is hozzátartozik. Ha nincs súlyos bűnünk, több-
ször is járulhatunk a szentáldozáshoz.

2. Elsőáldozás

Összesen: 165 fő (143 fő)

Az áldozással kapcsolatban felhívjuk a szülők fi gyelmét, hogy 
gyermekeik rendszeres hitoktatás után lehetnek elsőáldozók. 
Természetesen a hitt anórák mellett  a szentmisén való részvétel 
is követelmény az elsőáldozáshoz.

3. Bérmálás

Hitt anos gyermekek bérmálása a Zárda kápolnában 2013. áp-
rilis 20-án és a Mária Magdolna plébániatemplomban 2013. 
április 21-én volt.

Hitt anosok bérmálása: 87 fő (52 fő)

(folytatás az 5. oldalon )

A Zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia 
2013. évi hitéleti statisztikája

„Hálát adunk Istenünk, hogy színed elé állhatunk, és szolgálhatunk neked!” 
E gondolat jegyében ajánljuk az elmúlt év hitéleti statisztikáját a Kedves Hívek hálaadó imájába.

I. Anyakönyvi statisztika
(zárójelben a 2012. évi adatok)

1. Keresztelés

Összesen 121 fő (130 fő)
Ebből fi ú: 53 fő (65 fő)
Ebből leány: 68 fő (65 fő)

Felhívjuk a Kedves Hívek fi gyelmét, hogy más plébá-
niáról gyermeket csak a lakóhely szerint illetékes plébánia 
írásbe-li engedélye alapján keresztelhetünk meg.
A keresztelést minden esetben legalább az egyik szülőnek 
kell kérnie, amennyiben kötelezett séget vállalnak gyerme-
kük vallásos nevelésére. A keresztség szentsége egy egész 
életre szóló elkötelezett séget jelent a krisztusi hit és élet-
forma megélésére. Mivel a szülő a gyermek felelős nevelője, 
ezért csak ők kérhetik gyermekeik megkeresztelését! Az a 
szülő tud keresztény módon gyermeket nevelni, aki maga 
is igyekszik keresztény módon élni. Ehhez a szentségi há-
zasság – ahol ez lehetséges – elengedhetetlen követelmény. 
Ezért kívánja Egyházunk, ha nincs akadálya, akkor a csak 

polgári házasságban élők gyermekük megke-resztelése előtt  
Isten és az Egyház színe előtt  is rendezzék házasságukat. 
A házasságrendezésnél nem jelent akadályt, ha valaki nem 
volt elsőáldozó vagy bérmálkozó, hiszen ezeket a szentsége-
ket felnőtt  korban is fel lehet venni, ter-mészetesen megfe-
lelő előkészület után.

2. Házasságkötés

Szentségi házasságot kötött : 69 pár (51 pár)

Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötésük előtt  leg-
alább 3 hónappal korábban jelentkezzenek a plébánián.

3. Halálozás

Egyházi temetésben részesült 159 fő (201 fő)

Szomorú, hogy az elhunytak nagy része nem részesült a 
szentségekben. Kérjük Kedves Híveinket, nagyobb gondot 
fordítsanak hozzátartozóik lelki üdvére. Ne távozzék el az 
élők sorából senki a betegek szentsége és a Szent Útravaló 
nélkül. Arra is kérjük Híveinket, hogy betegeikhez hívjanak 
lelkipásztort, akár a kórházba, akár ott honukba.

II. Lelki, vallási élet
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4. Keresztény életre felkészítés (Katekumenátus)

A szentségek felvétele a Zárda-kápolnában történt 2013. június 
17-én.

Összesen 16 fő (8 fő)

5. Hitoktatás

Tanulók Csoportok
Iskolákban 829 fő 65 csoport
Mindszenty iskolában 624 fő 25 csoport
Óvodákban 151 fő 8 csoport
Szent Család Óvoda 104 fő 4 csoport

A hitoktatást végzi: 2 lelkipásztor, 3 főállású hitoktató, 21 óra-
adó hitoktató.

6. Egyesületeink

1. Mária Magdolna Plébánia Szeretetszolgálata (Karitász)
Rászorulókat rendszeres pénzbeli támogatásban és esetenként 
alkalmi segélyekben részesíti. Köszönetet mondunk a Karitász 
csoport lelkes munkájáért. A Karitász csoport munkáját akár 
pénzbeli adományokkal, vagy bármilyen formában támogató 
Kedves Híveinknek nagylelkűségéért hálásak vagyunk.
2. Családosok közösségei: hetente tartott  összejöveteleken kö-
zös imádsággal és beszélgetésekkel erősödnek a közösségi szel-
lemben. Plébániánkon több családos közösség működik
3. Mária Légió Megköszönjük a Mária Légió tagjainak, hogy 
rendszerességgel látogatják a betegeket a kórházban.
4. Cursillio Mozgalom közösségei
5. Ifj úsági közösségek: a rendszeres találkozások felkészítik a 
fi atalokat a tevékeny, tanúságtevő krisztusi éltre.

XX. évfolyamába lépett  az Ünnepi Harangszó. Köszönjük 
a Kedves Hívek érdeklődését, hogy mindig szívesen fogadják. 
Hálásak vagyunk az újságot szerkesztők lelkes munkájáért.

( folytatás a 4. oldalról)

III. Anyagi ügyek

IV. Munkálatok és tervek

Amikor anyagi ügyeinkre gondolunk, örömünket fejezzük 
ki, hogy Kedves Híveink átérzik Egyházunk létének szükséges-
ségét, és áldozatvállalásaikkal tevékeny részt vállalnak annak 
fenntartásában.

Az Egyház tagjai helyzetüknek megfelelően hozzájárulnak 
az egyházközség fenntartásához. Az igazságosság megkívánja, 
hogy egyházközségünk fenntartásához ne csak azok járuljanak 
hozzá, akik eddig is hűségesen teljesített ék kötelezett ségüket, 
hanem azok is, akik egyházközségünktől bármely lelkipásztori 
vagy egyéb szolgálatot kérnek, de eddig – valamilyen okból – el-
mulasztott ák az egyházközségi hozzájárulásuk teljesítését. Sze-
retnénk, ha felhívásunk minden keresztény hívőhöz eljutna, és 

jó szándékkal rendeznék tartozásukat.
Ismeretes a kedves hívek előtt  a püspökkari rendelkezés: 

Felnőtt ektől személyenként nett ó havi keresetük 0,5 %-át kéri a 
Püspöki Kar. Ez az előírás mind az aktív keresőkre, mind a nyug-
díjasokra vonatkozik. Amikor a testvérek rendezik egyházközsé-
gi hozzájárulásukat, megtekinthetik a fi zetendő összeg értékét, 
havi és egész évre feltüntetett  értékekkel.

Kérjük a Kedves Híveinket, hogy ezen összegeket a jövőben 
is szíveskedjenek megfi zetni, annál is inkább, mert más támoga-
tásra egyházközségünk továbbra sem számíthat. Az eddig fi ze-
tett  összegeket hálásan megköszönjük.

Hálásak vagyunk a mindenható Istennek, hogy a 2013. évben 
a felújítás munkájában támogatott  bennünket. Plébániatemplo-
munk belső munkálataiból már csak kisebb felújítások vannak 
hátra, amelyek tovább folytatódnak. Elvégeztük a mellékoltárok 
lábazati munkálatait, valamint a mellékoltárok alépítményének 
kijavítását és a sérült freskók restaurálását. A Katolikus Kultúr-
házban megtörtént a gázkazán cseréje.

A templom restaurálásának javára alapítványunk van, amely 
kiemelten közhasznú alapítványként működik. Alapítványi be-
fi zetési csekk a Plébániahivatalban és a sekrestyében is kapható. 
Kérjük testvéreinket, hogy továbbra is nagylelkűen támogassák 
a felújítást. Szeretnénk megköszönni, akik az elmúlt évben adó-

juk 1 %-val támogatt ák alapítványunkat és kérjük, hogy ez évben 
is szíveskedjenek felajánlani. Köszönjük testvéreink pénzbeli 
adományait, és hálásak vagyunk a sok imádságért.

A Mindszenty József Általános Iskolát és a Szent Család 
Óvodát is jelentős összegekkel támogatt uk.

2014-ben terveink között  szerepel az új liturgikus tér kialakí-
tása. Szeretnénk a sekrestye felett i oratóriumot is rendbe tenni. 

2013. augusztus 1-jétől dr. Veres András püspök úr megala-
pított a a kertvárosi plébániát Szűz Mária Szeplőtelen Szíve né-
ven. Sok kegyelmet kívánunk a kertvárosi plébános úrnak és a 
kedves híveknek.

VI. Köszönet a plébánia munkatársainak, segítőinek
Hálás köszönetet mondunk a lelkipásztori kisegítőknek, 

templomaink kántorainak, sekrestyéseinek és a hitoktatóknak, 
akik önzetlen hozzáállással és lelkesedéssel végzik munkájukat 
Isten dicsőségére és a hitélet növekedésére. Köszönjük minden 
Kedves Hívőnknek az áldozatos segítséget és támogatást, ame-

lyet az elmúlt évben tanúsított ak plébániánk és lelkipásztoraink 
iránt.

Külön köszönetet mondunk azoknak, akik plébániatemplo-

(folytatás a 6. oldalon )



munkat és a plébániánkhoz tartozó templomokat díszítik és ta-
karítják, gondoskodnak róluk, rendben tartják, és hétről-hétre 
a szentmisére előkészítik. Dicséret illeti Kedves Híveinket, akik 
az oltárterítőket, kehelykellékeket igényességgel, sok-sok mun-
kával előkészítik, és aki a gyertyatartókat, csengőket, szent edé-
nyeket időről-időre ragyogó tisztává teszi.

Köszönjük a Mindszenty József Kamarakórus, a Kertvárosi 
Kórus és az Ifj úsági Kórus áldozatkészségét, hogy szerepléseik-

kel a szertartások áhítatát, szépségét és művészi rangját emelték. 
Minden Kedves Hívőnknek Istentől megáldott , boldog, bé-

kés újesztendőt kívánnak a Mária Magdolna Plébánia lelkipász-
torai és munkatársai.

Zalaegerszeg, 2013. december 31.

 Stróber László
 c. apát, ker. esperes plébános
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( folytatás az 5. oldalról)

Szeretet-áldozatt á válni az Egyház egységéért
Az Oltáriszentség előfeltétele Is-

ten léte, mindenhatósága és ember-
ré-levése Krisztusban. Az ősegyház 
az Eucharisztiában az Istenember 
istensége mellett  emberségét is 
hangsúlyozta. Felismerték, hogy 
Isten megdicsőítésének tökéletes 
formájában és felülmúlhatatlan fo-
kában Krisztus öntudatos ember-
sége az áldozat. Az áldozatt á-levés 
tudatos átélését értékelte benne az 
Atya. Így kell keresnünk annak ma-
gyarázatát, hogy miért állandósított a 
Krisztus ezt az áldozatot Egyházában. 

Ennek fényében világossá válik 
számunkra, hogy minden Szentmise 
Hálaadás. Én és családom már ebben 
a szellemben indulunk ünnepelni. 
Hálát adni megyünk, és ehhez mérten 
igyekszünk felkészülni a szentáldo-
zásra is. Ennélfogva előkészületünk 
nem lehet csupán bűntől való megtisz-
tulás és imádságos hangulat, hanem 
törekednünk kell hibáink tudatos ir-
tására, bűnös hajlamaink fékezésére, 
jóra való készségünk felindítására, 
mert ez mind előfeltétele a gyümöl-
csöző áldozásnak. Továbbá így tudjuk 
megérteni, hogy hódolatunkat táplá-
lékvétellel tudjuk leginkább kifejezni. 
Miért? Azért, mert osztoznunk kell 
Krisztusnak, a Főnek a sorsában. 
Hiszen Szent Pál tanítása szerint a 
keresztség misztikus módon bevon 
az Ő halálába és feltámadásába: meg-
tisztít a bűntől, és belénk oltja a meg-
dicsőült Krisztus életét, a kegyelmet 
(vö. Róm 6). Az Oltáriszentség ezt 
a természetfelett i folyamatot töké-
letesíti. Amilyen mértékben átadjuk 
magunkat és egyesülünk a kereszt ál-
dozatával, olyan mértékben vonjuk ki 

magunkat a bűn alól, és válunk Isten 
tulajdonává. Erre kaptunk meghí-
vást, hogy meghaljunk a bűnnek, 
és éljünk Istennek Jézus Krisztus-
ban (vö. Róm 6,11), megerősödve az 
Úrban, az Ő mindenható erejéből 
(vö. Ef 6,10). Krisztus teljességéből 
részesülő, kegyelmet kegyelemre 
halmozó szeretetünk (vö. Jn 1,16) 
szabjon a jövőnknek határt. Ugyanis 
Jézus Krisztus azt akarja, hogy bővel-
kedjünk az igaz élet gyümölcseiben 
Isten dicsőségére és tiszteletére (vö. 
Fil 1,11). Mert az örök Atya tud-
tunkra adta akaratának titkát, azt az 
Őbenne előre meghatározott  jóságos 
tervét, hogy elérkezik az idők teljessé-
ge, és Krisztusban, mint Főben, újra 
egyesít minket (vö. Ef 1,9). Ehhez az 
Istenben és a testvériségben való egy-
ségre kaptunk felhívást és meghívást 
Jézustól (Jn 17,20-26), ami Krisztus 
misztikus Testében az Egyházban 
jön létre, és marad fenn. Vagyis el-
jutott unk az élő-, és éltető örök For-
rásból merítő Egyházhoz. El is kell, 
hogy jussunk ide, mert a Krisztussal 
közösségben levés és -maradás az 
Egyházban létet jelenti. S mi a feltéte-
le ennek? A názáreti Jézusban, a Mes-
siásban, az Isten Fiában való hit, hogy 
e hit által életünk legyen a Lélekben 
(vö. Jn 20,31). Igen, mert ahogy Pál 
apostol mondja: ,,Az Úr ugyanis a Lé-
lek: ahol az Úr Lélek, ott  a szabadság” 
(vö. 2Kor 3,17). S tovább fürkészve az 
Írást fejtsük meg, hogy hol találjuk 
meg szabadságunkat, ami az Igazra 
tesz bennünket szabaddá: az Élet Lel-
ke, az örök életre szökellő víz forrása 
(vö. Jn 4,14; 7,38-39) az Egyházban, 
és a hívők szívében, mint templomá-

ban lakik (1 Kor 3,16; 6,19). Ezt erő-
sítik meg Szent Ágoston szavai: ,,Az 
Egyház a kiengesztelt világ”. Ez jus-
son eszünkbe, amikor áldozunk: 
Isten Báránya, az Isten Szenvedő 
Szolgája a világot vett e magára, Is-
ten egész szent népét, az Egyházat. 

Mindezen állításokat hangsúlyos 
voltukban azért igyekezzünk kiemel-
ni, hogy ebből is kiderüljön, nem be-
szélhetünk csak személyes, csupán 
egyéni hatást keltő áldozásról, hiszen 
,,E...egy kenyér, egy test vagyunk, 
mivel mindnyájan egy kenyérből ré-
szesülünk” (1Kor 10,17). Azokra az 
apostolokra alapozott  épület va-
gyunk, akik először vehett ék ma-
gukhoz Jézus testét és vérét, akiket 
Jézus azért táplált, hogy majd álta-
luk minket is éltessen. Ugyanazt az 
egy reményt éltető táplálékot kapjuk 
most is az Úrtól az apostolok utódlása 
által, mint egykor az ősegyház tagjai, 
ezért ugyanazt a hitet és szeretetet 
várja el tőlünk Jézus, amit egykor az 
apostolok tanúsított ak. S itt  a tanú 
szót emeljük ki, mert legfontosabb 
küldetésünk erre összpontosul: ta-
núskodnunk kell! Az egész Egyház-
nak az áldozás által meg kell valla-
nia a világban a Jézus Krisztusban 
való élő hitét, és az iránta való sze-
retetét. Nyilvánosan tanúságot te-
szünk Krisztus megváltói küldeté-
se és egyetemes főpapsága mellett . 
Hiszen Ő maga mondta, hogy teste 
,áldozat a világ életéért (vö. Jn 6,51). 
Az ilyen adomány nyilvánosságot 
követel. Az áldozás egyik biztosí-
téka annak, hogy az Egyház vallási 
élete hitt apasztalatból fakadó tanú-

(folytatás a 7. oldalon )
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ságtétel lesz. Isten országának ková-
sza, terjesztője, hordozója az Egyház, 
ezért a hitvallás a lényegéhez tarto-
zik. És ebben minden tagnak ki kell 
venni a részét. Én is ezért fogadom 
magamba Krisztust, hogy a belém 
áramló szeretetét tovább tudjam 
adni. Nem elég csak töltekeznünk 
a ,,mennyei adományban”, hanem 
azt az atyai ház javára szükséges ki-
árasztanunk. Hogyan? Jézus ezt mu-
tatt a be, amikor megtörte saját testét. 
Az önfeláldozás ,,összetöretéssel” jár. 
Szenvedés és szeretet Istennél és em-
bernél egyaránt feltételezik egymást. 
A szeretet fáj. Önként vállalt életoda-
adást jelent. Ahogy az összetöretés ál-
tal vált kioszthatóvá az Élet kenyere, 
úgy nekünk is meg kell töretnünk a 
gőgben, az irigységben, az önhitt ség-
ben, a büszkeségben, és minden szere-
tetlenséget feltételező jellemünkben. 
Teljesen bele kell simulnunk az Úr 
szent akaratába, ahogyan Jézus is 
elmerült Atyja akaratában (vö. Mt 
26,39). És nem elég csak a beleegye-
zésünket adnunk, hanem vágy-
nunk kell arra, hogy beteljesedje-
nek bennünk Szavai. Ehhez kell a 
legnagyobb erő, hogy azt cseleked-
jük, amit Jézus tett . Feláldozta ma-

gát az Egyházért. Nekünk is fel kell 
áldozni magunkat az Egyházért, 
hogy amint Krisztus megdicsőült 
övéiben (vö. Jn 17,10), úgy ragyog-
jon fel bennünk is dicsősége, és így 
az Egyház is megdicsőüljön.

Ezért a legnagyobb célért ál-
dozok én is. Hogy áldozat lehessek. 
Hiszen azért részesülök Krisztus 
szeretetáldozatában, az Eucharisz-
tiában, hogy én is szeretet-áldozat-
tá váljak: ,,Boldog az, aki Istennek 
adja át magát egészen elégő áldoza-
tul.” S boldog vagyok, hisz szomja-
zom és éhezem az igazságot (vö. Mt 
5,6). Az igazság maga Krisztus. Az 
Egyház a misztikus Krisztus. S hogy 
Krisztus öröme bennem is teljes 
legyen (vö. Jn 15,11; 17,13) legna-
gyobb boldogságomat az jelentheti, 
és jelenti is, hogy az Úr euchariszti-
ájának ünneplése által Isten egyhá-
za épül és növekszik. Erre szólított  
fel mindnyájunkat XVI. Benedek 
pápa: ,,Védelmezzétek és növeljé-
tek az Egyház egységét”. S ehhez a 
legnemesebb, ám legnehezebb fel-
adatunkhoz meg is kapjuk az erőt 
az ,,egyházi egység szentségében”.

A Szeretet egyesülni akar azzal, 
akit szeret. Ez a törvénye. S ez az ,,is-
teni szeretet fényforrása” megvilá-

gítja édesanyai küldetésem lénye-
gét is, és felszínre hozza legnagyobb 
fájdalmam, miszerint nem tudha-
tom biztosan gyermekem üdvös-
ségét. Ezért keresztény szülőként, 
már ott hon a család közösségében 
– a ,,hitre nevelés bölcsőjében” – az 
istenszeretetre igyekszem ringatni 
gyermekemet. A Jó Pásztorhoz ve-
zetem, mert csak Ő vele, Ő általa és 
Ő benne gyarapszik bölcsességben, 
korban, s kedvességben Isten és az 
emberek előtt  (vö. Iz 40,11). Így mi-
kor az ,,egység szentsége” által ő is 
erősödik, növekszik a szeretetben, 
azért imádkozom, hogy életkorá-
nak megfelelően tudatosan szolgál-
ja az Egyházat élő hitével.

Elmélkedésünket Szent Ignác, az 
egy igaz Istent dicsőítő,  és Egyhá-
zának egységét, buzgó tanításával 
is szolgáló soraival zárjuk: ,,Arra tö-
rekedjetek, hogy eucharisztiátok egy 
legyen. Egy ugyanis a mi Urunk Jézus 
Krisztus teste és egy a kehely az ő véré-
nek egységére, egy az áldozati oltár, aho-
gyan egy a püspök a presbytériummal és 
a diakónusokkal, hogy Isten szerint cse-
lekedjétek, amit cselekedtek.”

Komáromyné Károlyi Judit

Eucharistia

Az Úr nem ment el, itt  maradt.
Őbelőle táplálkozunk.

Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ett ék-itt ák királyaik 

húsát-vérét, hogy óriás
halott  királyok ereje

szállna mellükbe – ,de a mi
királyunk Krisztus, nem halott !

A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:

ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az Igazság,

másik karja a Szeretet…
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak

a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
Igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk az ég felé,

testvér – népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

Babits Mihály

( folytatás a 6. oldalról)
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Isten az Egyházon keresztül szól hozzánk
Krisztus igen, Egyház nem! Sokan 

vélekednek ma így, főleg azok, akik az 
Egyházban pápát, püspököket és papo-
kat látnak csupán. Mások az Egyházat 
olyan mamutvállalatnak tartják, amely 
nehézkesen, bürokratikusan működik. 
Ismét mások valamiféle sérelmet érez-
nek az Egyház iránt, főleg válás vagy 
pedig pappal történt személyes konf-
liktus miatt . Sokan azért ismerik félre 
az Egyházat, mert sohasem jutott ak el 
az egyház igazi megismerésére. Ezzel a 
kis ismertetéssel azokat próbálom segí-
teni, akik jobban meg akarják tudni: mi 
is tulajdonképpen az Egyház?

Isten az Egyházon keresztül szó-
lít meg bennünket. Sokak számára a 
harangszó valami meghívást jelent. Mi-
sére harangoznak, mondja az egyszerű 
ember, és elindul a templom felé, mert 
úgy érzi, hogy a harang hangján keresz-
tül Isten küld meghívót. 

Isten valóban megszólítja az em-
bert. A teremtés kezdetén azt mondja 
az első embernek: Ádám, hol vagy?

Isten sokszor szeretetből, együtt -
érzésből szólítja meg az embert. „Hal-
lott am néped kiáltását” – mondja az Úr 
Mózesnek. Isten megszólítja az embert 
azért, mert az ember hozzá kiált.  

Hogyan kiált a mai ember Istenhez? 
Hogyan szólítja meg? Honnan kap vá-
laszt az Istent kereső ember? Az Egyhá-
zon keresztül.

Az Egyház elsődleges feladata vá-
laszolni Isten hívására. A válaszadás 
modellje Jézus Krisztus. Ő a tökéletes 
ember, aki közösségben van az Atyá-
val. „Az egyház nem más,mint Krisz-
tus, akit hirdetünk és akivel közösségben 
vagyunk.”(Bossuet)

Sokan kérdezik: Ha az Egyház 
Krisztus, akkor mire való az Egyház 
különféle meghatározása? Arra való, 
hogy az Egyházat nem a történelem 
eseményein, hanem Jézus Krisztuson 
keresztül határozzuk meg. Sokan az 
Egyház mögött  a történelem századait 
látják meghúzódni, embereket, akik Jé-
zus nevében tesznek valamit. Az Egy-
házban Krisztust kell felismernünk, aki 
maga a tökéletes szentség, de tagjaiban 

gyenge és szenvedő. Ha ezt megértjük, 
akkor az Egyház tagjainak, vezetőinek 
hibái, gyarlóságai sőt bűnei másodren-
dű problémává válnak.

A 2000 éves kereszténység jubi-
leuma az Egyházban az elkövetkező 
esztendők hajnalhasadását és világító 
fényét véli megsejteni.

R. Schumann volt francia minisz-
terelnök nemcsak az Egyesült Európát 
álmodta meg, hanem annak feladatát 
is. A szent életű miniszterelnök szerint 
az Egyesült Európa feladata a harma-
dik évezredben nem lehet más, mint a 
keresztény értékek újrafelfedezésének, 
megbecsülésének hirdetése és tovább-
adása.

II. János Pál pápa franciaországi 
látogatása alkalmával megkérdezte a 
franciákat: Franciaország mit tett él a 
keresztségeddel? Ekkor egy egyetemis-
ta ezt a cinikus kérdést tett e fel neki:

„A harmadik évezred számára van-e 
egyáltalán még valami mondanivalója 
Jézus Krisztusnak?” A pápa így felelt: 
„Van, és csak neki van mondanivalója!”

Az Egyház képekben.
Mi az Egyház? Sokszor halljuk a bí-

rálatokat, megjegyzéseket: az Egyház 
így határozott … az Egyház így látja… 
az Egyház ezt tett e… az Egyház hallga-
tott … esetleg tiltakozott . Sőt ilyeneket 
is hallunk: Világegyház, mégis egy más 
világról prédikál nekünk… család, ho-
lott  5 kontinensre terjed ki adminiszt-
rációja… mindenkit szabadnak nevez, 
mégis érezteti adminisztrációját és be-
leszól az emberek életébe.

Sokkal jobba megértjük az Egyhá-
zat, ha képekben gondolkodunk róla. 
Maga Jézus is hasonlatokban és képek-
ben határozta meg. Az Egyház bárka. 
A bárka mint az Egyház első szimbólu-
ma, az Evangéliumban jelenik meg elő-
ször (Mt 14,20), amikor Jézus bárkába 
hívta apostolait.

Már Szent Kelemen írja: „Az Egy-
ház egy óriási bárka, amely embereket 
szállít a történelem viharos tengerein ke-
resztül az örök kikötők felé.” (Homilia)

Hipolit írja: „A tenger a világot jelenti, 
melyen az Egyház bárkához hasonlóan 

állandó viharokkal és hullámokkal küsz-
ködik, de nem süllyed el, mert tapasztalt 
kormányosa van, aki nem más, mint Jé-
zus Krisztus.” (Tractatus de Anticrist)

Az Egyház Krisztus népe és egy-
ben jegyese. Ötven évvel ezelőtt  a II. 
Vatikáni Zsinat Lumen Gentium című 
zsinati konstitúciójában az Egyházat 
Isten népének nevezi, ami nem más, 
mint a hívek közössége, minden politi-
kai vagy szociológiai értelmezés nélkül. 
Az Egyház Krisztus jegyese, mert Jézus 
szerett e Egyházát és életét áldozta érte.

Az Egyház Krisztus Titokzatos 
Teste, melynek a feje Jézus, és minden 
megkeresztelt ember titokzatos testé-
nek tagja. Ez a Titokzatos Test egyben 
az Egyház egységének a jelképe, mely 
Test nem enged meg semmiféle meg-
osztott ságot, szakadást vagy különvá-
lást.

Az Egyház Isten népének nyája, 
melynek Jó Pásztora Jézus Krisztus. A 
Pásztor és a nyáj képe ma már nehezeb-
ben érthető és nem is nagyon vonzó. 
Régen a pásztorkodás nagy felelősség-
gel járt, a nyáj pedig a jólét és a gazda-
ság fokmérője volt.

A II. Vatikáni Zsinat az Egyházzal 
foglalkozó dogmatikai konstitúciója 
újra hangsúlyozza e szemléltetés fon-
tosságát, és arra fi gyelmezteti híveit, 
hogy az emberek által vezetett  Egyház 
legfőbb pásztora maga Krisztus.

Az Egyház a Szentlélek templo-
ma. A Zsinat tanítja: „Az Egyházban 
a Lélek él és működik, állandóan meg-
szenteli azt, és a végső beteljesedés és a 
tökéletesség felé vezeti…” A Szentlélek 
a különféle karizmákkal megáldott  ta-
gokon keresztül fejti ki átalakító tevé-
kenységét, egymásra hallgatva és egy-
másra fi gyelve.

Az Egyház Isten szántóföldje és 
szőlője. Tanításában Jézus számtalan-
szor használja ezt a két szimbólumot. 
Az Egyház hatalmas szántóföldjén 
együtt  nő a búza és a konkoly, vagyis 
a jó és a rossz, érdemes és érdemtelen 
egyformán kap napot és esőt. Jézus 
hangsúlyozza, hogy a keresztény em-

(folytatás a 9. oldalon )
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Ez a könyv a legrövidebb a kispró-
féták könyvei között , mindössze egy 
fejezetből áll, összesen másfél oldal 
terjedelmű.

Az exegéták között  vitatott  a könyv 
írásának ideje. A könyv különleges-
sége, hogy egy része (Abd 2-9) nagy 
hasonlóságot mutat Jeremiás próféta 
könyvének egy részével ( Jer 49,7-
22). Mindkét helyen Edom, illetve az 
edomiták által elkövetett  bűnökről van 
szó. 
Abdiás látomásban üzenetet kap Is-
tentől: Edomot, a magát nagyra tartó 
országot elpusztítja az Isten. „Üzene-
tet kaptam az Úrtól, hírvivő érkezett  
a népek közé” (Abd 1c). „Ezt mondja 
az Úr, az Isten: Nézd, kicsivé teszlek a 
népek között , s nagyon megvetett  leszel. 
Megcsalt szíved kevélysége, téged, aki a 
sziklák repedéseiben lakol, aki magasra 
építed lakóhelyedet, és azt mondod szí-
vedben: ’Ki taszíthat engem le a földre?’ 
Hiába emelkedsz fel, mint a sas, hiába 
rakod fészkedet a csillagok közé, bizony 
onnan is letaszítalak – mondja az Úr.” 
(Abd 2-4).
Edom, mely Izraeltől délkeletre ta-
lálható, Izrael nehéz helyzetében az 
ellenséghez csatlakozott  és részt vett  
az ország kirablásában. Ezért kell 
megbűnhődnie. Pedig Edom és Izra-
el testvér államok. Edom lakói Ézsau 
leszármazott jai, Izrael polgárai pedig 
testvére, Jákob utódai. Tehát rokon 
népek, mégis ellentét van a két ország 
között . Ezért üzeni Edomnak az Úr 

Abdiáson keresztül: „Az öldöklés és az 
erőszak miatt , amelyet testvéred, Jákob 
ellen elkövett él, szégyen borít el, és örökre 
elpusztulsz. Mivel jelen voltál te is akkor, 
amikor (Izrael) kincseit elrabolták az 
idegenek, barbár népek léptek be kapu-
ján, és sorsot vetett ek Jeruzsálemre: te is 
olyan voltál akkor, mint akármelyikük.” 
(Abd 10b-11).
Abdiás fi gyelmezteti Edomot „Ne nézd 
testvéredet kárörvendőn a fosztogatás 
napján! Ne örülj Júda fi ain pusztulásuk 
napján! Ne légy fennhéjázó a szoronga-
tás napján! (…) Ne örülj te is bajának a 
veszedelem napján! Ne nyúlj javaihoz a 
veszedelem napján!” (Abd 12, 13b). Ez 
a fi gyelmeztetés valószínűleg nemcsak 
Edom politikai vezetőinak, az ország 
lakósainak szól. Mindenkinek szól, aki 
jó, vagy jobb helyzetben, pozícióban 
nézi, hogy a másik bajban van, de esze 
ágában sincs segíteni rajta. Hányszor 
csúszunk bele a kárörvendés bűnébe, 
amikor örülünk mások báján. Még 
mondogatjuk is: Isten nem ver bott al. 
Jó érzés, hogy ők megkapják „jutal-
mukat”, de arról már megfeledkezünk, 
hogy mi is megérdemelnénk ugyanezt. 
És kéjes mosollyal tárgyaljuk meg tár-
sainkkal a másik baját.
A fi gyelmeztetést természetesen nem 
szószerint kell értenünk „Ne állj ki a 
keresztutakra, hogy megöld a menekül-
teket; a szökevényeket ne fogd el a szo-
rongatás napján!” (Abd 14), hanem a 
tanítást, a mondanivalót kell megérte-
nünk, s a gyakorlatban ehhez igazítani 
tett einket, életünket.

A próféta – sok társához hasonlóan 
– utal az Úr napjára, amikor eljön az 
igazság ideje. „Mert közel van az Úr 
napja minden nép számára. Úgy tesznek 
veled, mint te tett él: tett eid tulajdon fe-
jedre hullanak.” (Abd 15). Néha a földi 
életünk során is megtapasztaljuk ezt, 
de a végítéletkor lesz ez majd igazán 
nyilvánvaló. Jézus, amikor tanítványait 
– és persze minket is – imádkozni ta-
nítja, hasonló dologra utal: Azt kérjük 
(kérhetjük) a Mennyei Atyától, hogy 
úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi 
is megbocsátunk másoknak, az elle-
nünk vétkezőknek. Vagyis jó és rossz 
tett eink, megbocsátásaink és kérlelhe-
tetlenségeink visszahullnak fejünkre.
Az Úr napján nemcsak a sokszor meg-
tapasztalt igazságtalanságok tűnnek el 
és az igazságtalanságokat elszenvedők 
kapnak kárpótlást, hanem mindenki 
számára nyilvánvaló lesz Isten nagy-
sága, ereje és szeretete. Akkor majd – 
ezzel is fejeződik be a könyv – „az Úré 
lesz a királyi hatalom” (Abd 21b).

Titi

Részletek a Szentírás ritkábban forgatott  könyveiből

Abdiás próféta könyve
„Ne nézd testvéredet kárörvendőn” (Abd 12)

Ozeás próféta könyve: „Isten vagyok, nem ember … és nem szeretem a pusztítást” (Oz 11,9)
Joel próféta könyve: „A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat.” ( Jo 2,13) 
Ámosz próféta könyve:  „Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, jutt assátok diadalra az igazságot” (Ám 5,15a)

bernek mint jó talajnak, kötelessége 
befogadni a jó magot, és a termést meg 
kell sokszorosítania a maga és ember-
társai érdekében.

A szőlő és a szőlővessző az Egyház-

hoz tartozás, az egység legszemlélte-
tőbb szimbóluma. Jézus nélkül, egyház 
nélkül nincs igazi kegyelmi élet.

Az Egyház mennyei Jeruzsálem. 
Szent Pál apostol az első, aki az Egy-
házban a mennyei Jeruzsálemet látja. A 
Galatákhoz írt levelében (4,24-31) az 

Egyházat anyának nevezi, és Isten ígé-
reteinek a beteljesedését látja benne. 
János Jelenések Könyvében az Egyház 
már maga a tökéletességében és megdi-
csőülésében jelenik meg. (21,3-4)

(Folytatjuk)
Tóth János káplán

( folytatás a 8. oldalról)
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„dfvwefvwe”
írja Erich Kästner a Három ember 

a hóban című kedves ifj úsági regényé-
ben. A szerelem ugye bolondossá teszi 
a mégoly komoly felnőtt  embereket is. 
Az öröm, a boldogság, a szeretett ség 
érzése teszi ezt velünk. Később azon-
ban komoly házas emberként úgy 
érezzük a bolondozás már nem való 
nekünk. Lassan belefásulunk, vagy 
belemerevedünk a szerepeink, felada-
taink szabta közegbe. A házasságukat 
komolyan vevő párok is megszürkül-
hetnek az évek alatt .

Éppen ezért zseniális ötlet volt a 
Valentin nap környékén létrehozni a 
Házasság Hetét. 2008 óta rendezik 
meg hazánkban is, egyre több helyszí-
nen és egyre több szervezet közremű-
ködésével. (A programot a Magyar 
Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és 
a Magyarországi Egyházak Ökume-

nikus Tanácsa honosított a meg 2008-
ban.)

Célja, hogy minden évben egy hé-
tig a házasság fontosságára irányítsa 
az emberek fi gyelmét. Egyrészt azért, 
hogy megmutatva a házasság értéke-
it, feladatát, elérjük, hogy a házasság, 
mint intézmény is fontos szerepet fog-
lalhasson el a társadalomban, mert a 
társadalom egészsége múlik az egész-
séges családokon. Másrészt azért, 
hogy a házastársakat házasságukban 
megerősítse, frissítse, egy kis tavaszt 
hozzon minden évben újra a kapcso-
latukba. A házasság Isten csodálatos 
ajándéka és gondoskodása az ember 
számára, érdemes időt fordítani rá.

Zalaegerszeg 2014-ben vett  először 
részt a „Házasság Hete” programso-
rozatban. A Szombathelyi Egyházme-
gye támogatásával a Csa lád pasz to rá-

ci ós Bizott ság tagjai szervezték a helyi 
programokat.

Két szálon futott ak az események. 
Egyrészt lehetőség volt egy előre meg-
határozott  fi x programsorozaton részt 
venni, másrészt egy-egy házaspár 
választhatt a az internetes „Kalandtú-
rát”. A kalandok során a házaspárnak 
kett esben kellett  felkeresnie Zalaeger-
szeg városának különböző pontjait. 
Közben feladatokat kellett  megolda-
ni, egy igazi randevún részt venni, és 
minden alkalommal az alábbi novel-
la egy részét begyűjteni. Beszámoló 
mindig e-mailben történt.

Mindkét szálat átfogta O’Henry 
Három királyok ajándéka című novel-
lája, amely egy házaspár önfeláldozó 
szeretetéről szól. A hét végére minden 
résztvevő kézbe kaphatt a a teljes no-
vellát.

 A fi x program hétfőn egy ökumenikus imaórával indult a református templomban. Imádkoztunk a házasságért, a 
családjainkért, kiemelten a résztvevők házastársaiért. Mivel az imádság alapvető erejét adja a keresztény házasságnak, 
ennek fontosságát hangsúlyoztuk, amikor az imaóra végén, egy családi imasarok kialakításához adtunk segítséget a je-
lenlévőknek.

Kedden a Szentcsalád Óvoda szervezett  a házaspárok számára vidám, humorral és játékkal átitatott  estét. Nagyszerű-
en éreztük magunkat, jó volt kicsit felhőtlenül gyermeknek lenni. (Foto: Pezzett a Umberto)

Szerdán a kertvárosi templom kápolnája adott  helyet a rendezvénysorozat következő eseményének. Szulyovszky Rita 
és Endre előadását hallgatt ák meg igen sokan a házasság megújításáról és a szeretetnyelvekről. Úgy tűnik, érdemes lesz 
legközelebb hosszabbra tervezni a hasonló programokat, mert előadás után többen igényeltek volna személyes beszélge-
tést az előadókkal. Közben szentségimádás volt a templomban, a házasságokért, a családokért. A szentmisében is kértük 
Isten áldását a házaspárokra.

Nagyböjti lelkigyakorlat plébániatemplomunkban
Április 11-én pénteken, 12-én szombaton és 13-án virágvasárnap a Mária Magdolna templomban az este 7 órakor 
kezdődő szentmise keretében dr Pem László, a Szombathelyi Egyházmegye zeneigazgatójának  vezetésével tartjuk meg 
nagyböjti lelkigyakorlatunkat.

(folytatás a 11. oldalon )



XXI. évfolyam 2. szám  11

Pénteken az egyszülős családokért és magányosan élő testvéreinkért mondott  szentmisén vehett ünk közösen részt. A 
virághagyma, amit a szentmise után kaptunk, annak jelképe, hogy egy látszólag élett elen dologból is mennyi áldás fakad-
hat Isten szeretete nyomán. A szentmise végén szentségi áldást kaptak a résztvevők, és utána egy kis sütemény mellett  
még hosszan beszélgett ünk azokkal, akik maradni tudtak.

Csütörtökön fi lmvetítésre került sor a Mindszenty Iskolában. Mark Gungor „Hogyan maradjunk házasok, és ne öljünk 
meg senkit?” című humoros előadását néztük meg közösen, majd a résztvevő házaspárok maguk is játszott ak egyet, illetve 
egy közös agapén vett ünk részt. Az előadás egy nagyobb házasságépítő előadássorozat része. Érdemes végignézni, mert 
valóban tanulságos. (YouTube-ról letölthető)

A legaktívabb házaspárok között  kisorsoltuk a szóróanyagon 
ígért házasságépítő meglepetéseket, de a többi résztvevő is vihe-
tett  valami emléket magával a hétről.

Megpróbáltunk játékosságot, örömet, problémafelvetést/meg-
oldást, imát, és Istenre hagyatkozást egymás mellé tenni a héten. 
Nagyon reméljük, hogy a résztvevők valóban épültek. Ha így van, 
kellő bíztatást kapunk, hogy jövőre is megszervezzük a „Házas-
ság Hetét”.

Az on-line játék egyes megoldásait az egyházmegye honlapján 
valamennyi érdeklődő számára elérhetővé tesszük.

dr. Marx Gyuláné

Szombaton volt a hetet lezáró hálaadó szentmise. Az oltárra helyeztük magunkat, családjainkat, gondjainkat, elhatá-
rozásainkat. Minden család szentségi áldással indult haza.

( folytatás a 10. oldalról)
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7 esküvői jelmondat 

1. Az esküvői meghívónk jelmondata:
„Szállj hát velem egy rezdülő szárnycsapással
Hullongó tollak voltunk egyedül
Szárnyak lett ünk egymással” 

(Váczi Mihály)

Együtt  többek vagyunk, mint egyedül. Más minőség, embe-
ri hivatásunkat, istenképűségünket együtt  tudjuk betölteni.

2. Az esküvői meghívónkon a következő Illyés Gyula idézet 
volt:

„Jó érezni, hogy szeretlek. 
Nagyon és egyre jobban, 
Ott  bujkálni két szemedben, 
Rejtőzködni mosolyodban. 
Érezni, hogy szemeid már 
szemeimben élnek és néznek, 
S érezni azt, ha szép, veled szép 
És csak veled teljes az élet.”

Ezt azért választott uk, mert nagyon tetszett , főleg az utolsó 
sora.
3. Az esküvői meghívónkra egy népdalt választott unk: 

Tavaszi szél vizet áraszt virágom, virágom,
Minden madár társat választ virágom, virágom,
Hát én immár kit válasszak virágom, virágom
Te engemet én téged virágom, virágom.

Több oka van, hogy ezt választott uk, mert Laci szereti a 
népdalokat, nekem ez volt a kedvenc népdalom és tavasszal 
találkoztunk.

4.  „Valami ősi érzék kiválasztott  magamnak, 
az életedhez társként akarsz-e? Én akarlak.”

5. „Mert ahol a kincsetek, ott  lesz a szívetek is.”

Hogy közös életünk minden szakaszában emlékezzünk 
arra, hogy ki és mi a legfontosabb. Ne veszítsük szem elől!! 
Folyamatos fi gyelmeztetés is számunkra.

6.  Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jött ek, -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

Azért ezt választott uk, mert a kedvenc költőnk Tóth Árpád 
és ez a kedvenc versünk tőle, mert egyszerűen gyönyörű és 
ez a versszak mi vagyunk. 

7.  Az esküvői meghívónkon lévő idézet: „Sorsunk akkor egy-
gyé forr majd össze, szeretni akarlak és megtartani mindörök-
re”

Keresztury Dezső (1904-1996) Zalaegerszeg szülötte, irodalomtörténész, író, költő. 1975-ben megjelent „Égő türelem” 
című verseskötetében találjuk „Változatok az Ember Fiáról…” című versciklusát. A versekben költői utalást találunk: 
Isten Fiára, az Igére, bibliai eseményekre. Az „Asszonyok” című költemény megidézett alakjai részben okozói Jézus 
szenvedésének, míg az asszonyok az együttérzés, segítségnyújtás megtestesítői. Így a Magdalai, a „tiszta” bűnös, aki 
nem csak kenetét vitte Krisztushoz, hanem Húsvét hajnalán bátran ment a sírhoz és hirdette, hogy feltámadott!
A vers lelki átélése: együtt halad a keresztúti ájtatossággal melyeken imádságos lélekkel vegyünk részt, átelmélkedve 
Jézus gyötrelmét, és imáinkat ajánljuk fel a szenvedőkért és hitünk megerősödéséért. 

Jászné – Margit néni

Jó volt olvasni:

Keresztury Dezső:
Asszonyok

A tanítványok, kik apostolkodtak
s megépíték az Aklot a Tanoknak,
elaludtak és szétfutott ak gyáván
a Getsemáne őrült éjszakáján.
A kezét mosó Római a fára 
gunyúl irata: A Zsidók Királya; –

vad férfi nép közt csak Veronika
nyújtott  kendőt, vérét szárítnia,
s kint, szégyent anyjával megosztani
Jánossal ott  állt a Magdalai, 
a tiszta bűnös, aki nem sajnálta
kenetét a férfi  csapzott  hajára;
kiment a sírhoz bátran, látt a ott ,
hitt e s hirdett e, hogy feltámadott .
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A hónap szentje:

Hofbauer Szent Kelemen
„Fiam, mától fogva az Úr Jézus lesz a te Atyád! Vigyázz, 

hogy mindig az ő útján járj!”
Így búcsúzott  el édesapja fi ától halálos ágyán és akkor ő 

még egészen kicsi gyermek volt. Tizenöt évesen édesany-
ját is elveszített e. 

Dél-Morvaország egy kicsi falujában született  és élt 
húsz évig. Itt  kezdődött  hosszú és küzdelmes útja azért, 
hogy pap lehessen. Szegénynek született , így esélye sem 
volt, hogy tanulhasson. Ezért elsajátított a a pék mestersé-
get és a szomszéd faluban a premontrei atyák kolostorában 
dolgozott . Közben az ő segítségükkel elvégezte a latin is-
kola alsó osztályait. Később remete lett , majd próbálkozott  
tanulmányai folytatásával. Bécsbe, majd Rómába ment és 
belépett  a redemptorista atyák rendjébe.

A redemptoristák alapítója Ligouri Szent Alfonz volt. 
Fő feladatuknak a népmissziókat, a társadalom peremére 
szorultak lelkipásztori szolgálatát tartott ák.  

A rend eszméjét, a szegények és elhagyatott ak segíté-
sét Kelemen is saját hivatásának tekintett e. Harmincnégy 
éves volt, amikor fogadalmat tett , és gyermekkori vágya 
teljesült, amikor pappá szentelték. Ezután Varsóban tele-
pedett  le, és itt  társaival húsz évig azon fáradozott , hogy 
a hívek lelki hasznára legyen. A szegények iskolájában há-
romszázötven fi atalt oktatott . Külön iskolát hozott  létre a 
lányok nevelésére és tanítására. Tett e ezt úgy, hogy semmi 
segítséget nem kapott  a helyi papságtól. Maga ment kol-
dulni, ha pénzre volt szükség.

A lelkipásztorkodásban is új utakon indult el. Vasárna-

ponként missziókat szervezett , reggeltől estig miséztek és 
prédikációival sikerült hívei lelkét felébreszteni. Munká-
jába bevonta a világiakat is. Egyesületükben fő feladatuk 
volt, hogy szembeszálljanak az erkölcstelenséggel és a hi-
tetlenséggel. 

Munkáját Isten áldása kísérte, rendjét több országban 
is meghonosított a és megvalósított a akaratát. Nem félt a 
nehézségektől. Még a napóleoni háborúk rombolásait is 
megújuló lelki erővel, tenni akarással vészelte át. Tudott  
mindig újra kezdeni. A háború idején kialakult helyzet 
miatt  Bécsben talált menedéket, templomigazgató és az 
orsolyiták gyóntatója lett . Mindig gyóntatott  és prédikált. 
Nem volt kiváló tehetség a prédikálásban, az emberek 
mégis tolongtak, hogy hallgathassák. Beszédeiben az egy-
szerű ember és a tanult, gazdag is megtalálta a jézusi sze-
retet teljes üzenetét. Ez volt élete legjelentősebb időszaka.

Harmincöt évi papi szolgálata utolsó éveiben állandóan 
fi gyelték és zaklatt a a rendőrség, nem engedték prédikálni, 
de Ferenc császár, aki jól ismerte, megakadályozta, hogy 
kiutasítsák az országból. Az őt ért támadások miatt  jóvá-
tételként megengedte, hogy a redemptoristák letelepedje-
nek Ausztriában. Ezt már ő nem érhett e meg, mert 1820. 
március 15-én meghalt. Sohasem volt a harc, az ellenállás 
embere, hitt  abban, hogy az imának mindennél nagyobb 
ereje van.

„Nem harcolni kell, hanem imádkozni! Jobb, ha Isten-
nel beszélünk a bűnösről, mint a bűnössel Istenről!”

 Nátrán Józsefné

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek

Kocsárdi Réka, Szvétecz Alex, Nagy Bálint, Török Johan-
na Hermina, Fuisz Gara, Tóth Gábor, Balogh Zoé, Vass 
Dániel, Kovács Janka Boglárka, Vajda Mirella, Németh 
Lili, Rózsás Szófia Lea

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

HázasságkötésHázasságkötés

Hajmási János – Baranyai Noémi, Nagy Béla – Kovács Ka-
talin, Kiss István – Tóth Veronika

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

HalálozásHalálozás
Simon Árpád (1938), Horváth Sándor (1927), özv. Pete 
Istvánné sz. Lakatos Jolán (1926), özv. Szili Olivérné sz. 
Kovács Ilona (1945), Mester István (1937), Hóbor Jó-
zsef (1932), Gotthárd Gizella (1933), özv. Végh Péterné 
sz. Kámi Mária (1911), Kullai Artúr Zoltán (1999), Hor-
váth István János (1959), Györe Jánosné sz. Kosits Mária 
(1926), Orbán Anikó Mária (1961), özv. Kovács Istvánné 
sz. Németh Ágnes (1923), özv. Földi Gyuláné sz. Hóbor 
Rózsa (1939), Szabó Jenő (1943), Ekler László (1944), Kiss 
Erzsébet (1936), Tibola Alexandra Anna (1996), özv. Gál 
Józsefné sz. Pálfi Mária (1923), Varga Jánosné sz. Kőhalmi 
Etelka (1954), Kamondi János Zoltán (1943), özv. Subosits 
Ferencné sz. Magyar Ella (1926), Góth Ferencné sz. Ju-
hász Terézia (1938), Kéner Imre (1943), Pallósné Mogyo-
ródi Mária (1924), Kiss Mária Magdolna (1953), Cserkuti 
Károly (1945), Eck József (1949), Szabó András (1956)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!
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Zarándoklat Lisszabon – Fatima – Santiago De Compostela – Covadonga –Burgos – 
Ávila – Madrid – Zaragoza-Barcelona – Marseilles körúton augusztus 7. és 14. között 

Lelkivezető: Gombos T. Bálint atya
Utazás: odautazás repülővel, vissza autóbusszal, elhelyezés: 2-3 ágyas szállodai szobákban, ellátás: félpanzió 
(reggeli+vacsora)

Program:
1. nap: Találkozás Budapest Liszt Ferenc repülőtér 2A-n 1735-kor, majd indulás 1935-kor a TAP portugál légitársaság 
menetrendszerinti járatával. Érkezés késő este Lisszabonba, majd transzfer a szállodába. Első este nincs vacsora!
2. nap: Városnézés Lisszabonban: Szent Antal templom, katedrális, Rossio tér és környéke, Belém városrész: Tengerész 
emlékmű, Jeromos kolostor. Ezután irány a lélegzetelállító Sintra, a portugál királyok nyári rezidenciája, majd Mafra: a 
székesegyház épületegyütt esének megtekintése. Késő délután utazás Fatimába, szállás elfoglalása (3 éj), vacsora.
3. nap: Zarándokprogramok Fatimában: magyar keresztút, szentmise a Szent István kápolnában, este gyertyás körme-
net. 
4. nap: Szentmise a Jelenési kápolnában, majd kirándulás Fatimából az ősi portugál „egyetemvárosba” Coimbrába, majd 
Batalhában megtekintjük a Győzelmes Szűzanya templomát és kolostorát. Végül Nazarében, az Atlanti-óceán partján 
fekvő kisvárosban található Miasszonyunk kegytemplomot nézzük meg.
5. nap: Reggeli után továbbutazás Portóba, rövid városnézés után utazás Santiago de Compostelába, itt  a zarándok-
hely megtekintése (Szent Jakab apostol temetkezési helye), szentmise. Szállás elfoglalása, vacsora.
6. nap: Reggeli után utazás Covadongába, az ősi kegyhelyre. Itt  szentmise, majd irány Burgos, az El Camino egyik fő 
állomása, ahol az UNESCO világörökség részét képező hatalmas katedrálist megtekintjük, és várost nézünk. Szállás a 
városban vagy környékén.
7.nap: Utazás Nagy Szent Teréz városába, Ávilába, ahol szentmisén veszünk részt, és ezután indulunk a spanyol főváros-
ba, Madridba. Délután városnézés és este szállás Madrid környékén. 
8.nap: Reggel továbbindulás Barcelonába, útközben  szentmise Zaragozában, a híres Oszlopos Madonna kegyhelynél, 
majd látogatás a Montserrati bencés kolostorban (Fekete Madonna), szállás Barcelona környékén.
9.nap: Reggeli után buszos városnézés Barcelonában és a Sagrada Familia megtekintése, majd a délutáni órákban  für-
dőzés a Costa Brava-i tengerparton. Este szállás Barcelona környékén. 
10.nap: Kora reggel Marseillesbe veszük az irányt, ahol megtekintjük a város katedrálisát, és ellátogatunk a kikötő mel-
lett  lévő If szigetének várába, ahol a híres Monte Cristo grófj a c. regény főhőse  raboskodott . Szentmise a városban. Este 
szállás már Olaszországban, San Remo környékén.
11.nap: Reggeli szentmise után egész napos utazás hazafelé. Érkezés a késő esti órákban Zalaegerszegre.

Részvételi díj: 245.980 Ft/fő vagy 865 Eur/fő Reptéri illeték: kb. 27.300 Ft/fő Egyágyas felár: 62.500 Ft/fő vagy 220 
Eur/fő Belépők: kb. 110 Eur/fő
Jelentkezni lehet: április 30-ig 50.000 ft /fő előleggel, utána 100.000 ft /fő előleg befi zetésével a 30/3881135 telefonszá-
mon Salamon Károlynénál. Ezen felüli hátralék kiegyenlítése pedig indulás előtt  1 hónappal esedékes!

Rendelkezés a személyi jövedelemadó 2x1%-áról

Az első 1%-ot Egyházunk javára lehet felajánlani:
Magyar Katolikus Egyház (technikai szám: 011)

A második 1%-ot alapítványok, egyesületek, vagy civil szervezetek javára lehet felajánlani. Plébániánk a következő 
alapítványokat ajánlja a hívek fi gyelmébe:

– A Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért Alapítvány (adószám: 18957323-1-20)
– Mindszenty Iskoláért Alapítvány Zalaegerszeg (adószám: 19277150-1-20)
– Gyermekeinkért 2000 Egyesület (adószám: 18957086-2-20)
– Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Alapítvány (adószám: 19247665-1-18)

Köszönjük, hogy rokonai, barátai fi gyelmét is felhívja arra, hogy adónk 2x1%-át nemes célokra irányíthatjuk.
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Időpont: 2014. Július 23 – 27., utazás autóbusszal, elhelyezés egyszerűbb, 2-3 ágyas szállodai szobában, ellátás  félpanzió, 
részvételi díj: 63 000 Ft.

1. nap: Zalaegerszeg - Krakkó
Kora reggel 04órakor indulás a Mária Magdolna templom elől. Utazás Budapest – Parassapuszta – Chyzne határokon át 
Krakkóba. Késő délután érkezés a szálláshelyre, Ismerkedés az Óvárossal: Posztócsarnok, Mária-templom, Főtér, lehe-
tőség szerint az Irgalmasság-bazilikában szentmise. Vacsora és szállás Krakkóban. (600 km)
2. nap: Krakkó – Wadowice - Wieliczka
Reggeli után utazás Wadowicébe, II. János Pál pápa szülővárosába. Szentmise a Bazilikában. Déli órákban érkezés 
Wieliczkaba. A 3 órás túra során megtekintjük Szent Kinga kápolnáját. (szentmise?) Késő délután érkezünk Krakkóba. 
Vacsora és szállás. (120 km)
3.nap: Krakkó –  Czestochowa / Jasna Gora
Reggeli után utazás Piekary Slasky-n át Czestochowaba. Piekaryban szentmise, majd a Jasna Gora kolostortemplom 
megtekintése. Vacsora és szállás Jasna Goran. (180 km)
4.nap: Krakkó 
Reggeli előtt  6 órakor a Kegykép megnyitásánál ima, szentmise majd utazás vissza Krakkóba. Ismerkedés Krakkó ne-
vezetességeivel, a Wawel, Jagelló egyetem, Kazimierz (zsidó negyed)  A katedrálisban láthatjuk a királysírokat (belépő-
díj: kb. 10 PLN/fő), tiszteletadás Szent Hedvig sírjánál. Felkeressük a kommunizmus éveiben épült bárkatemplomot, 
majd Mogila templomához megyünk, ahol láthatjuk azt a csodás feszületet, amelyen a legenda szerint Krisztus 
haja és szakálla kinőtt . Vacsora és szállás Kalwaria Zebrzydowskaban. (200 km)
5.nap: Kalwaria Zebrzydowska – Zalaegerszeg
Reggeli után keresztút, szentmise. Novy Sacz Szent Kinga sírjának megtekintése, majd hazautazás. Várható 
érkezés Zalaegerszegre késő éjszaka.
Jelentkezés: Tausz Rózsa  trozsa@tolna.net, telefon:310-710, mobil: 30/214-6008

Krakkó – Czestochowa – Jasna Gora
(Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Wieliczka )

Időpont: 2014. április 25-28., utazással együtt  4 nap, 3 
éjszaka, utazás autóbusszal, Rómában tömegközlekedés-
sel, útvonal: Budapest-Letenye-Maribor-Ljubjana-Triest-
Padova-Bologna-Firenze-Róma és vissza

1. nap: Keszthely -Róma
Indulás reggel 5.00-kor Keszthelyről, a szervezés helyéről. 
Utazás Szlovénián, Olaszországon át végig az autópályán 
Rómába. Érkezés a szálláshelyre a késő esti órákban.
2. nap: Róma
A városnézés alatt  bemutatják az „Örök város” páratlan szép 
emlékeit, híres épületeit: a Lateráni bazilika, a Szentlépcső, 
a Santa Maria Maggiore, Colosseum, San Pietro in Vincoli 
Michelangelo Mózesével,Forum Romanum, stb. Vacsora, 
szállás mint előző nap.
3. nap: Róma
Részvétel a két pápa szentt é avatásán a Szent Péter téren: 
Giuseppe Roncalli, az olaszok „jó pápája”a II. Vatikáni Zsi-
nat összehívásával új fejezetett  kezdett  a katolikus egyház 
történelmében és Karol Wojtyla, aki mindnyájunk életé-
nek szeretett  Pápája volt 1978-2005 között . A szertartás 
10h-kor kezdődik a Szent Péter téren, ezért időben el kell 
indulni a szálláshelyről (esetleg a reggeli hidegcsomagban). 

A részvétel nyitott , nincs jegy, ami azt jelenti, hogy nem fog 
mindenki a Szent Péter térre beférni, hanem lesznek terek, 
ahol kivetítőről lehet nézni a szertartást. Azt követően séta 
Rómában a lehetőségekhez mérten. Vacsora, szállás mint 
előző nap.
4. nap: Assisi- Keszthely
Reggeli után indulás Assisibe, Szent Ferenc városába. Ez 
a szép, középkori hangulatú város Olaszország egyik leg-
jelentősebb zarándokhelye. Látogatás a Szent Ferenc sírja 
fölé emelt impozáns dómban, Hazautazás Olaszországon és 
Szlovénián át, érkezés a szervezés helyére a késő esti órák-
ban.

Szállás, elhelyezés: 3 éjszakai szállás egy római *** csillagos 
kempingben, 4 fős bungalókban, fürdőszobával, ellátás: reg-
geli.
Részvételi díj: 83.000 Ft, külön fi zetendő: idegenforgalmi 
adó 1euro/fő/éj, helyi közlekedés (napijegy 6euro), belé-
pők

Jelentkezés: Tel/fax: 36/1/374-0037, tel: 36/1/374-0038, 
e-mail: julianustours@t-online.hu, www.julianustours.t-
online.hu

Zarándokút Rómába XXIII. János és II. János Pál Pápa szentt é avatására
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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

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2014. május 13-án jelenik meg. 

Mindszenty imanap
Minden hónap 29-én 18 órakor 
engesztelő imanapot tartanak Cse-
himindszenten, Mindszenty József 
bíboros szülőfalujában a Minden-
szentek  templomban.

Az imanap célja, hogy a nap 24 
órájában mindig legyen valaki, aki 
imádkozik a bíboros úr mielőb-
bi boldoggá és szentt é avatásáért, 
valamint engesztelnek a herceg-
prímás szándéka szerint, amelyet 
1946. január 25-én hagyott  jóvá: 
„A Világ Királynője nagy engesztelő 
mozgalomra főpásztori áldásomat 
adom.”

Közös liturgikus program: 
18 óra: Keresztút a templomban
19 óra: Szentmise
20 óra: Engesztelő imaóra
21 óra: Fáklyás körmenet a  

Mindszenty-szoborhoz

Minden Mindszenty tisztelőt és 
imádkozni, engesztelni vágyó em-
bert nagy szeretett el várnak. Akik 
távol élnek vagy valamilyen ok mi-
att  nem tudnak részt venni a közös 
imádságon, azok ott honukban kap-
csolódjanak be az imanap valamely 
órájába. 

Forrás: www.martinus.hu.

 Egyházmegyei zarándoklat 
Pusztacsatárra

Az idei Egyházmegyei Zarándoklat 
2014. május 1-jén a Zala megyei Pusz-
tacsatáron lesz.

A program 1000 órakor a püspöki 
szentmisével kezdődik, majd délután 
3 órakor zárul a zarándoklat. 

Kérem, hogy minden útnak induló za-
rándokot legkésőbb 2014. április 5-ig 
regisztráltassanak a Püspöki Hivatal-
ban, akár plébániai autóbusszal indul-
nak útnak, akár személyautóval!

A határidő lejárta után, bár elfogadjuk 
a bejelentkezéseket, de nekik már nem 
tudunk zarándokcsomagot biztosíta-
ni!

Március 13-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

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

Március 14-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián és 
1715-kor a plébániatemplomban. 

Március 19-én,  szerdán, Szent Jó-
zsef ünnepén a Mária Magdolna 
templomben szentségimádást tar-
tunk. 

Március 21-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián és 
1715-kor a plébániatemplomban. 

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

Március 27-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

Március 28-án, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián és 
1715-kor a plébániatemplomban. 

Április 3-án, csütörtökön 715-kor kez-
dődik a szentségimádás a papi és a 
szerzetesi hivatásokért a plébánia-
templomban

Április 4-én, pénteken 15 órakor kez-
dődik a keresztút a Kálvárián és 1715-
kor a plébániatemplomban. 

Április 10-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

Április 11-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián és 
1715-kor a plébániatemplomban. 

 Április 12-én, szombaton Celldö-
mölkön rendezik meg az egyházme-
gyei ifj úsági lelkinapot.

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

órakor kezdődik. 

Egyházmegyei Ifj úsági Ta-
lálkozó Celldömölkön 

Boldog II. János Pál pápa kezde-
ményezésére indult el a virágvasár-
naphoz kötődő ifj úsági találkozók 
szervezése. Egyházmegyénk Ifj úsá-
gi Bizott sága évről-évre bekapcso-
lódik a rendezvénybe, lelkipásztori 
okokból azonban nem virágvasár-
napra, hanem az ezt megelőző nap-
ra, szombatra időzítve. Idén Cell-
dömölkre hívjuk a fi atalokat 2014. 
április 12-én, szombaton. 

Buzdítsuk a bérmálásra készülő hit-
tanosainkat, de még inkább a kö-
zépiskolás vagy egyetemista korú 
fi atalokat, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt ezen az 
eseményen. Jelentkezni legkésőbb 
április 4-ig az Egyházmegyei Ifj ú-
sági Iroda elérhetőségein (94/514-
355; pados@martineum.hu) lehet. 
Ebédet csak a határidőig regisztrált 
résztvevőknek tudnak biztosítani a 
szervezők. 

A találkozó tervezett  programja:
  900 - érkezés, regisztráció 
1000  - előadás 
1045  - kiscsoportos beszélgetés 
1200  - ebéd 
1300 - fakultáció
1500 - püspöki szentmise

dr. Veres András püspök


