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Ferenc pápa a szentek sorába iktattaFerenc pápa a szentek sorába iktatta
XXIII. János és II. János Pál pápátXXIII. János és II. János Pál pápát

2014. április 27-ére, az Isteni Irgalmasság vasárnapjára a „négy pápa” 
napjaként fog az utókor emlékezni. A kereszténység kétezer éves történe-
tében egyedülálló esemény volt a mai: Ferenc pápa két elődjét iktatt a a 
szentek sorába, XVI. Benedek emeritus pápa jelenlétében.

A szertartás délelőtt  10 órakor körmenett el kezdődött  a Szent Péter-
bazilika bejárata előtt i emelvényen. A szentmise megkezdése előtt  Ferenc 
pápa öleléssel köszöntött e XVI. Benedeket: a hívek nagy meghatott ság-
gal fogadták gesztusát. A hivatalos delegációk a Szent Péter téren foglal-
tak helyet, a zarándokcsoportok pedig színültig megtöltött ék a környező 
utcákat, ahol óriáskivetítőkön keresztül követt ék a szertartást, tapssal 
fejezve ki érzelmeiket a hosszú szertartás fontos mozzanatainál.

Ferenc pápával együtt  misézett  150 bíboros, 1000 püspök és pap, 
között ük Erdő Péter bíboros, továbbá számos magyar főpásztor, pap és 
szerzetespap. A hívek áldoztatását 870 pap és diakónus végezte a Szent 
Péter téren és a környező utcákban. Federico Lombardi, szentszéki szó-
vivő tájékoztatása szerint Rómában 800 ezer zarándok van jelen, közü-
lük félmillió hívő követt e a szertartást a Szent Péter téren és környékén.

Hatalmas ováció követt e azt a pillanatot, amikor Ferenc pápa latinul 
elmondta a szentt é avatási formulát és a szentek sorába iktatt a XXIII. 
János és II. János Pál pápákat. Ezzel tiszteletüket kiterjesztett e az egye-
temes egyházra. A szentt é avatási rítusra a szertartás elején került sor. 
A Mindenszentek litániájának eléneklése után Angelo Amato bíboros, 
a Szentt é avatási Kongregáció prefektusa a posztulátorok kíséretében a 
pápa elé járult és egymás után háromszor kérte Boldog XXIII. János és 
II. János Pál szentt é avatását.

A második kérés után a pápa felszólított a a hívőket: hívjuk a Szentlel-
ket, hogy világosítsa meg értelmünket. Krisztus Urunk ne engedje meg 
egyházának, hogy tévedjen egy ilyen fontos dologban. Ekkor felhangzott  
a kórus Veni, Creator Spiritus éneke, majd a Szentatya a harmadszori 
kérelem után mondta el a szentt é avatás ünnepélyes formuláját. Ezt kö-
vetően a két új szent ereklyéivel járultak Ferenc pápa elé, amelyeket két 
teljesen egyforma ereklyetartó foglalt magába.

A szentt é avatási szertartáson részt vett  egy 20 fős zsidó küldött ség, 
amelynek tagjai az Egyesült Államokból, Izraelből, Argentínából, Len-
gyelországból érkeztek, illetve a római zsidó közösséget képviselték. Kö-
zött ük volt Ferenc pápa két személyes barátja: Abraham Skorka, Buenos 
Airesből, valamint Claudio Epelman, a Latin-Amerikai Zsidó Kongresz-
szus főigazgatója. A szentszéki sajtóterem tájékoztatása szerint nagyszá-
mú ortodox, anglikán, továbbá muzulmán vendég is jelen volt a szertar-
táson.

Forrás: Magyar Kurír
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Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Mar-
tin Luther Kinggel együtt  hirdetem, hogy „van egy álmom”, de szere-
tet nincs bennem, olyanná lett em, mint egy leomlott  templomtorony 
megrepedt harangja.

Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy csalhatatlan köz-
vélemény- kutatóként előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs ben-
nem, olyan vagyok, mint egy összelapított  üres kólásdoboz, amelyet 
unott an rúgnak tovább a kamaszok.

Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Márton-
nak és egy dunántúli parasztasszonynak együtt véve, de szeretet nin-
csen bennem, olyanná lett em, mint a szél által cibált ördögszekér.

Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat vagy tizedet adok 
minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná let-
tem, mint aki követ ad kenyér helyett  és skorpiót hal helyett .

Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, 
éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan 
lennék, mint egy üresbelű hagyma.

Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom 
bibliámat és halálomra is bizakodó hitt el tekintek, úrvacsorával vagy 
a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet 
nincs bennem, semmi hasznom abból.

A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul 
be a városba.

A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nádszá-
lat, fejére töviskoszorút adnak.

A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.
A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja: „szomjúhozom”.
A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít egy 

gyászoló asszonyt a hajnali kertben.
A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt  megy Ga-

lileába.
A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze 

a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül pár-
tok és politikusok acsarkodásának, de együtt  örül az asszonnyal, aki 
megtalálja elgurult drachmáját.

Nem örül az ügyeskedéssel szerzett  vagyonnak, de együtt  örül a 
mező liliomaival és az ég madaraival.

Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt  örül a fo-
gyatékos kisfi úval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítések-
kel társának tudja dobni a labdát.

A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem 
évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság.

Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár 
egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, 
el fog töröltetni.

Még nem találtuk meg a rák és az AIDS gyógyszerét, nem értjük 
távoli földrészek lakóinak nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk fe-
lénk sugárzott  jeleit.

Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk körül mindnyájan, és ő 
lesz majd minden mindenekben.

Mert a szeretet nélküli kötelességtudat: kedvetlen.
A szeretet nélküli felelősség: fi gyelmetlen.
A szeretet nélküli igazság: kemény.

A szeretet nélküli okosság: gőgös.
A szeretet nélküli barátságosság: hűvös.
A szeretet nélküli rend: kicsinyes.
A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen.
A szeretet nélküli birtoklás: fösvény.
A szeretet nélküli adakozás: képmutató.
A szeretet nélküli vallásosság: bigott .
A szeretet nélküli hit: vakbuzgó.
A szeretet nélküli remény: fanatikus.
A szeretet nélküli élet: értelmetlen.

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül 
pedig legnagyobb: Jézus.

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, 
Ha szeretet nincs bennem, 
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 
Legyen bár prófétáló tehetségem, 
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, 
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, 
Ha szeretet nincs bennem, 
Mit sem érek. 
Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek 
S vessem oda testem, hogy elégessenek, 
Ha szeretet nincs bennem, 
Mit sem használ nekem. 
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, 
A szeretet nem féltékeny, 
Nem kérkedik, nem gőgösködik, 
 Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, 
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, 
Nem örül a gonoszságnak, 
De együtt  örül az igazsággal. 
Mindent eltűr, mindent elhisz, 
Mindent remél, mindent elvisel. 
A szeretet soha el nem múlik.  
A prófétálás megszűnik, 
A nyelvek elhallgatnak, 
A tudomány elenyészik. 
Tudásunk csak töredékes, 
Töredékes a prófétálásunk is. 
Mikor azonban eljön a beteljesedés, 
Ami töredékes, véget ér. 

Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, 
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. 
De mikor férfi vá nőtt em, elhagytam a gyermek szokásait. 
Ma még csak tükörben, homályosan látunk, 
Akkor majd színről-színre. 
Most csak töredékes a tudásom, 
Akkor majd úgy ismerek, 
Ahogy én is ismert vagyok. 
Most megmarad a hit, remény, szeretet, 
Ez a három, 
De köztük a legnagyobb a szeretet.

FABINY TAMÁS: A szeretet himnuszának mai tolmácsolása
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Johann Sebastian Bach, akinek halá-
lához (1750) kötjük a zenében a barokk 
korszak végét, a nyugati zenetörténet 
talán legkutatott abb zeneszerzője. Át-
láthatatlan mennyiségű könyv, tanul-
mány, cikk, szakdolgozat, disszertáció, 
stb. jelent meg róla a halála óta eltelt 
évszázadok alatt . Sok hivatásos zenész 
számára Bachhal „véget ért a zenetör-
ténet”, ő a legnagyobb mester minden 
zeneszerző közt és műveinek játszása-
hallgatása mindennapi kenyerükké vált 
– így nyilatkozott  például a híres zon-
goraművész, Szvjatoszlav Richter is.

Johann Sebastian 
Bach egy nagy múltú 
zenészcsalád sarja, 
ősei között  generáci-
ókra visszamenőleg 
zenészeket találunk. 
A muzsika szeretete 
nemcsak hivatásuk-
ban nyilvánult meg, 
hanem hétköznap-
jaikban is. A népes 
Bach-család gondot 
fordított  a kapcsola-
tok ápolására, s éven-
te találkozót szer-
veztek, hogy azok 
is, akik messzebb 
kerültek a család ősi fészkeitől (Erfurt, 
Eisenach, Arnstadt), az év legalább egy 
napján találkozhassanak egymással. 
Az összejövetelek szokását évről-évre 
elszántan meg is tartott ák. Ezen alkal-
makkor leginkább zenéléssel töltött ék 
az időt. Először egyházi énekekkel, ko-
rálokkal kezdték a közös muzsikálást, 
majd tréfás népdalokat énekeltek, több 
szólamot rögtönözve az alapdallamhoz. 
Büszkék is voltak tehetséges családjuk-
ra. Johann Sebastian még családfa-ku-
tatásba is belefogott , s ennek során Veit 
Bachig vezett e vissza gyökereit (Veit 
születési dátumát nem ismerjük, 1619-
ben halt meg), akiről kiderített e: „fehér 
kenyeret sütött  Magyarországon” és „a 
16. században lutheránus vallása miatt  
menekülnie kellett  Magyarországról”. 

Már Veit Bachnál is felfedezhetjük a 
zenész ambíciót: állítólag a malomba is 
citerát vitt  magával, amin az őrlés ide-
je alatt  játszott . Bár Johann Sebastian 
Bach azt hitt e Veit miatt , hogy magyar 
származású, a kutatók úgy tartják, Veit 
Németországban született , s onnan köl-
tözött  Magyarországra, majd vissza.

A zene szeretete mellett  a vallásos-
ság is jellemezte a Bach-családot. Jo-
hann Sebastian maga is gyakorló evan-
gélikus volt. Számára a zene mindig az 
istenségből, az isteniből fejezett  ki va-
lamit. Úgy gondolta, hogy a zene célja 

és értelme „nem lehet más, mint Isten 
dicsősége és a szellem újrateremtése”. 
Egyházi műveinek kéziratain, a mű 
elején szokás szerint a JJ, végén pedig 
a SDG rövidítés olvasható. Az előbbi 
azt jelenti: „Jesu Juva”, azaz „Jézus se-
gíts”. Utóbbi pedig a hálaadó „Soli Deo 
Gloria”, azaz „egyedül Istené a dicső-
ség” kifejezést takarja. Voltak azonban, 
akik azt igyekeztek bizonyítani, hogy 
Bach ezzel együtt  nem volt vallásos ze-
neszerző. De nézeteik nem váltak szé-
les körben elfogadott á. Bach rengeteg 
templomi zenét komponált, melyekkel 
nemcsak hivatalos feladatkörének tett  
eleget, hanem a vallásos érzület is su-
gárzik belőlük. S aki ezekkel azonosul-
ni tud, azoknak e művek szellemi-lelki 
tartalma is sokkal inkább feltárul.

A vallásosság persze nem zárja ki 
senkinél az emberi hibákat, gyengesé-
geket. Bachról is egy makacs, indulatos, 
nehéz természetű ember képe bontako-
zik ki előtt ünk, ha megismerjük életét, 
viselkedését, kapcsolatait. A tanításban 
szigorú volt, gyermekei is valószínűleg 
féltek tekintélyétől. Jogaiért, elképze-
léseiért mindig kiállt, nem szerett e a 
színvonal csökkenésével együtt  járó 
kompromisszumokat, s véleményének, 
követeléseinek határozott an hangot is 
adott . Ezért aztán nem egyszer részesült 
megrovásban vagy kényszerült új állást 

keresni. Ezekről a 
későbbi cikkekben 
még szót ejtünk.

U g y a n a k k o r 
megbízható ember 
is volt, törekedett  
a kiszámíthatóság-
ra és a biztonságra. 
Főként a pénz-
ügyek intézésében 
nyilvánult meg 
ez a tulajdonsága. 
Bár tisztelet övez-
te, rokonaihoz vi-
szonyítva jómódú 
volt, mégis garasról 
garasra számon tar-

tott a kiadásait, bevételeit, s vagyonával 
meglehetősen fukarul bánt. Érthető 
persze ez a hozzáállás, hiszen népes 
családot kellett  eltartania. Ugyanis két 
házasságából húsz gyermeke született . 
Heten származtak az első házasságból, 
de csak négyen érték meg a felnőtt kort. 
Második felesége pedig 13 gyermeket 
szült, közülük hatan éltek a gyermek-
kort elhagyva is. Büszkén mondta az 
apa: „mind zenésznek született ”. Né-
gyen később jelentős zenei pályát fu-
tott ak be.

A következő számokban részlete-
sebben is megismerjük majd a legki-
emelkedőbb Bach, Johann Sebastian 
életútjának egyes állomásait.

Tímár Zsófi a

XXI. évfolyam 3. szám  3
Laudate, cantate!

XXV. rész – Johann Sebastian Bach/1.

Bach szülőháza Eisenachban
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Fülöp Kurzus Zalaegerszegen
2014. március 7-9 között  a zalaegerszegi Szent Család Óvodában tartott  lelkigyakorlatot Fülöp kurzus néven a Szent And-
rás Evangelizációs Iskola (részletes információ az iskoláról: htt p://www.ujevangelizacio.hu/). Ez a kurzus, lelkigyakorlat, elő-
adásokból, imából, rajzokból, énekekből és sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból áll. Mindezek keretében a résztvevők 
átélhetik Isten szeretetét, Jézus Krisztus által a megváltását és a Szentlélek kiáradását.
A kurzus témái címszavakban:

• Fülöp és a kincstárnok 
• Isten: szeret, nem szeret? 
• Miért nem tapasztalom mindig? 
• Jézus: a megoldás 
• Visszaadni a bizalmat Istennek 
• Megtérés = életfordulás
• Miért nevezzük Jézust Úrnak? 
• Szentlélek: az ajándék Jézustól 
• Közösség és Egyház: hogy megmaradjunk és növekedjünk

Közel 30 ember gyűlt össze, különböző 
hitbeli-, életbeli állapotban. Az iskola 
előadóival közösen, segítségükkel, szá-
mos lelki élményt éltek meg, amiket 
nehéz leírni, összefoglalni. Mindezeket 
segített e a kurzus ideje alatt  jelen lévő 
Oltáriszentség és a szolgálók folyamatos 
imája a hátt érben. 

Álljon itt  egy-egy tanúságtétel, gondolat, 
ami a kurzus alatt , illetve kapcsán fogal-
mazódott  meg.
„Fülöp kurzusra voltam hivatalos. Ki 
hívott  meg? Ez alkalommal nem ember. 
Hallott am a lehetőségről csak, és tudtam 
róla körvonalakban annyit talán, hogy a 
keresztény embernek ez egy jó alkalom 
a hitéről többet megtudni. Elgondolkod-
tam rajta, ugyanis a hétvége jó részét rá 
kell szánni. Valamiért éreztem, hogy el 

kell jönnöm. ENNYI a meg-
hívó. Valami megindított  be-
lül. Családom segített , mond-
ták menjek csak. A kurzus 
technikai részéről csak pár 
szó: péntek este volt egy rövid 
összejövetel, amin megtud-
tuk, hogy mi vár ránk, szom-
bat egész napos volt a lényegi 
rész, vasárnap délelőtt  pedig 
az egész lezárása. Az előadá-
sokban megtapasztalhatt uk 
a Mennyei Atya szeretetét testvéreinken 
keresztül. Az előadók egyek voltak közü-
lünk, egyszerű emberek és mégis át tud-
tak adni valamit ebből a nagy szeretet-
ből. Jó volt átélni, ahogy az odaérkezett  
egyedi emberekből összeáll egy közösség. 
Mi volt bennünk a közös? Az, hogy egy a 
mi Mennyei Atyánk, az hogy ugyanaz a 

Lélek töltött  el minket. Mindannyian 
odavitt ük a hétvégére bajainkat, bűne-
inket, fáradtságunkat, elfásultságunkat 
és úgy érzem mégis meg tudtunk újulni, 
oda tudtunk fi gyelni a Szentlélek sza-
vára. Azért mert volt rá időnk és irányí-
tásunk, hogy oda tudjunk fi gyelni, Őrá 
tudjunk fi gyelni. Sokan aggódnak, hogy 
nem tudok majd kiszakadni a rohanás-
ból, nem tudok teljesen ott  lenni, sok dol-
gom van... Az összejövetelek alkalmával 
megtapasztalhatt uk, ahogyan az egyes 
emberek, és persze magam is át tudjuk 
magunkat adni a Jóisten szeretetének, 
meghívásának. Miért van szükség egy 
ilyen kurzusra? A vasárnapi szentmisén 
is ott  van a Szentlélek a templomban, 
ott  is találkozhatunk a Jóistennel. Az a 
kérdés inkább hogy találkozunk-e? Nem 
csak megszokás, heti rutinról van szó? Ez 
a hétvége egy kicsit ébresztő, megpróbál 
újrahangolni, hogy ne csak ott  legyünk, 
hanem a lelkünk is ott  legyen, hogy fi gyel-

( folytatás az 5. oldalon )
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jünk a Szentlélek szavára, hogy felismer-
jük azt, ismerősként köszönthessük, hogy 
a mindennapokban is oda tudjunk fi gyel-
ni rá. Zárásként kívánom mindenkinek, 
hogy átéljen valami hasonlót, mint amit 
mi átéltünk ezen a hétvégén. Ha nem 
ezen a kurzuson, akkor egy zarándokla-
ton, szentségimádáson, lelkigya-
korlaton vagy bárhol ahol köze-
lebb kerülhetünk Őhozzá, mert 
amennyi út annyiféle, de egy a 
mi Mennyei Atyánk.” – M. János

„Isten képtelen nem szeretni 
engem! Bűnös vagyok. De nem 
azért vagyok bűnös, mert vét-
keztem. Hanem azért vétkez-
tem, mert bűnös vagyok… Be-
ismerem? Látom, hogy milyen 
szennyes, sáros sokszor az életem? Csak 
a Megváltó tud kihúzni ebből a mocsár-
ból. Ő Isten Báránya, aki elveszi a világ 
bűneit. Az Ő keresztje az én keresztem, 
áthidalja a szakadékot végül Isten és az 
ember között . Ő már megváltott  minket! 
Sosem késő, hogy megtérjek és higgyek. 
Forduljak Isten felé és kérjem a Szentlel-
ket! Hiszen a Szentlélek egy új élet for-
rása. Mindezt sokkal könnyebb átélni, 
megtenni, ha nem egyedül vagyunk. A 
közösség , amiben élünk, amit válasz-
tunk, amit teremtünk segít ebben. Jézus 
összegyűjt minket. Meg akarok térni 

az Istennel való közösséghez! Egy csa-
ládhoz tartozunk és egy a mi Atyánk. 
Szükségem van a megbocsátásra, testvéri 
feddésre, egymás segítésére. Lélekben és 
hitben megerősödve kérem az Urat, hogy 
mindig és minden körülmény között  ki 
tudjam mondani: Legyen meg a Te aka-
ratod!” – S. Zsolt

„Másodjára vett em részt Fülöp kurzu-
son. Mindkétszer erős meghívást kaptam, 
de egyik alkalommal sem volt egyszerű a 
részvételig vezető út.  Az első olyan meg-
határozó eseménye volt életemnek, hogy 
nagyon vágyódtam a következőre. 
Ez alkalommal is felemelő élmény volt 
megtapasztalni, hogy arra vagyunk te-
remtve, hogy szeressünk és engedjük, 
hogy minket is szeressenek. A Jóisten sok-
szor kopogtatott  nálam, de én nehezen 
nyitott an ajtót neki. Már nem is akarom 
becsukni életem ajtaját előtt e, szeretnék 
minden nap igent mondani szeretetére.

A hétvége tanításai, közös imái, éneklé-
sei mind segített ek abban, hogy jobban 
megnyissam szívemet, rábízzam maga-
mat az Úrra és életem azon területeit is 
át tudjam adni neki, melyeket eddig nem.
Számos kérdés, probléma dübörgött  a 
fejemben a kurzus kezdetén, a végére vi-
szont nyugodt béke öntött e el lelkemet, 

megkaptam a válaszokat.
Hitem erősödésével és a Szent-
lélek csodálatos megtapaszta-
lásával gazdagodtam ezen a 
kurzuson, amiért külön köszö-
net a szervezőknek és hála a 
Jóistennek.” – K. Heni

Krisztusban szeretett  test-
vérem! Amennyiben a fen-
ti tanúságtételek által az Úr 
Benned/Önben is felkeltett e 

a vágyat arra, hogy megtapasztalja(d) 
az új életet Krisztusban, akkor a kö-
vetkező kurzusra vonatkozó részvételi 
szándékot egy rövid szöveges üzenett el 
(„Fülöp kurzus”, valamint név és elér-
hetőség) jelezd/jelezze felénk a jelent-
kezés@mt514.hu e-mail címre, vagy 
SMS-ben a 06-30/325-9680-as telefon-
számra. Hamarabb találkozhatunk, mint 
gondolná(d), mert…:
„Nem ti választott atok engem, hanem 
én választott alak benneteket…” [ Jn 
15, 16]

Kéry Henriett , Mikolás János, Simon Zsolt

( folytatás a 4. oldalról)

Idén is megszervezzük a Jubiláns Házaspárok Találkozóját. 
2014. június 28-án, szombaton 10 órakor a Székesegyházban 
kezdődik a szentmise. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei 
évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztás-
ban (10., 15., 20., stb.) a házassági évfordulójukat. Az ünnep-
ségre természetesen a paptestvéreket is szeretett el várjuk, hogy 
együtt  imádkozhassunk a családokért! 

A paptestvérek számára a gyülekezés a Székesegyház sekres-
tyéjében történik. Albát mindenki hozzon magával, stólát min-
denkinek tudunk biztosítani.

A szertartás után a paptestvéreket és a családokat ebéddel 
vendégeljük meg.

A találkozó tervezett  programja:
0930 ráhangolódás a szentmisére

1000  püspöki szentmise 
1130  emléklapok átadása
1200  ebéd 

Kérem, hogy a találkozóra szóló meghívásomat továbbítsák 
a családok felé, és június 13-ig jelentsék be név szerint a jubiláns 
házaspárokat (a feleségnél leánykori nevet feltüntetve), valamint 
szíveskedjenek jelezni a kerek évforduló számát is! Amennyiben 
gyermekek, illetve családtagok is érkeznek, úgy erről is értesít-
sék a Püspöki Hivatalt, az ebéden résztvevők létszámának meg-
állapítása céljából! 

A regisztrálás csak írásban és a határidő pontos betartásával 
történhet meg. A határidő elmúltával nem áll módunkban re-
gisztrációt elfogadni.

dr. Veres András püspök

Jubiláns Házaspárok Találkozója
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A II. Vatikáni Zsinat újrafogal-
mazta az Egyház hivatását a mai világ-
ban. Szól a laikusok apostolkodásáról, 
missziós munkáról, papok életéről és 
hivatásáról, és hangoztatja azt, hogy 
az egyház nem önmagáért létezik, 
nem hordozza önmagában eredetét, 
rendeltetését nem saját maga határoz-
za meg, nem rendelkezik saját céllal. 
Az Egyház Istennek az emberrel 
kötött  szövetségéből jött  létre. Ez a 
szövetség új és a szeretet szövetsége, 
amelyen keresztül Isten az ember üd-
vösségét valósítja meg. Az üdvösség 
megvalósításának tervével az ember-
nek együtt  kell működnie Istennel. 
Isten felajánlja szövetségét minden 
embernek, erőszak nélkül. Az üdvös-
ség felé vezető út a választott  néppel 
kezdődött , és Jézus Krisztus megtes-
tesülésében teljesedik be. A Názáre-
ti Jézus Isten szeretetének a látható 
megjelenése. Ő megalapított a orszá-
gát – Egyházát –, melynek első sejtjei 
az apostolok voltak, akiket az egész 
világra szóló küldetéssel ruházott  fel. 
Az Egyház ebből a krisztusi akaratból 
fejlődött  ki, egyben az Egyház marad 
minden idők legnagyobb jele, amely 
arra fi gyelmezteti az embert, hogy Is-
ten országa eljött  közénk, és minden-
kihez egészen közel van.

Az Egyház Krisztushoz hasonlóan 
a világban él, osztozik annak sorsá-
ban, részt vesz szenvedésében és örö-
mében, ismeri a reményt és a félelmet.

Az Egyház a világban él, az embe-
rek között  él, és elfogadja az emberek 
kritikáját, de sohasem válik eggyé a 
világgal. Ezért, akárcsak Krisztust, 
sokan bírálják, kritizálják, megtagad-
ják és ellenségeivé válnak.

Az Egyház mindenkit szeret, ha 
nem élne benne a szeretet, már nem 
létezne.

Az Egyház tagjai a földön élnek, de 
igazi hazájuk a mennyben van.

Amikor azt mondjuk, hogy az 
Egyház szent, akkor arra gondolunk, 
hogy Istenhez tartozik és szent célt 
szolgál, megszenteli az embert.
Nemrég a francia püspöki kar az Egy-
házat a VIII. szentségnek nevezte el.

Az Egyház, mint jogi intézmény.

Az Egyház a világban él, de nem 
tartozik a világhoz. Mivel a világgal 
és a társadalmi, politikai rendszerek-
kel érintkezik, ezért neki is jogi, tár-
sadalmi formát kell öltenie. Régen 
az Egyház és az állam közös jogi for-
mában élt együtt . Ma már ez az egész 
megszűnt, ezért az államot és az Egy-
házat széjjelválasztott ák, sőt egymás-
sal szemben állnak. Ez nagyon sok 
problémát szül. Gondoljunk a válásra, 
a polgári házasságokra, névadásra, 
nevelésre, melyek értékrendben hom-
lokegyenest különböznek egymástól. 
Az Egyház ezeken kívül még szociális 
munkát is végez, részt vesz a kultúrá-
ban. Ezért ki kell építenie saját intéz-
ményeit, melyeken keresztül a világ 
felé működik. Ezen intézmények nél-
kül az Egyház nem működhetne a vi-
lágban.

Extra Eclaesiam nulla salus – Egy-
házon kívül nincs üdvösség?

Ez a mondás valóban létezett , de 
nem abban a formában értett ék, aho-
gyan ma értik sokan. Ez a régi frázis 
mindig jól jött  azoknak, akik a vallás-
ban csak a vitára való alkalmat látt ák.

A mondás, hogy az Egyházon kí-
vül nincs üdvösség, a karthágói püs-
pöktől, Szent Cipriántól (200-258) 
ered. Csakhogy mondását nem az 
Egyházon kívülieknek, hanem ép-
pen az egyházon belülieknek, vagyis a 
keresztényeknek szánta, azon keresz-
tényeknek, akik kivonták magukat a 
keresztény közösség tanúságtételé-
ből, és privát módon próbálták meg-

élni hitüket, valószínű az üldözések 
miatt . A püspök ezeket írja: „Csupán 
egy Egyház létezik, nincs üdvösség az 
Egyházon kívül.” (Levelek 4,4)

Tehát a felszólítás azon egyházta-
goknak szól, akik semmiképpen sem 
voltak egyházon kívüliek, csak nem 
vállaltak közösséget a püspökökkel, 
és nem vett ék igénybe az Egyház szol-
gálatát.

Persze ez a mondás később más 
formát kapott , éspedig a IV. század-
ban, amikor a kereszténység a római 
birodalomban államvallás lett . A Mi-
lánói Ediktum után (313) már majd-
nem semmi akadálya sem volt annak, 
hogy valaki egyházhoz tartozását 
megvallja, részt vegyen a közösség-
ben. A szólásmondást ekkor már in-
kább a templomba járás serkentésére, 
mintsem dogmatikai érvelésre hasz-
nálták fel… Később a Tridenti Zsinat 
a katolikus vallást megtagadó egyé-
nekre alkalmazta, de itt  már hitelha-
gyásról volt szó.

De jobban megnyugtat bennünket 
Szent Ágoston, aki a IV. században 
írja, hogy „Isten üdvösségre segítheti a 
nem-keresztényeket is”.

A középkori dogmatikusok újra 
felszínre hozzák a kérdést, de megál-
lapítják, hogy különbséget kell tenni 
az egyes ember örök sorsa – akit Isten 
ítél meg – és az Egyház üdvösségre se-
gítő küldetése között .

Az Egyház pótolhatatlannak tart-
ja magát az üdvösség elnyerésének 
a szolgálatában, de vallja azt, hogy a 
nem-keresztények is részesülhetnek 
Jézus megváltói kegyelmében. 

Az egyetemes és helyi Egyház

A katolikusok nem tévednek ak-
kor, amikor az egész világon elterjedt 
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(folytatás a 7. oldalon )

Az Egyház hivatása a világban
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Anyaszentegyházért imádkoznak, 
mivel a katolikus Egyház nemzet 
felett i, kontinens felett i és az egész 
világon elterjedt egyház. Ennek a 
megállapításnak azonban van egy kis 
szerénytelenség-íze. A II. Vatikáni 
Zsinat az úgynevezett  helyi egyháza-
kat szereti említeni, melyek azonban 
magukon viselik az egyetemes egyház 
minden tulajdonságát. A zsinat doku-
mentációja úgy beszél az egyházme-
gyéről, mint az egyetemes egyháznak 
azon kicsiny részéről, melyet a püs-
pök és a vele együtt  működő papokra 
bízott  maga az Isten, de úgy, mint az 
egyetemes, szent és apostoli Egyház-
hoz tartozó részt.

Az Egyház tagjai

Az Egyházról hallva sokan a pápá-
ra, püspökökre és a papokra gondol-
nak. Pedig az Egyház mi vagyunk 
– minden megkeresztelt ember. Min-
den megkeresztelt ember egy élő 
kő, melyből Isten Egyháza épül fel – 
mondja Péter apostol. Az Egyházért 
minden keresztény ember felelős.

LAIKUSOK is részt kell vegyenek 
az evangelizációban, mert erre a ke-
resztség szentsége kötelez.

PÜSPÖKÖK – különösképpen 
felelősek az Egyházért, mert reájuk 
van bízva Krisztus nyájának gondozá-
sa. Nekik szolgálni és nem uralkodni 
kell.

PÁPA – egy a püspökök közül, 
de utódja Szent Péternek. És az a fel-
adata, hogy Péter helyett  megerősítse 

testvéreit. Ő a pásztorok pásztora lát-
ható módon, és Krisztus követségé-
ben jár.

PAPOK – küldetésüket a püspök-
től kapják, és hármas kötelességük 
van: Isten igéjét hirdetni, bemutatni 
az áldozatot és kiosztani a szentsége-
ket, és vezetni a híveket az üdvösség 
felé. A pap a püspök munkatársa kell 
hogy legyen.

DIAKÓNUSOK léteztek az ős-
egyházban is, és fontos feladatuk volt. 
Tíz évszázadon keresztül szükséges-
ségük feledésbe ment. A diakónátus 
visszaállítása alkalmat ad arra, hogy 
családi életet élő emberek is részt ve-
hessenek az egyetemes papság megse-
gítésében.

Tóth János káplán

XXI. évfolyam 3. szám  7
( folytatás a 6. oldalról)

Könyvajánló: Bolyki László: Kegyelem és kalmárszellem
×„…amikor apaként elmegyek az óvodába, hogy elhozzam a 
kisfi amat, akkor milyen alapon választom ki, hogy kit viszek 
haza? Talán megkérdezem az óvónőtől, hogy melyik gyerek vi-
selkedett  a legjobban? Vagy körülnézek, hogy melyik kölyök a 
legszebb? És ha az óvónő azzal fogad, hogy az én gyerekem 
elpáholta öt csoportt ársát, és egy pohár kefi rt öntött  a takarító 
néni fejére, akkor ott  hagyom, és választok egy normális gyere-
ket? Nem. Minden körülmények közt a sajátomat viszem haza. 
Azért, mert ő az enyém! Ez a vele való kapcsolatom alapja. 
És ha ez az alap megvan, hazaviszem őt, és ott hon elbeszél-
getek vele a pohár kefi rről, az ovistársakról, a takarító néniről 
és a verekedésről. Milyen egyszerűnek és természetesnek tűnik 
mindez, ha a saját gyermekeinkről van szó, de ha Jézus mond-
ja ugyanezt az Atyáról, akkor zavarba jövünk, mert a szégyen 
és a félelem által belénk vésődött  kalmárszellem olyan mélyen 
járja át a lelkünket, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy csak 
úgy, minden feltétel nélkül szeretni való emberek vagyunk…”

BOLYKI LÁSZLÓ 1973-ban született  Budapesten. 
Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesztiválzenekar, 
Erkel Ferenc Kamarazenekar), spirituális szemléletű 
lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti témákra szakoso-
dott  tréner, a Milyen zenét szeret Isten? című kötet szerzője.
„Bolyki László munkája azt tanítja nekünk, hogy a múlt ősi 
kultúrájának szimbolikus értékei a mai ember problémáiban 
is eleven lélektani, spirituális útmutatást tudnak nyújtani.” 
dr. SÜLE FERENC, a volt Országos Pszichiátriai és Ne-
urológiai Intézet Valláslélektani Osztályának főorvosa.
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A 12 kispróféta könyvei között  
a legismertebb, melynek oka, hogy 
egyszerű, érdekes történetet mond el. 
Számunkra, magyarok számára az is 
népszerűvé teszi, hogy Babits Mihály 
versbe írta, melyet Jónás imájával egé-
szített  ki és középiskoláinkban is taní-
tanak. Nekem egyik legszebb gyerek-
kori élményem, amikor a verset Gáti 
József előadásában hallhatt am. (A vers 
Borsos Miklós szobrász kézzel írt és il-
lusztrált alakban is megjelent.)

A könyvet – a többi kispróféták 
könyveitől eltérően – nem szerzőjé-
ről, hanem főszereplőjéről nevezték el. 
Egy tanúságos történet, melyben a Jó-
nás próféta viselkedésében magunkra 
ismerünk.

Az Isten Jónást az ellenséges hata-
lom fővárosába, Ninivébe küldi, hogy 
ott  bűnbánatot hirdessen, mert a vá-
ros bűnei miatt  megérett  a pusztulás-
ra. „Kelj útra, menj el Ninivébe, a nagy 
városba. Hirdesd neki, hogy gonoszsága 
színem elé jutott .” ( Jón 1,2). Jónás-
nak érthetően nem fűlik hozzá a foga, 
ezért az ellentétes irányba, Tarsisba in-
duló hajóra száll. Ne csodálkozzunk a 
próféta tett én! Magunk is megtapasz-
taljuk, hogy olyan helyzetbe sodor az 
élet, vagy az Isten mellett i elkötelezett -
ségünk, hogy inkább elmenekülünk a 
feladat elől. Könnyű hitünket, elvein-
ket megvallani, arról beszél olyanok 
között , akik hasonlóan gondolkodnak. 
De ódzkodunk olyanok között  hitet 
tenni meggyőződésünk mellett , akik 
másképp gondolkodnak, akik ezért 
kinevetnek, kigúnyolnak, lesajnálnak, 
megbélyegeznek. Szívesen elkerüljük 
ezeket a kényes szituációkat, pedig Jé-
zus missziós parancsa mindig és min-
denkinek szól: „tegyetek tanítványom-
má minden népet” (Mt 28,19).

A történet szerint a hajó nagy vi-
harba kerül. A hajósok megtudják, 
hogy Jónás az Úr elől menekül, ezért 

megkérdezik tőle: „Mit tegyünk veled, 
hogy a tenger lecsendesedjék?” ( Jón 
1,11) Jónás így felel: „Fogjatok meg és 
vessetek a tengerbe, akkor lecsendesedik 
a tenger. Tudom ugyanis, hogy miatt am 
tört rátok ez a hatalmas vihar.” ( Jón 
1,12). Tiszteletreméltó a prófétának 
ez az őszintesége: A vihar rádöbbenti 
arra, hogy mit tett , és tett e másokra is, 
az egész hajóra, összes utasára, rako-
mányára veszélyt jelent. Bevallja tett ét 
társainak és kimondja a szörnyű meg-
oldást: a tengerbe kell őt vetni. „Aztán 
megfogták Jónást, és a tengerbe vetett ék. 
A tengernek azonnal megszűnt a hábor-
gása.” ( Jón 1,15).

Szerencsére Jónás nem veszik oda, 
mert az Úr egy nagy halat küld, hogy 
elnyelje a prófétát. Megmenekül, de 
újra életveszélybe kerül. Talán az a 
három nap és három éjjel döbbenti 
rá arra, hogy Istenéhez imádkozzon: 
„Szorongatt atásomban az Úrhoz folya-
modtam, és ő meghallgatott ; az alvilág 
gyomrából kiáltott am, és ő meghallott a 
hangomat. A mélybe vetett él,a tenger 
mályére, körülvett  az áradat; örvénye-
id és hullámaid összecsaptak fölött em. 
(…) de kimentett ed a pusztulásból élete-
met Uram, én Istenem!” ( Jón 2,3-4; 7b) 

Jónás a sötétségben jön rá, hogy „az 
Úrtól jön a szabadulás” ( Jón 2,10b). 
Imádsága a lelki sötétségből szabadítja 
ki, és az Úr szavára a hal is kiveti a szá-
razföldre.

Az Úr másodszor is Ninivébe küldi. 
Jónás már teljesíti a parancsot és fi gyel-
mezteti a bűnös várost: „Még negyven 
nap, és Ninive elpusztul!” ( Jón 3,4b)

Meglepetés, hogy a várakozással 
ellentétben Ninive lakói hitt ek az Is-
tennek és böjtöt hirdett ek. Kicsik és 
nagyok egyaránt zsákruhát öltött ek. 
Kihirdett ék a király parancsát: „Min-
denki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, 
amit a keze végbevitt . Kitudja, hátha ir-
galmas lesz és újra megbocsát az Isten” 

( Jón 3,8b-9). Az Isten a bűnbánat 
látt án megbocsát, és nem pusztítja el 
Ninivét.

„Jónáson nagy szomorúság vett  erőt 
és haragra gerjedt.” ( Jón 4,1) Ugyanis 
ő azt várta, hogy Isten haragja lecsap 
a bűnös Ninive lakóira. Hogy lehet, 
hogy ez a bűnös város hirtelen meg-
tér? Hogy lehet, hogy Isten megbo-
csát? Az ember igazságérzete is azt 
kívánja, amit Jónás: a bűnös nyerje el 
méltó büntetését az igazságosság szel-
lemében. Szemet szemért, fogat fogért 
elv értelmében amilyen mértékű a 
bűn, olyan mértékű büntetést érdemel 
a bűnös. De akkor ki állhatna meg az 
Isten előtt ?

Az Isten azonban másképp gon-
dolkodik: a bűnösnek – igaz bűnbánat 
esetén – megbocsát – még akkor is, ha 
büntetést érdemel: ahogy a szövetsé-
get oly sokszor felrúgó választott  nép-
nek, Dávid királynak, Ninivének... Ezt 
mutatja be Jézus is, amikor megbocsát 
Magdalai Máriának, az igazság és a tör-
vény (jog) szerint halálbüntetést ér-
demlő házasságtörő asszonynak, az őt 
háromszor megtagadó Péternek. Mert 
az igazságnál fontosabb a szeretet, en-
nek megnyilvánulása az irgalom. Ez a 
mi reményünk is, hisz az igazság elve 

Részletek a Szentírás ritkábban forgatott  könyveiből

Jónás próféta könyve
„Amikor elcsüggedt a lelkem az Úrra emlékeztem, és imám eljutott  színed elé”. ( Jón 2,8)

(folytatás a 9. oldalon )
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alapján sohasem jutnánk Isten Orszá-
gába. Persze ehhez nélkülözhetetlen az 
igaz bűnbánat.

Nem igaz, hogy „kutyából nem lesz 
szalonna”, vagyis a bűnös ember nem 
tud megváltozni! Láthatjuk Magdalai 
Mária, Zakeus, a vámos Máté apos-
tol, a keresztényeket üldöző Pál (Saul) 
példáját. Szentek egész sora bizonyítja 

ezt, csak mi akarunk másokat beska-
tulyázni, gátoljuk, hogy eddigi bűnös 
életükből kilépjenek.

Isten önmagát és üdvözítő tervét 
először kiválasztott  embereinek, raj-
tuk keresztül a zsidó népnek mutatt a 
meg. De üdvözítő terve nemcsak a 
választott  népnek szól, hanem min-
den embert meghív Országába. Ez az 
univerzalizmus Jézus tanításában tel-

jesedik ki, de már az ószövetségben is 
jelen van, ilyen a moabita Rút történe-
te. Jónást feladata is az, hogy idegen, 
ellenséges néphez, annak fővárosába 
menjen. És ahogy a történet mondja, 
néha a megvetett , ellenséges emberek 
(nem keresztények, ateisták) is meg-
térnek, jobbakká válnak, minta a gő-
gös kiválasztott ak.

Titi
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( folytatás a 8. oldalról)

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)
Abdiás próféta könyve:  „Ne nézd testvéredet kárörvendőn” (Abd 12)
Jónás próféta könyve: „Amikor elcsüggedt a lelkem az Úrra emlékeztem, és imám eljutott  színed elé”. ( Jón 2,8)

Jörk Zink: A teremtés utolsó hét napja
KEZDETBEN teremté Isten az eget és a Földet. De sok évmillió múltán az ember túlságosan is okos lett . Azt mondta: 

Kit érdekel az Isten? Magam veszem kezembe sorsomat. Kezébe is vett e. És megkezdődött  a Föld utolsó hét napja.

AZ ELSŐ NAP reggelén elhatározta az ember, hogy szabad lesz, jó, szép és szerencsés. Többé nem Isten képmása, 
hanem csak ember. De mivel valamiben hinnie kellett , a szabadságban és szerencsében, a számokban és a mennyiségben, 
a pénztárcában és a haladásban, a tervezésben és a biztonságban hitt . Tudniillik a maga biztonsága érdekében talpa alatt  
a talajt megtöltött e rakétákkal és atomrobbanófejekkel.

A MÁSODIK NAPON a halak meghaltak az ipari szennyvizekben; a madarak pedig a vegyi gyárból eredő portól, 
amit a hernyóknak szántak; a mezei nyulak az út ólomfelhőitől; az ölebek a kolbász szép piros színétől; a heringek a ten-
gerben úszó olajtól és az óceán fenekén lévő hulladéktól. Tudniillik a hulladék radioaktív volt.

A HARMADIK NAPON a fű elszáradt a mezőkön és a lomb a fákon, a moha a sziklákon, a virágok a kertekben, mert 
az ember maga irányított a az időjárást, s pontos terv szerint osztott a el az esőt. Csak a számítógépben, amely az esőt el-
osztott a, volt egy kis hiba. Mire a hibát megtalálták, az uszályok megfeneklett ek a szépséges Rajna medrében.

A NEGYEDIK NAPON a négymilliárd emberből elpusztult három. Egyesek azokban a betegségekben, amelyeket az 
ember tenyésztett  ki, s valaki elfelejtett e bezárni a tartályokat, amik a legközelebbi háborúra állott ak készen. Orvossá-
gaik nem használtak semmit, mert hatóanyagaikat eddig is használták a bőrkrémekben és a vesepecsenyékben. Mások 
az éhségtől pusztultak el, mivel egyesek elrejtett ék a gabonaraktárak kulcsait. És átkozták az Istent, aki adósuk maradt 
a szerencsével, holott  ő a jó Isten

AZ ÖTÖDIK NAPON megnyomták az utolsó emberek a piros gombot, mert fenyegetve érezték magukat. Tűz födte 
be a Földgolyót, a hegyek égtek, a tengerek gőzzé váltak, s feketén álltak és füstölögtek a betonvázak a városokban. S az 
angyalok nézték a mennyből: hogyan változik a kék planéta vörössé, aztán piszkos barnává, s végül hamuszürkévé. S 
megszakított ák éneklésüket tíz percre.

A HATODIK NAPON aludt ki a világosság. Por és hamu takarta el a Napot, Holdat és a csillagokat. S az utolsó sváb-
bogár is, amely egy rakétabunkerben élve maradt, elpusztult abban a mértéktelen hőségben, amely csöppet sem volt 
kellemes neki.

A HETEDIK NAPON nyugalom volt. Végre. A Föld kietlen és puszta volt, és sötétség vala a mélységek és szakadékok 
színén, amik a száraz földkéregben keletkeztek. S az embernek szelleme mint halott i kísértet lidércfényeként lebegett  
vala a káosz fölött . Mélyen lent azonban, a pokolban, lebilincselő történetet meséltek az emberről, aki kezébe vett e sorsát.

És a hahota fölhangzott  az angyalok kórusáig.

Forrás: Magyar Nemzet 2013. dec. 24.
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Az ember élete – megismerni Istent és szeretni Őt
A fent idézett  címmel tartott  lelki-

gyakorlatot a szombathelyi Mar ti ne-
um ban dr. Veres András püspök atya 
nagyböjt második hétvégéjén.

A bevezető elmélkedésben arról 
volt szó, hogy Isten és ember szinte fo-
lyamatosan keresi egymást, vagyis az 
ember a belső boldogságát az Istennel 
való kapcsolatban találja meg. Sajnos 
torz az istenképünk több okból is. (Vi-
lágban tapasztalt sok rossz, vallási kö-
zömbösség, emberek anyagi gondjai, 
saját bűneink stb.)

A megtapasztalt sok rossz ellené-
re Isten állandóan keres minket, és az 
egymásra való találáshoz igen jó alap 
lehet a vallásos, szülői indítt atás, hátt ér. 
Ha Istent kizárjuk az életünkből, akkor 
az nem válik teljessé. Eltávo-
lodhatunk, de Isten mindig 
keres minket! Pénteki napun-
kat rövid szentségimádással és 
imaórával zártuk le.

Lehet a mai, modern kor 
embere vallásos, istenfélő? 
A válasz határozott  igen. Ezt 
megerősítendő pár híres ter-
mészett udós gondolatait idéz-
te az előadó, melyek végső következte-
tése az, hogy a természett udomány és a 
vallás nem zárja ki egymást. Az elmúlt 
negyedszázad „terméke” lett , hogy a 
vallást magánügyként kezelték, pedig 
nem az!

A vallásról és hitről igen is beszél-
nünk kell, olyan megvilágításban, hogy 
mit is jelent nekem a hit? A vallás nem 
magánügy, mutassuk meg másoknak 
is!

Mint a jól ismert imádságban is ben-
ne van, mi egy Istenben hiszünk, aki 
mindenek felett  áll, örökkévaló, vagyis 
ő állandóan van. A hit következménye 
az állandó hálaadás, az Istenbe vetett  
bizalmunk. Az Egyház hegyre épült vá-
ros, mely mindenhonnan látszik, mesz-
szire világít.

Püspök atya idézte Avilai Szent Te-
réz gondolatát: „Kerüld a rosszat, de a 
jót is, amit Isten nem neked készített .” 
Hitünk élő valóság kell, hogy legyen 

mások számára. Fontosak az Istenre 
mutató jelek. (Útmenti keresztek, fe-
születek.)

A következő elmélkedésben a bűn-
ről és bűnbánatról hallhatt unk fontos 
gondolatokat.

A bűn nem más, mint az igazság és 
a helyes lelkiismeret elleni cselekedet. 
Szt. Ágoston megfogalmazása szerint 
a bűn önszeretet és egyben Isten meg-
vetése is. A közgyónási ima is tartal-
mazza, hogy nemcsak tett el, hanem 
gondolatt al, szóval is lehet súlyos bűnt 
elkövetni. A szeretet és a bűn gyökere 
is a szívünkben van, és emiatt  töreked-
jünk szívünk rendben tartására… Isten 
irgalmasságát a tékozló fi ú példázata 
mutatja.

Nem a külső jelek a fontosak, ha-
nem szívünk belső lelki rezdüléseire 
kell fi gyelnünk. A bűnbánatban-szent-
gyónásban Isten végtelen szeretetét ta-
pasztaljuk meg! A sátán legerősebben a 
jóra való törekvésünk idején támad!

Szombat délelőtt öt szentmisehall-
gatással zártuk, ahol nemzeti ünnep 
révén hazánkért is imádkoztunk.

Délután 3-kor szabadtéri kereszt-
utat végeztünk a templom mellett i kál-
várián. A nap folyamán lehetőség volt 
gyónásra és lelki beszélgetésre is.

Hitünk gyakorlásának egyik alap-
vető módja az imádság. Az alázatos lé-
lek igen fontos az ima alatt . Keressük 
Istent és Ő is minket. Életünk jelentős 
eseményeit és fontos döntéseit előzze 
meg imádság, miként erre Jézus pél-
dát mutatott . Az egyéni ima mellett  a 
közösségi ima is fontos: házastársak, 
családtagok, közösségek imádkozza-
nak együtt . Isten mindig meghallgat 

minket, ha mi nem is érezzük. „Atyám 
a Te akaratod legyen meg, ne az enyém” 
– Jézus egyik híres mondata a helyes 
imádság alapja. Csend kell a jó imához, 
Jézus kopogtat a szívünkben, a kilincs 
belül van, ki kell nyitni szívünket, hogy 
befogadhassuk a Szeretetet.

Második napunkat is rövid szent-
ségimádással és közös imádsággal fe-
jeztük be, miután a közös beszélgetés 
(fórum) lezajlott .

„Felismeritek-e, hogy bennetek él 
Jézus Krisztus?” – ez a Szt. Pál-i idézet 
arra int, hogy hívő életünknek látszania 
kell mindennapjainkban. Ez állandó 
kihívást jelent, a kegyelem segítségével 
közelíthetjük meg. Ez döntést és fele-
lősségvállalást követel.

A jó mellett i elkötelező-
dés jelenti számunkra az igazi 
szabadságot. Sajnos a ma em-
bere, főként a fi atalok többsé-
ge ezt nem meri vállalni. Az 
életszentséget mindig ott  kell 
igyekezni megvalósítani, aho-
va a Gondviselés állított  min-
ket. Másokért élni, szolgálni 
másokat ez ad örömet.

Püspök atya gyakran idézett  híres 
magyar költők verseiből a lelkigyakor-
lat során (Petőfi  Sándor, Vörösmarty 
Mihály, Ady Endre, Pilinszky János) 
.Fő feladatunk elvinni az embereknek 
Jézus örömhírét, tanítását, megosztani 
a hit örömét. Hitünk gyakorlása ne vál-
jék rutinná, szükségünk van a rendsze-
res megújulásra, erre késztet a Lélek!

Záró gondolatként az hangzott  el, 
hogy az élet különböző megpróbálta-
tásait a hívő emberek sokkal jobban el 
tudják viselni, mint a nem hívők.

Szentmisével zárult a program, ahol 
Urunk színeváltozása volt az evan-
gélium és az ott  hallott  szép szavakra 
utalva elmondhatt uk, hogy jó volt ott  
lenni „fent a hegyen”, hogy aztán lélek-
ben feltöltődve jöhessünk le a hegyről 
és lelkiekben gazdagodva térhett ünk 
haza vasárnap délután ott honainkba és 
megszokott  hétköznapjainkba.

Szeles Miklós
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Nagymarosi Ifj úsági Találkozó május 24-én, szombaton

Főbb programpontjaink:
900 közös reggeli ima – Pipó József és barátai, valamint a Misericordias ének- 
és zenekar vezetésével – (Plébániakert)
1000 előadás – Böjte Csaba testvér - (Plébániakert)
1100 fakultációk

– Keresők – Kerényi Lajos SchP – (Nagytemplom)
– Beszélgetés a főelőadóval – (Plébániakert)
– Keresztény üzletemberként a nem keresztény világban? – Héjj Tibor – 

(Napközi)
– A szegények evangelizálnak minket?, avagy az Evangélium ereje a mi 

erőnk – Sant'Egidio Közösség – (Művelődési ház)
– Biblikus fakultáció – (Református templom)
– Élő Könyvtár és Meghallgat-lak sátor – (Nagyiskola)
– Kérdezz-felelek – Brückner Ákos Előd OCist – (Kálvária)
– Csendes szentségimádás – (altemplom)
– Kiscsoportos beszélgetés – (Duna-part)

1300 ebédszünet – idő a személyes találkozásokra
1400 szentségimádás – az Eucharist és a Váci Egyházmegye Dicsőítő Vezetőképzője közreműködésével – (plébániakert)
1500 szünet
1530 énekpróba a szentmisére
1600 szentmise – főcelebráns: Alberto Bott ari de Castello apostoli nuncius – (Plébániakert)
1800 közös éneklés – Sillye Jenő, majd táncház – Jászok együtt es

Forrás: www.nagymaros.katolikus.hu

A II. János Pálról elnevezett  egye-
temi szakkollégium (Szombathely, 
Hollán Ernő u. 10-12.) várja a 2014-
2015-ös tanévben is az egyetemre ké-
szülő érett ségizőket, már egyetemistá-
kat és főiskolásokat.

Olyan keresztény fi atalokat hívunk 
a szakkollégium közösségébe, akik 
Szombathelyen tanulnak szeptember-
től és szeretnének egy olyan helyen 
lakni, ami egyszerre szellemi műhely, 
nyüzsgő, vidám közösség és olyan hely, 
ahol a lélekben is rend születik. Olyan 
jelentkezőket várunk, akik szeretnének 
egy nyugodt, csendes, kényelmes, jól 
felszerelt, egyetemhez közeli lakhelyet 
és szívesen fektetnek energiát a tudo-
mányos, a közösségi és a lelki gyarapo-
dásra.

A Szakkollégium célja olyan elköte-
lezett  keresztény értelmiségiek formá-
lása, akik egyfelől a lehető legmagasabb 
szintre törekednek szakmájukban, 
másfelől hitelesen képviselik hitüket, 
szolgálják az Egyházat és a társadalmat.

A II. János Pál Katolikus Szakkollé-

gium sajátossága abban áll, hogy külön-
böző karokon és intézetekben tanulók 
több tudományágat képviselve tartoz-
nak egy közösségbe, ami hármas pillér-
re épül a formáció időszakában.

1. A tudományos és szakmai progra-
mok alapját a belső, kollégiumi kurzu-
sok biztosítják, amelyek megalapozzák 
a keresztény értékrendet és felkészítik 
az egyetemistáinkat a közéletre. Emel-
lett  kedvezményes nyelvtanulási lehe-
tőséget is biztosít különböző szinten a 
kollégium angolból és németből. To-
vábbá sport és néptánc is gazdagítja 
kollégiumi képzést. A belső tanulmá-
nyokról saját tanúsítványt állít ki az 
intézmény, amelyet a Savaria Egyetemi 
Központ hatályos tanulmányi rendje 
szerint beszámít.

2. A közösségi élet szintén fontos a 
kollégiumban, éppen ezért félévente 
több közös hétvégéje van a kollégisták-
nak. Ezen kívül nyári tábor és spontán 
szerveződő közösségi formák is gazda-
gítják az együtt létet: táncházak, bálok 
és kollégiumi estek.

3. Lelki programon lehetőség van 
mindennap részt venni és a kollégium 
lelkésze lelkivezetés céljából is az egye-
temisták rendelkezésére áll. Továbbá 
éves lelkigyakorlatra és egyetemisták 
számára meghirdetett  katekézisre kap-
nak meghívást a kollégistáink.

A felvételi törzslap letölthető a web-
lapról! www.szakkollegium.martinus.
hu

A jelentkezés határideje: 2014. au-
gusztus 15. 12:00; -Postacím: 9700 
Szombathely, Hollán Ernő u. 10-
12. vagy emailen szakkollegium@
martinus.hu

A felvételi beszélgetés időpontja: 
2014. augusztus 26. kedd, 09:00; hely-
színe: II. János Pál Katolikus Kollégi-
um és Szakkollégium, 9700 Szombat-
hely, Hollán Ernő u. 10-12.

A felvételivel, a szakkollégiummal 
kapcsolatos összes információért az 
egyetemi lelkészhez, Dr. Németh Nor-
bert atyához, vagy Gaspari Gáborhoz, 
a szakkollégium titkárához fordulja-
nak bizalommal az szakkollegium@
martinus.hu email címen!

Felvétel a II. János Pál egyetemi szakkollégiumba
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Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek
Keszei Dominik, Varga Ametiszt Nikolett, Ujvári Vanda 
Zselyke, Takács Bálint András, Gáspár Gergő Ferenc, Szö-
rényi Emma Lili, Szörényi Szofi, Kovács Máté, Németh 
Hanna Maja, Szili Zoé Mária, Varga Zsófia, Takács Nóra, 
Csányi Barna Gábor, Nagy Adrián Jenő, Toplak Hannah

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

HalálozásHalálozás
Özv. Molnár Józsefné sz. Nagy Julianna (1928), özv. 
Enyingi Józsefné sz. Németh- Vadász Veronika (1926), 
Dr. Kutas János (1933), Gombkötő Lajos (1923), Kocsis 

Géza (1940), Csiszár Béla (1942), özv. Szekér Lajosné sz. 
Smodics Anna (1929), özv. Kocsis Józsefné sz. Gecseg 
Ilona (1940), Kocsis Ernőné sz. Sipos Katalin (1935), özv. 
Szalai Ferencné sz. Németh Teréz (1914), özv. Harnes 
Ivánné sz. Kománovics Mária (1936), Hári Tamásné sz. 
Ozvald Mária (1951), özv. Boros Vendelné sz. Vörös Ro-
zália (1927), özv. Nádasi Andrásné sz. Richter Aranka 
(1957), özv. Pete Imréné sz. Taba Krisztina (1942), özv. 
Hajgató Tiborné sz. Sebők Rozália (1927), Ekler Sándor 
(1929), özv. Fábián Gézáné sz. Horváth Mária (1942), Ge-
rencsér István (1930), özv. dr. Hóbor Lászlóné sz. Tömpe 
Erzsébet (1922), özv. dr. Mihály Antalné sz. Tegyey Erzsé-
bet (1920), Nagy Gyula (1926)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

2014. március 25-én, Gyümölcs-
oltó Boldogasszony napján ünnepi 
szentmise keretében Szűz Mária oltal-
mába ajánlott uk a Mindszenty József 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollé-
gium intézményét és egész közösségét, 
köztük a fenntartó Notre Dame Női 
Kanonok- és Tanítórend nővéreit. A 
jeles és emlékezetes ünnepnap egyben 
Mindszenty József bíboros püspökké 
szentelésének 70. évfordulója is volt. 

Az ünnepi felajánlási szentmisét 
Stróber László kanonok, esperesplé-
bános mutatt a be. Szentbeszédében a 
következőképpen fogalmazott : „Ezen 
a szép ünnepen, amikor a Boldogságos 
Szűzanyát ünnepeljük, akkor felajánljuk 
az ő oltalmába az iskolánkat, tanulóin-
kat, tanárainkat, mindenkit, aki magáé-
nak érzi a Mindszenty közösséget.” 

Az atya kiemelte, hogy mostantól 

a Mindszenty iskolát Szűz Mária anyai 
pártfogására bízzuk, és az ő közben-
járását kérjük, hogy szeretett  intéz-
ményünk és közösségünk a jövőben 
mindenkor a Jóisten dicsőségére és 
az emberek üdvösségére szolgáljon. A 
Szűzanya oltalmazó segítsége által is-
kolánknak olyan helynek kell lennie, 
ahol a Krisztus-követés és az egymás 
iránti szeretet még jobban és tökéle-
tesebben jelen van a mindennapjaink-
ban.

Nagyon felemelő mozzanata volt 
a szentmisének, amikor az osztályok 
képviselői a ko-
rábban közösen 
elkészített  fel-
ajánlási imád-
ságaikat a Szűz 
Mária szobor 
elé helyezett  ko-

sárkába tett ék. Őszinte, tiszta szava-
ik, gondolataik diákjaink Istenhez, a 
Szűzanyához és a Mindszenty iskolá-
hoz való mély, igaz kötődésükről tesz-
nek tanúbizonyságot. 

Stróber László atya külön említést 
tett  azoknak a személyeknek az áldo-
zatosságáról, akik az előkészületi idő-
szakban elvégezték a 33 napos felaján-
ló lelkigyakorlatot. Az elmélkedések 
átfogták életünk valamennyi területét, 
ezeket egyenként és egészében is a 
Szűzanyának ajánlott uk.

FELAJÁNLÓ IMA A SZŰZANYÁNAK

Mennyei Édesanyánk, Szűz Mária!
Nagy bizalommal járulunk Szeplőtelen Szíved elé. Segítő közbenjárásodban bízva felajánljuk Neked szeretett  iskolánkat, a 
Mindszenty közösség minden tagját, a Notre Dame Rend nővéreit, szerzeteseit.
Kérjük, óvj meg minket a gonosz cselvetéseitől, a hitünket támadó erőktől, a világban uralkodó közömbösségtől, az önzés 
szellemétől! 
Segíts, hogy Fiad, Jézus Krisztus tanításából erőt merítve fényt árasszunk a körülött ünk élőkre! 
Add, hogy intézményünk falai közt testi, szellemi és lelki oltalomra találjanak kicsik és nagyok egyaránt!
Ezért Neked ajánljuk fel egész valónkat, testünket, lelkünket és mindenünket.
Névadó alapítónk, Mindszenty József szavaival kérünk: „Égi Édesanyánk! Szereteted palástként boruljon ránk!”  Ámen

Illés Csaba

A Mindszenty iskola felajánlása a Szűzanya oltalmába
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HAPPY-hét a Mindszenty-iskolában

Az Országos Élelmezés- és Táplál-
kozástudományi Intézet (OÉTI) az 
idén ötödik alkalommal hirdett e meg 
2014. március 24. és március 28. között  
a vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-
hét (Hungarian Aqua Promoting 
Programin the Young – Magyarországi 
vízfogyasztást népszerűsítő program a 
fi atalok körében) programját. Az álta-
lános iskolás diákokat megszólító ese-
ménysorozatra az évek előrehaladtával 
folyamatosan egyre több iskola je-
lentkezik. Az idei évi HAPPY-hét 
programra már az ország 144 oktatási, 
nevelési intézménye regisztrált, Zala 
megyéből a Mindszenty József Álta-
lános Iskola mellett  még a gyenesdiási 

intézmény vett  részt az eseményen. A 
tanulók számát illetően több mint 43 
ezer gyerekről beszélhett ünk, összesen 
106 településről.

Ebben az évben iskolánk is csatla-
kozott  e nemes és rendkívül hasznos 
kezdeményezéshez. A program szer-
vezőinek az volt a fő célja, hogy jó 
példával járjanak elöl, játékos felada-
tokkal ösztönözzék a tanulók egészsé-
ges vízfogyasztási szokásainak kialakí-
tását. Felhívták a gyerekek fi gyelmét 
arra, hogy milyen lényeges mindenki-
nek minél nagyobb mértékben csök-
kenteni a cukros üdítők fogyasztását, 
mert az a gyermekkori elhízás egyik 
fő okozója. Krajczár Jánosné, iskolánk 

védőnője irányításával az aláb-
bi ötletes programok valósul-
tak meg intézményünkben a 
HAPPY-héten: rajz- és plakát-
verseny, három napon keresz-
tül üzemelt a „vízi-bár", ahol 
gyümölccsel ízesített  vizet 
kaptak a gyerekek, és külön-
böző feladatokat, rejtvényeket 
oldhatt ak meg. Volt vízcsepp-
kereső verseny is. Minden al-

sós osztály előadást 
hallgatott  meg „A 
víz élett ani sze-
r e p é r ő l " 
c í m m e l 
interaktív 

formában az intézmény védőnőjétől. 
A vízi riadó kis diákjai felkeresték a 
gimnazista osztályokat, és felvilágosí-
tott ák őket az egészséges folyadékfo-
gyasztásról. A program megvalósításá-
ban a helyi szervezők segítséget kaptak 
a Zalavíztől és az Elastik Kft -től.

A HAPPY-hetet megvalósító in-
tézmények idén is nyereményjátékon 
vesznek részt. A fődíjat azok között  az 
intézmények között  sorsolják ki, me-
lyekben a legtöbb vízfogyasztást nép-
szerűsítő programot valósított ák meg. 
A fődíj egy 30 tanuló részére szerve-
zett , játékos, interaktív oktatással egy-
bekötött  főzőtanfolyam az OÉTI „A 
főzés 6alma” elnevezésű főzőiskolájá-
ban.

Illés Csaba

Örömmel
Most már magyarul is olvashatjuk 

Ferenc pápa Evangelii Gaudium (Evan-
gélium öröme) című apostoli buzdítását 
az evangélium hirdetésének új formáiról 
és megéléséről. Az alábbiak rövid gondo-
latok azokról, akik befogadták Krisztus 
örömhírét.

Az evangélium örömhír, jó hír, szá-
momra, számodra, minden ember számá-
ra. Az evangéliumi élet, örömteli élet kell, 
hogy legyen. A mi örömünk oka, Jézus 
Krisztus, aki emberré lett , hogy együtt  
tudjon érezni velünk szenvedéseinkben. 
Aki legyőzte a bűnt, és annak minden kö-
vetkezményét: a magányt, a szenvedést és 
a halált. Az a Jézus, akiben isteni életünk 
lehet. Jézus, aki helyet készített  nekünk 
Atyja házában. Benne Isten nyilvánva-
lóvá tett e, hogy szereti az embert és meg 
fogja menteni. Ezért Krisztus titokzatos 
testében, az egyházban, nincs helye a szo-

morkodásnak és a csüggedésnek. Az Egy-
ház az öröm helye, ahol együtt  vannak a 
testvérek: együtt  ünnepelnek, örömmel 
szenvednek és hoznak áldozatot egymá-
sért, megosztják bánatukat, reményeiket, 
örömeiket. Mindeközben tudják, hogy 
Megváltójuk velük van és az öröm Lelke 
bennük él. 

Van, hogy elveszik örömünket, úgy 
látjuk, hogy nincs remény és a csüggedés 
vesz erőt rajtunk. Jézus tanítványainak 
szóló ígérete a feltámadása utáni találko-
zásról nekünk is szól: „akkor majd örül 
a szívetek, és örömötöket nem veheti el 
tőletek senki.”( Jn 16,22) Mindig újra fo-
gadjuk be a feltámadt Jézus erejét, min-
dig újra lássuk meg feltámadt Urunkat és 
halljuk meg hangját: „Ne féljetek!” Ő átélt 
minden lehetséges emberi rosszat és fáj-
dalmat, és mindezekből mint győztes tért 
vissza. Így bátran tekinthetünk Rá. 

Legyünk a remény, a vigasz emberei, 
szolgáljuk egymásban Jézust örömmel, 
és lelkesen tegyünk tanúságot az öröm-
hírről. Mindezeket bátran tehetjük, mert 
Jézusra mindig számíthatunk

Óra Krisztián káplán
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A hónap szentje:

Szent XXIII. János pápa
„Jött  egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve!” (Jn 1,6) 

Kedves Olvasó! Nagy öröm számunkra, hogy az újság 
megjelenésekor már hivatalosan is a szentek sorában tisz-
telhetjük őt. 

Egyszerű tizenkét gyermekes parasztcsalád negyedik 
gyermeke, aki egy kicsi olasz faluban született . Egész életé-
ben nem feledkezett  el azokról az egyszerű földműves em-
berekről, akiknek szorgalma és vallásossága között  ébredt 
és érlelődött  papi hivatása. Pappá szentelése után püspöki 
titkár, majd teológiai tanár volt. Már akkor nagyon jól látt a 
Borromei Szent Károly műveit tanulmányozva, hogy a tri-
denti egyetemes zsinatnak milyen nagy jelentősége volt az 
egyház életében hosszú időn keresztül. 

Negyvennégy éves korától XI. Piusz pápa diplomáci-
ai feladatokkal bízta meg. Bulgáriában, Görögországban, 
majd Törökországban volt vatikáni nagykövet 1944-ig. 
Ez alatt  az idő alatt  érlelődött  benne a gondolat a kereszté-
nyek egységének fontosságáról. A német megszállás idején 
XII. Piusz nunciusnak nevezte ki Franciaországba, majd az 
UNESCO állandó megfi gyelője lett .

Hetvenkét éves volt, amikor diplomáciai éveit befejez-
ve a pápa bíborosai közé emelte  és Velence pátriárkája lett . 
Öt év múlva, amikor XII. Piusz meghalt, a bíborosok „át-
meneti pápának” őt választott ák meg azzal a céllal, hogy 
az ő pápasága idején majd eldől, ki lesz alkalmas arra, hogy 

a kommunista-ateista eszmeáramlatok idején megfelelő új 
pápa legyen. Arra azonban nem gondoltak, hogy ő az iste-
ni Gondviselés pápája lesz, valóban rövid ideig, de a „világ 
plébánosa” előkészíti a „nagy pápa” hosszú útját.

Karizmatikus egyéniség volt. Hetvenhét évesen is vi-
dám, humoros, jó kedélyű. Szakított  a múlt hagyománya-
ival, az évszázados ceremóniával. A világon mindenhol 
gyorsan megismerték. Jósága, közvetlensége és egyszerű-
sége népszerűvé tett e. Jól látt a a világ dolgait és tudta, hogy 
a változás elkerülhetetlen. Összehívta és 1962. október 11-
én megnyitott a a 21. egyetemes, II. Vatikáni zsinatot.  

„A zsinatt ól azt várom, hogy új levegőt hozzon az egyház-
ba. Le kell már végre rázni a császári idők porát, ami Szent 
Péter trónjára Nagy Konstantin óta lerakódott . Mindenütt , 
ahol katolikusok vannak jelen, a másvallásúaknak is meg kell 
érezniük azt a szeretetaktust, amelyben Isten végtelen jósága 
jut kifejezésre.” 

A zsinat befejezését már nem érte meg. Célja azonban 
megvalósult, egy új korszak kezdődött  a katolikus egyház-
ban.

„Ne a félelmeidtől kérj tanácsot, hanem a reményeidtől és 
az álmaidtól. Ne a kudarcaidon gondolkozz, hanem a még 
meg nem valósított  lehetőségeiden. Ne azzal foglalkozz, amit 
megpróbáltál, de nem sikerült, hanem azzal, amit még lehető-
séged van megtenni.”

Nátrán Józsefné

A Győri Hitt udományi Főiskola képzései 
a 2014/2015-ös tanévben, levelező tagozaton

Katekéta és Lelkipásztori Munkatárs Szak 
Főiskolánk katekéta és lelkipásztori munkatárs szakát azok-
nak ajánljuk, akik érett ségivel rendelkeznek. A diploma – 
püspöki engedéllyel – plébániai katekézis végzésére és a 
lelkipásztorok munkáját segítő feladatok betöltésére képe-
sít. A katekéta szak elvégzése után lehetőség nyílik a mester-
képzés elvégzésére is, amely középiskolai hitt anár-nevelőta-
nár képesítést ad.

Hitt anár-Nevelőtanár Mesterképzés 
A hitt anár-nevelőtanár mesterképzést azoknak ajánljuk, 
akik már katekéta, vagy hitt anári diplomával rendelkeznek. 
A mesterképzés egyetemi szintű diplomával zárul, amely 
középiskolai oktatásra és hitt an tantárgyból való érett ségiz-
tetésre is képesít.

Hitt anár-Nevelőtanár Osztatlan Mesterképzés
A hitt anár-nevelőtanár osztatlan mesterképzésre azok je-
lentkezhetnek, akik középiskolai érett ségivel rendelkeznek 
és részt kívánnak venni a hitoktatásban. Akik a felvételi vizs-
gán megfeleltek, azoknak pályaalkalmassági vizsgán is részt 
kell még venniük. 

A levelező tagozaton félévenként hét konzultáció van. A 
konzultációs előadásokat kéthetenként, szombati napon 
tartjuk. A képzés ingyenes. Jelentkezési határidő: 2014. má-
jus 31.  A jelentkezési lap beszerezhető a következő címen:
GYHF Szombathelyi Hitt anár, Katekéta és Lelkipásztori 
Munkatárs Szak
9700 Szombathely, Szily J. u. 3.
Tel./Fax: 94/319-151, e-mail: kyrie@t-online.hu
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Mi voltunk az egyetlen család az étt e-
remben. Eriket beraktam egy etetőszék-
be, és megjegyeztem magamnak, milyen 
csendben eszik minden vendég. Néhányan 
halkan beszélgett ek. Erik hirtelen örömteli 
kiáltást hallatott ...

„Szia!” – mondta, miközben pufók 
kezeivel a szék tálcáját püfölte. Szemei az 
izgatott ságtól kikerekedve, száján azzal az 
imádnivaló fogatlan mosollyal, hevesen in-
tegetett .

Próbáltam megtalálni hirtelen örö-
mének forrását. Sikerült. Egy koszos, 
szakadt kabátot viselő öregember volt. 
Nadrágja gyűrött en lógott  rajta, cipzárja fé-
lig lecsúszva, egyik cipőjéből kikandikáltak 
a lábujjai, erekkel telerajzolt orra olyan volt, 
mint egy térkép. Túl messze voltunk ahhoz, 
hogy szagokat érezzünk, de biztos voltam 
benne, hogy büdös. Ő is integetett .

„Szia, kicsi baba! Szia, nagyfi ú! Kukucs!” 
– mondta Eriknek. Összenéztünk a fér-
jemmel. „Most mit csináljunk?” Meghozták 
az ebédünket. A férfi  szakadatlanul kiabált 
a túloldalról. „Ismered ezt a játékot? Kukucs! 
Nézd csak! Ismeri!” Senki sem gondolta, 
hogy a férfi  aranyos, és egyértelmű volt, 
hogy részeg. A férjemmel majd elsüllyed-
tünk szégyenünkben. Csendben ett ünk, de 
nem úgy Erik, aki egész repertoárján végig-

ment, az öreg pedig mindent utánacsinált.
Végre befejeztük az evést, és a kijárat 

felé vett ük az irányt. A férjem elment fi zet-
ni azzal, hogy a kocsinál találkozunk. Az 
öregember pont köztem és a kijárat között  
ült. „Uram, segíts, hogy kijussak innen anélkül, 
hogy megszólítana minket!” – imádkoztam 
magamban. Ahogy közeledtünk, próbáltam 
úgy fordulni, hogy ne érezzük a leheletét, de 
miközben elfordultam, Erik kitekerte ma-
gát, és az ismert „vegyél fel” babapozícióba 
helyezkedett .

Mielőtt  bármit tehett em volna, Erik 
az öregember karjaiba vetett e magát. Hir-
telen ott  álltam, és néztem, ahogy egy 
nagyon büdös öregember a karjaiban 
tart egy boldog kisgyereket. Erik teljes 
bizalommal és szeretett el a férfi  kopott  vál-
lára hajtott a a fejét. Az öregember becsuk-
ta a szemét, és látt am, ahogy megindulnak 
a könnyek. Öreg, koszos, fájdalomtól és 
a kemény munkától kicserzett  kezei igazi 
gyengédséggel tartott ák a fi amat, miközben 
szeretett el a hátát simogatt a. Nem látt am 
még ilyen mély és ugyanakkor ennyire 
röpke szeretetet két emberi lény között . 
Döbbenten álltam. Az öreg néhány má-
sodpercig ölelte Eriket majd rám nézett . 
„Nagyon vigyázzon erre a fi úra!” – mondta 
szilárd meggyőződéssel. Nagy nehezen ki-

nyögtem, hogy „megteszem”.
A férfi  nem túl nagy hajlandósággal, 

szomorúan fejtett e le magáról Eriket, mint-
ha valóban fájdalmat okozott  volna neki a 
mozdulat. Megfogtam a fi amat és az öreg-
ember ennyit mondott : „Isten áldja asz-
szonyom! Ez volt a karácsonyi ajándé-
kom.” Egy elmakogott  köszönet után futva 
tett em meg az utat az autóig. A férjem nem 
értett e miért sírok és miért szorítom úgy a 
fi amat, miközben azt mondogatom, hogy 
„Uram, Uram, kérlek, bocsáss meg!”

Tanúja voltam Krisztus szeretetének 
egy gyermek ártatlanságán keresztül, 
aki nem látott  bűnt, és nem ítélkezett . 
Egy kisgyereken keresztül, aki a másik lelkét 
látt a, és egy anyán keresztül, aki nem látott  
tovább az öltözéken. Keresztényként vak 
voltam, miközben karjaimban tartott am 
egy gyermeket, aki látott . Úgy éreztem, Is-
ten azt kérdezi tőlem, „Hajlandó vagy meg-
osztani a fi adat egy pillanatra?” – mikor Ő 
meg nekünk adta az Övét, örökre.

A rongyos öregember eszembe jutatt a, 
hogy „olyanokká kell lennünk, mint a kisgyer-
mekek.”

Kenéz Tünde írása, 
mely a Mária Rádió 2014. áprilisi Magazin-

jában jelent meg

Egy kisgyerek szemével

Rakd időrendi sorrendbe Jézus életének eseményeit ábrázoló képeket!
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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. augusztus 17-én 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.

Május 11-én, vasárnap az elsőáldo-
zási szentmise a plébániatemplom-
ban 830-kor kezdődik. 

Május 17-én, szombaton 9 órakor 
kezdődik Gengyapátiban az Egyház-
megyei Családi Majális.

Május 18-án, vasárnap az elsőáldo-
zási szentmise 830-kor, a bérmálási 
szentmise 1700-kor kezdődik a plébá-
niatemplomban.

Május 22-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.

Május 24-én, szombaton rendezik 
meg a Nagymarosi Ifj úsági Találko-
zót. (www.nagymaros.katolikus.hu)

Május 25-én, vasárnap az elsőáldo-
zási szentmise a plébániatemplom-
ban 830-kor kezdődik. 

Június 12-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.

Június 15-én, vasárnap tartjuk meg 
a Jánkahegyen a Szent Antal napi 
búcsút.

Június 21-én, szombaton 10 órakor 
kezdődik a pap- és diakónusszente-
lés a szombathelyi Székesegyházban. 

Június 26-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.

Június 28-án, szombaton, a szom-
bathelyi székesegyházban 10 órakor 
kezdődik a jubiláns házaspárok ta-
lálkozója. 

Június 29-én, vasárnap tartjuk meg 
Zalabesenyőben az Öreghegyi bú-
csút. 

Június 29-én, vasárnap országos Pé-
ter-fi llér gyűjtést tartunk temploma-
inkban. 

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

Július 16-tól (szerda) július 20-ig 
(vasárnap) tart az idei egerszalóki  if-
júsági találkozó. 

Július 27-én, vasárnap tartjuk meg a 
Mária Magdolna napi búcsút a plé-
bániatemplomban és a Szent Anna 
napi búcsút Zalabesenyőben.

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

Örömmel értesültünk a hírről, és 
tudatjuk olvasóinkkal, hogy 
egyházközségünk tagjának,

Németh János
keramikus
művésznek

a Magyar Köz-
társaság Elnöke 
Kossuth díjat 

adományozott .

s

Plébániánk hitt anosai számára 
a nyári hitt antábort  július 14. 
(hétfő) és július 19. (szombat) kö-
zött  Bázakrett yén rendezik meg.

Egyházmegyei 
Kántorképző Tanfolyam

Szeretett el hívjuk és várjuk azokat a 
12 és 45 év között i muzikális, jó ze-
nei hallással és ritmusérzékkel, zon-
gora vagy orgona előképzett séggel 
rendelkező férfi akat és nőket, akik 
hivatást éreznek a szent zene szol-
gálatára.

Az elméleti előadásokat féléven-
te 7 alkalommal, szombatonként 
tartjuk. A gyakorlati orgonaórák a 
tanárral történő személyes megbe-
szélés alapján lesznek megtartva. A 
képzési idő 4 év.

Jelentkezési határidő: július 31.
Jelentkezni lehet az alábbi címen:
Dr. Pem László igazgató
9700 Szombathely, Szily János ut 3.
Tel/fax: (Hitt anárképző Főiskola) 
94/319-151 (08-14 óráig).
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