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Hivatásod küldetésHivatásod küldetés
Tanítvánnyá tenni mindenkit a világon mindenekelőtt  azzal kezdő-

dik, hogy tanítvánnyá legyünk mi magunk egészen. Az Örömhír hirde-
tése elsősorban a mi sugárzó örömünk. Hívatás és küldetés feszültségé-
ben élünk. A Szeretet, aki Isten maga a missziós lelkület kezdetének és 
beteljesülésének alfája és ómegája.

A meg-nem-értés kavalkádjában egyre elmosódott abb a missziós te-
rületek határa. Ugyan vannak még a világon olyan eldugott  vagy elfele-
dett  helyek, ahol klasszikus értelemben vett  misszióra van szükség, ahol 
még nem hirdett ék Krisztus evangéliumát, ahol az Egyház még nem vert 
gyökeret, nem erősödhetett  meg, ma egyre inkább azok a helyek isten-
telenedtek el, ott  sürgető az evangelizáció feladata, ahol több száz éves 
múltja volt a kereszténységnek. Az oly sok salakot felhalmozott  nyugati 
kultúra hivatott -e még hordozni a kereszténység zászlóját?

Nem csak hitüket vesztett ék az emberek. A régmúlt időkben egy 
nép megtérésekor óriási kulturális 
különbségekkel szembesült a misz-
szionárius. A kereszténység – ha 
volt is erre negatív példa – soha nem 
jelenthett e egy kultúra lerombolá-
sát, hanem inkább annak magasabb 
szintre emelését. Ma mintha nem is 
lenne már értékalapú, hitbe kapasz-
kodó kultúra. Hiába lett  kicsi a világ, 
a globalizáció, a pluralizmus, az in-
formatikai vívmányok valahogy még 
magányosabbá tett ék az emberiséget. 
Újra termékennyé kell tenni a földet, 
hogy a mag szárba szökkenjen!

A missziós küldetés lelki értelemben is helyváltoztatás, felfedezetlen 
vidék van belül is épp elég. A misszió kapcsolatfelvétel is a fogadott  fi ak 
közössége felé. Kilépni zárt körömből és kiszolgáltatott á válva lépéseket 
teszek a másik felé. Ezek a tétova lépések, és az ahhoz társuló tétova sza-
vak az egyetlen eszközei a lelkek megnyerésének. Lecsupaszított , őszinte, 
álarcok mögé nem bújó emberi gesztusok, „balgaságnak tűnő igehirde-
tés”, dadogás.

Úton vagyunk az Ígéret földje felé, és minden utunkba tévedőt arra 
biztatunk, hogy Utunk, Krisztus az egyetlen jó irány. Mindannyian, ke-
resztények nagyköveti tisztséget viselünk az Isten országának nagyköve-
teiként.

Kis Kornél ofm
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Az idei fesztiválra 2014. szeptem-
ber 20-án került sor. A helyszínt ismét 
az Ady Endre Általános Iskola és udva-
ra, valamint a Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem biztosított a a családok 
és a felüdülni vágyók számára. A Csa-
ládfesztivál minden évben más-más 
témával várja az odalátogatókat. Idén 
a – szervezők által – választott  téma 
a humor lett . A program fő gondo-
lata pedig: „Humor a nevelésben”. A 
témaválasztás nem véletlen, ugyanis 
a humor könnyítő pontként van je-
len az életünkben. Mindany-
nyian tapasztaltuk már, hogy 
a humor és a viccek segítsé-
gével minden vidámabbnak 
és könnyebbnek tűnik. Gary 
Chapman sejtelmes, de mégis 
sokatmondó szavai is ezt tá-
masztják alá:

„Naponta legalább egyszer 
nevessünk. Van a nevetésben 
valami, ami könnyebbé teszi az 
életet.”

Egy-egy családi konfl iktus 
is megoldható, hogyha nem a 
hibákat keressük, hanem a ne-
vetés erejével próbálkozunk.

A 2014-es CsaFesz nap sokrétű, iz-
galmas előadásokkal és rengeteg gyer-
mekprogrammal volt teletűzdelve. 
A felnőtt eknek és a fi ataloknak szóló 
programok során találkozhatt unk Kö-
vesdi Miklós Gábor – humoristával, 
Szemes Péter irodalmárral, Keresz-
tes Ilona szerkesztő-műsorvezető-
vel, Kürnyek Róbertt el a Kertvárosi 
Templom plébánosával és Regőczy 
Krisztina jégkorcsolyázónővel. A gye-
rekeknek is bőven akadt miből válo-
gatni: volt lehetőség sportolni, mo-
zogni, az ügyesebbek kipróbálhatt ák 
magukat focizás közben is. Emellett  
a kézművesházak is bemutatkoztak, 
ahol sikeres művészeink vezett ek be 
kicsiket és nagyokat a fafaragás, agya-
gozás, ollóvágta műfaj, bábkészítés és 
a termékképkészítés rejtelmeibe.

Ezen a szombati napon a Család-

fesztivál programsorozata 930-kor vett e 
kezdetét. A megnyitón Kováts Lívia 
– a szervező csapat tagja – köszöntöt-
te a vendégeket, valamint felkérte az 
egyházak képviseletében érkező Tö-
rök Zoltán református lelkészt, Szász 
Zsombor ferences szerzetest, Stróber 
László katolikus apátplébánost, hogy a 
Jó Isten áldásával indítsák útjára a fesz-
tivált. A megható pillanatok során vé-
gig érezhett ük, hogy nagyon jó helyen 
töltjük az időnket és itt  olyasvalaki is 
tiszteletét tett e, akit emberi szem nem, 

de a tiszta, szeretett el teli emberi szív 
biztosan észrevett .

A következő programnak még az 
Ady Iskola adott  helyet. A Család-
fesztiválon már hagyománnyá vált, 
hogy minden évben városunk egy-egy 
középiskolája, gimnáziuma mutat-
kozik be a nagyközönségnek. Most a 
Kölcsey Ferenc Gimnáziumon volt a 
sor. Először az iskola igazgatóhelyet-
tese – Schneider János – mutatatt a be 
nagyvonalakban a gimnázium oktatási 
elvét és a választható osztályokról is tá-
jékoztatást adott . Ezután következtek 
a diákok. A műsoruk repertoárjában 
szerepeltek versek, ugrókötél-bemu-
tatók, néptánc műsor és zenés összeál-
lítás is, ahol gitár és zongora egyaránt 
megszólalt. A programnak köszönhe-
tően érdekes ízelítőt kaptunk arról a 
sokféle tehetségről, amelyet a Kölcsey 

gimnázium tanári kara ápol minden 
hétköznap.

A fesztivál a Zsinagógában folyta-
tódott . Itt  került sor a kézművesházak 
munkái kiállításának megnyitójára. 
A kiállításon Prokné Pirner Gyöngyi 
köszöntött e a közönséget és a művé-
szeket. Mindenki munkásságába be-
tekintést nyerhett ünk a beszéd során, 
sőt egy-két hátt érinformációt is meg-
tudhatt unk az alkotásokról.

Ezután a Zsinagógában maradtak 
egy fantasztikus előadásnak lehett ek 

szem- és fültanúi. Kövesdi 
Miklós Gábor humorista tol-
mácsolásában új szintre emel-
hett ük a bibliai Noé történe-
tét. A stand up comedy címe: 
„Játszd újra, Noé!” volt.

A nevett ető óra után kö-
vetkezett : az ebéd. Kicsik és 
nagyok egyaránt jól laktak a 
gulyáslevessel és az óriási saj-
tos pogácsával. Az ínyencek 
pedig desszertként ellátogat-
hatt ak az egész nap üzemelő 
Sütisarokba, ahol szép, házi 
süteményekkel fogadtak min-
denkit.

Az ebédszünetet követően a fel-
nőtt eket ismét egy előadás várta, míg 
a gyerekek és a fi atalok kipróbálhatt ák 
a Decathlon Játszóudvart és még meg-
annyi játékos programot. Így minden 
résztvevő megtalálhatt a a kedvére való 
elfoglaltságot a Családfesztiválon.

Az előadássorozatban most a böl-
csészeté volt a főszerep. Szemes Péter 
– a Pannon Tükör folyóirat főszerkesz-
tő-helyett ese – tartott  irodalmi bete-
kintést Utassy József költészetében a 
család szerepéről.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
az idei Családfesztiválon előadóként 
megjelent Keresztes Ilona, a Kossuth 
Rádió Vendég a háznál című műso-
rának háziasszonya. A szerkesztő-
műsorvezetőnő „Humor a nevelésben” 
című előadásával érkezett  hozzánk. 

„Humor a nevelésben” – avagy a 21. Családfesztivál margójára

(folytatás a 3. oldalon )
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Telt ház várta az előadónőt. Ilona sza-
vai egyszerre tanított ak, bátorított ak 
és megnevetett ek. Mindenki vidáman 
lépett  ki az osztályajtón.

Az előadás után az uzsonna kö-
vetkezett . Finom péksüteményeket – 
édes és sós változatban – majszolhat-
tak az ebédlőbe betévedők.

Miután ennyi fi nomsággal megpa-
koltuk a bendőnket, indulhatott  to-
vább a játék a gyerekeknek és a fi atalok 
számára a Kiugró című program. Ez 
a szituációs játék – melynek már ha-
gyománya van a CsaFeszen – a Hevesi 
Sándor Színház színészeinek közre-
működésével zajlott . Óriási sikert ara-
tott  és hatalmas kacajok hallatszott ak a 
kistornaterem ajtaja felől.

Eközben a felső emeleten megkez-
dődött  Robi atya előadása, amely fel-
vetett e a kérdést, miszerint: „Szokott -e 
Isten nevetni?”. Öröm és humor a lelki 
életben címmel fantasztikus beszélge-
tésben volt részünk. A plébános úr be-
tekintést nyújtott  az egyház humoros 
oldalába. Vicces képekkel bizonyítot-
ta, hogy az apácák és a papok is vevők 
a humorra, sőt szívesen alkalmazzák 
akár a lelki gyógyítás egyik eszköze-
ként is.

Az előadássorozatot közönségta-
lálkozó zárta. A meglepetésvendég 

Regőczy Krisztina, műkorcsolyázó 
világbajnoknő volt. Krisztina az ele-
jén leszögezte, hogy nem akar formá-
lis „kérdezz-felelek” interjút. Ennek 
köszönhetően egy nagyszerű, érdekes 
és közvetlen hangulatú beszélgetés-
ben volt részünk. A közönség soraiból 
felmerülő kérdésekre Krisztina nagy 
szeretett el válaszolt és örült, hogy itt  
lehetett  velünk.

A Családfesztivál – hivatalosan – 
Gyutai Csaba polgármester szavaival 
zárult este fél hétkor, azonban még az 
utolsó dobás hátra volt.

Először a Városi Fúvószenekar tér-
zenéje örvendeztett e meg a Zsinagóga 
előtt  összegyűlt közönséget. Ezután a 
teremben adott  nagysikerű koncertet 

a Th e Apples nevű zenekar. Bella Le-
vente együtt ese igazi Beatles-hangula-
tot varázsolt a Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem falai közé.

A 21. Családfesztivál véget ért. 
Köszönet érte a szervezőknek és a tá-
mogatóknak, hogy ismét lehetőséget 
adtak a megvalósításra. Végül, de nem 
utolsósorban köszönet a családoknak, 
fi ataloknak és minden látogatónk-
nak, hogy megjelenésükkel emelték a 
fesztivál fényét. Egy csodás, felemelő, 
lelket erősítő napot tölthett ünk így 
együtt . Utószónak csak annyit fűzök 
hozzá:
Jövőre Veletek, ugyanitt !

Takács Aliz Ilona

Támogatási akció
2016-os esztendő egyházmegyénk számára kiemelkedő jelentőségű  év lesz Szent Márton születésének 1700. évfordu-
lója alkalmából. A Szombathelyi Székesegyház kapuja bronz borítást kap, mely Szent Márton életének egyes eseményeit 
ábrázolja. A költségekhez a hívek önkéntes adományaikkal járulhatnak hozzá. 
Az adományozóknak 1.000.-, 2.000.-, 5.000.- és 10.000.- Ft-nak megfelelő un. kapujegyet adunk majd emlékül. A fel-
ajánlásokat a plébániákon, illetve Szombathelyen a Sala terrena, a Püspöki Hivatal és Martinus Kiadónál lehet megtenni. 
A támogatási akció 2014. november 11-éig, Szent Márton ünnepéig  tart. 

Adventi ifj úsági lelkigyakorlat
Az idei egyházmegyei ifj úsági lel-

kigyakorlatra 2014. november 28-
30. között  kerül sor a Martineum 
Felnőtt képző Akadémián. A program 
pénteken 18 órakor kezdődik és va-
sárnap 13 óráig tart. A lelkigyakorla-
tot dr. Csépányi Gábor atya, a buda-

pesti Városmajori Plébánia káplánja 
vezeti. A lelkigyakorlaton való részvé-
telhez plébánosi vagy hitoktatói aján-
lás szükséges, amelyet a jelentkezéssel 
együtt  előzetesen kell eljutt atni az 
Egyházmegyei Ifj úsági Irodába (9700 
Szombathely, Karmelita u. 1.)

Részvételi díj: 4.000,- Ft/fő/hét-
vége (a helyszínen fi zetendő). Je-
lentkezési határidő: 2014. november 
15. Információ és jelentkezés Pados 
Katalinnál: pados@martineum.hu 
e-mail címen, vagy a 94/514-355-os 
telefonszámon.

( folytatás a 2. oldalról)
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Zarándoklat a fatimai Szűzanya, a portugál és spanyol szentek nyomdokában...

„Semmi se aggasszon, semmi meg ne félemlítsen. Elmúlik minden. 
Csak Isten marad ugyanaz. 
Mindent elér a türelmes, és 
akinek megvan az Istene, mindene megvan. 
Isten egyedül elég!"                                    (Avilai Szent Teréz)

Mindig elámulok azon a szép-
ségen, amivel Isten megajándékoz 
nagyvonalúan bennünket egy zarán-
dokúton. A dübörgő tenger morajlása, 
a friss levegőt hozó szél játszadozá-
sa…, menni és megérkezni végül. Va-
lahová odaérkezni lelki értelemben is 
„valahová” az Ég és Föld között , ami 
nem pusztán egy kegyhely a sok kö-
zül, inkább Isten áldott a hely, egyfajta 
„kikötő”, lelki oázis, ahol 
révbe érnek az emberek, s 
feltöltődve mennek vissza 
oda ahonnan eljött ek, de 
már egy másik emberként. 
Élve a zarándoklat kínálta 
lehetőséggel, lelkünket az 
egekig emelve, átélhetjük, 
a Magasságos jelenlétét, 
átérezhetjük életünk ér-
telmét, tudatosulhat ben-
nünk, hogy a földön töltött  
életünk nem több és nem 
kevesebb, mint előszoba, s 
hogy ez a röpke lét is a Teremtő véghe-
tetlen jósága, ingyen adománya. Min-
denki másképp járja végig ugyanazt 
az utat. Aki nem kel útra, az soha nem 
lel önmagára, és soha nem lesz azzá, 
aki lehetne. „Lelki utazásunk” során 
szívünk megtelik egyszerű, szép, él-
tető érzésekkel és megtapasztaljuk 
Isten közelségét. Minden kegyhely az 
imádság, az imádságra buzdítás erő-
forrása, a megtérés, életünk Istenhez 
térésének a helyszíne is, szakítás éle-
tünk addigi bűnös vágyaival és szán-
dék a jóra törekvésre. Megérezhetjük, 
hogy Isten kegyelme velünk van, nem 
veszi le vállunkról életünk keresztjét, 
de erőt ad azok hordozásához.

Ezekkel a gondolatokkal indul-
tunk útra augusztus 7-én Gombos T. 
Bálint atya vezetésével a zalaegersze-

gi Mária Magdolna és a gencsapáti 
plébánia lelkes zarándokai, hogy fel-
fedezzük Portugália, Európa egyik 
legrégibb nemzetállama és Spanyol-
ország, hivatalosan: Spanyol Király-
ság legszebb tájait, Fatimában pedig 
köszönthessük égi Édesanyánkat. 

Zarándokutunk első állomása 
Lisszabon volt, ahová a késő esti órák-
ban repülővel érkeztünk. Másnap már 

a város látnivalóinak felfedezésére in-
dultunk. Európa szárazföldi területé-
nek legnyugatibb fővárosa a Tejo töl-
csértorkolatában a folyó jobb partján 
található. Első utunk a Szent Antal 
katedrálishoz Lisszabon első temp-
lomához vezetett , ahol szentmisén 
vett ünk részt. Szentmise végén hó-
dolatunkat fejezhett ük ki Szent Antal 
ereklyéje előtt . A katedrális kincse az 
a keresztelő kút, amelyben a 16 éves, 
későbbi (Páduai) Szent Antalt keresz-
telték, aki egyben a város védőszent-
je is. Tovább ismerkedve a várossal, 
a felfedezők emlékművével szemben 
található Szent Jeromos-kolostort 
kerestük fel. Kihagyhatatlan látvá-
nyosság, a portugál késő gótikus 
építészet remeke. Az 1501-ben épült 
kolostor hihetetlenül fotogén: csillo-

gó, elefántcsont színű, éles tornyok-
kal és bonyolult tengeri szörnyekkel, 
korallokkal gazdag – motívumokkal. 
Templomában a Jeromosok rendje is 
azt tartott a feladatának, hogy a király 
és a tengerészek lelki békéjéért imád-
kozzon. A fenséges épület a mánuel 
stílus egyik legsikeresebb alkotása 
és egyben Lisszabon legjelentősebb 
műemléki épületegyütt ese a közeli 

Belém-toronnyal és a Felfe-
dezők emlékművével. 

Délután már Sintra ne-
vezetességeivel ismerked-
tünk. Sintrat a középkor-
ban mórok és zsidók lakták, 
a 19 században azonban 
a portugál királyok nyári 
székhelyévé nemesedett . A 
városközpontban találha-
tó királyi villa (Palácio de 
Vila) a fordított  tölcsérekre 
hasonlító kéményeiről hí-
res, a mór, mánuel, rokokó 

és keleti stílusjegyeket magán viselő 
Pena Palotában eredeti állapotában 
őrizték meg a berendezési tárgyakat 
és a szobákat, melyek híven tükrözik 
a királyi családok életét.

Sintrát elhagyva a 18. századi 
Mafra-palota, Európa egyik legna-
gyobb kiterjedésű bazilika-, kolostor-,  
királyi palota épületegyütt ese bűvölt 
el bennünket. Az alapvetően barokk 
stílusú építmény fő része a palota, a 
kolostor, a könyvtár és a székesegy-
ház. Építését 1730-ban fejezték be, és 
ez a palota lett  a portugál királyok va-
dászkastélya.

Este már Fatimában hajtott uk 
álomra fejünket.  Másnap délelőtt  a 
hajnali szentmise után ismét útra kel-
tünk és Portugália további nevezetes-

(folytatás az 5. oldalon )
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ségeivel ismerkedtünk. Bathalja-ban 
felkerestük a világörökség részét ké-
pező Győzelmes Szűz Mária kolos-
torát és templomot.  Az épületegyüt-
tes különleges értékét az adja, hogy ez 
a legnagyobb angol gótika hatása alatt  
épített  templom és kolostor portugál 
földön, a mánuel stílus egyik legjelen-
tősebb alkotása. I. János király halálát 
követően egy nyolcszögletű panteon 
építésébe kezdtek, amit azonban a 
mai napig sem fejeztek be. A kápolna 
a templom apszisának folytatásában 
található. I Mánuel uralkodása ide-
jében készült el végleges formájában 
a Királyi kerengő a mánueli stílus 
egyik gyöngyszeme, egy csodálatos 
harmóniával megépített  kerengő, fi -
noman kidolgozott , hálószerű kőcsip-
kékkel díszítve. Jellegzetes mintái a 
növényi motívumok, Mánuel király 
gyűrűs éggömbjével illetve a Krisz-
tus-rend kett ős keresztjével. A kápol-
na közepén áll az uralkodó párnak, I. 
Jánosnak és feleségének Philippának 
a síremléke. 

Tovább indulva Nazaré városát 
kerestük fel. A legenda szerint a város 
nevét egy kis fából készült Szűz Má-
ria szoborról, a „Fekete Madonnáról” 
kapta, amit egy szerzetes hozott  a 4. 
században a Szentföldről. Sajnos az 
óceán partján végighúzódó halász-
faluból kisvárossá fejlődött  telepü-
lés szépségeit a nagy köd miatt  nem 
láthatt uk, de hallhatt uk a természeti 
erők, a haragvó, zúgó, morajló óceán 
hangját. Nazaré városkáját elhagyva 
Coimbra nevezetességeivel ismer-
kedtünk. A város védőszentje, Por-
tugáliai Szent Erzsébet, II. András 
magyar király dédunokája. Férje, Dé-
nes király halála után Coimbrában 
alapított  kolostort. Ellátogatt unk a 
kármelita kolostor kápolnájába, ahol 
Lúcia nővér, a 2005-ben elhunyt lát-
nok mindennapi imáit végezte. 

Szombat este a fatimai nemzetközi 
rózsafüzér imádságon, majd a fáklyás 
körmeneten vallott uk meg hitünket, 
s köszöntött ük felemelt gyertyákkal 

Szűzanyánkat. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy a rózsafüzér néhány titkát 
lelki-atyánk és csoportunk nászutas 
párjának vezetésével magyarul hall-
hatt uk és imádkozhatt uk. Megható és 
felemelő volt a sok ezer ember között  
piciny kis csoportként képviselni ha-
zánkat, plébániáinkat. 

Vasárnap zarándokcsoportunk 
felkereste a Magyar Keresztutat, mely 
1956-ban külföldre szakadt honfi tár-
saink adományaiból épült fel a forra-
dalom áldozatainak emlékére. Cso-
dálatos érzés volt végigimádkozni 
ebben a gyönyörű olajfaligetben azt a 
keresztutat mely minden pillanatban 
magyarságunkra emlékeztetett . Jó 
volt ott  magyarnak lenni! Megérkez-
ve a Kálváriára a Szent István Ká-
polnához, szentmisén vett ünk részt, 
köszöntött ük a legnagyobb magyar 
szentet, a Szűzanyát, hiszen Szent Ist-
ván felajánlott a neki országunkat, így 
Ő lett  a magyarok védőszentje.

A szentmise után lehetőségünk 
nyílt a jelenések helyszínének, vala-
mint Ferenc, Jácinta, és Lúcia (a há-
rom kis pásztorgyermek) Aljustelben 
lévő szülőházának és Fatima plébá-
niatemplomának megtekintésére. 
Tiszteleghett ünk Kondor Lajos atya 
sírjánál, aki életében a kis pásztorgye-
rekek posztulátoraként nagyon sokat 
tett , hogy a fatimai események széles 
körben ismertt é váljanak. 

Fatima a jelenések idején 35-40 
tanyát egyesítõ kis portugál tanya-
központ, Leiria püspökségben, Lisz-
szabontól 130 kilométernyire. Ebben 
az eldugott , jámbor kis fészekben élt 
a fatimai csoda három egyszerű kis 
látnoka: Lucia, Jacinta és Francis-
co. Innen pár kilométerre található 
Cova da Iria (Szent Irén völgye) ahol 
a Mária-jelenések kezdődtek. Fatima 
az egyik legnagyobb katolikus kegy-
hely a világon 1917 óta, amikor is Szűz 
Mária május 13-án először jelent meg 
a három pásztorgyermek előtt . 1916 
május 13-tól 1917 október 13-ig há-
rom angyali és hat Mária-jelenés volt 
Fatimában. Szűzanya három titkot is 

közölt a látnokokkal, ami miatt  na-
gyon sokat szenvedtek! Az első titok: 
a pokol látomása és azoknak a bün-
tetésének a megjövendölése, melyek 
a világra várnak, ha nem hallgatnak 
Mária fi gyelmeztetéseire! A második 
titok: Mária Szeplőtelen Szíve tisz-
teletének a kinyilatkoztatása, amely 
reménycsillag a világbéke és a lelkek 
üdvössége számára. E két titok fő ré-
sze: „Engeszteljetek!!! Mentsétek meg a 
lelkeket!” 

A harmadik fatimai titkot Szent 
II. János Pál pápa 2000. május 
13-án, Jácinta és Ferenc boldoggá 
avatási ünnepsége után fedte fel. A 
harmadik fatimai titok elsősorban 
az ateista rendszernek az Egyház 
és a keresztények elleni harcát, és a 
második évezred utolsó századában 
tanúságot tevő híveknek a szenvedé-
sét, és a Szeplőtelen Szív győzelmét 
állítja elénk! A Szűzanya hatodik je-
lenését, a Napcsodát, 1917. október 
13-án legalább 30 ezer ember látt a. A 
Szűzanya kérésére a jelenések helyén 
kápolna majd hatalmas klasszicista 
bazilika épült. Szűz Mária az utolsó 
üzenetben ünnepélyesen kijelentett e: 
„Én vagyok a Rózsafüzér Királynője!” 
A város központja a „Nossa Senhora 
do Rosário” Bazilika, ill. az előtt e 
lévő tér. A templomot 1926-ban kezd-
ték építeni és 1952-ben fejezték be. 
Az előtt e lévő hatalmas térről látha-
tó, hogy kicsit a római Szt. Péter teret 
idézi, de jóval modernebb (neoklasz-
szikus) felfogásban. Az egész terület 
térkialakítása az itt  megjelenő több 
százezres, olykor milliós zarándok 
sereg mozgatásához tervezett , ami 
még „üresen” is lenyűgöző látvány. A 
nagyméretű térre egy kőfalba vágott  
ajtón keresztül léphetünk be, ahon-
nan egy márvánnyal kikövezett  út 
kilométernyi hosszan vezet a Jelenési 
kápolnáig és a templomig. A kápolna 
a hajdani tölgy helyén áll, ahol meg-
jelent a Szent Szűz. A templom előtt  a 
csodát először látó kisgyerekek szob-
rai a legmegkapóbbak, a templomban 

( folytatás a 4. oldalról)

( folytatás a 6. oldalon )
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pedig a sírjaik. (Francisco Marto 1919 
április 4-én, Jácinta Marto 1920 febru-
ár 20-án, Lucia Santos: 2005 február 
13-án, 97 éves korában költözött  az égi 
hazába.) 

Hogy Isten meghallgatott -e ben-
nünket? Hallott a-e csöndes sírá-
sunkat, testünk fájdalmát, lelkünk 
bánatát; nem tudom, de a Szűzanya 
lábainál hagytuk, s az Ő kérésére re-
ményeink szerint biztosan meghallga-
tást nyertünk. 

Ötödik nap reggelén búcsút intet-
tünk e szent helynek, folytatt uk utun-
kat Portó városa felé.

Ez a festői szépségű táj a portugál 
nemzet bölcsője. Portó az ország At-
lanti-óceáni partvidékén, a Douro fo-
lyó tölcsértorkolatának északi partján  
fekszik. Itt  egy rövid hajókirándulás-
sal fedezhett ük fel a város építészeti 
szépségeit, rövid betekintést láthat-
tunk a folyót átszelő hidak sokaságá-
ról, melyek közül a leghíresebb az Eif-
fel iskola mesterei által emelt D. Luis 
híd. 

Késő délután érkeztünk meg San-
tiago de Compostela városába, mely 
híres katolikus zarándokhelyként 
ismert, itt  ér véget a Szent Jakab-út. 
A Szent Jakab-katedrálist idősebb 
Szent Jakab apostol feltételezett  sírja 
fölé épített ék. A székesegyház Spa-
nyolország legnagyobb román kori 
temploma, méretében és díszítésében 
is a legjelentősebb zarándoktemplo-
mok közé tartozik. Az épület külseje 
a felújítások során teljesen átalakult. 
Ekkor épült a székesegyház ma is lát-
ható főhomlokzata, az Obradoiro-
homlokzat. A szentély középpont-
jában áll a főoltár, alatt a helyezkedik 
el a kripta, ahol az apostol ereklyéi ta-
lálhatók. A zarándokok patrónusának 
sírja fölött  épült katedrálisban imád-
kozhatt uk az e napi szentmisénket, 
melyben kértük a Szent pártfogását 
további zarándokutunkra, életünkre.

Zarándoklatunk hatodik napján 
Spanyolország ősi Mária-kegyhelyé-
re, Covadongá-ba utaztunk.  E szép 

ősi Mária-szentély Északnyugat-
Spanyolországban, a Picos de Eu-
rópa (Európa csúcsai) hegységben 
található. A kontinensre visszatérő 
tengerészek az itt eni hegyek ormait 
pillantott ák meg legelőször a távol-
ból, innen a név. Covadonga neve-
zetes hely a spanyol történelemben. 
722-ben Peyalo vizigót nemes itt  mért 
először vereséget a mór hadakra, majd 
megalapított a az Asztúriai Királysá-
got. A csata emlékére egy kolostor és 
templom épült itt , ahol szentmisénket 
imádkoztuk, majd irány Burgos, az 
El Camino egyik fő állomása, ahol az 
UNESCO világörökség részét képe-
ző hatalmas katedrális szépségében 
gyönyörködtünk. A gótikus építészet 
egyik legszebb spanyolországi példá-
jaként emlegetik. Híres hatalmas mé-
retéről, és egyedi vonalvezetéséről. 
Különös benyomást kelt eleganciájá-
val, vonalainak harmóniájával. A fő-
portál a Puerta de Santa María, mely 
fölött  csillag formájú rozett a ablak 
látható. A homlokzat díszítőelemei-
ként Kasztília nyolc királyának szob-
ra sorakozik. A hármas kapuzat felett  
emelkedik a két egyforma, egyenként 
84 méter magas ikertorony. Oldal-
hajóiban 19 szebbnél-szebb kápolna 
nyílik. 

Hetedik nap kora reggel már Nagy 
Szent Teréz városába, Ávilába igye-
keztünk. A város Spanyolország kö-
zépső-nyugati részén, nem messze 
Madridtól található. Az 1130 m-es 
magasságban fekvő tartományi köz-
pontot három oldalról hegyek hatá-
rolják. A XII. században emelték 88 
gránitbástyával megerősített  9 kaput 
magába foglaló monumentális város-
falat. A város szentje: Avilai (Nagy) 
Szent Teréz szűz és egyháztanító. 
Gyermeki lelkesedéssel előbb vérta-
nú, majd remete szeretett  volna lenni. 
1533. november 2-án karmelita apáca 
lett . Rendi neve: a Jézusról nevezett  
Teréz. Belső élete misztikus magas-
ságokba emelkedett . Gyóntatója pa-
rancsára kezdte leírni lelki élményeit. 
12 társával megalapított ák a Szent Jó-

zsef-kolostort. Itt  az eredeti karmelita 
szabály szerint éltek, „sarutlanok” let-
tek. Keresztes Szent Jánossal sikere-
sen reformálta meg rendjüket, az ere-
deti szigorú szabályok szellemében. 
Sok rendházat alapított , kiterjedt le-
velezést folytatott . Azt kívánta, hogy 
mindig a vidám derű uralkodjék az 
összes kolostorban. Teréz belső har-
móniájának titka azokban a szavak-
ban rejlik, melyekkel magát szokta bá-
torítani: „Semmitől ne félj, semmi meg 
ne rett entsen. Minden elmúlik. Egyedül 
Isten marad ugyanaz. A türelem min-
dent elér. Ha Isten a tiéd, semmid nem 
hiányzik: Isten egyedül elég!” 1582. ok-
tóber 4-én halt meg, épségben maradt 
holtt estét Alba városában őrzik. 1614-
ben avatt ák boldoggá, 1622-ben XV. 
Gergely pápa szentt é avatt a. VI. Pál 
pápa 1970-ben egyháztanítói címet 
adott  neki. Spanyolország második 
védőszentje. A San Salvador (Krisztus 
a Megváltó) katedrálisban szentmisén 
vett ünk részt, majd továbbindultunk 
a spanyol fővárosba, Madridba, mely 
1561-ben lett  Toledó  helyett  Spanyol-
ország fővárosa.

A fővárosban felkerestük a Királyi 
palotát, Spanyolország legnagyobb 
barokk palotáját, Madrid fő turista-
látványosságát, mely a király hivata-
los rezidenciája. Jelenleg ünnepsé-
geknek, diplomáciai, és protokolláris 
eseményeknek ad ott hont. A tér má-
sik oldalán látható az Almudena ka-
tedrális. Madrid katedrálisának épí-
tése csak 1879-ben kezdődött  meg. 
Az építkezés lassan haladt, az 1930-as 
években, a polgárháború következté-
ben teljesen le is állt. A neogótikus ka-
tedrálist végül 1993-ban II. János Pál 
pápa szentelte fel, de 1999-ig folytak 
még építési munkálatok. 

Másnap reggel tovább indultunk 
Barcelonába. Út közben Zarago-
zában, a híres Oszlopos Madonna 
kegyhelyénél, köszöntött ük égi Édes-
anyánkat szentmisénkben és kértük 
pártfogását. A hagyomány szerint 
Szent Jakab apostolnak itt  jelent meg 

(folytatás a 7. oldalon )

( folytatás az 5. oldalról)
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egy alabástrom oszlopon Szűz Mária, 
s elrendelte, hogy tiszteletére templo-
mot emeljenek, cserébe ő pedig véde-
ni fogja egész Hispániát és Zaragozát. 
A jelenés helyén és annak tiszteletére 
épült az Oszlopos Miasszonyunk 
katedrális.  Délután már az észak-
nyugatra található 1236 méter magas 
Montserrat hegyen, a Montserrati 
bencés kolostorban a Fekete Madon-
na kegyhelyén gyönyörködtünk a táj, 
a sziklába épített  kolostor és bazilika 
szépségében. A „Montserrati Szűz” 
szentélye az Ibériai-félsziget máso-
dik legfontosabb zarándok-helye. Egy 
olyan hely, ahol az isteni lehelet és a 
természet diadala találkozik. Amint 
a félelmetes szerpentinről kitárulko-
zik a táj, szinte megdöbbentő a lát-
vány. Ez a különös légkör rátelepszik 
a lelkekre. Egy pillanatra az az érzés 
támad bennünk: most csendben kell 
lenni, idefent közelebb van az Isten. 
A lenyűgöző harmónia földjén jár-
tunk. A kolostor mellett i bazilikát 
1559-1592 között  épített ék, itt  énekel 
a világ egyik legrégebbi fi úkórusa, az 
Escolania. A templom falai között  ta-
lálható a Montserrati Szűz szentélye, 
a Fekete-Szűz gyermekével, akit csak 
„La Moreneta”-ként (A kis fekete) em-
legetnek. A Szűz Máriát és a fején ko-
ronát viselő gyermek Jézust ábrázoló 
kegyszobrocskát a legenda szerint 
Lukács apostol faragta, és maga Szent 
Péter hozta a sziklák közé Krisztus 
születése után 50 évvel. Este már Bar-
celonában tértünk nyugovóra, majd 
másnap már Barcelona nevezetessé-
geivel ismerkedtünk.

Barcelona Katalónia fővárosa 
Észak-Spanyolországban, a Földkö-
zi-tenger partján található, mintegy 
120 km-re délre a Pireneusoktól és 
a francia határtól. Érseki központ és 
egyetemi város. A Földközi-tenger 
harmadik legnagyobb kikötővárosa. 
Délelőtt  buszos városnézés keretében 
látt uk a város főbb nevezetességeit, 
majd Gaudi fő művével a Sagrada 
Familia-val ismerkedtünk.

Sagrada Família 1882–2026 (?), 
a Szent Család temploma (A Szent 
Család Engesztelő Temploma és Bazi-
likája), kriptája és a Születés kapuja 
az UNESCO kulturális Világörökség 
része. 2010. november 6-án XVI. Be-
nedek pápa bazilika rangjára emelte 
és megszentelte. Jelenleg is munká-
latok folynak rajta, elkészülte után a 
világ legnagyobb bazilikája lesz. Az 
épület az organikus építészet min-
tapéldánya, de sorolják a szecesszió-
hoz is. Gaudi a Sagrada Familiát 18 
toronnyal tervezte, amelyek közül 
12 az apostolok, 4 az evangélisták 
tiszteletére van szentelve; a fennma-

radó két torony Jézus és Szűz Mária 
tiszteletét jeleníti meg. A bazilika fő 
tornya a Jézus torony, amely a tervek 
szerint az összes többi fölé emelkedik 
majd, de nem lesz magasabb a környe-
ző hegyeknél, hogy az ember műve ne 
magasodjon Isten műve fölé. A belső 
magasság nagyon nagy. A boltozatot 
kőoszlopok tartják, amelyek fákat 
ábrázolnak, ezért a tetejükön szét-
ágaznak, és beolvadnak a mennye-
zetbe. A kripta az apszis alatt  fekszik, 
neogót stílusú. A középső kápolnában 
imádkoztuk az e napi szentmisén-
ket, a Szent Család oltalmába ajánlva 
családjainkat, szerett einket. Jobbra a 
Montserrati Szűz kápolnája látható, 

aki Katalónia védőszentje, és a Jézus-
kápolna. A másik oldalon a szentségek 
kápolnája, és a kármeli Szent Szűz ká-
polnája, ahol Antoni Gaudí nyugszik. 
A bazilikában tett  látogatás után a 
tengerpart szépségeiben gyönyörköd-
tünk, a bátrabbak a hűvös idő ellenére 
meg is mártóztak a hullámokban. 

Elérkeztünk zarándokutunk spa-
nyolföldön töltött  utolsó éjszakájá-
hoz. Reggel búcsút intett ünk e táj-
nak és hazafelé indultunk. Útközben 
gyönyörködtünk a Costa-Brava-i 
tengerpart hívogató kis öbleiben, 
majd a francia riviéra szépségeiben. 
Utunk Marseille városa mellett  ve-
zetett , ahol rövid városnézés kereté-
ben megtekintett ük a város minden 
pontjáról látható Notre Dame de la 
Garde  neobizánci stílusú bazilikát, 
amely egy domb tetején álló székes-
egyház. A templom előtt  szétt ekintve 
a mesébe illő a part menti táj. a város, 
a tenger, igazán lenyűgöző panorá-
maként tárult elénk. Szentmisénket 
a város Szent György templomában 
imádkoztuk. Késő éjjel már Olaszor-
szágban hajtott uk álomra fejünket, 
és készültünk zarándoklatunk utolsó 
hazafelé tartó napjára. 

Zarándokutunk végső napján 
egész napos utazás várt reánk. A hosz-
szú utazás során többször elővett ük 
a rózsafűzért, elmélkedtünk titkain. 
Ebben a rövidített  evangéliumban 
naponta rátalálhatt unk arra az útra, 
mely az Isten Anyjához és Szent Fiá-
hoz vezet. Naponta csendültek fel aj-
kunkról a szép Mária énekek. Ezúton 
is köszönjük Bálint atyának mind 
a szervezésben nyújtott  segítségét, 
mind pedig a zarándokút lelki veze-
tését, különösen is azt, hogy naponta 
volt lehetőségünk részt venni szent-
misén. A világi és zarándokprogra-
mokban egyaránt bővelkedő út során 
sok szép lelki élménnyel, látvánnyal 
és ismerett el gazdagodva, és kegyelmi 
ajándékokkal bővelkedve térhett ünk 
haza ott honainkba.

Salamon Károlyné

( folytatás a 6. oldalról)
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Náhum próféta könyve a választott  
nép, Izrael ellenségének, elnyomójá-
nak, kifosztójának, az asszír birodalom 
központjának, Ninivének a bukásáról, 
pusztulásáról szól. Írása idején (Kr. e. 
VII. szd. második fele) az Asszír biro-
dalom fénykorát éli. Uralja Mezopotá-
mia északi és középső részét, elfoglalta 
a Nílus deltavidékét, Izrael északi ré-
szét és Júda is fennhatósága alatt  áll. 
Hadseregüknek senki nem tudott  el-
lenállni, kegyetlenkedései miatt  vált 
híressé. „Lopás, rablás, fosztogatás! Ki-
hagy a szív, a térdek remegnek, rémület 
vesz erőt a veséken, színét veszti minden 
arc.” (Nám 2,11)

Szinte lehetetlen, hogy ennek a 
nagy és erős birodalomnak a megszé-
gyenítését, összeomlását jövendöli 
meg Náhum próféta: „Jaj a vérengző 
városnak, amely tele van hazugsággal és 
rablással, és folyvást fosztogat!” (Náh 
3,1) „Lám, ez a bére a paráznaságra 
vetemedett , céda nőnek, a bájos szépség-
nek, az ügyes kerítőnek! Bája a népeket 
rabul ejtett e, elcsábított a a nemzeteket. 
Nézd, én szembeszállok veled – mondja 
a Seregek Ura –, szoknyád szegélyét ar-
codig emelem, feltárom meztelenséged a 
népek előtt , szégyenedet a nemzetek előtt . 

Gyalázatot szórok rád, pellengérre állí-
talak és megszégyenítlek.” (Nám 3,4-6)

Mindezt persze az Isten teszi, mert 
Ő a történelem ura: „Türelmes az Úr, de 
hatalma félelmetes, nem hagyja büntetle-
nül a bűnöst. Viharban és forgószélben 
jár, a felhő por a lába nyomában.” (Nám 
1,3) „Hegyek rendülnek meg előtt e, ha-
lom halomra dől. Összeomlik színe előtt  
a föld, a földkerekség és minden lakója.” 
(Náh 1,5)

Ezeket a gondolatokat Isten üzeni, 
tehát nemcsak az asszírokról, főváros-
áról, Ninévéről szól, hanem általános 
igazságokat tartalmaz: A világban nagy 
hatalomra lehet szert tenni hazugság-
gal, rablással, fosztogatással, ügyes, 
megnyerő megtévesztéssel – a XXI. 
században is! Mégha megrendíthetet-
lennek is látszanak a pénzvilág, a mé-
diabirodalom hatalmasai, nem fog ez 
mindig így maradni. A történelem Ura 
ezt nem engedi. „Gyalázatot szórok 
rád, pellengérre állítalak és megszégye-
nítlek. Aki csak lát majd, az mind elfor-
dul tőled.” (Náh 3,6-7a)

Nem szabad elkeserednünk a ha-
zugsággal, ügyeskedéssel vagy erőfö-
lénnyel, rablással megszerzett  hatalom 
látt án! Isten igazságos és hatalmával 

érvényt szerez az igazságnak. 
Látjuk, hogy Náhum nemcsak Is-

ten igazságosságáról, hatalmáról be-
szél, hanem türelméről is, amivel a ha-
talmasoknak, de nekünk sem szabad 
visszaélnünk. Akik Isten ellen, az Ő 
akarata, parancsa, az embert üdvözí-
teni akaró szándéka ellen támadnak, 
azokat előbb-utóbb lesöpri a történe-
lem színpadáról. Ugyanakkor „jó az 
Úr, menedék a szorongatás napján. Jól 
ismeri azokat, akik benne bíznak” (Náh 
1,7). Istennek ez a „kett ős” természe-
te a mi reményünk: Az üdvtörtének 
ellenségeit előbb-utóbb eltávolítja, 
akadályait lebontja egyútt al menedék 
mindazok számára, akik Benne bíz-
nak. Ugyanerről a kett ősségről szól 
Habakuk próféta is.

Titi

Részletek a Szentírás ritkábban forgatott  könyveiből

Náhum próféta könyve
„Türelmes az Úr, de hatalma félelmetes” (Náh 1,3)

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)
Mikeás próféta könyve: „váltsd tett ekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel.” (Mik 6,8b)
Náhum próféta könyve: „Türelmes az Úr, de hatalma félelmetes” (Náh 1,3)

Nagybetűs Biblia kiadása
A Szent Jeromos Katolikus Biliatársulat az elmúlt évben megjelentett e – a könnyebb olvas-
hatóság érdekében – nagyobb betűs Újszovetséget sokak örömére. Örömmel tájékoztatjuk 
a Kedves Olvasókat, hogy a közelmúltban megjelent a Káldi-Neovulgáta Biblia  nagy mé-
retű kiadása, mely megvásárolható a Bibliaközpontban. (1066 Budapest, Teréz körút 28.) 
A Társaság azzal a kéréssel fordul a kedves hívekhez, hogy adják közre ezt az új lehetőséget 
és lehetőleg anyagilag is támogassák  céljukat, mert a Bibliatársulat kizárólag a tagdíjakból és 
az adományokból tudja elvégezni feladatait.
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A Mária Magdolna Plébániatemplom Zalaegerszeg szentélyének átrendezései terve

A szentély jelenlegi állapota 1968 óta, a szem-
bemiséző oltár elhelyezése óta változatlan 
formában áll. A szentély két részből, egy külső 
és egy belső részből áll. A két részt az áldozta-
tó rács választja el, mely valószínűleg eredeti-
leg a szentély első vonalában lehetet. Erre utal 
a kikoptatott  kő lépcső.
A belső szentélyben az ideiglenes szembe-
miséző oltár és az ambó faszerkezetű dobo-
gón áll. A külső szentélyben a sekrestye ajtó 

mellett  csavart faoszlopos faragott  stallum 
található. A hátsó falán lévő szoborfülkében a 
feltámadt Üdvözítő szobra áll.
A tervezett  átalakítás következtében az ál-
doztató rács visszakerül eredeti helyére, 
ezzel megnő a liturgikus cselekmények ren-
delkezésére álló tér. A két oldalsó áldoztató 
rács között i távolság egyútt al megnöveke-
dik. A szembemiséző oltár és az ambó is 
közelebb kerül a hívekhez. A papi szék és a 

minisztránsok elhelyezkedése nem változik.
A templom eredeti berendezési tárgyai XVIII. 
századi barokk eredetűek. Az új, elkészítendő 
liturgikus bútorok, mint a szembemiséző ol-
tár, az ambó, a papi szék stb. az erre a korra 
jellemző arányokban és stílusban készülnek 
tömbösített  tömör tölgyfából, natúr színben. 

A LINEA ART Építészet és Belsőépítészet 
Kft . (Keszthely) terve alapján.
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„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik 
fáradtak vagytok és terhetek alatt  gör-
nyedtek: én felüdítelek titeket”, hív ma-
gához Jézus szelíden. (vö. Mt 11,28)

A nyár eltelte után elmondhatjuk, 
hogy sokan kerestek lehetőséget az 
üdülésre, kikapcsolódásra, utazásra és 
pihenésre.

Jézus is pihenésre hív az evangéli-
um szavaival. Mindazokat invitálja, 
akik különböző terhek alatt  görnyed-
nek. Ezek a terhek lehetnek testiek, lel-
kiek. Fizikai fáradságban sokan verej-
tékezünk. Egy-egy férfi  folyamatosan 
végzi a kétkezi munkáját, abban elfá-
rad. Egy-egy háziasszony megszakítás 
nélkül kiszolgálja családját, igen-igen el 
tud fáradni ebben. Jézus hívja az övéit, 
hogy vigyük hozzá a fi zikai terheinket. 
Jézusnak van ereje ahhoz, hogy felfris-
sítsen. Nézzünk meg egy betegápolót. 
Éveken keresztül éjjel-nappal betege 
mellett  őrködik, kiszolgálja, ápolja és 
gondozza. Micsoda erőfeszítés. Jézus 
erőt ad a nehéz fel-adatokhoz.

Ott  vannak a lelki terheink, ame-
lyek súlyosabbak, mint a testiek és 
ezek különfélék. Állítsunk szemeink 
elé belőlük néhányat. A csalódás ke-
serűsége. Csalódik valaki a barátjában, 
a jegyesében, a hitvesében, az üzlett ár-
sában, a munkatársában, szerződéssel 
megkötött  megállapodásban. Mekko-

ra csalódás például az eltartási szer-
ződésben, ha nem tartják be a vállalt 
kötelezett ségeket. Csalódik az ember 
a másikban, amikor az igazat színleli, a 
valóságban pedig félrevezeti és becsap-
ja. Csalódik benne, mert a másik ígér 
minden jót és szépet, ami-kor pedig a 
megvalósításra kerülne sor, félre áll és 
nem teljesíti az ígére-tét. 

Lelkileg megterhelt az ember, 
mert sebeket ejtenek a szívén. Rágal-
mazzák, valótlant állítanak róla, be-
csületében gázolnak. Tolvajnak, kor-
ruptnak, hűtlennek, erkölcstelennek 
bélyegzik. Ártatlanul szenved. Amikor 
zsarolják pénzben, erkölcseiben. Ami-
kor állandóan kritizálják, kötekednek 
vele. Soha nem kap elismerést, csak 
szemrehányást. Amikor a trehányat 
előléptetik és őt jutalom nélkül hagy-
ják.

Lelki teher a gyász. Különösen a vá-
ratlan gyász, a hirtelen halál, a baleset 
következtében elhunyt hozzátartozó 
távozása miatt i gyász. Embereknél 
nem találunk vigaszt, de Jézusnál igen.

Ott  találjuk a különböző életkorok 
terheit. A fi atalok szakmai, illetve dip-
lomás felkészülését; a párválasztás út-
keresését; a felnőtt  ember családfenn-
tartói felelősségét; a magányos ember 
keserűségét; a beteg gyötrelmeit; az 
öregkor tehetetlenségeit; a haldoklók 

remegéseit. Jézushoz minden terhet 
elvihetünk. Ő megkönnyít, és megol-
dáshoz vezet.

Viszont ott  van az embernek a leg-
súlyosabb terhe, a bűne. Hányszor kí-
nozza a vétke, és senki nem tudja őt et-
től a súlyos tehertől megszabadíta-ni. 
Hiába megy pszichiáterhez, bármeny-
nyire igyekszik elnyomni a lelkiisme-
ret kínzó szavát, a bűne terhe továbbra 
is súlyosan nehezedik a lelkére. Egye-
dül Jézus képes elvenni a bűnének 
terhét. Ő nemcsak megszabadítja ter-
hétől, hanem a megigazulás állapotába 
helyezi vissza.

Előfordul, hogy az ember nem mer 
a saját szemébe nézni, mert annyira 
„ronda és rút” lett  a lelke, a szennyes 
élete miatt . Jézus akkor sem fordul el 
tőle, hanem várja, mikor adjuk oda 
neki lelkünk szennyesét, hogy meg-
tisztítsa. Ne féljünk att ól, hogy Jézus 
visszariad a bűneinktől. Ő a bűnösök-
höz jött  és nem csak az igazakhoz. 
Jézus teherbírása nem korlátozott , 
hanem végtelen. Amellett  készséges. 
Szívesen magára veszi terheinket, de 
csak akkor, ha odaadjuk neki azokat. 
Az eredményt az Ő szavai biztosítják 
számunkra: „Nálam nyugalmat talál 
lelketek.” (vö. Mt. 11,29) 

Tóth János káplán

A megfáradtak felüdülése

Szent Márton ünnepség Szombathelyen
 Az idei évben november 7-én, pén-

teken 17 órakor kezdődik a Székes-
egyházban a Szent Márton vesperás. 
Ennek befejeztével a fi atalok és iskolá-
sok lampionos felvonulása következik 
a Szent Márton Emlékparkhoz, ahol 
koszorúzás és rövid ünnepi megemlé-
kezés lesz. 

Másnap, november 8-án, szom-
baton a 10 órakor kezdődő székes-
egyházi ünnepi mise főcelebránsa és 
szónoka Dr. Udvardy György pécsi 
megyéspüspök lesz. 

Az ünnepi eseményre szeretett el 
várjuk egyházmegyénk papjait és híve-
it, külön is számítva a püspöki székvá-

rosnak, Szent Márton szülővárosának 
lakóira, és annak a 12 egyházközség-
nek a híveire, amelyeknek Szent Már-
ton a védőszentje.

Kérem, hogy a távolabbi plébá-
niákról buszon vagy vonaton érkező 
zarándokok számáról november 5-ig 
telefonon értesítsék a Püspöki Hiva-
talt. A bejelentett  zarándokok számára 
ugyanis – létszámuknak megfelelően – 
ülőhelyet igyekszünk biztosítani.

Kérem, hogy a Szent Márton-napi 
ünnepi szentmisére szóló meghíváso-
mat továbbítsák a híveknek.

dr. Veres András püspök
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 Szent Márton Év tervezett  programjai

A Szent Márton Jubileumi Évre, valamint az arra vonatkozó felkészülésre összeállt egyházmegyei bizott ság az alábbi 
programtervet dolgozta ki: 

A szombathelyi Szent Márton Plébánián állandó kiállítás, és a városban több helyen időszakos kiállítások várják a 
zarándokokat.

ZARÁNDOKLATOK

2014. év : 2014 novemberében elindul a Szent Márton ereklyének a zarándoklata az Egyházmegye templomaiba. A plé-
bániák a szombathelyi Szent Márton Plébánia vezetőjével, Schauermann János atyával egyeztethetnek, mely 
időpontban fogadnák a relikviát.

2015. év: Tours-ba és Padua-ba indul Egyházmegyei Zarándoklat 2015. október közepén 2 autóbusszal, illetve 2015. 
május 25-én, Pünkösd másnapján három nemzet fi ataljai számára Rönökre ifj úsági zarándoklatot szervünk.

2016. év: A jubileumi évben reményeink szerint Szombathelyen fogadhatjuk a Szentatyát. Ehhez kötődően ifj úsági ta-
lálkozót szervezünk. Ebben az évben alapvetően a hozzánk érkező zarándokok fogadására készülünk. 

Új honlap és a programokról folyamatosan tudósító facebook oldal áll hamarosan rendelkezésünkre.

A jubileumi évre készülve folyamatosan jelennek meg Szent Mártonnal kapcsolatos könyvek, szentképek, 
imádságok, valamint Szent Márton imákat, énekeket, lelkiségi írásokat tartalmazó könyv is készül. Szent 
Márton életét bemutató könyvek kerülnek kiadásra. Ezenkívül egy ifjúsági regény is megjelenik majd, 
hogy ennek a korosztálynak is megismerhető legyen Szent Márton élete. 

Az ereklyekörmenet alkalmával használható liturgikus segédanyag is beszerezhető lesz.

Evangelizációs céllal, ingyenes kiadványként kerül megjelenésre a Lukács evangéliuma és az Apostolok Csele-
kedeteit tartalmazó „Zseb-Biblia”.

Ifj úsági Világtalálkozó keresztje Szombathelyen 
Szombathelyre érkezik 2014. november 2. és 15. között  az ifj úsági világtalálkozók keresztje. Az európai körútra indu-
ló, novemberben Magyarországra érkező kereszt november 7-én, péntek délután érkezik Szombathelyre, ahol velünk 
lesz a 17 órakor kezdődő Szent Márton vesperáson a Székesegyházban, majd fi atalok viszik a Szent Márton szoborhoz 
a lampionos felvonulás során. Este 20 és 22 óra között  ifj úsági kereszthódolatra kerül sor a Martineum Felnőtt képző 
Akadémia nagytermében, amelyre szeretett el hívjuk és várjuk a szombathelyi és Szombathely környéki plébániák 
fi ataljait, ifj úsági közösségeit. A keresztet november 8-án Győrbe viszik tovább fi atalok. 

Ima a béke ajándékáért

 Ferenc pápa nagy aggodalommal 
követi a drámai híreket, amelyek Irak 
északi részéről érkeznek, és amelyek a 
védtelen lakosságot érintik. Különö-
sen is a keresztény közösségeket sújtja 
a helyzet: menekülni kényszerülnek 
saját falvaikból az erőszak miatt . Szent-
atyánk kérése, hogy a béke ajándéká-
ért állandó közös imádság szálljon fel 
az egész Egyház részéről a Szentlélek-
hez. 

 Arra kérem tehát a plébániai kö-
zösségeket, hogy imaalkalmaikkor a 

Szentatya külön szándékára fohász-
kodjanak a béke ajándékáért. Ennek 
egyik módja lehet Assisi Szent Ferenc 
idevonatkozó imája:

Uram, Tégy engem a Te békéd eszközévé,
Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet 

vigyek,
Ahol sérelem, oda megbocsájtást,
Ahol széthúzás, oda egyetértést,

Ahol tévedés, oda igazságot,
Ahol kétség , oda hitet, 

Ahol kétségbeesés, oda reményt,
Ahol sötétség , oda világosságot,

Ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek,

Hanem vigasztaljak,
Hogy ne megértést keressek,
Hanem másokat értsek meg,
Hogy ne engem szeressenek,
Hanem szeretetet nyújtsak.

Mert aki így ad, az kapni fog ,
Aki elveszíti magát, az talál, 

Aki megbocsát, annak megbocsátanak, 
Aki meghal, az fölébred az örök életre. 

Ámen.

dr. Veres András püspök
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Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek
Doszpoth Dóra, Nguyen Joakim Ákos Da Lam, Dávid 
Vanessza Virág, Huszár Belián Gergely, Fenyvesi Lorena 
Tifani, Vukán Kristóf, Hodosi Júlia Rebeka, Anda Aliz, 
Rózsai Barbara, Szabó Áron, Mester Aliz Júlia, Könczöl 
Zsombor, Kolompár Leonidász Attila, Bakos Benett Péter, 
Tamás Ákos István, Orbán Márk, Domján Kristóf, For-
gács Rikárdó, Borda Bíborka, Horváth Fanni

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

HalálozásHalálozás
Vlasics Péter József – Király Virgínia, Erdélyi András – 
Mayer Éva, Szabó Norbert – Séfer Krisztina, Ferkócza Ba-
lázs – Molnár Judit, Wachter Károly – Liga Tünde, Szeke-
res Tamás – Simon Alida, Sebestyén Zoltán – Szilasi Éva 
Klaudia, Konrád Csaba Gábor – Füzi Beáta, Miszori Péter 
– Horváth Andrea, Török Péter – Somodi Izabella, Zuggó 
Norbert – Nagy Zsófia, Lengyel Péter – Pető Ágnes, Lakat 
Csaba – Köcse Mónika, Végh Attila – Somogyi Zsófia

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

HalálozásHalálozás
Markolt János (1947), Halász Vince András (1946), Bo-
gár Ernő (1937), Kiss Pálné sz. Szabó Anna (1916), Miru 
György (1930), Berta Jánosné sz. Doszpoth Eszter (1933), 
özv. Szaksz Kálmánné sz. Kozma Irén (1925), Vendég Éva 
Mária (1952), Bedi Sándor József (1949), Hájas László-
né sz. Németh Margit (1926), Pál Ferenc (1940), Hajdu 
Jenő (1940), Kustán Árpádné sz. Koslovits Mária (1936), 
Kövécs Mária Katalin (1946), özv. Farkas Józsefné sz. Leki 
Mária (1923), özv. Gerencsér Ferencné sz. Czipó Julianna 
(1931), özv. Nadrai Lászlóné sz. Vida Irén (1931), Horváth 
Ferencné sz. Tóth Mária (1952), Szabó Zsigmond (1923), 
özv. Lukács Péterné sz. Tóth Rozália (1922), özv. Farkas 
Ferencné sz. Pesti Gizella (1931), Takács József István 
(1947), Borosné Tóth Gyöngyi Veronika (1960), özv. Dö-
mötör Ferencné sz. Szabó Róza (1925), Tófeji Ferenc Jó-
zsef (1954), Reizer László (1930), özv. Szilvási Sándorné 
sz. Komáromy Irma (1933), özv. Sipos Gyuláné sz. Tóth 
Ilona (1932), Fenyvesi Sándorné sz. Kolompár Veronika 
(1933)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

A hónap szentje:

 Szent X. Piusz pápa (1835-1914)

„A szentek sorstársaink, emberek ők is, csak éppen Krisztus-
nak tökéletesebb képmásai, ezért Isten az ő életükben feltűnő-
en nyilvánítja ki jelenlétét és arcát az embereknek” 

Giuseppe Sarto a 19. század közepén született  az olasz-
országi Treviso közelében, egy kis falucskában. Szegény 
földműves család gyermeke, de hűséges szolgája már kis-
gyermek korától Jézusnak. A kis ministránst padovai sze-
mináriumi tanulmányai után pappá szentelték húsz éves 
korában. Káplán és plébános, Trevisio kanonoka, szeminá-
riumi tanár, majd a püspök általános helynöke lett , ötven 
évesen már Mantua püspöke és tíz évvel később Velence 
pátriárkája és bíborosa.

68 éves volt, amikor XIII. Leó pápa halála után Rómá-
ba indult, hogy részt vegyen a pápaválasztáson. A mindig 
szerény és alázatos életű pap nem gondolt arra, hogy vég-
leg Rómában kell maradnia. Pápává választása után a Piusz 
nevet vett e fel. Pápasága idején arra törekedett , hogy meg-
valósítsa az Egyház belső megújulását és ennek érdekében 
mindent meg is tett . „Egész pápaságunk célkitűzése, hogy 

mindent megújítsunk Krisztusban azért, hogy Krisztus legyen 
mindenben!” Szívügye volt a papok megszentelődése: „a 
papnak először saját magában kell megformálnia Krisztust, 
ha ugyanezt másokban végre akarja hajtani.”

Különös gondot fordított  az Eukarisztiára és a belső 
életre. Az volt a célja, hogy „a hívek a szentmisét imádkoz-
zák, és ne a mise közben imádkozzanak.”

Bevezett e a gyakori szentáldozást, a gyermekek koráb-
bi elsőáldozását. Megújított a a liturgiát, az egyházi zenét 
és az egyházjogot. Ő rendelte el a pápaválasztás szabályo-
zását, hogy többé világi személyeknek abba beleszólása ne 
lehessen. 

Gazdag szívű lelkipásztor volt egész életében, akinek a 
szíve pápasága alatt  is az Egyházért dobogott . Lelkipászto-
ri tevékenységében Vianney János volt a példaképe.

Hetvenkilenc éves volt, amikor az égi hazába költözött  
és negyven évvel később XII. Piusz pápa hivatalosan is a 
szentek közösségébe iktatt a.

Nátrán Józsefné
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Az emberi jól-lét kérdései

részletek a Mária Rádió magazin 2014. júliusi számából

A címekben szereplő összetevők nem részek, hanem szerves egészet 
alkotnak.

Az ember a teljes valóség foglalata: GONDOLATOK, DOL-
GOK, ESEMÉNYEK egysége, vagyis mikrokozmosz. Teste DOL-
GOK, szelleme GONDOLATOK, lelke egyéni és közösségi ESE-
MÉNYEK összehangolt rendszere, ezt az egészet, ha így van, nevezzük 
egész-ségnek.

A test egészsége: felépítésének és működésének teljessé-
ge. Vagyis ép kéz-láb és korának, nemének megfelelő erőnlét. A testi 
épség védelme közismert, az erőnlét védelmére a munka és a testedzés 
szolgál. Mindkett ővel sok kárt okozhatunk: a munka túlfeszített en, a 
tréning túlhajszoltan és hibásan. Az idegfeszüléssel (stressz) végzett  
munka káros, a túlnyomóan izomfeszüléssel, de kis elmozdulással vég-
zett  – egészségtelen, a kis feszüléssel és nagy elmozdulással gyakorolt 
– erőnlét megőrző, javító. Nevelésnek, oktatásnak ezt kell követnie.

A szellem egészsége: az igazság. A tudomány ezt kutatja. Az 
oktatás ezt szolgálja. A hírszolgálat ezt terjeszti. Az igazság a gondolat 
és tényállás egybeesése; ha nem, akkor áltudomány, tévtanok terjesz-
tése, hamis hírverés (az új-ság fontosabb, mint az igazság?). Az igazság 
nem azonos az igazságossággal, noha a magyar nyelvben helytelenül 
helyett esítve használjuk. A magyar nyelvben az igazságosság alapja az 
igaz, más nyelvekben alapja a jog, mely csinálmány (justitia, justica, 
Gerechtigkert).

A közösség egészsége a jó-lét. Két összetevője az önérvénye-
sítés és az esélyegyenlőség, melyek úgy korlátozódnak, ha kiegészítik 
egymást, ha mértékletességgel valósulnak meg. Az önérvényesítést 
az okosság, az esélyegyenlőséget az igazságosság képes mértékben 
tartani. Méghozzá folyamatosan, melyhez kitartó erősség szükséges. 
Az Anyaszentegyház társadalmi tanítása évszázadok óta ezeket hirdeti 
sarkalatos erényeknek.

A közösségi jól-lét függ a gazdasági tényezőktől: az értéktermelő 

földműveléstől, bányászatt ól, ipartól. Ezek a piacon pénzformát ölte-
nek, melynek értékmérő csere, felhalmozó, spekulációs szerepéhez 
egy közéjük nem való, hatalmi szerep társul. A neoliberális gazdasági 
szemlélet a Mindenható helyett  a piac mindenhatóságát hirdeti. A piac 
a magánterületén lehet szabályozó, de olyan közösségi területen, mint 
pl. az oktatás, egészségvédelem semmi keresnivalója nincs. Az un. pi-
ackutatás nem a szükségletet, hanem az eladhatóságot méri fel. A csalfa 
reklámok miatt  felgerjesztett  igény hamis szükséglet, s csak az objektív 
szükséglet a valódi igény.

A politikai jól-lét a hatalom gyakorlásától függ. Elsősorban a köz-
jót kell szolgálnia, mely béke és igazságosság. A politika és gazdaság kö-
zött i egyensúlyra a nyilvános sajtónak kell őrködnie. Sajnos manapság 
inkább korrupt összefonódásukat segíti, melyben maga is részt vesz. 
Ebből a hármas hatalmi összefogásból csak a negyedik hatalom, az 
igazságért küzdő, civil erő jelent szabadulást. Így érthető, hogy az igaz-
ság megszabadít.

A lélek egészsége a jó erkölcs. Az erkölcs nem olyan, amit 
mindenki megszabhat magának, hanem aminek mindent meg kell 
szabnia. Mai vélemény: ha beleszülett em, vagy én találom ki, bármi-
kor megváltoztathatom. Így alakul ki a lelki egészség helyett  a legsú-
lyosabb lelki betegség, a döntésképtelenség: a lenni vagy birtokolni, 
az igazságosság vagy irgalom, a szabadság vagy véglegesség és a hinni 
vagy kételkedni kétségeiben. Ez mai emberi mivoltunk magatartás- és 
viselkedésbeli kudarca, melynél csak a szándékosan hibás döntések 
sorozata – az anarchia – rosszabb. 

A lelki egészségre a názáreti Jézus Úrnak kétségtelen jó tanácsa 
van: „Én vagyok az út (dolog), az igazság (gondolat) és az élet (ese-
mény).”

Prof. Dr. med. Naszlady Att ila
a MTA doktora,

a Pontifi cia Accademia Tiberinta Vatican tagja

Naszlady Att ila orvosprofesszor, a Pápai Tudományos Akadémia tagja 6 ré-
szes előadás-sorozatot tart a Mária Rádióban 
1. A test jól-léte: az egészség – Felépítésének és működésének teljessége.
2.  A szellemi jól-lét: az igazság – Tudás (oktatás) és közlés (informatika) 

szerepe a jól-létben.
3. A közösség jól-léte: az erkölcs I. – A hatalom szerepe.
4.  A közösség jól-léte: az erkölcs II. – Az igazság szerepe.
5. A lélek jól-léte: a szeretet I. – A humanizmus szerepe.
6.  A lélek jól-léte: a szeretet II. –A kereszténység szerepe. – címmel.

Jegyesoktatók képzése
Lothringer Éva családterapeuta vezeti 2014. november 15-én 930 és 1600 között  a papok és világiak számára egyaránt meg-
hirdetett  egyalkalmas továbbképzést. Jelentkezni a Martineum Felnőtt képző Akadémia elérhetőségein november 5-ig le-
het. Részvételi díj ebéddel: 800.- Ft/fő. A résztvevő házaspárok gyermekei számára a szervezők felügyeletet biztosítanak.

November 21. (péntek) 1630 és 23. (vasárnap) 15 óra között  a Mindszenty Ifj úsági Házban (Zalaegerszeg-Botfa, Vár-
berki u. 13.) tarják meg az Ászáf Hétvégét.  A kurzus díja étkezésekkel együtt  5500.- Ft. További információ: Petőházi 
Att ila 30/3259-680
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Szent Gellért nap a Mindszentyben
Ennek az évnek a szeptemberében is 

elérkezett  a diákok körében közkedvelt 
Szent Gellért napi zarándoklat ideje. Mi 
immár nyolcadik éve készültünk fel lelke-
sen erre a testet és lelket egyaránt megújí-
tó eseményre. 

Szent Gellértre hálás szívvel emlé-
kezünk minden évben, azért is, mert ő a 
katolikus iskolák védőszentje és patrónu-
sa. A szent életű szerzetes a magyar nép 
kereszténnyé válásának ide-
jén érkezett  hozzánk, hogy 
Imre herceg nevelőjeként, 
csanádi püspökként, majd 
vértanúként szolgálja Istent 
és népünk krisztusi hitre té-
rését. 

Zarándoklatunk kezde-
tén a zarándokzászlók nyo-
mában vidám hangulatban 
osztályonként haladtunk 
a Zalaegerszeg-kertvárosi 
Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve templomhoz. Itt  szent-
misén vett ünk részt, melyet 
Szakál Szilárd atya celebrált. Az atya pré-
dikációja nagy hatással volt a fi atalokra, 
a gyermekek nyelvén szólt hozzánk, jó 
humora és kedvessége mindannyiunk 
számára megnyerő volt. A szentmise be-
fejeztével a templom előtt i térre kiérve 
tapasztaltuk, hogy megeredt az eső. Így az 
iskolánk felé vett ük az irányt. Amint meg-
érkeztünk, tízóraiztunk, és elindultunk 
a kijelölt állomásokra, hogy teljesítsük a 

ránk váró feladatokat, melyek Szent Gel-
lért életével, valamint a missziókkal voltak 
összefüggésben. Az első állomáson ún. 
keresztény activityben jeleskedhett ünk. 
Bibliai idézeteket kellett  elmutogatni, 
hogy a többiek kitalálják a feladványo-
kat. A második állomáshelyen Jézusnak a 
szavai, miszerint „Kövessetek engem, és én 
emberek halászává teszlek titeket!”, adták 
a kerett örténetet. Azt a feladatot kaptuk, 

hogy két tanulónak egy-egy hálóval el kel-
lett  kapkodnia az osztály többi tagja által 
dobált fehér és narancssárga színű ping-
ponglabdákat és gesztenyéket, melyek az 
európai, ázsiai, afrikai embereket szim-
bolizálták. A következő állomás a vívóte-
remben volt. Kalkutt ai Szent Teréz anya 
életpéldája alapján hat embert kiválasz-
tott unk magunk közül, akik a „gyógyítók” 
lett ek. Az „apácáknak” be kellett  kötözni-

ük a sérült embertársaikat, és a sebesülte-
ket át kellett  vinniük a hátukon egy aka-
dályokkal tűzdelt útszakaszon. Az utolsó 
állomáson már várt bennünket Budaházi 
Tibor tanár úr és Pál Gabriella tanárnő. 
Befejezésképpen egy totót kellett  kitölte-
nünk és egy puzzle-t kiraknunk. A sikere-
sen összeállított  képpel kapcsolatban pár 
információt is meg kellett  még osztanunk 
az állomásvezetőkkel. 

Zarándoklatunk a mó-
dosított  útvonal ellenére 
nagyszerű és hasznos volt. 
Jól éreztük magunkat, szép 
napot töltött ünk együtt , és 
kiválóan is szerepeltünk. 
Nagyon büszkék vagyunk 
az iskolánkra és az osztá-
lyunkra! 

Ima Szent Gellért püspök-
höz

Istenünk, te a vértanúság 
győzelmével koronáztad és a 
halhatatlanság dicsőségével 

övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jó-
ságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélek-
kel ünnepeljük itt  a földön, annak örök oltal-
ma védelmezzen a mennyben. A mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 
mindörökkön-örökké. Ámen 

Hári Patrícia, Belléncs Fanni
Mindszenty József Általános Iskola, Gim-

názium és Kollégium

Egyházközségi képviselőtestületi elnökök 
továbbképzése

Kommunikáció és együtt működés témában 2014. novem-
ber 21. péntek 1730-tól másnap 19 óráig hívjuk a Martineum 
Felnőtt képző Akadémiára az egyházközségi képviselőtestü-
leti elnököket. Részvételi díj szállással és étkezéssel 2.500,- 
Ft. 

További információ és jelentkezés: 
Martineum Felnőtt képző Akadémia 9700 Szombathely, 
Karmelita u. 1.
Tel: 94/514-354; Fax: 94/514-341;
markovits@martineum.hu; www.martineum.hu
Jelentkezési határidő: 2014. november 12.

Sekrestyések továbbképzése

2014. november 15-én, szombaton kerül megszervezésre 
az Egyházmegye területén szolgálatot teljesítő sekrestyések 
továbbképzése a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatos 
tudni- és tennivalók témában.   A képzés 9-15 óra között  
lesz, amelynek részvételi díja összesen 1.000,- Ft/fő. 

További információ és jelentkezés: 
Martineum Felnőtt képző Akadémia 9700 Szombathely, 
Karmelita u. 1.
Tel: 94/514-354; Fax: 94/514-341;
markovits@martineum.hu; www.martineum.hu
Jelentkezési határidő: 2014. november 5.
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Rejtvény Fiataloknak!

Az evangéliumban arról olvashatunk, hogy Jézus a jerikói vak 
testi - lelki látását visszaadta. Miután meggyógyult követt e Jé-
zust. Kérjük Jézust, hogy óvjon meg minket a lelki vakságtól, 
hogy akarjuk őt mindig követni. (Mk 10,46-52) 

FELADAT:
Írd be a megadott  szavakat a négyzetrács vízszintes soraiba, és 
olvasd össze a vastagon bekeretezett  betűket! A megfejtésből 
megtudhatod, hogy hívták a gyógyított  vakot.

SZAVAK: 
BÁTORSÁG, DÁVID, JERIKÓ, KOLDUS, LÁSSAK, MES-
TER, ODAMENT, ÜLT, VAK.

Amikor Jézus és tanítványai találkoztak a vak emberrel, 
mit kért a vak ember Jézustól? 
És mi volt a válasz? 
Az evangéliumokban olvashatod, de kiolvashatod az 
ábrából is. 
Hogyan?
Keresd meg a megadott  szavakat, húzd át és a megma-
radt betűket rakd helyes sorrendbe és úgy olvasd össze.

Megkeresendő szavak: 
EVANGÉLIUM, SZENT, MÁRK, JERIKÓ, DÁVID, 
TIMEUS, NÁZÁRETI, JÉZUS, VAK, JEREMIÁS, 
KÖNYV, ÚR, SION, SZÍV

E V A N G É L I U M

G T E D Y O Ú T R Á

T N V Á S E R E H R

I E A V I A L R Ó K

M Z K I O T S Á K S

E S S D N Á K Z I Z

U M J É Z U S Á R Í

S S K Ö N Y V N E V

J E R E M I Á S J !

Összeállított a: Balasi István

1 2 3 4 5 6


7 8

9 10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30

VÍZSZINTES:
1. Szent Pál hozzájuk is írt levelet.  8. Savanykás kerti növény. 9. 
Betűt vet. 11. A  Balaton vizét vezeti le. 12. Parancsnok rövidítve. 
13. Lengyel légitársaság. 15. Állókép. 16. Fohász. 17. Komárom 
megyei bányaváros lakója. 19. ... avion, légi küldemény 20. Becé-
zett  női név. 21. Görög betű 3,14. 22. Női énekhang. 25. Nitrogén 
és kálium  vegyjele. 26. Hozzájuk is írt Szent Pál levelet. 30. Ők 
is címzett jei egy páli levélnek.

FÜGGŐLEGES:
2. Néma sas. 3. Nemzetközi segélykérő jel. 4. Páli levél címzett -
jei. 5. Régi űrmérték. 6. Vissza: rangjelző szócska. 7. Hozzájuk 
is írt Pál apostol levelet. 10. Kanonikus sorrendben az első 
páli levél. 12. Mint a vizsz. 21. 14. Kopasz. 15. Ütőhangszer. 18. 
Genova németes neve. 22. Első világháborús, monarchiabeli ve-
zérkari főnök. 23. A Turandot c. opera egyik női szereplője. 24. 
Tónus egynemű betűi 27. Latin ő. 28. Morze jel. 29. Saját kezű-
leg.
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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. december 25-én jelenik 
meg. 

Október 19-én, vasárnap országos 
gyűjtést tartunk templomainkban a 
missziók javára. 
Október 23-án, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Október 23-án (csütörtökön), 24-
én (pénteken) és 25-én (szomba-
ton) az Endrődy Hüvöskastélyban 
(Zalaegerszeg-Botfa) fi atal pároknak 
tartanak lelkigyakorlatot. (www.
mindszentyifj usagihaz.hu)
Október 28-án, kedden a Szent Csa-
lád Óvodában 17 órakor kezdődik dr. 
Pécsi Rita pszichológus előadása az 
érzelmi intelligencia címmel.
November 6-án, csütörtökön 1715-kor 
kezdődik a szentségimádás a papi és 
a szerzetesi hivatásokért a plébánia-
templomban.
November 11-én, kedden emléke-
zünk meg egyházmegyénk védő-
szentjére, Tours-i Szent Márton püs-
pökre.
November 13-án, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
November 22-én, szombaton tartják 
meg Celldömölkön az Egyházmegyei 
Családi lelkinapot.
November 23-án, vasárnap, Krisztus 
Király ünnepén a 10 órkor kezdődő 
szentmisében dr. Veres András püspök 
a plébániatemplomban  kiszolgálja a 
bérmálás szentségét a plébániánkhoz 
tartozó önkormányzati iskolába járó 
diákoknak.
November 27-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
November 29-én, szombaton a Mind-
szenty Iskolában tartja a Szent Család 
Óvoda a 2014. évi jótékonysági bálját.
December 4-én, csütörtökön 1715-kor 
kezdődik a szentségimádás a papi és 
a szerzetesi hivatásokért a plébánia-
templomban .
December 14-én, vasárnap tartjuk 
meg a pózvai városrész búcsúját. 
December 19-én, pénteken és dec-

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 mielőbbi 
boldoggá és szentt é avatásáért, va-
lamint engesztelnek a hercegprímás 
szándéka szerint, amelyet 1946. 
január 25-én hagyott  jóvá: „A Világ 
Királynője nagy engesztelő mozga-
lomra 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 
embert nagy szeretett el várnak. 
Akik távol élnek vagy valamilyen 
ok miatt  nem tudnak részt venni a 
közös imádságon, azok ott honuk-
ban kapcsolódjanak be az imanap 
valamely órájába. 

Forrás: www.martinus.hu.

Európai Taizéi Találkozó

Idén 37. alkalom-
mal rendezik meg 
a fi atalok európai 
találkozóját. A bi-
zalom zarándokútján 2014. dec-
ember 29. és 2015. január 2. között  
Prágában imádkoznak és elmél-
kednek fi ataljaink Európa és a világ 
más tájairól érkező zarándokokkal.
További információk:

www.taize.fr
A Szombathelyi Egyházmegye 
ifj úsági irodája autóbuszt indít a 
találkozóra. Információ és jelent-
kezés Pados Katalinnál: pados@
martineum.hu e-mail címen, vagy 
a 94/514-355-os telefonszámon.

ember 20-án, szombaton este a 18 
órakor kezdődő, valamint a december  
21-én vasárnap, a délelőtt  10 órakor 
kezdődő szentmise keretében dr. Tö-
rök Csaba teológiai tanár vezeti sz ád-
venti lelkigyakorlatunkat.
December 21-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

Lelkipásztori munkatárs 
képzés

A program célja olyan lelkipásztori 
munkatársak képzése, akik megfele-
lő lelkipásztori irányítással alkalma-
sak az egyházmegye főpásztora által 
engedélyezett  egyházi igehirdetési 
és pasztorális alaptevékenységének 
ellátására a hatályos egyházi törvé-
nyeknek és előírásoknak megfelelő 
munkakörökben és kompetenciák-
kal.

A képzés időtartama: 60 + 20 óra

Képzési hétvégék: 
2014. október 3-5.,
2014. november 14-16.,
2015. január 9-11.,
2015. február 20-22.

További információ és jelentkezés: 
Martineum Felnőtt képző Akadé-
mia 9700 Szombathely, Karmelita 
u. 1.
Tel: 94/514-354; Fax: 94/514-341


