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ÜNNEPI

Betegek VilágnapjaBetegek Világnapja
A 2015-ös Betegek Világnapjára írt üzenete vezérfonalául Ferenc pápa 

Jób könyvének egy elgondolkodtató versét választott a: „A vaknak úgy 
szolgáltam, hogy a szeme voltam, a sántának meg én voltam a lába” (29,15). 
Ez a szentírási mondat segíthet a „szív bölcsességének” (sapientia cordis) 
a teljesebb megértésében. „Ez a bölcsesség nem elvont, elméleti ismeretet 
jelent, nem gondolataink gyümölcse” – írja üzenetében a pápa. Ezzel egy 
alapvető fontosságú tényre irányítja rá a fi gyelmünket: arra, hogy a hívő 
embernek először tett ei, tanúságtevő élete és példaértékű cselekvése kell, 
hogy legyen. A szavak csak ezután következhetnek. Mindig eszembe jut 
Péter intése: „legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek!” 
(1Pét 3,15). Az apostol burkoltan azt üzeni ezzel, hogy ne mi kezdjünk el 
okoskodni, véleményezni, beszélni, hanem várjuk meg, amíg a többiek 
kérdeznek minket a hitünk felől. És mi más indíthatna egy ilyen kérde-
zésre, hogyha nem a megélt kereszténység, amely tapasztalható valóság-
gá teszi a hit tanítását.

Különösen akkor fontos ezt a szemünk előtt  tartanunk, amikor be-
teg, szenvedő, bajbajutott  embertestvéreinkkel kerülünk kapcsolatba. 
Sokszor éri ugyanis az a vád a hívőket, hogy mindent megmagyaráznak, 
mindenre van egy előre kész, panelszerű válaszuk (Miért a szenvedés? 
Miért a betegség?), ugyanakkor érzéketlenek, s a tett ek szintjén vajmi ke-
veset tudnak felmutatni. A Jób könyvéből vett  idézet pontosan itt  hív lel-
kiismeretvizsgálatra bennünket: a Betegek Világnapján elmondhatjuk-e, 
hogy szeme voltam a vaknak, lába a sántának? Vagy csupán annyira fu-
tott a az erőmből, hogy pár kegyes és jámbor mondatot intéztem azokhoz 
az emberekhez, akik valódi, tényleges segítségre szorultak volna?

Ferenc pápa üzenetében ezekben a kulcsgondolatokban összegzi, mit 
is jelent a valódi, cselekvő krisztusi bölcsesség: szolgálni testvéreinket – 
testvérünk mellett  állni – kilépni önmagunkból testvérünk felé – szoli-
daritást vállalni testvérünkkel anélkül, hogy elítélnénk őt. Egyszerűnek 
tűnő dolgok ezek, ám legyünk őszinték: megvalósításuk bizony sokat 
kér tőlünk. A legelső és legfontosabb, az előfeltétel és az alapvetés: akar-
jam, hogy a szenvedő, a beteg, a nélkülöző ember a testvérem legyen! 
Ameddig nem engedem a másikat a testvéremmé válni, addig valamiféle 
jószolgálati nagykövetként kellő és biztos távolságból igyekszem valami 
csekély kis segítséget nyújtani. Így nem bonyolódom bele az élet kusza 
nehézségeibe („Elég nekem a magam baja!”), nem vállalom át valóban 
a másik terhét („Rajtam se segít senki!”), kívülállóként vagyok ott , egy-
fajta idegenségben a másik mellett  („Van nekem saját családom!”). Pe-
dig a keresztség szentségének egyik fontos hatása épp ez: ugyanannak az 
Atyának válunk gyermekeivé a Fiúban, s ez azt jelenti, hogy egymásnak 
testvéreivé leszünk. Elfogadjuk, vállaljuk, akarjuk ezt? 

Az egyik szép nagyböjti énekünkben ez áll: „Szent karjaid széjjeltárod, 
(folytatás a 2. oldalon )
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tán az embereket várod, kiken vérrel 
könyörültél, betegekért betegültél”. 
Népi hagyományunk csodálatos 
nyelvezete lényeglátással ragadja 
meg a legfontosabbat: Krisztus azért 
lett  emberré, hogy egy legyen közü-
lünk, hogy a testvérünk legyen. Az 
ókori egyházatyák számára alapelv 
volt: Quod non est assumptum, non 
est redemptum. Amit Isten nem vett  
magára, azt meg sem váltott a. Vagyis 
Isten emberré lett , hogy megmentse 
az embereket. Beteg lett , hogy gyógy-
ulásunkká váljon. Ez Krisztus útja – 
ez a keresztény út. Aki szert akar ten-
ni a szív igazi bölcsességére, az ezen 
az úton indul meg, maga is testvérré 
válik, ha kell, beteggé a beteg mellett . 
A vaknak szeme lesz, a sántának lába, 
a bénának keze, a rabnak szabadsága. 
A mai világban annyi testi és lelki be-

tegség vesz körül minket, annyi em-
bernek kell testi vagy lelki látás, járás, 
cselekvés – nekünk testvérré kell vál-
nunk a számukra, fel kell vállalnunk a 
krisztusi küldetést. Nem engedhetjük 
meg, hogy távolságtartásunk, idegen-
ségünk, felszínes jámborkodó álse-
gítségünk okán legyen olyan ember, 
aki ma ugyanazt mondja Krisztusnak, 
mint kétezer éve a Bethesda fürdőjé-
ben fekvő béna: „Nincs emberem, aki 
bevinne a tóba, amikor felkavarodik a 
víz” (Jn 5,7). Gondoljunk bele, hány 
és hány beteg és szenvedő testvérünk 
van már ott  a tó, az életforrás part-
ján, csupán azért nem tud alámerülni 
benne, mert „nincs embere”, aki sze-
mévé, lábává, kezévé válna! Hányan 
vannak a mai világban, akiket szen-
vedésükben, kiszolgáltatott ságukban 
csak egy hajszál választ el Isten irgal-
mának, testet-lelket gyógyító kegyel-

mének a befogadásától, csak éppen 
„nincs emberük”, nincs ott  mellett ük 
egy keresztény, aki felvállalná, hogy a 
testvérükké legyen!

A Betegek Világnapján kérnünk 
kell Istentől a bátorságot, a támoga-
tást, a nagylelkűség ajándékát, hogy 
fel tudjuk vállalni a küldetésünket a 
világban, tudjuk szolgálni a másikat, 
mellett e állni, kilépni önzésünk bör-
tönéből a másik felé, s tudjunk úgy 
szolidárisak lenni a többi emberrel, 
hogy közben nem érezzük magunkat 
többnek, jobbnak, magasabb rendű-
nek, értékesebbnek. Érezzük át, mire 
hív Krisztus, amikor testvérré tesz 
minket a keresztségben! Értsük meg, 
mit jelent a másik mellett  testvérként 
állni, s a Megváltó módjára jelen lenni 
és segíteni. Ő megtett e ezt értem – én 
megteszem-e a másik emberért?

dr. Török Csaba teológiai tanár

( folytatás az 1. oldalról)

Hittanóra az iskolában
  „Ti vagytok a világ világossága”

„Szeresd a gyermeket! Még neki szárnya van, a csillagok közé 
ő még el-elsuhan.
S kitárja vidoran a mennyek ajtaját: hiába könyveid, hiába 
lángeszed,
Az Isten titkait ki nem kémlelheted, csak gyermeklelkeken át.”

 (Móra F.)

Ez a Jézusi mondat volt a mott ója annak a kongresszus-
nak, aminek témája, a már két éve bevezetett  hit-és erkölcs-
tannal kapcsolatos feladatok és lehetőségek. 

Jézus Krisztus mott ónak választott  szavai, ma is remény-
nyel buzdítanak bennünket a szolgálatra – mondta köszön-
tőjében Udvardy György püspök atya.

„Ez különösen is reményt adó feladat, amikor a gyermek 
kibontakozó életébe vihetjük el az evangélium tanítását. A kö-
telező hit- és erkölcstan oktatás bevezetésével nagy változások 
következtek be a kateketikai szolgálatban, a következő tanév-
től pedig újabb tanulók kapcsolódnak be a hitoktatás új rend-
szerébe. Világító lámpásnak lenni ezért nem egyszerű feladat 
az egyre szélesebb és változatosabb hátt érrel rendelkező gyer-
mekek körében. A ma olyannyira jellemző érdektelenség vilá-
gában óriási jelentőséget kap a hit első megtapasztalása, ahol 
a személyes tanúságtétel, az odafi gyelés, a természetes emberi 
értékekre történő építkezés, a Krisztus egyházához hű tanítás 
kiemelkedő felelősséget kíván tőlünk a hit útján. Ez azonban 
nem nyomasztó teher, hanem sokkal inkább reményt adó lehe-
tőség számunkra, hogy valóban a „világ világossága” legyünk 
Jézus követésében.”

Az előző tanév még csak a felénél tart, de már készü-
lünk arra, hogy a szeptemberben bevezetésre kerülő újabb 
évfolyamokra tanítványokat gyűjtsünk és mindent megte-
gyünk azért, hogy a régieket megtartsuk. Ugyanis a szülő-
nek minden évben újra nyilatkoznia kell, és sajnos ez év ta-
pasztalataiból látható, hogy a döntés nem minden esetben 
logikus, illetve természetes. Azt gondolom, ha a gyermekét 
a szülő beíratt a hitt anra, akkor úgy döntött , hogy hitt anra 
jár. Mivel órarendben van, a gyereknek nincs lehetősége 
kimaradni, legfeljebb azt mondja, hogy ő a következő tan-
évben inkább erkölcstanra szeretne menni, és ez a szülőnek 
csak egy aláírásába kerül. 

A kongresszuson is többször elhangzott , hogy óriási le-
hetőség és még nagyobb felelősség a ránk bízott  gyermekek 
élete a Krisztushoz vezető úton. A hitt anóráinkon megjele-
nő jézusi szeretet megvalósítása az iskolában és az iskolán 
kívül is! Nem szabad, hogy az iskolában megtartott  órák 
megrekedjenek a vallásoktatás szintjén, kell, hogy folytatá-
sa legyen az egyházközösségben, mert másképpen nem lesz 
több ismeretközlésnél.

Új tanévre készülünk, már most. A szülőknek meg kell 
ismernie a hit- és erkölcstan óráink lényegét, és ehhez a leg-
fontosabb a személyes találkozás a leendő elsős és a negye-
dik osztályosaink szüleivel, mert a személyes találkozásnak 
ereje van! „A találkozásból fakadó hit öröme csak akkor jut 
el embertársainkhoz, ha hagyjuk, hogy általunk lámpásként 
világítson mindenkinek, akivel találkozunk életünk során.”

Nátrán Józsefné
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Gyertyaszentelő ünnepe

Gyertyaszentelő ünnepét a szent-
liturgia a találkozások ünnepének, 
vagy egyszerűen Szent Találkozás-
nak nevezi. Jézus anyja találkozik az 
örömmel és a bánatt al. Örül, hogy 
világra szülte gyermekét és most hála-
telt szívvel viszi a templomba. Ugyan-
akkor hallja Simeon jövendölését is: 
„A Te lelkedet is tőr járja át!”

Simeon találkozott  Jézussal, az 
Ószövetség az Újszövetséggel. 
Ez a találkozás boldoggá teszi 
Simeont, mert megláthatt a, sőt 
kézbe vehett e az Isteni Gyerme-
ket, aki megadja életének vég-
ső célját. A keresztény élet ott  
születik, ahol az ember vállalja 
a Jézussal való találkozást. Ezek 
sohasem maradnak felszínesek, 
hanem életünk mélyére nyúlnak. 
Ilyen találkozások történnek 
templomainkban vasárnapról 
vasárnapra. Ilyen találkozóhely 
lehet a betegágy, a néma helytál-
lás, a csendes keresztviselés.

Az Anyaszentegyház február 2-án 
Gyertyaszentelő ünnepén szenteli 
meg azokat a gyertyákat, amelyeket a 
liturgiában alkalmaz.

A keresztelés gyertyáját Vedd a 
hit világosságát szöveggel adja át a 
keresztséget kiszolgáló pap a kereszt-
apának vagy felnőtt ek esetében ma-
gának a megkereszteltnek. Kifejezi a 
szentségben, a lelkében kigyulladt hit 
fényét, „kiragadott  minket a sötétség 
hatalmából, és áthelyezett  szeretett  Fia 
országába.” (Kol 1,13)

Remegő kézzel fogja az elsőáldozó 

az ünnepségének gyertyáját és rámo-
solyog boldogságot sugárzó arcával. 
Ez a gyertya visszasugározza szívének 
szeretetét Jézus felé, aki barátjának 
nevezi őt a szentáldozásban.

Életének végső döntését világítja 
meg az égő gyertya a mennyasszony 
kezében. Az esküvői szertartás ke-
retében a vőlegény égő gyertyát ad 
a menyasszony kezébe, amelyet az 

kezében tart az asszonyavatás alatt . 
Igen sokat mond ez a megható jelenet. 
A gyertya ugyanis akkor ég, ha elég: 
akkor melegít, ha teljesen megsemmi-
síti önmagát. A Szentírásban dicsért 
derék asszony is elégeti önmagát a 
család kiszolgálásában. Feláldozza 
erejét, idejét, önmaga érdekét a fér-
jéért, gyermekéért. Ezáltal világít, és 
egyútt al melegít.

Halványabban pislákol a szentelt 
gyertya a haldokló ágyánál. Jelzi a 
túlvilág fényét. Az elmúlás sötét gyá-
szában a túlélést jelzi és a halhatatlan-
ságot tükrözi. A felsorolt égő gyertyák 

viszont Gyertyaszentelő ünnepelt-
jében gyökereznek, a negyvennapos 
kisded Jézusban, akit az édesanyja 
Mária és József a mai napon mutatott  
be a Mennyei Atyának a jeruzsálemi 
templomban.

Új fény támadt, pogányoknak üd-
vösség, fény a népek világosságára… 
Őt adtad számunkra Uram, hogy fé-
nyeskedjék az egész világnak. (vö. Lk 

2,31)
Miben világít ez a kisded Jézus?

Az isteni üzenetével. Hogy 
mi, emberek nem vagyunk ki-
téve a vak sors kiszámíthatatlan 
hatalmának, hanem a Mennyei 
Atya világosan megfogalmazott  
akarata irányít minket. Szeret 
bennünket és átölel minket. 
Hogy a végső szó nem a betegsé-
gé, nem a halálé, hanem az örök 
életre teremtett  minket. Vilá-
gosság a bűn sötétségével szem-
ben, amikor a bűnbánatot tartó 

embernek megbocsát, eltörli minden 
vétkét és elveszi a büntetését. Ez az is-
teni kisded „az igazi világosság, amely 
minden embert megvilágosít.” (Jn 1,9)

Eltünteti a kétségbeesés sötétsé-
gét és a remény sugarával világít, Ő a 
lelkünk fénye, amely soha nem alszik 
ki, mindig világít. Világítani kell vele 
ott honunkban, munkahelyünkön, a 
betegek ágya mellett  és főleg azoknak, 
akik a halál árnyékába kerültek. Jézus 
azért jött  és jön közénk, hogy meg-
gyújtsa bennünk is az istenváró hitet 
és szeretetet, és ennek fényét tovább-
adjuk embertársainknak.

Siess eléje, boldog agg,   Ajánld fel, Szűz, a Kisdedet,
a várt öröm megjött , fogadd!  tied, s Atyádé, véle Egy,
S a nagy titkok követjeként  ajánld, ki minket felajánl,
a nemzetekhez vidd a Fényt!  hogy el ne érje bűnhalál.

Ó, nézd az ifj ú Szűzanyát,  Királyi Szűz! Jöjj hozd Fiad,
templomba hozta magzatát;   így kett ős lesz az áldozat!
ki minden törvényt alkotott ,  Örömre gyújtja a szíved,
törvény előtt  most meghajolt.  Ki mindnyájunknak üdve lett .

(Himnuszrészlet Urunk megjelenése ünnepének offi  ciumából)
Tóth János káplán
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1. A szentmisék

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

Kérjük híveinket, hogy buzgón jöjjenek a szentmisékre, ne ha-
nyagoljuk el a vasárnap megszentelését. Buzdítunk mindenkit 
a gyakori szentáldozásra, hiszen a szentmisén való részvételhez 
a szentáldozás is hozzátartozik. Ha nincs súlyos bűnünk, több-

ször is járulhatunk a szentáldozáshoz.

2. Elsőáldozás

Összesen: 142 fő (165 fő)

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

3. Bérmálás

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

Hitt anosok bérmálása: 107 fő (87 fő)

4. Keresztény életre felkészítés (Katekumenátus)

Összesen 9 fő (16 fő)

(folytatás az 5. oldalon )

A Zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia 
2014. évi hitéleti statisztikája

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

II. Lelki, vallási élet

I. Anyakönyvi statisztika
(zárójelben a 2013. évi adatok)

1. Keresztelés

Összesen 80 fő (121 fő)
Ebből fi ú: 40 fő (53 fő)
Ebből leány: 40 fő (68 fő)

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

Isten és az Egyház színe előtt  is rendezzék házasságukat. 
A házasságrendezésnél nem jelent akadályt, ha valaki nem 
volt elsőáldozó vagy bérmálkozó, hiszen ezeket a szentsége-
ket felnőtt  korban is fel lehet venni, természetesen megfele-
lő előkészület után.

2. Házasságkötés

Szentségi házasságot kötött : 32 pár (69 pár)

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

3. Halálozás

Egyházi temetésben részesült 150 fő (159 fő)

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

Tanulók Csoportok
Iskolákban 845 fő 71 csoport
Óvodákban 222 fő 13 csoport

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

6. Egyesületeink

1. Mária Magdolna Plébánia Szeretetszolgálata (Karitász)
Egyházközség keretében működik. Rászorulókat rendszeres 
pénzbeli támogatásban és esetenként alkalmi segélyekben ré-
szesíti. Köszönetet mondunk a Karitász csoport lelkes munká-

jáért. A Karitász csoport munkáját akár pénzbeli adományok-
kal, vagy bármilyen formában támogató Kedves Híveinknek 
nagylelkűségéért hálásak vagyunk.
2. Családosok közösségei: hetente tartott  összejöveteleken kö-
zös imádsággal és beszélgetésekkel erősödnek a közösségi szel-
lemben. Plébániánkon több családos közösség működik.
3. Mária Légió Megköszönjük a Mária Légió tagjainak, hogy 
rendszerességgel látogatják a betegeket a kórházban.
4. Cursillio Mozgalom közösségei
5. Ifj úsági közösségek: a rendszeres találkozások felkészítik a 
fi atalokat a tevékeny, tanúságtevő krisztusi éltre.

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

( folytatás a 4. oldalról)

III. Anyagi ügyek

IV. Munkálatok és tervek

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

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

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

Felnőtt ektől személyenként nett ó havi keresetük 0,5 %-át kéri 
a Püspöki Kar. Ez az előírás mind az aktív keresőkre, mind a 
nyugdíjasokra vonatkozik. Amikor a testvérek rendezik egy-
házközségi hozzájárulásukat, megtekinthetik a fi zetendő ösz-
szeg értékét, havi és egész évre feltüntetett  értékekkel.

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

Hálásak vagyunk a mindenható Istennek, hogy a 2014. év-
ben a felújítás munkájában támogatott  bennünket. Plébánia-
templomunk belső munkálataiból már csak kisebb felújítások 
vannak hátra, amelyek tovább folytatódnak. 

A templom restaurálásának javára alapítványunk van, amely 
kiemelten közhasznú alapítványként működik. Alapítványi be-
fi zetési csekk a Plébániahivatalban és a sekrestyében is kapható. 
Kérjük testvéreinket, hogy továbbra is nagylelkűen támogassák 

a felújítást. Szeretnénk megköszönni, akik az elmúlt évben adó-
juk 1 %-val támogatt ák alapítványunkat és kérjük, hogy ez évben 
is szíveskedjenek felajánlani. Köszönjük testvéreink pénzbeli 
adományait, és hálásak vagyunk a sok imádságért.

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

2015-ben terveink között  szerepel az új liturgikus tér kialakí-
tása. Szeretnénk a sekrestye felett i oratóriumot is rendbe tenni. 

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

templomaink kántorainak, sekrestyéseinek és a hitoktatóknak, 
akik önzetlen hozzáállással és lelkesedéssel végzik munkájukat 
Isten dicsőségére és a hitélet növekedésére. Köszönjük minden 
Kedves Hívőnknek az áldozatos segítséget és támogatást, ame-
lyet az elmúlt évben tanúsított ak plébániánk és lelkipásztoraink 
iránt.

Külön köszönetet mondunk azoknak, akik plébániatemplo-
munkat és a plébániánkhoz tartozó templomokat díszítik és ta-
karítják, gondoskodnak róluk, rendben tartják, és hétről-hétre 
a szentmisére előkészítik. Dicséret illeti Kedves Híveinket, akik 
az oltárterítőket, kehelykellékeket igényességgel, sok-sok mun-

kával előkészítik, és aki a gyertyatartókat, csengőket, szent edé-
nyeket időről-időre ragyogó tisztává teszi.

Köszönjük a Mindszenty József Kamarakórus, a Kertvárosi 
Kórus és az Ifj úsági Kórus áldozatkészségét, hogy szerepléseik-
kel a szertartások áhítatát, szépségét és művészi rangját emelték. 

Minden Kedves Hívőnknek Istentől megáldott , boldog, bé-
kés újesztendőt kívánnak a Mária Magdolna Plébánia lelkipász-
torai és munkatársai.

Zalaegerszeg, 2014. december 31.

 Stróber László
 c. apát, ker. esperes plébános 
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Az elmúl évben, mint oly sokszor, sze-
mélyi változások is érintett ék plébáni-
ánkat.

A 2014-es évért hálát adunk a jó 
Istennek. Voltak örömeink és vol-
tak gondjaink. A személyi változások 
káplános helyeken sokszor történnek. 
Így a mi plébániánkon is. Megköszön-
tük Óra Krisztián atya szolgálatát, és 
örömmel fogadtuk Pete Polgár Máté 
újmisés atyát. Szeretett el köszöntött ük 
újra körünkben Bokor Zoltán atyát.

Az iskolákban a kötelezően választható 
hit- és erkölcstan bevezetése és fokoza-
tos bővítése milyen feladatok elé állítja 
plébániánkat?

A kötelezően választható hit- és 
erkölcstan oktatása még számos „fi -
nomítást” követel. A hitoktatóinkkal 
együtt  igyekeztünk és igyekszünk is 
a hit átadásának szolgálatát végezni. 
Buzgó hitoktatóink vannak, akik lelki-
ismeretesen végzik feladatukat. A hit 
oktatásának az a célja, hogy a tanuló-
kat vallásosság lelkületébe vezessük, 
vagyis a krisztusi útra való járásra se-
gítsük.

Végső útjára kísértük Vendrő György 
nyugalmazott  apát-plébánost, aki nagy 
segítséget jelentett  plébániánknak.

Nagy veszteséget jelentett  Vendrő 
György apát úr halála. Ameddig csak 

tudta, hűségesen szolgálta plébániánk 
híveit. Mindig örömmel és buzgóság-
gal jött , és fi gyelmes szeretett el fordult 
mindenki felé. Legyen osztályrésze az 
örök boldogság.

Egyházmegyénk Szent Márton jubile-
umi évére, a világegyház a megszentelt 
élet évére készül. Mi zalaegerszegiek 
hogyan tudunk bekapcsolódni a terve-
zett  programokba?

Egyházmegyénkben már elkezdő-
dött  a Szent Márton év. Március 19-
én, a nagytemplom szentségimádási 
napján, templomunkba hozzák Szom-
bathelyről a Szent Márton ereklyét. A 
többi programba is belekapcsolódunk, 
hogy közösen ünnepeljük meg az Egy-
házmegye védőszentjének nagy ünne-
pét.

A megszentelt élet évében Zala-
egerszegen lesz az egyházmegyei if-
júsági találkozó. Egy közösség már 
készíti e nap programját, többször ta-
lálkoztunk ebben az ügyben. A talál-
kozó március 28-án, szombaton lesz a 
Mindszenty iskolában.

A tavasszal elindult plébániánk új 
rendszeres kiadványa, a vasárnapon-
ként megjelenő Élő Víz, mely a heti 
hirdetések, anyakönyvi hírek mellett  
elmélkedéseket is tartalmaz, közte plé-
bánosunkét is. Ez utóbbit a plébániai 
hitlevélben is megkapjuk.

Az Élő Víz kiadványt a hívek tájé-
koztatására indított uk el. A konkrét 
eseményeken túl azt akartuk, hogy 
lelki „útravalót” is adjunk. A visszajel-
zések azt mutatják, hogy a testvérek 
igénylik és hálásak is az írásokért.

Az elmúlt évben plébániánk karitász 
csoportjának vezetője Horváth Sán-
dorné „Caritas Hungarica” díjban ré-
szesült. Azt hiszem, ez mindannyiunkat 
büszkeséggel tölthet el.

A karitász mindig fontos az egyház 

életében. „Amit egynek a legkisebbek 
közül tett etek, azt velem tett étek” – ta-
nít minket az Úr Jézus. Nagyon örül-
tünk, hogy plébániai karitászunk ve-
zetője, Horváth Sándorné Margit néni 
kitüntetésben részesült, a „Caritas 
Hungarica” díjban. Megköszönjük 
buzgó szolgálatát, Isten áldását kérve 
életére.

A plébániatemplomban folytatódtak 
és remélhetőleg ebben az évben sem 
állnak meg a munkálatok.

A templomunk liturgikus terének 
felújítása folyamatban van. Új oltár, 
ambó, székek készülnek. Már ideje volt 
ennek az átalakításnak, hogy a liturgia 
ünneplése méltó helyen történjék, 
hisz a liturgia az egyház ünneplésének 
csúcsa. Igyekeztünk olyan tervet készí-
teni, amelyet a Kedves Hívek is szere-
tett el tudnak majd elfogadni. Templo-
munkban az ez évi tervek között  még 
szerepel a szószék felújítása is.

Ebben az évben nem történik felújítás 
a plébániaépületnél?

A plébániaépület folyamatos felújí-
tásra szorul. Az idei évben a homlok-
zatot újrafestjük. 15 évvel ezelőtt  volt 
utoljára festve. Ugyanakkor ahol még 
nincs hőszigetelt ablak, ott  azokat is 
szeretnénk megvalósítani. A központi 
fűtés tervei most készülnek, és ameny-
nyiben szükséges, akkor azt is meg kell 
oldanunk.

A templomban is lesz még felújítás: 
a sekrestye ajtó cseréje, a sekrestyében 
és a keresztelő kápolnában a hőszige-
telt ablakok beépítése. Egyszóval még 
sok teendőnk van.

Szeretnénk megköszönni a testvé-
rek eddigi támogatását, és kérjük to-
vábbra is segítségüket.

Plébános Úr, köszönjük a tájékozta-
tást.

Tájékoztatási munkacsoport

Évértékelőnk Stróber László apát-plébánosunkkal

A Megszentelt Élet Évében Zalaegerszegen, a Notre Dame nővérek iskolájában, a Mindszenty iskolában kerül megren-
dezésre az Egyházmegyei Ifj úsági Találkozó. 2015. március 28-án tartalmas lelki programokkal várják egyházme-
gyénk fi ataljait. A délután 15 órakor kezdődő záró szentmisét dr. Veres András megyéspüspök celebrálja. A szervezők 
minden fi atalt szeretett el várnak.
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„A vaknak úgy szolgáltam, hogy a szeme voltam, a sántának meg én voltam a lába.” ( Jób 29,15)

Részlet a Szentatya Betegek XXIII. Világnapja alkalmából küldött  üzenetéből
Kedves Testvérek!

A Betegek XXIII. Világnapja alkal-
mából, amit Szent II. János Pál pápa 
kezdeményezett , hozzátok fordulok, 
akik a betegség terhét hordozva kü-
lönféle módokon csatlakoztok Krisz-
tus szenvedő testéhez; és hozzátok is, 
az egészségügy területén dolgozó hi-
vatásbeliek és önkéntesek.

Az idei év témája arra indít ben-
nünket, hogy Jób könyvének egy ki-
fejezésén elmélkedjünk: „A vaknak 
úgy szolgáltam, hogy a szeme voltam, 
a sántának meg én voltam a lába” 
(29,15). Elmélkedésem vezérfonala a 
„sapientia cordis”, vagyis a szív böl-
csessége.

Ez a bölcsesség nem elvont, elmé-
leti ismeretet jelent, nem gondolata-
ink gyümölcse. Ahogyan Szent Jakab 
ír erről a levelében, sokkal inkább 
„tiszta, aztán békeszerető, méltányos, 
engedékeny, irgalom tölti el, és gaz-
dag termést hoz, nem részrehajló, nem 
képmutató” (3,17). Vagyis olyan ma-
gatartás, amelyet a Szentlélek áraszt 
annak elméjébe és szívébe, aki képes 
megnyílni testvérei szenvedése iránt, 
és felismeri bennük Isten képmását... 

A szív bölcsessége: szolgálni test-
véreinket. „A vaknak úgy szolgáltam, 
hogy a szeme voltam, a sántának meg 
én voltam a lába”. Jóbnak az a beszéde, 
amely e mondatot tartalmazza, kifeje-
zésre jutt atja a szolgálatot a szükséget 

szenvedők iránt ennek az igaz em-
bernek a részéről, aki meglehetős te-
kintélynek örvend, és tiszteletremétó 
hely illeti meg a város vénei között . 
Erkölcsi tartását megmutatja a tőle 
segítséget kérő szegények iránti szol-
gáló szeretete, és az is, ahogyan gon-
doskodik az árváról és az özvegyről. 
(uo, 12-13)

Hányan vannak ma is olyan ke-
resztények, akik nem pusztán szavaik-
kal, hanem a valódi hitben gyökerező 
életükkel tanúsítják, hogy ők „a vakok 
szemei” és „a sánták lábai”! Olyan em-
berek, akik a folytonos gondoskodást 
igénylő betegek mellett  vannak, akik-
nek szükségük van segítségre ahhoz, 
hogy meg tudjanak mosakodni, fel 
tudjanak öltözni, táplálkozni tudja-
nak. Ez a szolgálat, különösen akkor, 
ha időben elhúzódik, fáradságossá és 
nehézzé válhat. Viszonylag könnyű 
néhány napig végezni a szolgálatot, 
ám nehéz valakiről hónapokon, vagy 
egyenesen éveken át gondoskodni, fő-
képpen akkor, amikor ez az illető kö-
szönetet sem tud mondani érte... 

A szív bölcsessége: kilépni önma-
gunkból testvérünk felé. Világunk 
olykor elfelejti annak az időnek az 
értékét, amit a beteg ágya mellett  
töltünk, mivel mindenki siet, tenni, 
termelni akar, és megfeledkezik az 
önzetlenségről, a másokról való gon-
doskodásról, a másik ember ápolá-

sáról. E magatartás mögött  sokszor 
a langyos hit húzódik meg, amely 
megfeledkezik az Úr szavairól, aki ezt 
mondta: „Értem tett étek” (Mt 25,40).

A szív bölcsessége: szolidaritást 
vállalni testvérünkkel anélkül, hogy 
elítélnénk őt. A szeretetnek időre van 
szüksége. Időre a betegek ápolására 
és időre a meglátogatásukra. Időre 
ahhoz, hogy mellett ük legyünk, aho-
gyan Jób mellett  voltak barátai. „Hét 
nap és hét éjjel mellett e ültek a földön, és 
egyik sem szólt hozzá egy szót sem. Lát-
ták ugyanis, hogy igen nagy a fájdalma” 
(Jób 2,13). Ám Jób barátai elrejtett ek 
magukban egy negatív ítéletet vele 
kapcsolatban: azt gondolták, hogy 
balsorsa Isten büntetése valamilyen 
vétkéért. A valódi szeretet azonban 
osztozás ítélet nélkül, nem várja el a 
másik személy megtérését. Távol áll 
tőle a hamis alázat, amely valójában 
elismerést vár és tetszeleg saját jócse-
lekedetében...
Vatikán, 2014. december 3. 

Ferenc pápa
Magyar Kurír

Bokor Zoltán atya lelki feltöltődésre, találkozásra hívta 
a Dózsa Iskolában tanító pedagógusokat, hogy az új év 
kezdetén Jézus segítségét kérve folytassák fontos, embert 
próbáló munkájukat. Az esti szentmise, a bíztató szavak, a 

légkör és a kézzel fogható szeretet sokat segített  a kollégák-
nak abban, hogy ne csak a maguk erejére támaszkodjanak, 
hanem Istenben bízzanak.

Tompa Viola
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A próféta akkor élt, amikor az or-
szág nagy részét már bekebelezte az 
asszír birodalom és Jeruzsálemet is 
fenyegett e. A külső veszélyek mellett  
azonban a próféta nagyobb problémá-
nak tartott a a társadalomban uralkodó 
állapotokat: az idegen istenek tisztele-
tét – ami az igaz Istentől való elfordu-
lást, az Istennel kötött  szövetség meg-
gyalázását jelenti. Ezért nem marad el 
a büntetés. „Kinyújtom kezemet Júda 
ellen, és Jeruzsálem minden lakója ellen. 
Eltörlöm erről a helyről Baalt maradék-
talanul, szolgáinak nevével és papjaival 
együtt . Azokat, akik a tetőkön leborul-
nak az ég serege előtt ; azokat, akik bár 
az Úr előtt  borulnak le, mégis Milkom 
nevére esküsznek; azokat, akik elfordul-
nak az Úrtól, akik nem keresik az Urat, 
és nem törődnek vele.” (Szof 1,4-6)

Ha ez a prófécia napjainkban meg-
valósulna, sok embert érne el a végzet. 
Azokat, akik elfordultak Istentől, nem 
keresik, nem törődnek vele. De azokat 
is, akik látszólag tisztelik az Urat, test-
ben leborulnak előtt e, de közben más 
istenekre (földi sikerekre, pénzre, ha-
talomra...) esküsznek.

Az Úr előtt  nem lehet eltitkolni a 
vezetők, a kereskedők és a henyélők 
bűneit sem. Az Úr mondja: „Abban az 
időben lámpással átkutatom majd Jeru-
zsálemet, és megbüntetem az embereket, 
akik poshadnak, mint a bor sepreje. Akik 
azt mondják szívükben: ’Az Úr nem te-
het sem jót, sem rosszat.’” (Szof 1,12)

Az Úr napja – mint a többi prófétá-
nál – az igazság beteljesülésének nap-
ja; vagyis a hűtlenek, a csalók, a rablók 
számára „Az a nap a haragnak a napja, 

a szorongatásnak és a gyötrelemnek a 
napja, a pusztításnak és a fosztogatásnak 
a napja, a sötétségnek és a homálynak a 
napja, a felhőknek és a komor fellegeknek 
a napja.” (Szof 1,15). Amiben a földön 
oly nagyon bízunk, amivel „minden” 
megoldható, megvásárolható; a pénz, 
a vagyon sem segít! „Ezüstjük, aranyuk 
nem mentheti meg őket.” (Szof 1,18)

Az Úr napja azonban az igaz ember 
számára az öröm, a beteljesülés napja. 
Nagy a tét, ezért fi gyelmeztet a pró-
féta: „mielőtt  elérkezne hozzátok az Úr 
haragjának napja: keressétek az Urat 
ti, szegényei a földnek, akik teljesítitek 
parancsait. Keressétek az igazságot, ke-
ressétek az alázatot, talán menedéket ta-
láltok az Úr haragjának napján.” (Szof 
2,2b-3) Szofoniás idejében sajnos el-
hatalmasodott  a bűn Jeruzsálemben, 
ezért kénytelen a próféta így kiáltani: 
„Jaj a lázadó és tisztátalan városnak, 
a hatalmaskodónak! Nem hallgatott  a 
szóra, nem fogadta el a fi gyelmeztetést. 
Nem bízott  az Úrban, Istenéhez nem kö-
zeledett !” (Szof 3,1-2) „Prófétái fennhé-
jázók és gonosztevők, papjai megszent-
ségtelenítik, ami szent, és megszegik a 
törvényt.” (Szof 3,4)

Isten fi gyelmezetése – ami Szent-
írás lapjain keresztül jut el hozzánk – 
lelkivezetőnk feddése, lelkiismeretünk 
hangja elég erős-e ahhoz, hogy meg-
változzunk? Hogy ne kövessük el azo-
kat a hibákat, bűnöket, amiket a pró-
féta idejében a vezetők, a kereskedők, 
az Istennel nem törődők elkövett ek. 
Vonatkozik-e rám, amit az Úr a válasz-
tott  népnek mond? „Azt gondoltam: 
’Te majd félsz engem, megfogadod az 

intelmet; nem tévesztheti szem elől, hogy 
hányszor meglátogatt am.’ De nem! Siet-
ve tovább folytatt ák gonosz üzelmeiket.” 
(Szof 3,7)

Itt  a földön a búza és a konkoly, a jó 
és a rossz még együtt  él, növekszik. De 
eljön az ideje, amikor szétválasztják a 
kett őt és ítéletet mondanak. „Azon a 
napon nem kell majd szégyenkezned a 
tett eid miatt , amelyeket ellenem elkövet-
tél. Mert akkor majd eltávolítom köröd-
ből, akik gőgösek s hivalkodnak.” (Szof 
3,11) „Nem hagyok meg belőled, csak 
egy szerény kis népet, amely az Úr nevé-
ben reménykedik” (Szof 3,12) 

Ha az igaz emberek közé tartozom, 
akkor olyan közösségbe kerülök, ahol 
„Nem művelnek többé gonoszságot, 
nem beszélnek hazugságot, nem lelsz 
majd csalfa nyelvet a szájukban.” (Szof 
3,13a). Akkor rám is vonatkoznak 
Szofoniás szavai „Veled van az Úr, a te 
Istened, az erős Szabadító! Örül majd 
neked nagy örömmel, újjáéleszt szerete-
tével, örül majd neked ujjongó örömmel.” 
(Szof 3,17) és az Úr biztató szavai „Ab-
ban az időben hazavezetlek titeket, ab-
ban az időben összegyűjtlek benneteket. 
Dicsőséget és hírnevet szerzek nektek a 
föld népei között , amikor majd jóra for-
dítom sorsotokat, a szemetek látt ára – 
mondja az Úr.” (Szof 3,20).

Részletek a Szentírás ritkábban forgatott  könyveiből
Szofoniás próféta könyve
„újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel” (Szof 3,17)

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)
Habakuk próféta könyve: „Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.” (Hab 2,4)
Szofoniás próféta könyve: „újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel” (Szof 3,17)

Titi
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Fiatalok és az okkultizmus

Rögtön az elején egy idegen szó-
val kezdtem: okkultizmus. Jelentése 
természetfelett i titokzatos erőkben, 
szellemekben, rejtett  dolgokban való 
hit-hiedelem. Ennek válfajai az asztro-
lógia, mágia, és a spiritizmus. A Biblia 
tanítása már a kezdetektől elítél min-
den ilyen és ehhez hasonló nem Iste-
nünktől való veszedelmes dolgot. A 
Tízparancsolat átadása előtt  az Úr ki-
jelenti: „Senki mást ne tekints Istennek, 
csak engem.” (Kiv 20,3) 

Lelkünk pásztora nem 
akarja, hogy lelkünk el-
lenségének fogságába 
essünk, ezért jelenti ki, 
hogy ne kövessük a 
bálványok-démo-
nok idegen útját, 
mely nem a krisz-
tusi életre bol-
dogságra vezető 
keskeny ösvény, melyen 
a keresztényeknek ha-
ladniuk kell. Mózes 3. 
könyve a Leviticus ra-
dikálisan kitiltja, sőt kiirtja az Isten 
népe köréből ezeket az okkult, nem a 
Jótól jövő dolgokat: „Azt a férfi t és asz-
szonyt, aki közületek halott látó vagy jós 
lesz, halálra kell adni.” (Lev 20,27) Az 
aranyborjú öntése, a bálványimádás 
gyűlöletes a Teremtő szemében. (vö. 
Kiv 32) Ugyanakkor a Szentírás szavá-
ban világossá válik számunkra minden 
élet-lélek ellenes idegen szokás, okkult 
praktika, ami nem az Úrtól jön. (2Kir 
17,29-35) 

Példaképeink vannak a Bibliában, 
akik mindezen lelkünktől, életünktől, 
Istenünk akaratától idegen tévelygése-
ket visszautasított ák. József egyiptomi 
fogsága alatt  nem veszi át a bálvány-
imádat kultuszát, hanem a láthatatlan 
egy igaz Istenre hagyatkozik és ez ad 
neki akaraterőt, lélekjelenlétet, mely-
lyel visszautasítja Potifár feleségének 
csábítását, és nem veszíti el reményét 
még a király börtönében sem. (Ter 
39.40.) Ugyanígy a fi atal próféta Dá-

niel, az ismert három ifj ú visszautasítja 
a hitetlen Babilon bálványait, és étele-
it, a tüzes kemencében sem félnek, és 
megmenekülnek. (Dán 3)

Ugyanakkor feltehetjük a kérdést 
a mai fi atalokban megvan-e a külde-
téstudat, az elhatározás, hogy megme-
neküljenek mindezen Isten ellenes, 
és kárhozatra vezető praktikáktól? Az 
imádság nélküli lélek legyengül, és tel-
jesen elveszíti ellenálló képességét a 
gonosszal szemben. Hallowenpartik, 

a szórakozóhelyek féláron engedik 
be azokat, akik 
jelmezt vesznek. 
(!) Adventi vásár 

világító ördögszar-
vakkal sétáló gyer-

mekek, és felnőtt ek. 
Olyan képregények, 
fi lmek, játékok, me-

lyek népszerűsítik 
magát az ördögöt, 

igyekeznek vonzóvá 
tenni a sötét dolgokat, 

sőt démono-
kat, boszor-

k á ny o k at pozitív sze-
replőként feltűntetni. 

Jézus Krisztus szavai: „A világos-
ság a világba jött , de az emberek jobban 
szerett ék a sötétséget, mert tett eik gono-
szak voltak.” ( Jn 3,19) A krisztusi vilá-
gosság nyílt visszautasítása mennyire 
nyilvánvaló ezen cselekedetekben. A 
templomlátogatás, a Biblia olvasás, az 
imádság, a testvéri közösség az élet 
természetes örömeinek egészséges 
felfedezése helyett : lázító zene, horo-
szkóp tanulmányozás, káros dolgok 
kipróbálása, felszínes kapcsolatok. Ez 
nem az élet útja. 

A világ Világosságát Jézus Krisztust 
kell követnünk, fel kell ismernünk ér-
telmünkkel, szívünkkel, egész valónk-
kal az Ő jelenlétét. 

A bűnözőket nem engedjük be 
ott honainkban, mert megnézhetnénk 
akkor utána az üres lakást, vagy a meg-
sebezett  életet. Ennek ellenére milyen 

gyakran beengedjük a bűnt, és a go-
noszt életünkbe a számítógépen, és a 
televízión keresztül, vagy hallgatunk 
a rossz társaság tanácsára. A kereszt-
ségkor mielőtt  hitvallást tett ünk volna 
háromszor mondtunk nemet a lélek 
ellenségének, a kísértőnek, a Sátán-
nak. Ébernek kell lennünk ma is, Szent 
Pál apostol is fi gyelmeztet: „a sátán is 
a világosság angyalának tett eti magát.” 
(2Kor 11,14) 

Nem engedhetjük, hogy a gonosz 
ezen praktikák csalások által megejt-
sen minket. Taktikája ugyanaz, mint 
régen, a manipuláció, az elhitetés. Ma 
sem fedi fel az álarcát, mert a világos-
ság angyalának tett eti magát, az ártal-
matlan kellemes, nem kell túlreagálni 
kifejezések mögé elbújik. A „felvilá-
gosult” Néphadsereg sorkatonái kö-
zött  gyakori volt a szellemidézés, ma 
is rengetegen olvasnak horoszkópot, 
szinte valamennyi újság közöl is ilyen 
áltudományos cikket. Nem beszélve 
a televíziós műsorokról, reklámokról, 
melyek áramlanak felénk, eljövendő 
cikksorozatunk feltárja az ezek mögött  
elbújó gonoszt. 

Arra hívok mindenkit, hogy amint 
Dániel próféta „elhatározta magában, 
hogy nem szennyezi be magát”. (Dán 
1,8) Mi se engedjük, hogy ezek a dol-
gok beszennyezzenek minket, vezes-
sünk rá másokat is, hogy nem az élet 
útján járnak ha ezeket a hatásokat be-
engedik mindennapjaikba. Külföldről 
pénzelt szekták, sátánista zenekarok, 
okkultista praktikák, fi lmek, zenék, 
játékok. Az ott honunk küszöbét mi 
emeljük fel, és nemcsak fi zikai érte-
lemben, hanem szellemi-lelki dialek-
tusban egyaránt. Emeljük fel a krisztu-
si élet zsinórmértékét, és ne engedjük 
behatolni ott honunkba a hazugság, és 
megtévesztés atyját. „Józanok legyetek 
és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, 
ordító oroszlán módjára ott  kószál min-
denütt , és keresi, kit nyeljen el. Erősen áll-
jatok neki ellen a hitben.”(1Pét 5,8)

Pete Polgár Máté káplán
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10  XXII. évfolyam 1. szám

Miután az első túránk végén le-
ereszkedtünk a hegyről, maradt még 
időnk arra, hogy egy városnézést is 
beiktassunk a délutánba. A Szepesség 
másik nagy múltú városába, Iglóba 
indultunk. A szintén szász telepesek 
által alapított  város középkori erede-
téről nagyszerű gótikus temploma ta-
núskodik, melynek 88 méterre nyúló 
tornya a legmagasabb a Felvidéken.  A 
templom mellett i utcán pedig impo-
záns régi házak sorában gyönyörköd-
hetünk. A város hosszú ideig tartozott  
Lengyelországhoz, miután Zsigmond 
király az 1400-as évek elején tizenöt 
másik várossal együtt  elzálogosított a. 
Csak 1772-ben került vissza Magyar-
országhoz, és ett ől kezdve a Szepesség 
központja lett . 

A következő túranapon már mé-
lyebbre hatoltunk a hegységbe. Ezútt al 
másik útvonalon kapaszkodtunk vissza 
a menedékkői romokhoz, majd me-
redek hegyoldalon ereszkedtünk le a 

Fehérvíz-völgyé-
be. Ösvényünk a 
tiszta vizű patak 
partján kanyar-
gott , helyenként 
pedig a patak 
fölé épített  fa-
palló segített e 
a továbbjutást. 
Így értük el a 
Sólyom-völgyet, 
ahol a hegység 
legnagyobb víz-

esése a 72 méter magasból alázúduló 
Fátyol-vízesés található. Ezt a völgyet 
is vaslétrák és vastálcák beépítésével 
tett ék járhatóvá, melyek segítségével 
két és fél kilométeren 430 méter szint-
emelkedést küzdhetünk le. Felérve 
már 1000 méter körüli magasságban 
jártunk. Ez volt túránk legmagasabb 
pontja, de az erdő borított a hegytető-
ről nem nyílt kilátás. Azért a hegytető 
körbejárásával még megtoldott uk a 
túrát.

Harmadik napunkon a környék 
másik nevezetességét a Hernád-átt ö-
rést kerestük fel. Az eddig lapályon ka-
nyargó folyó itt  átt ör az eléje tornyosu-
ló hegyen, kialakítva egy vadregényes 
szurdokvölgyet a túrázók nagy örömé-
re. A folyót mindkét oldalról meredek 
sziklafalak kísérik, a turistaút csak egy 
keskeny ösvény, amely fel-le hullám-
zik a meredek oldalban, hol a bal, hol 
pedig a jobb parton haladva. Ilyenkor 
függőhíd vezet át a folyó felett . Ahol 

pedig faltól falig ér a víz ott  a sziklába 
erősített  vastálcákon lépdelünk az alat-
tunk zúgó Hernád felett . A völgy keleti 
végéből aztán egy meredek ösvényen 
felkaptatt unk a Tamásfalvi-kilátóhoz. 
Ez tulajdonképpen egy sziklaplató egy, 
a Hernád fölé magasodó, száz méteres 
függőleges sziklafal tetején. Innét szé-
dítő kilátás nyílik az alatt a elterülő név-
adó településre, Szepestamásfalvára, 
és a tágabb környékre. A visszautunk 
a Hernád bal partja fölé magasodó 
hegygerincen vezetett , ahonnét időn-
ként lepillanthatt unk a mélyben ka-
nyargó folyóra.

(folytatjuk)

Fotó: Gedeon Tamás
Szöveg: Szalai Att ila

Becsületes neve: Káposztafalvi karszt II.

Rendelkezés a személyi jövedelemadó 2x1%-áról

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

A második 1%-ot alapítványok, egyesületek, vagy civil szervezetek javára lehet felajánlani. Plébániánk a következő 
alapítványokat ajánlja a hívek fi gyelmébe:
– A Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért Alapítvány (adószám: 18957323-1-20)
– Mindszenty Iskoláért Alapítvány Zalaegerszeg (adószám: 19277150-1-20)
– Gyermekeinkért 2000 Egyesület (adószám: 18957086-2-20)
– Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Alapítvány (adószám: 19247665-1-18)
Köszönjük, hogy rokonai, barátai fi gyelmét is felhívja arra, hogy adónk 2x1%-át nemes célokra irányíthatjuk.
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Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek
Korcsmár Áron, Mészáros Abigél, Horváth Dávid

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

HalálozásHalálozás
Molnár Ferencz (1924), Gróf Gyuláné sz. Zsálek Ilona 
(1929), özv. Pusztai Jánosné sz. Tóth Kornélia (1932), 
Makovecz István (1934), Horváth István (1932), Gellén 
László Csaba (1944), özv. Pintér Jánosné sz. Szlabony Anna 

(1927), Labricz Péter (1935), Vass István (1924), özv. Sin-
kó Sándorné sz. Hermán Mária (1944), dr. Kiss Andrásné 
sz. Csengeri Mária (1934), Szekeres Istvánné sz. Vizsi Ilo-
na (1941), Szép János Imre (1939), özv. Jutresa Lászlóné 
sz. Gaál Mária (1940), Bánhidi László (1970), Kiss Lajos 
László (1948), Varga Kálmán (1960), özv. Novák Endréné 
sz. Gombos Gizella (1936), özv. Nagy Sándorné sz. Pásztor 
Ilona (1932), Eck Józsefné sz. Krassói Éva Erzsébet (1939), 
özv. Szalai Károlyné sz. Vaspöri Magdolna (1936), Gombor 
János (1958), Törökné Bor Andrea (1976), özv. Szabó Jó-
zsefné sz. Mojzer Mária Anna (1937), Tamás Ferenc (1935)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

A hónap szentje:

Svéd Szent Katalin (1305-1373)

„A szentek imáikkal egész országokat térített ek meg, a szen-
tek minden erőssége imáikban volt. Sosem fogsz látni szentt é 
alakulni olyan embert, aki nem imádkozik. Az imádság vi-
lágosság és erő, az imádság magának Istennek a tevékenysé-
ge: aki imádkozik, az Isten erejével rendelkezik.”  /Boldog 
Eymard P. Julián/

Könnyű volt neki szentt é lenni! Mondhatnánk, hiszen 
édesapját is boldogként tisztelik a ciszterciták. Édesanyja 
pedig Szent Brigitt a, aki mellett  másodikként lánya állt, 
hogy halála után a rendalapítás művét befejezze. Szentt é 
lenni azonban nem örökletes dolog, de a család szerepe az 
ő életében is nyilvánvaló: elindított a Katalint az életszent-
ségre vezető úton.

Negyedik gyermekként született  a nyolcgyermekes 
családban és még csak tizenhárom éves volt, amikor édes-
apja meghalt. Egy év múlva feleségül ment egy gazdag és 
vallásos főúrhoz, de közös megegyezéssel testvéri kapcso-
latban éltek. Nem hosszú ideig maradt férje mellett , az ő 
beleegyezésével elhagyta hazáját és özvegy édesanyját kö-
vett e, aki akkor a romlás városában, Rómában találta meg 
feladatát és küldetését.

Ebben az időben a pápák Avignonban, a franciák fog-
ságában tartózkodtak és csúnya történeteket meséltek 
udvartartásuk léhaságáról, életükről. A pápák iránti tiszte-
letnek nyoma sem maradt, Róma a borzalmak városa lett . 
Hatalmas pogány nemzetségek véres csatározásaivá vált, 
zabolátlan, erkölcstelen világ, ahol teljes volt a félelem és a 
bizonytalanság. 

Ide érkezett  meg Katalin, feladva az ott hon békéjét, 
hogy édesanyjának segítője legyen. Brigitt a tudta, hogy 

kezdődő nehéz munkájában lányának kell mellé állnia, és 
ő ezt boldogan vállalta. Az egyházi élet reménytelen hely-
zete nem vett e el a kedvüket. Úgy gondolták, a változást, 
a reformot először magukon kell kezdeni, mert jó csak a 
jóból születik. Vezekeltek és imádkoztak, mellett e szolgá-
latkészen dolgoztak minden nap kimerülésig. Járták a nyo-
mornegyedeket, összeszedték az öregeket, betegeket, árva 
gyerekeket, hogy gondoskodjanak róluk. Zarándokházat 
rendeztek be, hogy az érkező zarándokokat fogadni tudják 
és gondoskodtak arról, hogy a gyónási lehetőség anyanyel-
vükön biztosítva legyen.  

Huszonhárom évig maradt Katalin Rómában. A kitar-
tó imát, vezeklést és a szeretetszolgálatnak szentelt életet 
Isten azzal jutalmazta, hogy a pápák még az ő életében vég-
legesen visszatértek Rómába.

Édesanyja úgy rendelkezett , hogy halála után őt rendel-
te lelki örökösévé. 23 évi római tartózkodás után hazatért 
és magával vihett e azt a bullát is, amiben V. Orbán pápa 
engedélyezte az édesanyja által Vadstenában alapított  szer-
zetesrend tagjainak, hogy felvehessék a szerzetesruhát. 
Aztán ő maga is belépett  és apáca lett , apátnőként vezetője 
az egyre növekvő rendnek. Majd alig két év elteltével, már 
újra Rómába indult, hogy a svéd királyi ház megbízásából 
intézze édesanyja szentt é avatását. Vajon kell-e ennél na-
gyobb ajándék, amit Isten az embernek adhat az életszent-
ségre vezető út végén?

„Az imádság annyira az életszentség törvénye, hogyha 
az Isten egy lelket magasabbra akar emelni, nem az erényeit 
növeli, hanem imádságos lelkületét gyarapítja, így emeli köze-
lebb önmagához. Ez az életszentség titka!”

Nátrán Józsefné
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Jó volt olvasni:

Dr. Dienes Valéria:
A nyolc boldogság

V.  Boldogok az irgalmasok, 
mert ők irgalmasságot nyernek

Szeresd a gyöngét, a lehulltat
A könnyes szívet, a lehajtott  fejet
Szeresd azt, aki takartan szenved
És arcán sírások barázdája torzul

Szeresd és takard rá bízó lelked a tiédből...
Vágd fel a palástot és osztogasd

Jaj sokan sírnak
Sokan várnak rád

Szeresd azt, ami fáj
Tarts a sebek fölé gyógyító kezet
Sebzett  lelkekre teríts mentő imát

És öleld meg, aki panaszhang nélkül
Tépett en vánszorog feléd

De ne hidd, hogy adtál, míg lelked osztod,
És ne tudd bőségedet,

A lélekskálák aranyfokain
Míg kezed segítve lefelé tárul,

Arcod, szemed meg tartson felfelé.
Tudod, hogy Napok járnak odafenn?
Akiknek te vagy a gyöngye, a hullott 

A sebzett , a könnyező?
Oh, jaj neked, ha nem tudod

És nem könyörögsz mély alázkodással
Hogy a Napok Napja

Palástja fohászát borítsa reád...

A Betegek Világnapján a testi-lelki fájdalmakban élőkre gondolunk és együttérzünk velük. Alkalmas fel-
idézni az irgalmasság gondolatait, hiszen a szenvedők sokan várjál a vigasztalást.

Az itt közölt versrészlet „A nyolc boldogság” misztériumjátékból,  melyet 1926-ban írt dr Dienes Valéria, 
aki az első egyetemet végzett nők egyike. 1905-ben doktorált matematikából, filozófiából és esztétikából. Férje, 
Dienes Pál, szintén kiváló matematikus.

Dienes Valériát is megérintette a kor materialista szelleme, mely még párizsi tanulmányai alatt Bergson 
filozófiai hatására változni kezdett.

1920 után hazatért, és hitét Prohászka Ottokár püspök szellemi hatására elmélyítette.
Ebben az időben kezdett el foglalkozni a mozgásművészettel, az orkesztikával, melyet a filozófia és a mate-

matika mellett közel 30 év alatt mozgásiskolává fejlesztett.
Osztatlan sikert aratott misztériumjátékaival.
(Nyolc Boldogság, Tíz Szűz, Magvető, Mária Megváltó Anyja) A zenei kíséretet Bárdos Lajos, neves zene-

szerző állította össze és rendezte.
Idősen írt, fordított, tudományos munkát végzett: Aquinói Szent Tamás Társaság tagja, Baumgartner díjas 

filozófus.

Mélyen hívő volt, így ír utolsó éveiben:
  „Jön az Isten, útja titkos út
 végtelenből végtelenbe fut!”

Élete 99. évében hunyt el 1978-ban.
Dr Jász Lajosné Margit néni
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A Szombathelyi Egyházmegye Szent Márton év előkészületi évében

zarándoklatot szervez Tours-ba, Szent Márton sírjához
A zarándoklatot vezeti: Dr. Veres András püspök atya
Időpont: Busszal: 2015.szeptember 20–26.(7 nap/6 éjszaka)
 Repülővel: 2015.szeptember 21–25.(5 nap/ 4 éjszaka)
Részvételi díj busszal: 1 ágyas szobában: 198.300 Ft (Tranzitszállással)

2 ágyas szobában: 154.500 Ft (Tranzitszállással)
3 ágyas szobában: 150.000 Ft (Tranzitszállással)

Részvételi díj repülővel: 1 ágyas szobában: 253.600 +repülőtéri illeték
2 ágyas szobában: 215.000 Ft +repülőtéri illeték
3 ágyas szobában: 212.500 Ft +repülőtéri illeték
(a repülőtéri illeték körülbelüli összege 45.000 Ft/fő.)

A fenti árak nem tartalmazzák a biztosítást!
Elhelyezés 3 csillagos szállodában
Ellátás: Reggeli és vacsora
Magyar nyelvű idegenvezetővel és csoportkísérőkkel!

Zarándokcsoportunk Tours-i programja
2015. szepember 21-25.(5 nap/4 éjszaka)
Repülőgéppel érkező, valamint autóbuszos csoportunk közös programja

1.nap – 09.21 – hétfő  érkezés Joué-les-Tours-ba
2.nap – 09.22 – kedd  Joué-les-Tours - Tours – M armoutier - Joué-les-Tours

Tours-ban városnézés 3 csoportra osztva magyar idegenvezetőkkel. Bazilika Szt. Már-
ton sírjával, a Szt.Gatien Székesegyház, Marmoutier

3.nap – 09.23 – szerda  Joué-les-Tours - Tours – Poitiers – Ligugé - Joué-les-Tours
4.nap – 09.24 – csütörtök Joué-les-Tours - Amboise – Chenonceaux - Candes-St.Martin – Joué-les-Tours
5.nap – 09.25 – péntek  hazautazás
Részletes programot a jelentkezőknek megküldjük!

Jelentkezési határidő: 2015. március 1-ig folyamatosan!
Előzetes jelentkezés: Martineum Felnőtt képző Akadémia  Tel: 94/514-340 e-mail: stmartin@martineum.hu címen lehet.

A maximum létszám repülőgépes csoport esetében 73 fő, a buszos csoport esetében 75 fő. Jelentkezéseket csak jelentke-
zési sorrendben tudunk elfogadni!
A jelentkezőkkel a zarándoklatot szervező utazási iroda a közvetlenül veszi fel a kapcsolatot.

A Nagyheti szertartások rendje

Nagycsütörtökön (április 2.) 19 órakor kezdődik a szent-
mise az utolsó vacsora emlékére  lábmosással, oltárfosztással, 
virrasztással.

Nagypénteken (március 3.) 19 órakor kezdődik Urunk 
szenvedésének ünneplése igeliturgia keretében: passió, kö-
nyörgések, hódolat a kereszt előtt , szentáldozás.

Nagyszombaton (március 4.) 19 órakor kezdődik a húsvét 
vigíliája: tűzszentelés, húsvéti örömének, olvasmányok, víz-
szentelés, keresztségi fogadalom megújítása, feltámadási kör-
menet, húsvéti ételek megáldása.  

(A feltámadási körmenetre hozzunk gyertyát!)

Szakmai nap 
Andreas Laun Keresztény ember a modern 

világban című könyvéről. 
2015. március 13. (péntek)

A szerző salzburgi segédpüspök, a heiligenkreuzi 
főiskola elkölcstan tanára.

A könyvet a Karios Kiadó adta ki.  Teljes terjedel-
mében elérhető az oli.katolikus.hu/aktuális és a 
www.kesztenyemberamodernvilagban.hu olda-
lakon. Helyszín: Budapest, Városligeti fasor 42.

További információ: 
www.oli.katolikus,hu/aktuális
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Alapítványi bál a Mindszenty iskolában
Január 24-én tartott a a Mindszenty Jó-

zsef Általános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium Szülői Munkaközössége az éves 
alapítványi bált, mely ebben az évben a 
magyar kultúra jegyében telt. Az iskola 
épületében zajló felújítási munkálatok és 
a rossz idő ellenére sikerült a Mindszenty 
közösségnek egy kellemes és vidám estét 
szerveznie. Az intézmény Szülői Mun-
kaközössége és Tantestülete szívélyesen 
invitálta a rendezvényre Vígh László 
parlamenti képviselő urat, Tolvaj Márta 
alpolgármester asszonyt, az apátplébános 
urat és káplánjait, a Notre Dame rend nő-
véreit és az iskola közösségének tagjait. 

A bál műsorában népi és nemzetiségi 
dalok és táncok elevenedtek meg – oly-
kor vidám köntösben. A Szent Család 
Óvoda munkatársai, szülői és barátai egy 

tarka roma táncházzal bűvölték el a hálás 
közönséget, majd Kovács Ráhel, az isko-
la hatodik osztályos tanulója gyönyörű 
zalai népdalcsokorral örvendeztett e meg 
a nagyérdeműt. Több tánccal is bemutat-
kozott  az iskola alsó tagozatosainak lelkes 
néptánc köre, akik teljes szívvel-lélekkel 
forgatt ák botjaikat és pörgett ék szoknyá-
ikat. Ezt követően Pete Rebeka, az iskola 
gimnáziumának növendéke mutatt a meg 
ismét, hogy igazi népdalénekesekből 
sincs híján az iskola kiemelkedő tehetsé-
geinek tábora. Évről évre visszatérő ven-
dégei az iskola báljainak a Gyenesi Né-
gyes muzsikusai, akik még a közönséget 
is megénekeltett ék egy áldás erejéig. A 
műsort az iskola pedagógusainak ferge-
teges produkciója zárta, akik nótával és 
tánccal mutatt ák be az iskola felújításának 

pillanatait. 
A báli műsor után Stróbel László apát-

plébános mondott  asztali áldást az ízletes 
vacsorához. A vacsora végeztével az isko-
la pedagógusai a Gyertyafény keringővel 
nyitott ák meg a táncot, melyet Marton 
Edina tanárnő koreografált. Az este jó 
hangulatáról Vörös István és zenekara 
gondoskodtak, akik változatos repertoár-
jukkal mindenki kedvére játszott ak. Ter-
mészetesen nem maradhatott  el a tombo-
lasorsolás sem, a mulatság pedig hajnalig 
tartott .

A rendezvény bevételét ezútt al az is-
kola alsó tagozatának vizesblokkjainak 
felújítására fordítják.

Kocsis Viktor és 
Kocsisné Fabula Petra

A térítő koldus
Volt egy kisfi ú, akinek 5 éves ko-

rában született  egy kistestvére. Úgy 
érezte, hogy szülei testvére születése 
óta nem fi gyelnek oda rá eléggé, ezért 
bánatos és szomorú volt. Mire 7 éves 
lett , már egyáltalán nem szerett e az 
életét, mert szülei folyton csak a húgá-
ra koncentráltak. 

Egy napon nem sokkal nyolcadik 
születésnapja előtt  azon töprengett , 
hogy vajon szülei gondolkodtak-e már 
azon, hogy mit kapjon e jeles napra, 
de mindig csak arra jutott , hogy nincs 
ilyenekre idejük, mert mindig csak a 
kis édes, aranyos húgával törődnek. 
Eközben egy szegény koldus meg-
pillantott a a szomorú kisfi út, aki lát-
szólag céltalanul lődörgött  az utcán. 
Odament hozzá, és sajnálata jeléül 
átnyújtott  neki egy ütött -kopott  ke-
resztet, buzdítván a Jézussal való kap-
csolat ápolására. A fi ú szégyellte e val-
lási tárgyat, s ezért gyorsan hazasietve 

el is dugta egy fi ók mélyére. Sokszor 
nézegett e, mire rászedte magát arra, 
hogy beszélgessen Istennel. Kérdőre 
vonta hányatt atott  sorsa, élete vakvá-
gányai miatt . 

Az idő múlásával a fi únak egy-
re nagyobb bizodalma és hite lett  
az Úrban. Rengeteget kérlelte, hogy 
történjen vele végre valami jó dolog 
is, ne csak az egymást követő rossz, 
ám az ifj ú úgy érezte, hogy Jézus nem 
hallgatja meg kérését, nem fi gyel rá, 
elfelejtett e őt, sőt tudomást sem vesz 
róla. El is határozta, hogy visszaadja a 
hajléktalan férfi nak a feszületet, mivel 
neki nincs szüksége holmi „porfogó-
ra”, ám a koldus nem fogadta el, sőt 
arra szólított a fel, hogy maradjon meg 
rendületlenül hitében. A fi úcskát ha-
mar meggyőzte, mivel úgy gondolta, 
rosszabb sorsa már nem nagyon lehet, 
ezért megígérte, hogy próbál tovább-
ra is Istennek tetsző, s hozzá méltó 

életet élni. 
Kilencedik születésnapjának reg-

gelén hatalmas meglepetés várta, az 
egész házuk díszben volt; lufi k, lam-
pionok, és ajándékok sokasága lepte 
el az egész házat. Ifj ú barátunk nem 
bírt betelni a látvánnyal. Rett entő-
en örült, szíve tele volt boldogsággal, 
csak úgy ragyogott  belőle a jókedv. 
Szülei belátt ák hibáikat, és nem győz-
tek bocsánatot kérni egyetlen fi uktól. 

A gyermek ezután félrevonult 
egy sarokba, és köszönetet mondott  
Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki ha-
talmas ajándékkal lepte meg, és a csú-
nyácska keresztet büszkén rakta fel 
házuk falára, ezzel felvállalva Istenbe 
vetett  maximális bizalmát és szerete-
tét!

Tihanyi Bence (12.b) 
Mindszenty József Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium

Programok a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban
Február 11. Farsangi játszóház – iskola előkészítő foglalkozás
Február 17. 800-945 Nyílt tanítási nap leendő első osztályos tanító nénik óráin
Február 20. Jótékonysági hangverseny a kápolnában
Február 25. Kipp-kopp meséi (bábjáték) – iskola előkészítő foglalkozás 
Március 11. A kíváncsi királykisasszony – iskola előkészítő foglalkozás 
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Szakma a kézbe, útravaló a léleknek – a budapesti META-DonBosco Szakközépiskoláról

Keressünk egy olyan érett ségi 
utáni szakképző intézményt, amely 
színvonalas oktatást biztosít, lelki 
hátt érrel rendelkezik, és a diákok is 
felsőfokban beszélnek róla! Buda-
pesten a 11. kerületben könnyen rá is 
találunk: a Mérnök utcai Meta-Don 
Bosco Szakközépiskola ugyanis épp 
megfelel a fenti leírásnak. Ráadásul 
remek választás azon fi atalok számá-
ra, akik biztos szakmát és lelki útra-
valót szeretnének, mielőtt  kilépnek a 
nagybetűs életbe.

A budapesti META-DonBosco 
Szakközépiskola az érett ségi utáni 
OKJ-szakképzésekkel foglalkozik. 
Neve találóan egy mozaikszóból szár-
mazik, META- azaz Modern Európai 
Tanulmányok Akadémiája. Az iskola 
2011-ben jött  létre azzal a céllal, hogy 
olyan képzési lehetőségeket teremt-
sen érett ségizett  fi ataloknak, mellyel 
később könnyebben helyezkedhet-
nek el a munkaerőpiacon. 2013-ban 
fenntartó-váltás történt: az iskola a 
Szalézi rend kezébe került. Névadója 
nem más, mint a Szalézi rend megala-
pítója, Bosco János atya, aki már gyer-
mekkorában árva és nehéz sorsú fi úk 
megsegítésére készült. Tanítt att a és 
nevelte őket, ahogy a META is igyek-
szik felkarolni az ide jelentkezőket.

A Meta-Don Bosco Szakközép-
iskola azzal a céllal jött  létre, hogy 
megteremtse az érett ségi bizonyít-
vánnyal rendelkező fi atalok számára 
a szaktudásuk megszerzéséhez szük-
séges szakképzést. Nappali tagozatra 
a 2014-es tanévben az 1994-ben, vagy 
ennél később született ek iratkozhat-
nak be. A képzések főként az egész-
ségügy, az oktatás, a szociális gondos-
kodás, a kereskedelem, az ügyvitel és 
az idegenforgalom területein folynak. 
Az iskolában idén az alábbi államilag 
fi nanszírozott  iskolarendszerű kép-
zések indultak: Fitnesz – wellness 

instruktor, gyakorló ápoló, gyakorló 
csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló 
mentőápoló, gyógy- és sportmasszőr, 
gyógypedagógiai segítő munkatárs, 
kereskedő, kisgyermekgondozó-ne-
velő, logisztikai ügyintéző, pénzügyi 
termékértékesítő, pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző, szociális szakgondozó 
ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, 
mentőápoló.

Az iskolában a magas szintű szak-
oktatás mellett  fontos szerephez jut 
a nyelvoktatás, és összességében egy 
olyan tudás átadása is, amellyel a 
diákok a későbbiekben biztosan el 
tudnak helyezkedni, illetve tovább 
tudnak tanulni. (Az OKJ-s végzett -
ség többletpontot jelent a felsőokta-
tásban, illetve az intézmény hallgatói 
húsz éves korukig családi pótlékra 
jogosultak.) További előny a diákiga-
zolvány, valamint a nappali tagozaton 
tanuló vidéki lakosok számára a kol-
légiumi elhelyezés. A Mérnök utcai 
iskola egy modern infrastruktúrával 
rendelkező, jól felszerelt (korszerű 
számítógépekkel, technikai adott sá-
gokkal, demonstrációs laborokkal), 
akadálymentesített  épület, világos, 
tágas légkondicionált termekkel, ahol 
öröm a tanulás. 

A magas szintű oktatáson túl 
„metásnak” lenni mégis többet jelent, 
mint érett ségi után találni egy sulit, 
ahol két évig szakmát lehet tanulni. 
A névadó, szalézi-alapító Don Bosco 
atya az életét tett e fel elkallódott  gye-
rekek tanítt atásáért és neveléséért. 
„Megelőző”- módszerének lényege az 
volt, hogy ha szárnyaink alá veszünk 
egy fi atalt, azzal megadjuk neki az 
esélyt egy szép és bűn nélküli életre. 
Bosco atya árvaházakat, iskolákat ho-
zott  létre, és rengeteg fi atalnak nyúj-
tott  a tudás mellett  erős lelki támaszt. 
A META-Don Bosco iskola szere-
tett eljes, meleg légkörével, diákköz-

pontú tanáraival és ügyintézőivel is 
ezt a szellemiséget követi. Nemcsak 
szakmát ad diákjai kezébe, hanem 
szellemi táptalajt is, amelybe minden-
ki elültetheti saját egyéni magvait, 
ötleteit, életcéljait, álmait. Ezek meg-
valósulásában igyekszenek segíteni a 
tanárok a mindennapi tananyag okta-
tásán túlmenően is.

Természetesen nem mindig a ta-
nulásé a főszerep. A lelkes tanárok és 
diákok folyamatosan tesznek azért, 
hogy pezsegjen a diákélet. Idén dec-
ember elején adománygyűjtésben 
vett ek részt. Rengeteg tartós élelmi-
szer gyűlt össze a kazincbarcikai rá-
szorulóknak. Két alkalommal került 
sor ünnepi adventi gyertyagyújtással 
egybekötött  karácsonyi műsorra az 
aulában. A Szalézi rend egy szerzetes-
tanára gitárszólójával is hozzájárult a 
meghitt  pillanatokhoz. A karácsonyi 
hangulatt eremtés részeként buszos 
kiránduláson vett ek részt diákjaink, 
melynek során kísérőtanáraikkal 
először az osztrák Kitt see-i csokolá-
dégyárba, majd a bécsi karácsonyi 
vásárba látogatt ak. Mindkett ő felejt-
hetetlen élmény diáknak-tanárnak 
egyaránt. Játékos délutánok kereté-
ben rendszeresen csoportos vetélke-
dőkön mérett ethetik meg magukat 
a diákok, de indiai teadélutánt, szín-
házlátogatást is szervez tanulóinak az 
iskola. 

A META-ban tehát soha senki 
nem unatkozik, és soha senki nincs 
egyedül. Az itt  eltöltött  két év alatt  
ez mindenki számára világossá válik. 
Aki kedvet kapott  az iskolában folyó 
munkához és mindennapokhoz, azo-
kat szeretett el várjuk az alábbi időpon-
tokban meghirdetett  nyílt napokon, 
amikor is az érdeklődők személyesen 
is találkozhatnak az iskola nagyszerű 
vezetőségével és az itt  tanító nagy tu-
dású, lelkes pedagógusokkal! 

Nyílt napok: 2015. március 4. szerda, március 19. csütörtök, április 15. szerda, április 28. kedd 
Mindenkit szeretett el várunk!
Forrás és további információ: htt p://www.metakepzes.hu/         htt ps://www.facebook.com/metadonbosco

Jász Veronika
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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 2015. április 12-én jelenik 
meg. 

Február 17-én, kedden szentségimá-
dást tartunk a Zárda kápolnában.
Február 22-én, vasárnap lelkipász-
tori munkatárs képzés a Martineum 
Felnőtt képző Akadémián. 
Február 26-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Február 27-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 
Március 5-én, csütörtökön 1715-kor 
kezdődik a szentségimádás a papi és 
a szerzetesi hivatásokért a plébánia-
templomban.
Március 6-án, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 
Március 12-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Március 13-án, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 
Március 19-én, csütörtökön szent-
ségimádást tartunk a plébániatemp-
lomban. Ekkor érkezik templomunk-
ba a Szent Márton ereklye. 

Március 20-án, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 
Március 26-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Március 27-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 
Április 2-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Április 3-án, pénteken 15 órakor kez-
dődik a keresztút a Kálvárián. 

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.

Az egyházközségi hozzájárulás 
mértéke

Havi nettó 
kereset

Fizetendő egyház-
községi hozzájárulás
Havonta Évente

50.000.- 250.- 3.000.-
55.000.- 275.- 3.300.-
60.000.- 300.- 3.600.-
65.000.- 325.- 3.900.-
70.000.- 350.- 4.200.-
75.000.- 375.- 4.500.-
80.000.- 400.- 4.800.-
85.000.- 425.- 5.100.-
90.000.- 450.- 5.400.-
95.000.- 475.- 5.700.-
100.000.- 500.- 6.000.-
105.000.- 525.- 6.300.-
110.000.- 550.- 6.600.-
115.000.- 575.- 6.900.-
120.000.- 600.- 7.200.-
125.000.- 625.- 7.500.-
130.000.- 650.- 7.800.-
135.000.- 675.- 8.100.-
140.000.- 700.- 8.400.-
145.000.- 725.- 8.700.-
150.000.- 750.- 9.000.-
155.000.- 775.- 9.300.-
160.000.- 800.- 9.600.-
165.000.- 825.- 9.900.-
170.000.- 850.- 10.200.-
175.000.- 875.- 10.500.-
180.000.- 900.- 10.800.-
185.000.- 925.- 11.100.-
190.000.- 950.- 11.400.-
195.000.- 975.- 11.700.-
200.000.- 1.000.- 12.000.-
205.000.- 1.025.- 12.300.-
210.000.- 1.050.- 12.600.-
215.000.- 1.075.- 12.900.-
220.000.- 1.100.- 13.200.-
225.000.- 1.125.- 13.500.-

Az egyházközségi hozzájárulás 
mér téke a Magyar Katolikus Püs-
pöki Kar rendelkezése szerint a net-
tó kereset 0,5 %-a. Ez található meg 
a következő táblázatban.

Nagyböjti lelkigyakorlat
plébániatemplomunkban

Március 27-én pénteken, 28-án 
szombaton és 29-én virágvasárnap 
az esti szentmise keretében a Mária 
Magdolna templomban Kiss Lász-
ló  pákai plébános – egykori káp-
lánunk – vezetésével tartjuk meg 
nagyböjti lelkigyakorlatunkat.
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