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ÜNNEPI

„Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara „Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara 
az emberiségnek” az emberiségnek” (Szt. II. János Pál)(Szt. II. János Pál)

A szent lengyel pápa fenti gondolatát, mintegy lelki végrendeleté-
nek tekinthetjük. Ő, aki Auschwitz közelében nőtt  fel, saját életében és 
nemzete sorsában személyesen is átélte két totalitárius diktatúra borzal-
mait, valamint megtapasztalta irgalmatlanságát, a Gondviselés válasz-
tott jaként Isten irgalmasságának szószólója lett  egy irgalmatlanná váló, 
a halál kultúráját építő világban. Nem véletlen, hogy már pápaságának 
kezdetén enciklikát szentelt az irgalmasságnak (Dives in misericordia), 
és Isten irgalmasságának üzenete végigkíséri pápai szolgálatának idejét. 
Mesterének, Jézus Krisztusnak példája nyomán megbocsát merénylőjé-
nek, a harmadik évezred első kanonizációja alkalmával (2000. ápr. 30.) 
a szentek sorába iktatt a a lengyel misztikus Faustyna nővért, aki Isten 
legnagyobb és legmagasztosabb tulajdonságát irgalmasságában látt a. 
Utolsó lengyelországi látogatásakor pedig (2002. aug. 17.) az egész vi-
lágot ünnepélyesen az isteni irgalmasságnak ajánlott a fel. Ekkor bízta 
meg az Egyházat azzal a feladatt al, hogy az isteni irgalom lángjának to-
vábbadója legyen a világban, a húsvét utáni vasárnapot pedig az isteni 
irgalmasság ünnepévé tett e az Egyházban. A Gondviselés jelét fedez-
hetjük fel abban is, hogy a szent pápa életének lángja az isteni irgalmas-
ság vasárnapjának vigiliáján húnyt ki (2005. ápr. 2.).

Mit jelent számunkra Isten irgalmassága? Elsősorban az Ő együtt  
érző szeretetét, ami Jézus Krisztusban vált nyilvánvalóvá. A Zsidó levél 
megállapítása szerint: „Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett  válnia 
testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és kiengesztelje 
a nép bűneit” (Zsid. 2,17). Isten irántunk való irgalmasságának legszebb 
szimbóluma Jézus Szent Szíve. Jézus lándzsával átdöfött  Szívében Isten 
irántunk való végtelen szeretetét láthatjuk meg. A ferences misztikus, 
Szt. Bonaventura szerint: „A látható seb által látjuk meg a láthatatlan 
szeretet sebét”, vagyis Jézus Szívében felismerjük, hogy Istennek értünk 
dobogó szíve (cor) van, ami értünk szegényekért (miseri) dobog. Ezt 
jelenti Isten irgalmassága (misericors). Jézus értünk átszúrt és így meg-
nyílt Szívén keresztül léphetünk be Isten szeretetének mélységeibe!

Isten irgalmassága másrészt annak kinyilvánítását jelenti, hogy Isten 
irgalmának beteljesedése a megbocsátás. Már az Ószövetség lapjain fel-
bukkan az irgalmas Isten alakja, aki szívesen bocsát meg. Mikeás pró-
féta könyvében olvashatjuk: „Melyik isten olyan, mint te, aki elveszed a 
gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Aki nem haragszol mindörökre, 
hanem kedved leled az irgalomban?” (Mik. 7,18). A szöveg egyértelmű-
en azt a jelentést hordozza, hogy Isten örömmel bocsát meg nekünk, hi-

(folytatás a 2. oldalon )
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szen az irgalom az Ő szeretetének ki-
teljesedése. Csodálatosan összecseng 
ezzel Jézus tanítása, aki a Lukács 
evangélium 15. fejezetében, három 
példabeszédben is az Atya öröméről 
beszél: az elveszett  bárány története 
a pásztor öröméről szól, az elveszett  
drachma az asszony boldogságát írja 
le, a tékozló fi ú pedig az apa túláradó 
örömét állítja a középpontba. Jézus 
ilyennek nyilatkoztatja ki nekünk az 
Atyát. Egy szentenciás könyvben ol-
vasható a következő, meglepő meg-
állapítás: „Isten szeretete a hűségben 
próbálódik ki, ám a megbocsátásban 
teljesedik be”. Szt. János szerint Isten a 
Szeretet, s ha a szeretet beteljesedése 
a megbocsátás, akkor valóban Isten 
létének beteljesedése a megbocsátás. 
Ez egyben azt jelenti, hogy Isten is-
tensége akkor mutatkozik meg legin-
kább, amikor megbocsát. Innét ered 
hát az Ő végtelen öröme, hogy meg-
bocsáthat.

Isten megbocsátó szeretete, szá-
munkra is mély üzenetet hordoz. 
Ráirányítja fi gyelmünket, hogy mi 

is megbocsátásból élünk, és egyben 
meghív arra is, hogy mi is bocsássunk 
meg. A megbocsátás a legegészsé-
gesebb táplálékunk, ami ha tartósan 
hiányzik lelki étlapunkról, hiánybe-
tegségekhez vezethet. A megbocsá-
tás olyan, mint a vitamin létszükség-
let. Isten irgalmassága – megbocsátó 
szeretete minket is arra hív legyünk 
irgalmasok, mert aki megbocsát, Is-
tenhez válik hasonlóvá. A mai poszt-
modern, irgalmatlan világban egyre 
nagyobb szükség van az Isten irgal-
mát hirdető és azt a megbocsátásban 
megélő keresztényekre!

Ahhoz, hogy mi magunk is ilye-
nek lehessünk, szükségünk van Isten 
kegyelmére és az imádság erejére! 
Faustyna nővér nyomán mi is imád-
kozhatunk így:

„Segíts Uram, hogy szemeim irgal-
masan nézzenek: sohase gyanakodjak, 
és ne ítéljek a látszat alapján, hanem 
lássam meg azt, ami felebarátaim lel-
kében szép, és legyek segítségükre.

Segíts meg, hogy irgalmas legyen 
a hallásom, hogy mindig fi gyeljek 
felebarátaim szükségleteire, hogy füle-

im ne legyenek közömbösek szenvedé-
seik és panaszaik hallatán.

Segíts meg Uram, hogy irgalmas 
legyen a nyelvem, hogy sohase szóljak 
másokról lenézően és negatívan, viszont 
mindenki számára legyen vigasztaló és 
megbocsátó szavam.

Segíts meg Uram, hogy irgalmasak 
legyenek kezeim, tele jócselekedetekkel, 
hogy másoknak csak jót tegyek, s a ne-
héz fáradtságos munkát magamra vál-
laljam.

Segíts, hogy lábaim is irgalma-
sak legyenek, hogy mindig siessenek 
felebarátaim segítségére, legyőzve ki-
merültségemet és fáradtságomat. Való-
di pihenésem mások szolgálata legyen.

Segíts meg Uram, hogy irgalmas 
legyen a szívem, hogy együtt  érezzek 
embertársaim szenvedésével. Senki elől 
nem zárom be szívemet, még azoktól 
sem, akikről tudom,hogy jóságommal 
vissza fognak élni, én azonban bezár-
kózom Jézus legirgalmasabb szívébe. 
Saját szenvedéseimről hallgatok. Irgal-
mad pihenjen bennem Uram!”

Bokor Zoltán káplán

( folytatás az 1. oldalról)

Szűz Mária húsvétja
1. A húsvéti események leírásában 

a Szentírás meg sem említi Jézus Any-
ját. Olvashatunk leírást az asszonyok-
ról és Mária Magdolnáról, olvasunk az 
emmauszi tanítványokról, és Jézus meg-
jelenéséről az apostoloknak, tudjuk, hogy 
külön is megjelent Péternek, és azt is tud-
juk, hogy az apostolok többször is látt ák 
Jézust a feltámadása után. De ezekben a 
történetekben hiába keressük Mária, Jé-
zus édesanyja nevét. Szent Pál egyik leve-
lében megpróbál teljes felsorolást adni a 
feltámadt Jézus megjelenéseiről: „Megje-
lent Péternek, majd a tizenkett őnek. Később 
egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent 
meg, ezek közül a legtöbben még élnek, né-
hányan azonban már meghaltak. Azután 
Jakabnak jelent meg, majd az összes apos-
tolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, 
megjelent nekem is” (1Kor 15,5-8). Míg 

Jézus gondolt arra, hogy megmutatkoz-
zék megdicsőült testében, Szűz Mária 
neve hiányzik a listáról. A húsvét és a 
mennybemenetel között i negyven nap le-
írásában nem esik egyetlen szó Máriáról. 
Az evangéliumban utoljára a kereszt alatt  
látjuk Máriát, amikor a kereszten függő 
Jézus János gondjaira bízta édesanyját. 
Ezután a mennybemenetelt követően 
találkozunk vele ismét, amikor a tanítvá-
nyok közösségével együtt  várja a Szentlé-
lek eljövetelét: az Apostolok Cselekede-
teiben Lukács felsorolja a tizenkét apostol 
nevét, majd hozzáteszi: „Mindannyian egy 
szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoz-
tak az asszonyokkal, Máriával, Jézus any-
jával és testvéreivel együtt ” (ApCsel 1,14).

2. Miért ez a hallgatás Máriáról az üd-
vösségtörténet legnagyobb eseménye,  a 

feltámadás leírásában? Olyan szép  lenne, 
ha pl. Lukácsnál olvashatnánk egy ilyen 
mondatot: „És Jézus megjelent anyjának, 
Máriának”; vagy János megírta volna, 
hogy Jézus feltámadt testében Máriához 
ment, és ezt mondta neki: „Asszony, íme 
a te fi ad.” De szó sincs ilyesmiről. Hol volt 
Mária Húsvét vasárnapján? Ha Jézus Já-
nos gondjaira bízta édesanyját, ezt pedig 
tudjuk a Szentírásból, hogy megtörtént. 
János bizonyára vitt e magával Máriát is 
oda, ahová ő ment, az apostolok közös-
ségébe. De ha ott  volt, miért nem említi 
a Szentírás? Van szerző, aki azt gondolja, 
hogy Mária ott  volt az asszonyokkal az 
üres sírnál. De ha Lukács a mennybeme-
netel után név szerint említi őt („az asz-
szonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és 
testvéreivel együtt ”), miért nem említi 

(folytatás a 3. oldalon )
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Máriát a húsvéti eseményekkel kapcso-
latban? Talán egyike volt Mária az ötszáz-
nak, akik látt ák Jézust? Miért nem adta 
meg Jézus saját édesanyjának a kiváltsá-
got, hogy meglátogatt a volna saját magá-
nyában? Valahol olvastam a véleményt, 
hogy a feltámadott  Jézus, a kett őjük kö-
zött i bensőséges kapcsolat miatt , és Má-
riának az üdvösségtörténetben játszott  
fontos szerepe miatt , mindenki más előtt  
elsőként édesanyjának jelent 
volna meg. De ha így volt, mi-
ért hallgatják azt el az evangéli-
umok? Még ha titokban történt 
is volna, Lukács, ahogy tudott  az 
angyali üdvözetről, amikor biz-
tosan egyedüllétében látogatt a 
meg Máriát az angyal, tudhatott  
volna a feltámadott  Jézus látoga-
tásáról is anyjánál. Elképzelhe-
tetlen, hogy egy ilyen elhagyás 
megtörténhetett  volna egysze-
rűen véletlenül vagy feledésből. 
Valószínűbb, hogy magában a 
hallgatásban van számunkra az 
üzenet.

3. Mária egész élete során, 
sohasem cselekedett  csak ön-
magáért. Att ól a perctől fogva, 
hogy kimondta a szót, „Legyen 
nekem a te igéd szerint”, és telje-
sen Isten rendelkezésére bocsá-
tott a önmagát, Mária megszűnt 
magánember lenni. Abban a 
pillanatban, amikor Jézus anyja lett , Isten 
népe anyjává és az Egyház szimbólumává 
is vált. Egész élete szinte az Egyház éle-
tének tervrajza volt, ami vele történt, az 
történt később az Egyházzal is. Bizonyá-
ra emiatt  történt az is, hogy nincs írásos 
emlékünk, mely szerint a feltámadt Jézus 
megjelent volna Máriának. Ez vagy azt 
jelenti, hogy ha volt is ilyen találkozás, 
az nem játszott  szerepet, vagy egyáltalán 
nem is volt ilyen megjelenés. Érzésem 
szerint az utóbbi eset az igaz. Jézus nem 
jelent meg Máriának, mert Máriának 
nem volt szüksége Jézus megjelenésére. 
Ő tudta, hogy Jézus feltámadt, hitből tud-
ta. A hit asszonya ő, a bibliai hité, amely 

hegyeket mozgat el helyéből. Az ő hite in-
dított a az örök Igét arra, hogy nála vegyen 
szállást, hogy ő legyen a megtestesült Ige, 
Isten Fia édesanyja. Az ő hite olyan erős 
volt Fia feltámadásában, hogy nem volt 
szüksége megerősítésre Jézus testi megje-
lenése által.  

4. Nem ez volt az első eset, hogy Má-
ria hátrányosabb helyzetbe került, mint 
mások. Isten nem kényeztett e el Fia 

édesanyját. Egyik nehézség, probléma 
a másikat követt e. Először a szégyen és 
zavar, hogy nem férjezett  létére áldott  ál-
lapotba került. Aztán a Fia születése uta-
zás közben, nyomorúságos körülmények 
között . Mindjárt ezután Józseff el és Jézus-
sal együtt  kivetett , ott hontalan menekül-
tekké váltak. Jézus nyilvános működése 
során olyan sokan vannak Jézus körül: 
maga Mária legtöbbször távol van a Fiá-
tól. Aztán a borzalmas vég: a legjobb Fiút 
el kellett  veszítenie fi atal éveiben, a halál 
legszégyenletesebb fajtája által, közönsé-
ges bűnözőként keresztre feszítve. Máriát 
mindig csak nehéz helyzetekben látjuk, 
aggódásban, szükségben, fájdalomban, 

szenvedésben. Isten nehéz életet adott  
neki azért, mert ő volt az Egyháznak, Is-
ten hit-közösségének mintája, mintegy 
„tervrajza”. Neki mindig csak hitből volt 
szabad élnie. És ő csakugyan hitből élt. 
Mindazt, amit a Fiáról hallott , „mind em-
lékezetébe véste szavaikat és szívében gyak-
ran elgondolkodott  rajtuk” (Lk 2,19). Ő 
inkább volt boldog azért, mert hallgatt a 
Isten szavát, mint azért, hogy Isten Fiát a 
méhében hordta és tejjel táplálta. Ő volt 

Jézusnak az anyja, aki hallgatt a 
és tett ekre is váltott a Isten sza-
vát. Míg a tanítványok hitének 
szüksége volt a fi zikai látásra a 
feltámadás után, Máriának nem 
volt erre szüksége. Talán János 
jutott  legközelebb Mária hité-
hez, amikor belépett  az üres sír-
ba: „Látt a és hitt .” ( Jn 20,8); de 
még az ő hitét is erősített e Jézus 
megjelenésével. Jézus Máriára 
és az egész Egyházra gondolt, 
amikor Tamásnak ezt mondta: 
„Boldogok, akik nem látnak, és 
mégis hisznek” ( Jn 20,29).

5. Jézus feltámadása törté-
neteinek hallgatása Máriáról 
gazdag tartalomtól terhes csend. 
Saját magunkról ad nekünk ta-
nítást. Mint az Egyház hit-kö-
zössége tagjaiban, ugyanannak 
a hitnek kell bennünk meglenni, 
mint ami Máriában megvolt. 
Akárcsak Mária, mi is hitben ta-

pasztaljuk Jézus feltámadását. Ez a hit iga-
zi világosság, Krisztus világossága: maga 
ez a hit igazi világosság, Krisztus világos-
sága: maga ez a hit szabadít ki bennünket 
a sötétségből: „Mivel hisztek benne, [ 
…] választott  nép vagytok, hogy annak 
dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből 
meghívott  benneteket csodálatos világos-
ságára” (l Pt 2,7.9) és az a világosság az 
üres sírból jön: Jézus feltámadása a hitünk 
forrása. „Általa (Krisztus által) hisztek Is-
tenben, aki feltámasztott a őt a halott ak 
közül, és megdicsőített e, hogy higgyetek és 
reméljetek Istenben” (l Pt 1,21).

Tóth János káplán

( folytatás a 2. oldalról)
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Utolsó napunk is még számos látni-
valót tartogatott , hiszen Szepesváralja 
és környéke egész napra elegendő 
programot nyújt az idelátogatónak. 
Itt  van mindjárt a városhoz tartozó 
Szepeskáptalan, az Imre király által 
1198-ban alapított  prépostsági temp-
lommal és a kanonoksor ódon házai-
val. Először ezek között  tett ünk egy sé-
tát, majd be is léptünk a Szent Márton 
tiszteletére szentelt templomba. Míg 

kívülről a román építészet stílusjegyei 
uralkodnak a háromhajós kétt ornyú 
templomon, belül gazdag gótikus be-
rendezésben gyönyörködhetünk. A 
főoltáron a fővédőszent alakja mellett  
magyar szentek szobrai láthatók. Az 
oldalkapu felett  egy XIV. századi fres-
kó Károly Róbert megkoronázását áb-
rázolja. A hozzáépített  gótikus mellék-
kápolnában pedig a Szapolyai család 
tagjainak síremlékei láthatók.

A templomlátogatás után a szem-
közti dombon magasodó Szepesvár 
felkeresésére indultunk. A meredek, 
fátlan domboldalon felfelé kapaszkod-
va alaposan megizzasztott  bennünket 
a késő délelőtt i erős napsütés. Miután 
ezt leküzdött ük, beléptünk Közép-
Európa legnagyobb várromjának ka-
puján. A várat már a XII. században is 
említik írott  források. A XIII. századra 
már jelentős erősség, amely sikeresen 
állt ellen a tatárok ostromának. Egy 
ideig a husziták tartott ák megszállva, 
akiktől Hunyadi László foglalta visz-

sza. A középkor folyamán olyan jelen-
tős nemesi családok birtokolták, mint 
Szapolyai, a Th urzó vagy a Csáky, akik 
mind tovább bővített ék. 1487-ben itt  
született  Szapolyai János, akit Moh-
ácsot követően magyar királlyá válasz-
tott ak. A vár sorsát végül az pecsételte 
meg, hogy 1780-ban pálinkafőzés köz-
ben leégett . Az épen maradt termek-
ben szerény kiállítás mutatja be a ko-
rabeli mindennapi élet és a hadviselés 

eszközeit. Leg-
é r d e k e s e b b 
talán a gótikus 
kápolna, ahol 
az apostolok 
többé-kevésbé 
épségben meg-
maradt gótikus 
fa szobrai lát-
hatók. 

A vártúra 
után egy tanös-
vényt követve 
indultunk a kö-

zeli geológiai látnivalók felfedezésére. 
A vártól mintegy 1,5-2 km távolságban 
találhatóak a Szürkeszakáll travertínó 
tornyai, ahol 25-
30 méter magas, 
széttö redezett 
mésztufa sziklák 
között  sétálhat 
a látogató. Az 
oldott  mész az 
egykor itt  felszín-
re törő gejzírek 
nyomán rakódott  
le, majd később 
a kőzetmozgások 
hatására törede-
zett  szét. Szép kilátás nyílik innét visz-
sza kiindulópontunkra, a várra.

A napot végül a közeli Zsigra falu 
középkori templománál zártuk, ami 
szintén kihagyhatatlan látnivalója a 
környéknek. A fallal körülvet, fazsin-
dellyel fedett  román stílusú templom 
már messziről jellegzetes látványt nyújt 
egyedi, hagymakupolás tornyával. Iga-

zi értékei azonban belül rejtőznek. A 
középkor több időszakából megma-
radt freskói gazdagon díszítik falait, 
néhol több rétegben is. Ezért volt, ahol 
az újabbakat el kellett  távolítani, hogy 
a régebbiek láthatóvá váljanak. A szen-
télyben Krisztus életének és szenvedé-
sének eseményeit ábrázolták. A dia-
dalíven a trónon ülő Krisztus látható, 
aki elé ítéletre járulnak az emberek. Az 
északi falon három sorban ábrázolják a 
képek felül Mária elszenderülését, kö-
zépen Szent László és a kun viadalát, 
alatt a Krisztus életét. A legérdekesebb 
azonban az ezek alól kibontott  freskó, 
amely egy képbe összesűrítve ábrázol-
ja a bűnbeesés és a megváltás esemé-
nyét. A paradicsomkertben Ádám és 
Éva alakja látható az élet fája mellett , 
melyből kinő a kereszt, melyen Krisz-
tus adja áldozatul magát az emberek 
üdvösségért. A templom méltán lett  a 
világörökség része.

A hazaútra is maradt még egy ne-
vezetesség, a Dobsinai Jégbarlang. A 
közelében autóparkolót alakított ak ki, 
de innét is 140 méter szintkülönbséget 
tartogató sétára számítson a látogató a 

bejáratig. Nagyobb csoport magyar 
nyelvű idegenvezetést is igényelhet. 
Nekünk nem volt ilyen szerencsénk, 
már visszafelé jövet találkoztunk egy 
buszos magyar társasággal. A bar-
langnak 400 méteres szakaszát tett ék 
látogathatóvá, melyet végigjárva vál-
tozatos jégformákban gyönyörködhe-

(folytatás az 5. oldalon )

Becsületes neve: Káposztafalvi karszt III.
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tünk. A jégtömeg vastagsága, amely 
a barlangban megrekedő hideg leve-
gőnek köszönheti megmaradását, a 
30-40 métert is eléri. Nyaranta vala-
mennyi mindig olvad belőle, és a föld 
alatt  elszivárog, télen viszont tovább 
gyarapodik. A teljes kicserélődési fo-
lyamat nagyjából 5000 évig tart. Mivel 
a barlangban nyáron is -2 fok a hőmér-
séklet, a meleg ruháról sem szabad el-
feledkezni.

Ilyen élményekkel gazdagodva má-
sokat is csak bíztatni tudunk, keressék 
fel ezt a valóban varázslatos vidéket

Szöveg : Szalai Att ila
Fotó: Gedeon Tamás

( folytatás a 4. oldalról)

A téma az utcán hever: Min stresszelünk a legtöbbet?

A mai kíváncsi és egyben felfede-
ző világunkban az emberek és kutatók 
újabb és újabb kérdéseket vetnek föl léte-
zésünkkel, a minket körülvevő világgal, 
vagy ép saját magunkkal szemben is. Az 
egyik legnagyobb kérdésfelvető terület 
szerintem manapság a természett udo-
mányok, a pszichológia kiaknázatlan 
vidéke. 1967-ben Th omas Holmes és 
Richard Rahe által 5000 emberen el-
végzett  pszichiátriai felmérés szerint a 
stressz három legfőbb oka a házastárs el-
vesztésétől való félelem halál, válás vagy 
különélés formájában. Érdekességként 
megjegyezhető, hogy a saját egészsé-
günk féltése a listában „csak” a hatodik 
helyen szerepel. 

Ezzel szemben ma Magyarorszá-
gon a különböző statisztikai felmérések 
alapján ma nagyjából minden második 

házasság válással végződik, melyeknek 
többségét a feleség kezdeményezi álta-
lában megcsalás vagy alkoholizmusból 
eredő problémák miatt . 

Ha a fenti két megállapítást egymás 
mellé helyezzük, akkor világossá válik az 
ellentmondás köztük. Az emberek ret-
tegnek házastársuk bármilyen formában 
történő elvesztésétől, mégis sok esetben 
saját maguk mozdítják elő válásukat. 
A házasság szentségének felvételekor a 
felek vállalják, hogy kölcsönösen tisz-
telik, becsülik és elfogadják egymást. A 
szürke hétköznapok és folytonos meg-
próbáltatások azonban még a legerősebb 
kapcsolatokat is kikezdhetik. Az első ki-
mondott  igen után azonban nem szabad 
elfelejtenünk, hogy minden nap újabb 
és újabb igent kell mondanunk egymás-
nak, elköteleződnünk egymás iránt és a 

házasságot, mint egy házat szép lassan 
tégláról téglára felépítenünk. Kezdve a 
biztos alapzatt al, a szeretett el folytat-
va, a szilárd falakkal, a minden egyes 
házasságban eltöltött  nappal. Fontos 
megjegyezni, hogy egy jó házasságban 
nehézség esetén elsőként párunk fog 
segítségünkre sietni, s ezt ne csak akkor 
tudatosítsuk magunkban, amikor már 
ajtónkon kopogtat a probléma, hanem 
a boldog időkben is tegyünk egymá-
sért és házasságunkért, hiszen minden 
egyes házaspár egy lélek két testbe zárva. 
Amennyiben minden nap megköszön-
jük Istennek ajándékát, a párunkat, ak-
kor könnyebben szembenézünk minden 
ránk váró nehézséggel.

Kocsisné Fabula Petra

Házastársak imája

Uram, segíts nekünk, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk, és megszerett ük 
egymást!
Segíts mindig meglátni a jót a társamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts ki-
mondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.
Uram, kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen.

(Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Martinus Kiadó 2011.)
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„Ó Róma üdvözlégy, ó Róma áldott  légy!”
Interjú Bokor Zoltánnal.

Két évet hiányzott  Zalaegerszegről. 
Milyen okból? Milyen feladatot kapott ?

Veres András püspök atyával tör-
ténő megbeszélés után, azt a felada-
tot kaptam, hogy erkölcsteológiából 
szerezzek tudományos fokozatot (li-
cenciát). Talán nem fölösleges leírni, 
hogy az erkölcstan a teológiának az a 
szakterülete, amely az Isten képmá-
sára teremtett  ember Teremtőjéhez, 
önmagához, embertársaihoz és a te-
remtés rendjéhez fűződő viszonyát 
vizsgálja.

Hol és mit tanult?

Rómában a redemptorista szer-
zetesatyák vezetésével működik 
egy felsőoktatási intézmény – az 
Academia Alfonsiana – ami kifeje-
zett en a Teologia Moralis oktatására 
és kutatására szakosodott . Ebben az 
intézetben kezdhett em meg tanulmá-
nyaimat 2012 októberében. A többi 
egyetemhez hasonlóan, előadásokon 
és szemináriumokon mélyíthett em el 
ismereteimet az erkölcstan (biblikus, 
patrisztikus és szisztematikus) alapja-
iban, valamint betekintést kaphatt am 
speciális szakirányokba is (társada-
lometika, bioetika, politikaietika).

Milyen cél vezett e? Hogy érezte magát 
az egyetemen? – a városban? – idegen 
országban?

Az Alfonsiana egyetlen tudomány-
ágra specializálódott , ezért viszonylag 
kevesen (kb.300-an) tanulnak falai 
között , így családias intézmény. A 
professzorok és a hallgatók kapcso-
lata közvetlen, szeretett eljes. A világ 
minden tájáról érkező diákok gon-
dolkodásmódja, habitusa, modora 
nagyon eltérő, bizony gyakran kellett  
a türelem erényét gyakorolni, hogy 
krisztusi szeretetben tudjuk egymást 
elfogadni. A türelmes szeretet gya-
korlásában tanáraink a redemptorista 
szerzetesatyák jártak elöl jó példá-

val. Valószínűleg rendalapítójuk Szt. 
Alfonz szellemiségéből fakadóan 
rendszeresen szembesített ek minket 
Krisztus megváltói szeretetének gaz-
dagságával és nagylelkűségével. Hála 
legyen nekik ezért a néma, ám mégis 
oly beszédes tanításért.

Milyen Róma a hétköznapokon?

Róma az örök ellentétek városa. 
Féltékenyen őrzi múltját, de mindig 
tartogat valami újat. Nyüzsgő met-
ropolisz, ám ha belépsz 900 templo-

mának egyikébe, a csend szigetére 
bukkansz. Az a város, ahol az államfő 
pápai palotában székel, a templomok 
pedig büszkén fogadják magukba az 
ókori római oszlopokat és faragvá-
nyokat. Rómának saját, semmihez 
nem hasonlítható miliője van. A leg-
furcsább mégis az, hogy Rómában 
mindig ott hon érzem magam. A vilá-
gon egyedül itt  éreztem, hogy az Egy-
ház, élő, lüktető szívében vagyok. Ha 
kimegyek a Szt. Péter térre, úgy ér-
zem Bernini oszlopai, mint egy kitárt 
kéz, hívogatóan intenek felém. Beérek 
a térre, a kolonnád átölel és tudom, 
hogy hazatértem, mert ide tartozom.

Kikkel találkozott  útja során?

Egy középkori palazzoban lakni 
már önmagában véve is óriási élmény. 
Az egykori Falconieri palota második 
emelete ad ott hont a Pápai Magyar 
Intézetnek, amelynek én is ösztöndí-
jasa lehett em. Ráadásul történelmi 
események szemtanúja, átélője lehet-
tem ebben a két esztendőben. XVI. 
Benedek pápa lemondását, majd a pá-
paválasztás izgalmait „testközelből” 
fi gyelhett em végig. Az eseményeknek 
köszönhetően hosszabb időt töltött  
el körünkben dr. Erdő Péter bíboros 
atya, s az Ő jóvoltából sok érdekessé-
get tudhatt unk meg az Egyház kor-
mányzati szerveinek működéséről, a 
pápaválasztás előzményeiről, a bíbo-
rosok testületéről, sőt a pápa tanács-
adó kollégiumának némely tagját ven-
dégül is láthatt uk intézményünk falai 
között . Kétéves római tartózkodásom 
egyik nagy hozadékának látóköröm 
kiszélesedését tartom. Hasonlatt al 
élve: Róma előtt  úgy éltem, mint aki 
leszegett  fejjel közlekedik a világban, 
s csak az előtt e lévő földdarabot látja. 
Rómában kitágult a világ, kiderült, 
hogy csodálatos tágas tér van fölöt-
tünk is, csak eddig nem vett em észre.

Az új nyelven való tanulás nehézségeit 
megoldott a. Mit tanácsol az utána jö-
vőknek?

Az egyetemen olaszul folytak az 
előadások és vizsgázni is ezen a szép 
dallamos nyelven kellett . A legna-
gyobb nehézséget ez jelentett e. Gyak-
ran éreztem úgy, mint aki a Balaton 
még meg nem hízott  jegén sétál, a jég 
bármelyik pillanatban beszakadhat, s 
az ember a jeges vízben találja magát. 
Isten segítségének és professzoraim 
szerető jóindulatának köszönhetően 
mindig sikerült a jég hátán marad-
nom.

(folytatás a 7. oldalon )
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Mely tantárgyakkal foglalkozott ? Me-
lyik a kedvence?

Az erkölcstan tudományán belül 
különösen a szívemhez nőtt ek az ant-
ropológia (embertan) egyes témái, 
illetve a bűn és a rossz morálteológiai 
problémája, valamint Isten irgalmas-
ságának és a bűnbánat szentségének a 
kérdésköre.

Mi következik ezután? Tervei?

A kétéves licencia ciklust elvé-

geztem, a vizsgáimat letett em, ám a 
licencia dolgozatomat még nem fejez-
tem be, így elsődleges célom, hogy a 
dolgozatot leadjam. Ezen kívül nem 
dédelgetek magamban tudományos 
vágyálmokat, inkább arra szeret-
nék törekedni, hogy amit tanultam, 
megértett em, azt magam is éljem és 
másoknak is továbbadjam. Püspök 
atya jóvoltából 2015 februárjától ta-
níthatok a GYHF szombathelyi te-
ológia szakán. Szeretnék ennek a bi-
zalomnak megfelelni. Hálás szívvel 

gondolok mindazokra, akik az elmúlt 
két esztendőben bíztak bennem, bá-
torított ak és imáikkal erősített ek, s 
így segített ek abban, hogy magam is 
megújulva, másokat is a megújulás 
felé vezethessek. Bízom abban, hogy 
imáikkal továbbra is támogatnak, s 
így Róma valóban áldássá válik szá-
munkra.

Köszönöm a válaszokat! A jó Isten se-
gítse továbbra is! 

Tompa Viola

2015. március 18-án Uzsalyné dr. 
Pécsi Rita immár negyedik alkalom-
mal érkezett  a Szent Család óvodába, 
és ezútt al az apa szerepének fontossá-
gáról tartott a lendületes előadását.

„A világ ismét az apák után kiált 
a természetes és a természetfölöt-
ti létben egyaránt, – kezdte Joseph 
Kentenich atya szavaival Uzsalyné dr. 
Pécsi Rita. Szinte már közhely, hogy 
a világban apahiány van, azonban 
az egészséges személyiségfejlődés-
hez éppoly fontos az apák jelenléte, 
mint az édesanyáké. Sok szép vonást 
lehetne kiemelni az apaságról, de a 
legfontosabb mégis az, hogy az apák 
határozzák meg gyermekeik Istenké-
pét. Amikor egész kis gyermekektől 
kérték, hogy rajzolják le Istent, szinte 
minden esetben felfedezhető volt a 
rajzokon néhány olyan jegy, mely sa-
ját édesapjukon is megtalálható volt 
(például szemüveg, bajusz vagy sza-
káll) – hozza például a neveléskutató.

Az előadás során megismerhett ük 
az igazi atyai jellemvonásokat, ame-
lyeket ideális esetben istenképmás-
ként hordozhat egy gyermek atyja.

Az örök Atya állandó – egy föl-
di atya kiszámítható elvekben és az 
akarati döntésekben. Egy ilyen, szá-
munkra meghatározó nevelőnek nem 
szükséges a jelenléte ahhoz, hogy 
pontosan tudjuk, mit is mondana bi-
zonyos helyzetekben Édesapánk.

Mindenütt  jelen való. Ahogy az 
Atya is velünk van életünk minden 
eseményében, örömeinkben és szen-
vedéseinkben, az apa is fi gyelemmel 
kíséri övéi mindennapjait és ő is jelen 
van a számukra. Ez nem azt jelenti, 
hogy az apa minden percben a gyer-
meke nyomában kell, hogy járjon. Je-
len van a gyermek életében, követi a 
fontos dolgait, érdeklődik, kész arra, 
hogy meghallgassa. Nem könnyű fel-
adat ez. Az apák igazi munkája akkor 
kezdődik, amikor a munkahelyről 
hazaérnek. Megdöbbentő eredményt 
hozott  egy felmérés, melynek során 
kiderült, hogy az apák átlagosan ke-
vesebb, mint negyven másodpercet 
töltenek kisgyermekeikkel.

Mindent tudó. Mindenről tud, 
ami hatással van a gyermeke életére. 
Tudja mi a jó gyermekének, mi az ami 
ártalmas. Ahogy Jézus mondta: „Is-
merem enyéimet és enyéim is ismernek 
engem.” (Jn 10,14)

Bölcs. A mi Atyánk bölcs. Egy 
családapa úgy lesz bölcs, ha a terhe-
ket mindenkor egyénileg mérlegeli. 
Tudja, hogy mikor kell valakire terhet 
rakni és mikor nem szabad. Követke-
zesen tudja idejét a megfeddésnek és 
az irgalomnak. 

Szent. Hogyan lehet egy apa 
szent? Szent az, akiben Isten tevé-
keny. Szentnek lenni nem azt jelenti, 
hogy tökéletes az ember, hanem azt, 

hogy az illető állandóan erre törek-
szik. Nem beszélni kell erről, hanem a 
mindennapok történéseiben, őszinte 
gesztusaiban átélni. Egy jó apa a tett e-
ivel és nem a szavaival mutatja milyen 
szentnek lenni.

Végtelenül igazságos és irgalmas. 
Másképpen fogalmazva jó király és jó 
pásztor. Ennek része az igazságosság. 
Kérlelhetetlen a becsület és az egye-
nesség dolgában. Saját magával szem-
ben is. Az ilyen ember élete ebben a te-
kintetben „átlátszó”. Nincsenek görbe 
útjai. Ebből származik hitelessége és 
tekintélye. Ezért támaszthat hasonló 
követelményeket neveltje felé.

Irgalmas. Mindig meg tud bocsá-
tani, és mindig újra befogad. Ahogy a 
tékozló fi ú példájában (Lk 15,11-24) 
is olvashatjuk a „mennyei” apa sem 
tagadja meg gyermekét, újra meg újra 
megbocsát.

Kocsis Viktor

A mennyei és a földi Atya

Uzsalyné dr. Pécsi Rita az oktatás szin-
te valamennyi szintjén dolgozott  már 
az óvodától a leendő tanárok oktatásá-
ig. Jelenleg a pécsi Megyervárosi Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnázium ve-
zetője. A neveléstudomány jegyében 
az egész országban tart előadásokat 
nevelésről, önnevelésről és életveze-
tésről. Előadásai meghallgathatók a 
pecsirita.hu weboldalon.

( folytatás a 6. oldalról)
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Izrael történelmének egyik leg-
nagyobb válsága utáni időkről szól a 
könyv. Kr. e. 587-586-ban Nabuko-
donozor elfoglalta az egész országot, a 
harcok során sok embert megöletett , a 
nép vezetőit, a papságot, az iparosokat 
és a kereskedőket fogságba hurcolta. A 
méltán híres salamoni templomot kira-
bolta, majd lerombolta. Azonban a ba-
biloni birodalom sem állt fenn sokáig, 
mert a perzsa hadak legyőzték. A per-
zsa király, Kürosz (Cirus) a Babilonba 
deportált zsidók egy részének megen-
gedte, hogy visszatérjenek hazájukba, 
sőt még a templom kincseinek egy ré-
szét is visszaadta. Az első csoport Kr. 
e. 538-ban lelkesen tért vissza, hogy 
újjáépítsék a lerombolt templomot és 
hazájukat. A lelkesedés azonban ha-
mar megtört, mert a visszatérőknek 
sok nehézséggel kellett  szembenézni-
ük. A megélhetéshez földművelésre 
alkalmas területet kellett  szerezniük, 
ahol már minden területet birtokolt 
valaki. A fogság ideje alatt  megritkult 
területre a beszivárgó idegen népek 
és az ott honmaradt júdeaiak sem néz-
ték jó szemmel a visszatérésüket. A 
terület perzsa fennhatóság alatt  állt, 
adminisztrációját Szamáriából irányí-
tott ák – a hazatelepültek hátrányára. 
Ezért is zárták ki a templomépítésből a 
szamáriaiakat. Az építéshez szükséges 
megfelelő eszközök sem álltak rendel-
kezésre a lerombolt országrészben. El-
keseredés lett  úrrá a visszatérteken.

„Ezt üzeni a Seregek Ura: Ez a nép 
azt mondja: ’Nem jött  el még az idő, 

hogy újjáépítsük az Úr templomát!’ Ezt 
a szózatot intézte (hozzájuk) az Úr Ag-
geus próféta által: Ugye annak már itt  
az ideje, hogy kényelmes házakban lak-
jatok, noha ez a hajlék még romokban 
hever? Azért most ezt mondja a Seregek 
Ura: Gondolkozzatok el magatartásoto-
kon!” (Ag 1,2-5)

Az embernek el kell gondolkodnia, 
mit tesz az Isten házáért és mit saját 
házáért. Mennyire becsüli saját házát 
és mennyire a templomot, az Isten 
házát? Nagyon visszataszító, amikor 
egy jómódú faluban a plébánia épü-
let és az emberek lakóházai frissen és 
szépen felújítva, gazdagon díszítve áll-
nak, míg a templomot hagyják lepusz-
tulni. „Hajlékom … romokban hever 
– mindegyiketek csak a maga házával 
törődik.” (Ag 1,9b) Mindez tükrözi a 
közösség tagjainak gondolkodásmód-
ját, értékítéletét. Rendjén van, hogy 
kényelmes házakban lakunk, míg a 
templom romokban hever? Fogadjuk 
meg az Úr parancsát: „Menjetek föl te-
hát a hegyre, hozzatok fát és építsétek 
újjá a templomot! Kedvem találom majd 
benne és megdicsőülök általa – mondja 
az Úr.” (Ag 1,8) Ne aggodalmaskod-
junk feleslegesen, ne lankadjunk el, 
ahogy a templomépítők tett ék, mert 
az Úr velünk van, felkelti bennünk – 
ahogy Zarubbábelben, Józsuéban és az 
egész népben a buzgóságot. „bátorság 
Zerubbábel! – mondja az Úr. Bátorság, 
Józsue főpap, Jehocadak fi a! Bátorság, 
egész népe az országnak – mondja az 
Úr. Dolgozzatok! Hiszen én veletek va-
gyok! – mondja a Seregek Ura. Lelkem 

között etek lakik! Ne féljetek! Igen, ezt 
mondja a Seregek Ura.” (Ag 2, 4-6a) 

Az újjáépítés kudarcának híre elju-
tott  a Babilonban maradtakhoz, akik 
közül új csoport indult Zerubbábel 
vezetésével Kr. e. 520-ban. Ez a visz-
szatérés lendületet adott  a templom 
felépítéséhez. Kr.e. 515-ben fejeződött  
be a templom építése, ami kétségkívül 
jóval szerényebb volt, mint a fél évez-
reddel korábban, a királyság fényko-
rában épített  salamoni templom. Ter-
mészetes, hogy a kifosztott  országban 
élők és a fogságból jövők nem tudtak 
olyan méretű és szépségű templomot 
építeni, mint Salamon idejében. So-
kaknak ez sem tetszett . Tőlük kérdezi 
az Úr Aggeus prófétán keresztül: „Ki 
van közületek még életben, aki látt a ezt a 
házat hajdani dicsőségében? És milyen-
nek látjátok most? Ugye olyan a szeme-
tek előtt , mintha nem is volna?” (Ag 2,3) 
Nyilván kevesen látt ák, mert a temp-
lom lerombolása óta már egy új gene-
ráció nőtt  fel. Elsősorban nem a temp-
lom mérete, díszített sége adja meg 

Részletek a Szentírás ritkábban forgatott  könyveiből
Aggeus próféta könyve
„Gondolkozzatok el magatartásotokon!” (Ag 1,5b)

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)
Aggeus próféta könyve: „Gondolkozzatok el magatartásotokon!” (Ag 1,5b)

(folytatás a 9. oldalon )
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Hittanóra az iskolában
Keressétek Isten Országát

„Szerintem ott  minden csodálatos!”
Minden gyermek álmában ott  van egy hely, ami számá-

ra az igazi boldogságot jelenti. Egy hely, ahol megvalósulhat 
mindaz, amit szeretne, ami hiányzik az életéből. Már az alsó 
tagozatos gyermekeknek is van elképzelése a mennyország-
ról, de ez a téma felső tagozatosok hitt anóráin kerül hatéko-
nyan elő.

Ahhoz, hogy Isten Országáról beszélgetni tudjunk, min-
dig szeretném tudni, kinek milyen elképzelése van róla. 
Ezért azt kérem bevezetésként, hogy írják le röviden, hogy 
szerintük milyen a mennyország, mert ezután sokkal köny-
nyebben beszélgetünk. Számomra érdekes megfi gyelni, 
ahogy a világ változásai befolyásolják az ember életét, úgy 
érezhető ez a több évtizednyi változás a fogalmazásokban 
is. Csak a hely maradt változatlan. A mennyország szép-
sége, tisztasága, fehérsége és minden, amit csak gyermeki 
fantáziájuk leírhat. Korábban az életükből hiányzó anyagi 
természetű dolgok kerültek felsorolásra,/ édesség, kerék-
pár, telefon, stb./ ami nem volt még elérhető közelben sem 
számukra. Mára azonban egyre több fogalmazásban jelenik 
meg az igény a szeretetre, a békességre, igazi családra.

„A mennyországban nincs harag, veszekedés, minden-
ki boldog. Nem önző senki, nincs vita a pénzen és ehhez 
hasonló dolgokon.” Az emberek nem bántják egymást, so-
sem ordítanak, és sosem veszekednek.” „Ott  nincs bánat és 
szomorúság, Ott  mindenki boldog.” „Remélem, igaziból is 
megtapasztalhatom, hogy milyen a mennyország!”

„ÉN IS A MENNYORSZÁGBA SZERETNÉK JUT-
NI!” (5. osztályosok)

Ezekből a gondolatokból indultunk el, hogy felfedezzük 
és megismerjük Isten Országát. 

Csodálkozva veszik tudomásul, hogy nem egy olyan or-
szágról beszélünk, ami valahol a felhőkön túl, határokkal 
körülvett  terület, hanem itt  van, ahol élünk.

Amikor Jézus eljött  közénk, Isten végérvényesen a gyer-
mekévé fogadta az embert és meghívta, hogy testvéri kö-
zösségben éljenek. Jézus azt mondta, hogy Isten Országa itt  
van között ünk, ha olyan közösségben élünk egymással, ahol 
engedjük, hogy Isten vezessen bennünket és igyekszünk át-
alakítani életünket Jézus példája szerint. Amit szeretnénk, 
hogy megvalósuljon körülött ünk is, azért nekünk is tenni 
kell valami jót minden nap. Példaként erre mindig a családot 
helyezzük elsőként. A családban is mindenkinek megvan a 
feladata abban is, hogy a szeretetközösség megvalósuljon. 
Ha ez így van, megtapasztalhatjuk ott  a mennyország bol-
dogságát. Ezért azonban tenni kell minden nap egy kicsi jót 
ott , ahol élünk, de a mindennapi életünkben is, embertársa-
ink között . Így készítünk tartózkodási helyet a szívünkben 
Jézusnak. Ahol Jézus van, ott  van Isten Országa! Ha ezért 
élünk, ezért imádkozunk, teljesülhetnek kéréseink, kívánsá-
gaink, már földi életünkben. 

Isten Országa a szeretetben való élet. Szeretetben Isten-
nel és az emberekkel. 

„Az ima, amely őszintén és szeretett el Isten dicsőségét 
kéri, Országa eljövetelét, akaratának teljesülését, mindig ha-
tékony és mindig meghallgatásra talál.”

Nátrán Józsefné

dicsőségét, hanem az, ami benne és az 
emberek szívében történik. „Betöltöm 
ezt a templomot dicsőséggel – mondja 
a Seregek Ura.” (Ag 2,7b) „Ennek az új 
templomnak a dicsősége felülmúlja a ré-
giét – mondja a Seregek Ura, mert ezen a 
helyen adom a békét – mondja a Seregek 
Ura.” (Ag 2,9)

Mindegyikünknek meg van a maga 
temploma, ahová rendszeresen jár, 
ahová tartozik. Anyagi áldozatot is kell 
vállalnunk, hogy a mi templomunk 
se váljék rommá. A házunk, lakásunk 
mellett  templomunkra is legyen gon-
dunk. De Isten nemcsak a kőből épí-
tett  házában, a templomban lakik, ha-
nem mindegyikünk lelkében, hiszen 
testünk a Szentlélek temploma! (1Kor 

3,16) Ennek a nem kőből épített  
templomoknak az elhanyagolása még 
nagyobb bűn. Megtisztítása, helyreál-
lítása, újjáépítése nem maradhat el. Ve-
lünk van az Úr, biztosan támogat. Így 
Isten Lelke nemcsak köztünk, de ben-
nünk is lakik. „Ezért tehát vizsgáljátok 
meg magatokat mától fogva a jövőben!” 
(Ag 2.15a)

Titi

Szent Józsefnek az egyetemes egyház védőszentjének ünnepén érkezett  a 
zalaegerszegi Mária Magdolna plébánia-templomba Szent Márton püs-
pök ereklyéje.  
A jubileumi évet megelőzően a Szombathelyi Egyházmegye templomai-
ban zarándokol el, a százkét évvel ezelőtt   Toursból kapott  fejereklye.
Zalaegerszegen a reggeli szentségkitételt követően helyezték el a szombat-
helyi egyházmegye védőszentjének míves lipszanotéka-ban őrzött  ereklyé-
jét, amelynek jelenlétében a déli órákban a megyeszékhelyi Mindszenty 

iskola tanulóinak fogadalom szentmiséjét Stróber László apát-plébános celebrálta.
Szent Márton püspök ereklyéjét a délutáni órákban búcsúztatt ák el. Forrás: martinus.hu

( folytatás a 8. oldalról)
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A fenti címmel tartott ák meg 
Szombathelyen a Martineumban az 
idei nagyböjti lelkigyakorlatot.

A bűnbánati időszak első hétvé-
géjén Burbela Gergely verbita atya 
vezett e a nem egészen 3 napos lel-
ki programot, melyet szentmisével 
kezdtünk.

Elmélkedéseit Ferenc pápa idei 
nagyböjti üzenetére épített e az elő-
adó, ahonnan a fenti idézet is szárma-
zik.

Első elmélkedésben arról hallot-
tunk, hogy engedjük be a szívünkbe 
Jézust és hagyjuk, hogy ő formáljon 
minket. Adjuk át neki a nyomorúsá-
gunkat, nehézségeinket. Ezt legköny-
nyebben az imádságban tudjuk meg-
tenni, amire egyébként Isten hiv is 
minket. A helyes önszeretet is szóba 
került, ami nem egyenlő az önzéssel. 
Ha valaki saját magával nem tud bé-
kében élni, akkor hogyan tudja sze-
retni Istent és embertársait?

Keresztút és szentségimádás zárta 
az első napunkat.

Szombaton először a csendről 
hallhatt unk megszívlelendő gondola-
tokat. Ezt már előző este óta „élesben” 
gyakoroltuk, vagyis nem beszélget-
hett ünk egymással, ami nagy kihívást 
is jelentett  egyútt al számunkra. A 
csend és az imádság segíti megterem-
teni bennünk a belső békét, így az élet 
szenvedései Istennel együtt  mindjárt 
könnyebbé válnak.

Sajnos a mai világban az embertár-
saiban sokszor csalódik az ember, de 
Istenben nem lehet csalódni és éppen 
ezért vágyakozzunk Isten felé, (biz-
tonság utáni, szeretet utáni vágy, va-
lamint a jó értelemben vett  irányitás 
utáni vágy).

Ha ráhagyatkozunk teljesen az Is-
tenre és szeretetben éljük életünket, 
akkor könnyebb a nehézségeket is el-
viselni. A lelki szenvedés jobban meg-
viseli az embert.

A kereszt hordozása senkinek sem 
könnyű és e megállapításhoz kapcso-

lódóan az előadó arra biztatott  min-
ket, hogy merjünk szembenézni ma-
gunkkal és kérdezzük meg, hogy mi 
az én keresztem az életemben?

Pió atyától is hallott unk idézetet, 
mely szerint az atya legnagyobb ke-
resztje a bizonytalanság volt, vagyis 
hogy egy adott  cselekedet tetszik-e 
az Atyának vagy sem? Ajánljuk fel a 
szenvedéseinket az Úrnak. A kereszt 
szeretetének fontosságára is felhívta 
fi gyelmünket az előadó. A szenvedés-
ből az Úr minket jól akar kihozni.

Elmélkedés után volt lehetőség 
gyónásra és lelki beszélgetésre, sokan 
éltünk is a felkínált lehetőséggel

Szombati nap első felét szentmise 
zárta le.

Délután 3 óra után folytatódott  a 
program, vagyis az irgalmasság órájá-
ban, mikoris Krisztust keresztre feszí-
tett ék.

Jézus a kereszten a mi bűneinkért 
halt meg, és ezért az irgalmasság leg-
főbb jele a kereszt.

A megbocsátás témaköre is szóba 
került. Ezt igen nehéz megélni nap-
jainkban. Isten mindig kész a meg-
bocsátásra. Törekedjünk mindig jót 
tenni és időnként „nem”-et is kell tud-
nunk mondani életünk során.

Életünkben első helyen mindig az 
Isten álljon. A tékozló fi ú példázatá-
ban is hallhatt uk, hogy helyes döntést 
hozott , amikor visszament atyjához. 
A tökéletes bűnbánat találkozik az 
Atya irgalmas szeretetével.

Ha nincs megbocsátás, akkor na-
gyon könnyen bekövetkezhet a kö-
zömbösség. A megbocsátás gyümöl-
cse pedig a lelki béke.

Kiscsoportos beszélgetésre nyílt 
lehetőség az előadás után. Egyik cso-
portban az addig hallott ak átbeszé-
lése, kiértékelése történt meg, míg a 
másikban egy rövid bibliai szakasz 
felolvasása után mindenki visszaidéz-
te azt az igerészt, mely legjobban meg-
érintett e.

Este közös imádságra jött ünk ösz-

sze a kápolnában, ahol a zsolozsmát 
imádkoztuk el, utána csendes szent-
ségimádás zárta a napunkat.

Vasárnap reggel is közös imádság-
gal kezdtük a napot, melynek során 
szintén egy rövid szentírási szakasz 
felolvasása után lehetett  „kiragadni” 
azt a mondatot, ami legjobban meg-
érintett . Reggeli ima után már nem 
kellett  csendet tartanunk.

A lelkigyakorlat utolsó részében a 
reményről és az igazi örömről hallhat-
tunk szép gondolatokat az atyától.

A keresztény öröm forrása Krisz-
tus, akit be kell engedni a szívünkbe. 
A szenvedések nélkül nem lehet igazi 
az örömünk.

Isten irgalmasságán alapszik a mi 
reményünk, vagyis az Ő segítségé-
vel sok mindent gyorsabban és köny-
nyebben meg tudunk oldani. Szent 
II. János Pál Pápa és Salkaházi Sára 
példáján mutatt a be az előadó, hogy 
mennyire fontos a remény a mi éle-
tünkben is.

Isten és ember kapcsolatában min-
dig kell, hogy a Szentlélek vezessen 
minket és így biztonságban is érez-
hetjük magunkat. Örömünk oka lehet 
a múlt felidézése hálás emlékezés for-
májában, de nem szabad a múlt ese-
ményein rágódni!

A lelkigyakorlat zárásaként Be-
nedek pápa rövid gondolatmenetét 
idézte az előadó, hogyan növekszik az 
egyház? Nem térítéssel, hanem von-
zással, vagyis minél több embert pró-
báljunk meghívni az egyház tagjainak 
sorába.

Elmélkedés után záró szentmisén 
vett ünk részt, majd a „kérdések órája” 
következett . Előzetesen megfogalma-
zott  és leirt kérdéseinkre válaszolt az 
atya.

Lelkileg felfrissülve köszöntünk el 
egymástól vasárnap kora délután és 
indultunk haza szép lelki élmények-
kel.

Szeles Miklós

„Hagyjuk és engedjük, hogy az Úr szolgáljon bennünket”

2015-02-web.indd   10 2015.07.08.   20:38:00



XXII. évfolyam 2. szám  11
Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek
Sinkó Vilmos, Veszprémi Napsugár, Veszprémi Kamilla, 
Horváth Gréta Dalma, Pezetta Giulio, Vizsralek Tamás 
Bence, Tóth Máté Bence

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

HalálozásHalálozás
Kósi Istvánné sz. Kovács Jolán (1924), özv. Péter Lászlóné 
sz. Péter Anna Mária (1954), Lakics Gézáné sz. Fülöp Mária 

(1929), özv. Takács Jenőné sz. Horváth Anna (1933), Kerkai 
József (1943), özv. Dukai Jenőné sz. Fábián Rozália (1928), 
özv. Hajdu Feremcné sz. Hett inger Rozália (1935), özv. 
Kiss Lajos Lászlóné sz. Gerbely Júlia (1947), Fatér Ferenc 
(1928), Sziva László (1924), Nagy Lászlóné sz. Kocsis Er-
zsébet (1942), Wágner József (1958), özv. Fehér Jánosné sz. 
Kondákor Mária (1921), Baldauf István Miklós (1931), Ko-
vács László (1945), Tóth Balázs (1946), Sziva Judit (1964), 
Takács Bertold (1965), Németh Sándor (1960), Tóth János 
(1933), Csiky Péter Pál (1949), Molnár Pálné sz. Bertók Er-
zsébet (1932), özv. Dombóvári Gyuláné sz. Horváth Irén 
(1925)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

A hónap szentje:

Grenoblei Szent Hugó (1053-1132)

„A szentek köztünk élnek szelíden, csöndesen, s csak néha 
titkon érzed a fényt, a melegséget, mit mosolyuk üzen. Egysze-
rű kis angyalkák, sugárzó emberek, rajtuk átszűrve hull rád a 
mindent osztó jóság, az égi Szeretet.”

„Isten nagy kegyelme, ha valaki a püspöki székben, nehéz 
időszakban hosszú időn keresztül tudja biztos kézzel vezet-
ni nyáját.” Minden kornak voltak és 
vannak ilyen nagyszerű karizmával 
rendelkező püspökei. 

Grenoblei Szent Hugó VII. Ger-
gely pápa idején lett  Franciaország 
szentéletű püspökévé, a 11. század 
végén és a 12. század elején. Abban 
az időben, amikor a nyugat egyháza 
válságos időket élt. A pénz, a hata-
lom és a politika teljes erővel a pápa-
ság ellenségévé lett , ahol a püspöki 
szék és a papi tisztség is megvásárol-
hatóvá vált.

Hugó, már pappá szentelése után 
azokhoz csatlakozott , akik minden 
erejükkel és lehetőségükkel az egy-
ház megújulását támogatt ák. Szen-
telése után hamarosan valenciai ka-
nonok lett , majd Istennek szentelt 
életét és buzgóságát látva VII. Gergely pápa, 27 évesen 
püspökké szentelte. Nagy kihívás volt számára egyházme-
gyéje rendbetétele. Az ima, vezeklés és a böjt egész életét 
végigkísérte. Miközben ő maga prédikációiban arról be-
szélt, hogy Krisztus mit tett  az emberekért, elmondta azt 
is, hogyan romboltuk le mindezt mi, emberek. Ezt nagy 
fájdalomként élte meg. Buzgón járta egyházmegyéjét, 

szükségesnek tartott a, hogy papjaival személyesen talál-
kozzon és néha keményen fel is lépett  ellenük. 

A szigor mindig népszerűtlenséget jelent, vele is sokan 
szembefordultak és ezt kudarcként élte meg, és ezért rövid 
időre visszavonult egy bencés kolostorba.  Aztán a pápa 
buzdítására, lelkiekben megerősödve tovább folytatt a küz-

delmét a gonosz ellen. Engedélyezte 
Szent Brúnó kérésére a karthauziak 
rendjének megalapítását és időn-
ként, ha tudott , ő maga is közéjük 
ment erőt gyűjteni. Azok közé a püs-
pökök közé tartozott , akik nagyra 
értékelték az egyházmegyéjükben 
a szerzetesrendek buzgó imádságát 
és apostoli munkáját. Úgy gondolta: 
„egy értékvilággal szegényebb az egy-
házmegye, ahonnan hiányzik mind a 
férfi , mind a női szerzetesrendek Is-
tenre mutató, engesztelő, apostolkodó 
élete.”

Amennyit csak tudott , hívei kö-
zött  volt, egyszerű és érthető prédi-
kációi a kegyelem eszközévé váltak. 
Sokszor volt beteg, mégis ötvenkét 
évig volt jó pásztora egyházmegyé-

jének és virágzóan, lelkiekben gazdagon adhatt a át utódjá-
nak. Egész életét Istennek ajánlva harcolt egyháza megvé-
déséért, tisztaságáért és bizonyára azóta is közbenjár azért, 
hogy Jézus egyháza ne térjen le a megújulás szentségi út-
járól.

Nátrán Józsefné
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Zarándoklat: Cseh- és Lengyelország gyöngyszemei, kegyhelyei

Utazás: autóbusszal, szállás: szállodákban, ellátás: reggeli, igény szerint vacsora, időpont: 2015. június 24 - július 2.

Program:

1. nap: BRNO, KUTNA HORA 
Indulás Zalaegerszegről .6.. órakor. Rövid városnézés Brnoban, Morvaország legnagyobb városában – Káposztapiac tér (ma is 
zöldségpiac, dísze a Parnasszus-kút), Régi városháza (itt  látható a híres brnói sárkány és brnói kerék), gótikus Szent Péter és 
Pál-székesegyház.Utazás Kutna Horába. Látogatás Európa egyik leglátványosabb gótikus templomában, a bányászok védőszent-
jének, Szent Borbálának szentelt székesegyházban, séta az óvárosban. Látogatás Sedlec városrészben található gótikus Miasz-
szonyunk-katedrálisban és a hátborzongató Csontházban (A kápolna berendezését -az oltárt és a csillárt is- emberi csontokból 
faragták, hogy ezzel emlékeztessenek az emberi élet mulandóságára.). Szentmise. A szálláshely elfoglalása Prágában (első este 
nincs vacsora).

2. nap: PRÁGA
Egész napos városnézés a „száztornyú vagy arany városnak” is nevezett  Prágában. Délelőtt  ismerkedés a várnegyeddel és a Kis-
oldallal: Loretói Szűz Mária-templom, Černín-palota, Hradzsin tér, Érseki palota, Schwarzenberg-palota, Hradzsin (maga a 
Vár) a Szent Vitus-székesegyházzal és a Királyi Palotával, a Szent György-bazilikával és kolostorral, az Arany utcácskával és a 
Daliborka toronnyal, majd kisoldali Szent Miklós-templom, Főtér. Séta át a Károly-hídon az Óvárosba, ami Jókai szerint „egyet-
len nagyszabású múzeum”. A délutánt itt  töltjük –óvárosi városháza, Tyn előtt i Miasszonyunk-templom, barokk paloták. Sza-
badidő. Szállás ugyanott .

3. nap: KA RLOVY VARY, PRÁGA
Reggeli után utazás az ország legnagyobb fürdőhelyére, Karlovy Varyba. A fürdőépületek többsége és a fontosabb forrásokat ösz-
szekötő elegáns, oszlopos fedett  sétány, a kolonád a 19. század gazdagságát tükrözik. Itt  gyártják a híres cseh gyógynövénylikőrt, 
a Becherovkát. Délután szabadidő Prágában. Szállás ugyanott .

4. nap: WROCLAW, TRZEBNICA
Reggel utazás Lengyelországba, látogatás Szilézia történelmi fővárosában, Wroclawban. Annak ellenére, hogy a háborúban az 
épületek 70%-a elpusztult, sok épület vagy eredeti állapotában vagy restaurálva esetleg újjáépítve megőrződött . A legkiválóbbak-
hoz tartoznak a következők: a gótikus városháza a piactéren, gótikus templomok, a katedrális a Tumski-szigeten. Utána utazás 
Trzebnicába, ahol festői hegyek között  áll Szilézia első női cisztercita kolostora. A késői barokk együtt es Lengyelország egyik leg-
nagyobb ilyen típusú épülete. Szentmise. Este érkezés a gnieznói vagy környéki szállásra.

5. nap: GNIEZNO, VARSÓ
Délelőtt  városnézés Lengyelország első történelmi fővárosában, Gnieznóban. A város patrónusa Szent Adalbert, akinek földi ma-
radványait őrző barokk ezüst ereklyetartó és a szent síremléke a monumentális gótikus székesegyház altemplomában található. 
Utána utazás Varsóba, Lengyelország fővárosába. A város látnivalóinak felfedezése: Óváros a piactérrel, ahol a város címeralak-
ja, a Szirén is található és a Világörökség része, Királyi palota (kívülről), Barbakán körbástya, a gótikus Szent János katedrális, 
Wilanówi kastély (kívülről), mely egykor a lengyel királyok nyári rezidenciája is volt, és főváros legmagasabb épülete a központ-
ban, a Kultúra és Tudomány Palotája (kívülről). Szállás Varsóban vagy környékén. 

6. nap: CZESTOCHOWA
Reggel korán 6:00 órakor csomagolt reggelivel indulás az ország egyházi központjába, szívébe, Czestochowába. Szentmise a ma-
gyar pálos szerzetesek által alapított  kegyhelyen. Ismerkedés a Fényes Hegy (Jasna Gora) látnivalóival: bazilika, kegykápolna a 
Fekete Madonna kegyképpel, kincstár, arzenál. Búcsú a kegyhelytől. Szállás Krakkóban. 

7. nap: KRA KKÓ
Délelőtt  látogatás a Lagiewniki városrészben található Isteni Irgalmasság-bazilikában, illetve a mellett i kolostorban, templomban, 
ahol Faustyna nővér élt és a síremléke található. Szentmise. Utána városnézés Lengyelország kulturális fővárosában, Krakkóban 

(folytatás a 13. oldalon )
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– Wawel, Főtér, Posztócsarnok, Városháza, Mária-templom. A város számtalan magyar emlékkel rendelkezik - csodás épületei, 
kedves lakói, fi nom ételei mellett  ezzel biztosan szívébe zárja a magyar utazó. Szállás ugyanott .
8. NAP: WIELICZKA , WADOWICE, KA LWARIA ZEBRZYDOWSKA 
Reggel látogatás a lenyűgöző wieliczkai sóbányában, ami a kősóbányászat skanzenje, a só földalatt i birodalma. Szent Kinga 
kápolnája a világ leggazdagabb kialakítású földalatt i temploma, egy hatalmas zöld sótömb egykori kiemelésének helyén. A főol-
tárban Szent Kinga sószobrát és a szent ereklyéit helyezték el. Utána látogatás Wadowicében, Szent II. János Pál pápa szülőváros-
ában. Itt  található szülőháza (ami jelenleg múzeum), főtéri plébániatemplom, ahol keresztelték és a Szent Péter-templom, amit 
a hívek hálából épített ek Karol Wojtila pápává választása után, valamint azért, hogy a római merényletet szerencsésen túlélte. 
Utána utazás a jeruzsálemi Kálvária mintájára épült kegyhelyhez Kalwaria Zebrzydowskába. Szentmise a kegytemplomban. 
Szállás Zakopanéban.

9. NAP: ZAKOPANE, MÁRIAVÖLGY
Délelőtt  ismerkedés a Tátra fővárosával, Zakopanéval – séta a goral faházak, a régi fatemplom és temető, valamint a sétálóutca 
üzletei között . Rövid szabadidő. Utazás Szlovákián át haza. Útközben megálló a Pozsony mellett i Máriavölgy magyar pálosok 
által alapított  templománál. Hálaadó szentmise. Érkezés Zalaegerszegre a késő esti órákban.

Részvételi díj: 110.000 Ft/fő 7 Vacsora: 21.000 Ft/fő ( fakultativ)
Belépők: Csehországban: kb. 500 CZK ;  Lengyelországban: kb. 150 Zloty, BBP biztosítás: 550 Ft/fő/nap
A részvételi díj tartalmazza  az utazás költségét , 8 éjszaka szállás költségét szállodákban/panzióban,  csoportkísérő idegenveze-

tőt, lelkivezetővel
A részvételi díj nem tartalmaz:za a storno biztosítást: 1,5% (nem kötelező),  vacsorát,  belépőket,  utasbiztosítást 550 Ft/fő/nap 

(kötelező)

Jelentkezni lehet: Salamon Károlynénál a salagitt a@fr eemail.hu e-mail címen, 30/3881135 vagy 92/316702 telefonszámon 
2015. április 25-ig  35 000 Ft előleg befi zetésével  egyidejűleg.

„Aki megvall engem az emberek előtt , azt én is megvallom mennyei atyám előtt .”
Eljött  a nagyböjti időszak. Az ösz-

szes egyházi ünnep közül ezt a 40 na-
pot tudom legjobban átélni, így már 
nagyon vártam. Ebben a negyven nap-
ban mi is felvehetjük a keresztünket, és 
erőt meríthetünk belőle az egész évre.

Soha ember nem tudja átélni azt a 
szenvedést, amit Jézus élt át, amikor 
az egész világért, ártatlanul hordozta a 
keresztet. Mi azzal a kis lemondással, 
hogy nem eszünk húst, és visszafogot-
tabban élünk, jobban magunkévá te-
hetjük húsvét ünnepét. 

Ezért tartom fontosnak, hogy be-
tartsuk a böjtöt, mert így közelebb ke-
rülhetünk Jézus Krisztushoz.

Sajnos ez nem működik olyan 
könnyen a menzán étkező diákoknak, 
mert nem mindegyik ételszolgálta-
tó gondol a pénteki böjti napra, ezért 
vett em a bátorságot, és levelet írtam a 
gimnáziumom ételszállítójának:

Tisztelt HunGast! 
A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gim-

názium tanulója vagyok, és mindig a 
menzán ebédelek.

Azért írok most önöknek, igaz, már 
nem meglepődve, /ez már sajnos az el-
múlt években is igaz volt/ azt kell tapasz-
talnom, hogy beköszöntött  a nagyböjti 
időszak, ezt mégsem veszik fi gyelembe 
az étkeztetésben, pedig egy keresztény 
többségű országban élünk.

Én igyekszem megtartani a pénteki 
böjti napokat, de sajnos nem tudom ezt 
egy héten sem megtenni, mert a menzán 
az elmúlt két pénteken is csak húsos ételt 
adtak.

Azt kérném önöktől, hogy a - tapasz-
talataim alapján - szerdai húsmentes 
menüket helyezzék át péntekre, hogy az 
iskolai ebédelés ne zavarjon bele böjti fo-
gadalmamba, és még az iskolai menzá-
kon étkező sok százezer keresztény böjti 
fogadalmába se.

Üdvözlett el: Németh Ciprián

Próbálkozásom nem is lett  sikerte-
len.

Egy napon belül meg is kaptam a 
választ a cég üzletfejlesztési igazgató-
jától, aki értékelte jelzésemet, de azt 
írta, ebben az évben kivitelezhetetlen 
a változtatás, de mindenesetre a jövő-
re nézve igyekeznek majd erre is na-
gyobb fi gyelmet fordítani. Ugyanak-
kor felajánlott ák, hogy mivel szóltam 
nekik, és tényleg fontosnak tartom, 
külön szállítanak nekem húsmentes 
ételt a böjti pénteken, amit hálásan el-
fogadtam.

Ez az eset is mutatja, hogy csak bát-
ran kérni kell és meghallgatásra talál. 
„Ha kopogtatsz, ajtót nyitnak majd.”

Remélem, a jövőre nézve is bevált-
ják ígéretüket, és így mindenki szá-
mára olyan lesz a nagyböjti készület, 
amiben megvalósíthatja mindazt, amit 
szeretetből vállalt.

Németh Ciprián 9. osztályos tanuló

( folytatás a 12. oldalról)
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A Sötét Lovag a mi Megmentőnk?

„Emlékezzetek a sátán volt az első, 
aki kiállt az emberi jogokért!” Ez a fel-
irat díszelgett  nem olyan régen egy 
Egyesült Államok-beli baptista közös-
ség hirdetőtábláján. Az új „papi rend” 
a jogászoké, ezt ironikusan szokás 
megjegyezni. A mai gyerekek olykor 
előbb mondják ki: „Nekem jogaim van-
nak! Feljelentelek!” Minthogy „édesapa, 
édesanya, vagy segítek, köszönöm.” 
Visszatérő probléma: jogaink vannak, 
de hová lett ek a kötelességek, a felelős-
ség, a közösség. Te légy boldog a többi 
nem számít, hirdeti a hamis Babilon az 
új világrend. 

Jézus Krisztus tanítása ellenben 
egy teljesen más értékren-
det képvisel: „Bizony, bizony 
mondom nektek: ha a búza-
szem nem hull a földbe, és 
nem ha el, egymaga marad, 
de ha elhal, sok termést hoz.” 
( Jn 12,24) Az életünk arra 
van, hogy felismerjük Terem-
tőnk akaratát, azt megtegyük, 
és Őt valamint felebarátinkat 
szolgálva eljussunk az örök 
életre. Az egyéni élet mindig 
össze kell, hogy fonódjék a közösség 
sorsával. Ebbe a szeretetbe Egyhá-
zunk, népünk, családunk közösségün-
kért való életbe szinte bele kell halni. 
Az Úr így magyarázza az utolsó vacso-
rán a szeretet parancsolatot: „Senki 
nem szeret jobban, mint az, aki  életét 
adja barátaiért.” ( Jn 15,13) Ezt a krisz-
tusi életüzenetet foglalta össze Nyírő 
József a következőképpen: k.” 

Beszéljünk a sötét lovagról, a kép-
regény hősről denevér emberről, aki 
Batman néven vált ismertt é a világon. 
Batman első szereplése  1939 máju-
sában jelent meg 6 oldalban. Hamar 
népszerűségre tett  szert már önálló 
képregényként a tengeren túl. A máso-
dik világháború alatt  1943-ra az ameri-
kai katonák kedvelt olvasmányává lett . 
1989-ben mutatt ák be Tim Burton Os-
car díjas fi lmjét, ami a képregény adap-
tációjaként készült. A nyitó jelenetben 

egy családot bántalmaznak pitiáner 
utcai rablók, a sötét lovag végignézi 
az esetet, majd egy templomtoronyba 
menekülnek a banditák, és ekkor lép 
fel ellenük. A fő célja nem megvédeni 
az embereket, hanem bántalmazni. Ez 
végigkíséri mind a képregényt, mind a 
Batman fi lmeket. 

A név jelentését is érdemes meg-
néznünk: Batman okkult jelentése BA 
alászállása BAT-ból, vagyis az égből. 
Lucifer világkezdeti bukására emléke-
zet, aki lebukott  az égből. Most pedig 
az emberek hőse, megmentője kíván 
lenni a hazugság atyja, aki minden lel-
ket magával kíván rántani a kárhozat-

ba, az örök halálba. 2007 július 1-jén 
jelent meg a Batman képregény 666-
os száma, mely Batman Betlehemben 
címet viselte. A záró kép kifejező a 
hátt érben a Betlehem szálló lángol, és 
a sötét lovag áll előtt e, aki elmondja 
üzenetét: „Az Apokalipszist törölték, 
amíg nem szólok!” Krisztus Urunk szü-
letésének a helye lángol, a második el-
jövetelét pedig megakadályozza, ezt az 
üzenetet hirdeti az emberiségnek. 

A Batman fi lmekben megjelenő „el-
lenségek” pedig valamilyen formában 
bibliai istenképeket hordoznak magu-
kon. Az 1992-es Batman visszatérben 
a Pingvin nevű ellenfelet az elején 
kosárban folyóba dobják, párhuzam 
Mózessel. A történet pedig azzal vég-
ződik, hogy a város elsőszülött eit akar-
ja megöletni, ahogy tett e az Úr Egyip-
tom elsőszülött eivel. Végül 33 évesen 
meghal az ellenálló ebben a törté-

netben is. Az 1995-ös Mindörökké 
Batman moziban pedig Harvey Dent 
ügyvéd közbenjáró a jó ügyért, mégis 
később kétarcúvá lesz, és válik Batman 
ellenségévé. A fi lmben feltűnő, hogy 
szálláshelyén hátt érben látunk egy tö-
viskoronás szenvedő Krisztus arcot. 
Későbbi 2008-as Sötét Lovag című al-
kotásban ez még jobban felszínre jön. 
Az Istenember harmónikus kett őssé-
gének eltorzítása, ellenségessé tétele 
Dent karakterében. 

Ez utóbbi mozi pedig bővelkedik 
az okkult szimbólumokban. A fő el-
lenséget alakító Heath Ledger ( Jo-
ker) pedig nem sokkal a forgatás után 

meghalt. Olvassunk a sorok 
között ! Jack Nicholsont (az 
első fi lm Joker szereplőjét) 
kérdezték a tragikus ha-
lálesetet követően. Ennyit 
mondott : „Én fi gyelmeztet-
tem!” Ezen munka tudatos 
felforgatás, erről írt találóan 
Izajás próféta: „Jaj azoknak, 
akik a rosszat jónak mondják, 
és a jót rossznak. Akik a sötét-
séget világosságnak teszikmeg, 

és a világosságot sötétségnek.” (Iz 5,20) 
Az elhitetés a félrevezetés, és ma-

nipuláció idején olyan hőst akarnak 
elénk állítani, aki nem gyógyítani 
akarja lelkünk sebeit, nem megerősí-
teni akarja a gyengét, nem megvédeni 
az ártatlant, nem elkülöníteni a jót és 
rosszat. Önbíráskodó, jogot teremt a 
bűnözőnek, bálványozza a testet, aki 
gyilkos kezdet óta. (vö. Jn 8,44) Az 
álarc nem Krisztust, hanem Antikrisz-
tust rejt. Látszólag a rossz ellen küzd, 
valójában a rosszról alkotott  képünket 
akarja megváltoztatni, elferdíteni. A 
sötét lovag, és számos más amerikai 
képregény hős az egészséges helyett  
egészségtelen gondolatokat helyezne 
lelkünkbe, hogy az erények helyett  a 
bűn útját járjuk, az isteni Rend helyett  
pedig a káoszt szeressük.

Pete Polgár Máté káplán
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Kedves Gyerekek!

Színezzétek ki a képeket, úgy hogy hűen tükrözzék Jézus tanítását! Jézus ruhája legyen fehér, a feje fölé rajzolj gló-
riát! A többi ember ruhája legyen tarkán színes. A hátt eret csak halványan jelezd.

Aki nagyon ügyes, a képek alá odaírhatja, hogy kik szerepelnek a történetben! (Ehhez érdemes megkeresni a Szentírásban 
és elolvasni is!)

Összeállított a: Tompa Viola
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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. május 24-én jelenik 
meg. 

Április 18-án, szombaton  Szombat-
helyen, a Martineum Felnőtt képző 
Akadémián tartják meg az Egyházme-
gyei családos imanapot.

Április 23-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

Április 24-én, pénteken szentség-
imádást tartunk a zalabesenyői temp-
lomban. 

Április 25-én, szombaton a Mind-
szenty Iskolában 10 órakor, püspöki 
szentmisével kezdődik az Egyházme-
gyei Minisztránstalálkozó. 

Április 25-én, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1815-
kor kezdődik a rózsafűzér elimádko-
zásával, majd a 18 órai szemtmise után 
szentórával végződik.

Április 27-én, hétfőn 18 órakor kez-
dődik dr. Németh Norbert A szentsé-
gek, mint életünk fontos állomásai 
című előadása a szombathelyi Savaria 
Egyetemi Központban.

Május 1-én, pénteken az egyházme-
gyei zarándoklat 1030-kor kezdődik 
Andocson. 

Május 3-án, vasárnap megemléke-
zést tartunk egykori plébánosunk, 
Mindszenty József tiszteletére, a  a 
plébániatemplomban a 10 órakor kez-
dődő szentmisében köszöntjük az 
édesanyákat.

Május 7-én, csütörtökön 1715-kor kez-
dődik a szentségimádás a papi és a 
szerzetesi hivatásokért a plébánia-
templomban.

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

Május 16-án, szombaton rendezik 
meg a Nagymarosi Ifj úsági Találko-
zót. (www.nagymaros.katolikus.hu)

Május 25-én, pünkösd hétfőn az egy-
házmegyeközi ünnepi szentmise 10 
órakor kezdődik a rönöki templom-
ban.

Mindszenty imanap

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

Nagymarosi Ifj úsági Találkozó

A találkozó május 16-án, szomba-
ton reggel 9 órakor kezdődik
Főbb programpontok:

900 közös reggeli ima - a Budai Cisz-
terci Szent Imre Plébánia Gitáros 
Kórusa vezetésével - (plébániakert)

1000 előadás - Gloviczki Eszter és 
férje, valamint Hodász András atya 
- (plébániakert)

1100 fakultációk

1300 ebédszünet - idő a személyes 
találkozásokra

1400 szentségimádás - a Ferences 
Szegénygondozó Nővérek vezeté-
sével - (plébániakert)

1500 szünet

1530 énekpróba a szentmisére

1600 szentmise - főcelebráns: 
Böcskei László nagyváradi megyés-
püspök - (Plébániakert)

1800 közös éneklés - Sillye Jenő

táncház - Jászok együtt es

A Szombathelyi Egyházmegye Szent 
Márton év előkészületi évében za-

rándoklatot szervez Tours-ba, Szent 
Márton sírjához 2015.szeptember 

20. és 26. között .
Előzetes jelentkezés:

Martineum Felnőtt képző Akadémia 
Tel: 94/514-340

e-mail: stmartin@martineum.hu

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