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Hiszek a SzentlélekbenHiszek a Szentlélekben
részletek Bellon Gellért Imádkozzál című könyvébőlrészletek Bellon Gellért Imádkozzál című könyvéből

Igen, vallom, hogy
az Atya és Fiúisten titkait hordozó szeretetünket
– mint az istenség mélységét minden erejében és fi nomságában átre-
megő szent áramlás –
valósító szent Lehelet és Vihar,
egyszóval Szentlélekisten vagy.

És hogy elküldted hozzánk, közénk és belénk,
hogy építsd bennünk az istenfi úságot,
hogy meggyőzz bennünket az igazságról,
hogy légy bennünk a tanúbizonyság lelke,
hogy kimondhatatlan sóhajtozásokkal imádkozz bennünk,
hogy árvaságunk vigasztalója légy,
és az Atya ígéreteképpen a jövendő élet foglalója és pecsétje.

Hiszem, hogy eleven forrás vagy,
melyet nem tud betemetni sem féltékenység,
sem rosszakarat,
sem ostobaság,

és hogy ezek alól kimosod magad,
s oly tisztán állsz elénk,
mint amilyen vagy.

Hiszem, hogy tűz és szél vagy,
ismeretlenségből jövő,
de fáradhatatlanul gyújtó,
lelkesítő erő, mindig új életet sugárzó
az unalmak és avultságok között .

Ahogy uralkodtál az első káosz felett 
szuverén biztonsággal és 
csodálatos rendezni-tudással,

ugyanúgy uralkodsz
a szenvedélyek,
a gyűlöletek,
a kialakulatlanságok fölött 
– akár szívünkben,
akár a nagy világban 
jelentkezzenek ezek.
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A nyári szezonban világszerte útra kel-
nek az emberek és idegen tájakon keresik 
a kikapcsolódást, a felüdülést és a pihe-
nést. Ennek az általános emberi igénynek 
a gyökerei az evangéliumból táplálkoz-
nak. Jézus ugyanis így hívta magához 
apostolait: „jöjjetek félre egy magányos 
helyre és pihenjétek ki magatokat egy kicsit.” 
(vö.Mk 6,31)

Jézus visszavonul az apostolaival két 
okból. Az egyik: Keresztelő Jánost He-
ródes bebörtönöztett e és később lefejez-
tett e (Mt 4,12). Ez annyira mélyen érin-
tett e Jézust, hogy visszavonult 
a nyilvánosság elől. A haláleset 
megállítja az embert az egész 
életvitelében, a gondolkodásá-
ban, az érzelmeiben, a cseleke-
deteiben, a terveiben, a célkitű-
zéseiben, a jövő építésében… 
A halál ugyanis élesen belevág 
a körülményeibe, és kérdéseket 
tesz fel. Ezt az állapotot magá-
nak kell feldolgoznia.

De vannak más lelkiálla-
potok is, amelyek a magányba 
viszik az embert. Megrázkód-
tató helyzetek, amikor ártatlanul súlyos 
bűnökkel vádolják; kudarcok érik; el-
szegényedik; hűtlenül elhagyják a bará-
tai, hozzátartozói; kiteszik az állásából, 
munkanélkülivé válik; meggyanúsítják és 
így tovább. Vissza kell vonulnia a nyilvá-
nosságtól, és a magányban kell megoldani 
minden nehézséget.

A másik motiváció a pihenésre az 
apostolok visszatérésére missziós útjuk-
ról és az arról való beszámoló: „elbeszélték 
neki mindazt, amit tett ek és tanított ak.”

Hogyan fogadták őket az emberek; 
miként hallgatt ák meg az Úr Jézus üzene-
tét, hogy „elközelgett  az Isten országa, ezért 
térjetek meg”, vagy miként utasított ák el 
őket…

Továbbá azért vonultak vissza, mert 
„olyan sokan jött ek-mentek, hogy enni sem 
maradt idejük”. Igényelték a kikapcsoló-
dást meg a pihenést. A sok elfoglaltság 
ugyanis idegfeszültséget okoz. A folyama-
tos munka, az igénybevétel, a szervezés, a 

különböző dolgokra való fi gyelés, az em-
berekkel való foglalkozás; az értetlenség 
bosszúsága, a stressz szigorúan követeli, 
hogy időszakonként abba kell hagyni a 
tevékenységet, és vissza kell vonulni „egy 
magányos helyre”. Elvonulni a nyilvános-
ságtól, kiemelkedni a rohanó munka-
tempóból. Megnyugodni, elcsendesedni 
és lazítani a feladatok szorításától. Ezt 
kívánja az egészség, a lélek harmóniája, a 
kiegyensúlyozott  állapota.

Ehhez viszont súlyos kísértést kell le-
győzni, mégpedig a folyamatos aktivitás 

kényszerítő erejét. Hátrányt szenved a hi-
vatás, a munkaterület, a tökéletes feladat-
végzés. Az ember károsodik anyagiakban, 
kapcsolatt eremtésben, előmenetelben, 
előnyök elnyerésében stb. Olyan súlyosan 
hatnak ezek az érvek, hogy nehezen sza-
kítjuk ki magunkat a stressz hatása alól.

Jézus viszont végrehajtja elhatározá-
sát, bár az emberek kitartóan keresik őt. 
Ott hagyja őket, sokan csalódnak ezért 
benne. Mert fontosabbnak tartja, hogy 
visszavonuljon, hogy Ő maga is az apos-
tolaival regenerálódjon, a zaklatott ságtól 
megnyugodjon. Példát ad az aktivitásban 
túlhajszolt embereknek, hogy tudjanak 
önmaguknak megálljt mondani. Egy idő-
re abbahagyni a munkát és szüneteltetni a 
feladatokat.

Hová vonul vissza Jézus? A pusztába. 
Hogy magukban legyenek, ne érje őket 
váratlan meglepetés, nehogy be nem je-
lentett  látogató jöjjön el hozzájuk, ne za-
varja meg őket senki. Jelképesen lehet az 

én pusztám a lakásom, a kertemnek egy 
szöglete, amikor nem vagyok itt hon sen-
kinek sem. Vagy elutazok egy ismeretlen 
helyre. Mit tesz Jézus a pusztában? Tes-
tileg kipiheni magát, felüdül és felfrissül. 
Lelkileg pedig töltekezik imával, elmélke-
déssel, magába szállással. Szellemileg vi-
szont átgondolja beszédeit, mit tanítson, 
milyen csodákat tegyen, hová menjen és 
miként gyógyítson.

A hétköznap embere is a pusztában, a 
magányban átgondolja a tevékenységét, 
az intézkedéseit, szervezési feladatait. Te-

hát a munkakörét. Helyre teszi 
a tévedéseit. Átgondolja to-
vábbá az emberi kapcsolatait. 
Mennyire előnyösek azok vagy 
hátrányosak. Erkölcsileg gaz-
dagít, erősít vagy felhígít, sőt 
rombol. Milyen az én viszo-
nyom a hozzátartozóimhoz?

Kielégítő-e a türelmem, 
elviselem-e őket; alkalmaz-
kodom-e hozzájuk; kiszolgá-
lom-e őket; nem vagyok-e túl-
ságosan önző vagy kényelmes, 
esetleg hatalmaskodó diktátor 

stb.?
Átgondolom a magányban az Isten-

hez való viszonyomat. Megadom-e szá-
mára az én Uramat megillető tiszteletet; 
az Atyámnak kijáró gyermeki bizalmat? 
Elgondolkodom-e az életemnek végső 
kérdéséről? Honnan jött em? Miért élek 
és hová jutok a halálom után? Elmélyedek 
az isteni tanításban. Az ő szemszögéből 
nézzem az eseményeket. Beszélgetek vele. 
Megtapasztalom, hogy mennyire törődik 
velem. Foglalkozik az ügyemmel, milyen 
bölcsen irányítja a sorsomat. Szeret en-
gem. Erősít, vigasztal és bíztat, felemel, 
amikor elestem; irgalmával megbocsát, 
kegyelmével megigazultt á tesz.

A puszta csendje így beszédes lesz a 
hallgatásban. Kicseréli az embert. Más 
hangulatt al, viselkedéssel tér vissza a 
környezetébe. Nyugodtabb, kiegyensú-
lyozott abb, megfontoltabb, udvariasabb 
emberként tér vissza az elhagyott  terep-

(folytatás a 3. oldalon )

A lelki turizmus
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Szent II. János Pál pápa negyedik len-
gyelországi apostoli útja során (1991) 
egyetlen témát járt körül: a Tízparancso-
latot. Látogatásának első napján, mint egy 
ősi okmány szövegét, felolvasta az egész 
dekalógust, majd minden egyes napon, 
amikor egy-egy lengyel városban tartóz-
kodott , felidézett  egyet a parancsolatok 
közül. Saját megfogalmazása szerint: 
„Minden egyes helyszínen Mózes törvény-
tábláival szálltam le a repülőgépről”. A szent 
pápa tudta és hirdett e azt az igazságot, 
amiről André Chouraqui algériai szárma-
zású zsidó Bibliakutató így vall: „a Tízpa-
rancsolat az emberi társadalom gerince”.

A mai posztmodern nyugat-európai 
társadalom gerince megroppant. Az em-
berek minden korban megszegték a Tíz-
parancsolat előírásait, ám elfogadták azok 
normatív szerepét, és így legalább elvi sí-
kon elismerték igazságát. Ma az Európai 
Unió ügyeletes döntéshozói azt hirdetik 
és tanítják, hogy nincs szükség Istenre, 
valamint elboldogulunk törvényei nél-
kül is. Ám egyre inkább megtapasztal-
juk, hogy az a világ ahonnét Istent és 
törvényeit száműzik, az elsivatagosodik, 
és olyan hellyé válik, ahol a jó és a rossz 
közti különbség elmosódik, majd eltűnik. 
Kolakowski lengyel fi lozófus meglátása 
egyre inkább tapasztalati bizonyossággá 
válik: „az istenhit hiánya és a morális nihi-
lizmus között  közvetlen kapcsolat van”.

Ennek nem okvetlenül kellene így 
lennie: a mai ember számára is rendelke-
zésre áll az a normarendszer, amit Isten 
mintegy használati utasításként adott  te-
remtménye számára, hogy az életét élhe-
tőbbé és szebbé tegye. Ez az ősi okmány 
az Istennel, valamint embertársainkkal 
való kapcsolatainkat szabályozza. Noha 
minden emberre érvényes igazságokat 
tartalmaz, Isten e törvényeket választott  
népének adta, így elsősorban minket 
keresztényeket kötelez, nekünk kellene 
megmutatnunk a többi ember számára, 
hogy érdemes e normarendszer szerint 
élni, sőt csak így érdemes!

A Tízparancsolat két egymástól vilá-
gosan elkülöníthető részre tagozódik (két 
kőtábla). Az első három parancs (első 
tábla) az Istennel való kapcsolatunkról 
szól, a fennmaradó hét pedig az emberek 
egymás között i viszonyait szabályozza. 
Gyakran elfeledkezünk arról, hogy a két 
tábla összetartozik és fel nem cserél-
hető. Az Istentől való eltávolodás 
és elszakadás oda vezet, hogy 
emberi kapcsolatainkat egyre 
inkább a káosz és a törvény-
nélküliség uralja. Ha az első 
három parancsolatt al rendben 
lennénk, vagyis szeretnénk Is-
tent és eszerint élnénk, sokkal 
kevesebb bajunk lenne egy-
mással! Logikusan következik 

mindebből a megállapítás: Isten nélkül 
nem lehetséges Isten parancsainak enge-
delmeskedni!

A dekalógussal Isten elénk siet, hogy 
fi gyelmeztessen a ránk leselkedő veszé-
lyekre. Heinz Zahrnt teológus megfogal-
mazása szerint a Tízparancsolat olyan, 
mint a hajó navigációs radarrendszere, 
amely a hajózható csatornában jelzi a zá-
tonyokat, és megadja az általános útirányt. 
Minden hajónak azonban magának kell a 
helyes útra térítenie lélekvesztőjét. Ha 
nem akarunk visszacsúszni a gerinctele-
nek társadalmába, akkor komolyan kell 
vennünk Isten útmutatásait, amit nekünk 
adott , hogy életünket az önzésből az Isten 
és az emberszeretet irányába fordítsuk. A 
most útjára indított  cikksorozatt al ehhez 
szeretnénk segítséget nyújtani, hogy éle-
tünk hajója a sziklák és a zátonyok között  
is biztos révbe érjen!

Bokor Zoltán káplán
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szintre. Ezáltal nagyobb lesz a teljesítmé-
nye és intenzívebb a személye. 

A mai világban az értelem, a tudo-

mány érvényesül, amit az emberi értelem 
meg tud közelíteni és fel tud fogni.  A hi-
tet mellőzi az ember, mert nem érti. Így 
az isteni igazságok elfogadhatatlanok szá-
mára. 

Az egyetlen út, amelyen elindulni 
érdemes, befelé vezet a belső világ titka-
ihoz. Az Istennek terve van velem és vál-
lalnom kell ennek a megvalósítását. 

Tóth János káplán

( folytatás a 2. oldalról)

Pap - és diakónusszentelés

Örömmel értesítem a híveket, hogy a szemináriumi elöljárók és az Egyházmegyében felállított  bizott ság javaslatát fi -
gyelembe véve, 2015. június 20-án, szombaton a Szombathelyi Székesegyházban Bihal Zoltán diakónust a celldömölki 
Nagyboldogasszony Plébániáról, valamint Böjti Balázs diakónust a becsehelyi Plébániáról pappá szentelem, Takács 
András pedig a Szentgott hárdi Plébániáról a diakonátus szentségében részesül.  
Buzdítom a kedves híveket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a szentmisén, így közös imádságban adhatunk 
hálát a szentelendőkért az aratás Urának. 
Legyen az egész Egyházmegye örömünnepe ez a nap, és egyben szolgálja a papi hivatások gondozásának ügyét.

dr. Veres András megyés püspök

A tízparancs mint az „emberi társadalom gerince”
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Rabanus Maurus (776-856)

In festo Pentecostes.

Veni Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans gutt ura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infi rma nostri corporis
Virtute fi rmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pa.cemque dones protinus: 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium. 

Per te sciamus, da, Patrem,
Noscamus atque Filium
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.

Rabanus Maurus (776-856)

Pünkösdi himnusz
(Sík Sándor fordítása)

Ó, Alkotó Lélek, jövel
És szívünk, lelkünk töltsed el.
Te alkotád a szíveket,
Hozd nékik bő kegyelmedet.

Kit úgy hívunk, Vigasztaló,
Kit ád nekünk az Alkotó,
Te élő forrás, égi láng,
Szent kenet, égből szállj le ránk.

Te hét ajándok kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobbkeze,
Az Úr erős ígérete,
Sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünknek fényedet,
És szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
Légy mindig éber gyámolunk.

Űzd messze tőlünk ellenünk,
Szent békességed add nekünk,
Te járj, vezér, utunk előtt ,
Veszélytől védjen szent erőd.

Add, ismerjük meg az Atyát,
Te általad, és egy Fiát:
És kett ejüknek lelke, Te,
Örökre légy lelkünk hite.

Az Istent áldjuk: jó Atyát,
S ki felkelt sírból, szent Fiát,
S a Lelket, szívünk vigaszát,
Most és örök időkön át.

Jó volt olvasni:

Nagy Károly császár uralkodása idején élt Rabanus Maurus (776 – 856) főpap 
és himnuzsköltő. A fuldai, majd a mainzi püspökség előkelő tisztségeit töltötte 
be. Fennmaradt  feljegyzéseiben írta, hogy akkor volt a legboldogabb, mikor teljes 
visszavonultságban  a tudománynak és költészetnek szentelte idejét. Fennmaradt 
himnuszai közül a Veni Creator Spiritus ma is liturgiánk része.

A himnuszt fordító Sík Sándor jegyzete.

Küldi: Jászné Margit néni
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Hidász Ferenc ferences atya üzenete

Jubiláns Házaspárok Találkozója

Idén is megszervezzük a Jubiláns Házaspárok Találkozóját. 2015. június 27-én, szombaton 10 órakor a Szombathelyi 
Székesegyházban kezdődik a szentmise. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól 
kezdve öt évenkénti felosztásban (10., 15., 20., stb.) a házassági évfordulójukat. Az ünnepségre természetesen a paptest-
véreket is szeretett el várjuk, hogy együtt  imádkozhassunk a családokért! 
A szertartás után a paptestvéreket és a házaspárokat ebéddel vendégeljük meg.
A találkozó tervezett  programja:

0930  ráhangolódás a szentmisére
1000   püspöki szentmise 
1130   emléklapok átadása
1200   ebéd 

Kérem, hogy a találkozóra szóló meghívásomat továbbítsák a jubilánsok felé, és június 15-ig jelentsék be név szerint a 
jubiláns házaspárokat (a feleségnél leánykori nevet feltüntetve), valamint szíveskedjenek jelezni a kerek évforduló szá-
mát is! Amennyiben a fi atalabb házaspárokkal gyermekek is érkeznek, úgy kérem, erről is értesítsék a Püspöki Hivatalt! 
A regisztrálás csak írásban és a határidő pontos betartásával történhet meg. A határidő elmúltával nem áll módunkban 
regisztrációt elfogadni.

dr. Veres András megyés püspök

Két és fél éves közös munka, ter-
vezés eredményeképpen Mindszenty 
bíboros székvárosában, a Bazilika tö-
vében, halálának 40., újratemetésének 
25. évfordulójára fölavatt ák a herceg-
prímás első szobrát Esztergomban.

Bár 25 évet kellett  erre várni, jó 
lett  volna előbb is, sikerült egy kiváló 
orosz szobrászt felkérni az életnagy-
ságú emlékmű elkészítésére. Orosz 
szponzor vállalta a költségeket, és 
Esztergom Város Önkormányzata 
kapta ajándékba és biztosított  számá-
ra méltó helyet. Jelképes, de mégis 
való gesztus ez az ajándékozók részé-
ről.

Mi, ferencesek nemcsak a zalaeger-
szegi templomunkat és kolostorunkat 
köszönhetjük neki, hanem esztergo-
mi jelenlétünk kiállás volt mellett e a 
háború utáni szörnyű események ide-
jén. Gyóntatója is közülünk került ki.

A bíboros volt az első, aki már 
’46-ban kijelentett e, hogy az első 
pap vértanú Kiss Szaléz atya lesz. A 
hercegprímás boldoggá avatási pere 
ugyanúgy Rómában van, mint a 7 fe-
rencesé.

Két friss történet róla. A szécsényi 
szegénygondozó nővérek mondták el 

a nagyhéten, hogy 1945 Nagycsütör-
tökén a veszprémi püspök telefonon 
odaszólt a nővérek szegényházába, 
hogy most megy hozzájuk és 12 sze-
génynek megmossa a lábát. Ha ez ma 
történt volna, a média világgá kürtöl-
né, hogy micsoda kiváló püspök ő.

Pár nappal később egy kórházi 
váróteremben az ügyeletessel beszél-
getve szóba került 
Mindszenty. Erre 
mondja: A férjem 
nagybátyja volt. 
És még most is 
mennyi minden-
nel rágalmazzák.

Zsákai Piros-
ka édesanyja a 
hortobágyi kény-
szermunkatábor-
ban talán éppen 
rizsföldön vagy 
sárgarépa egyelés 
közben a szom-
szédjától hallja, 
hogy ő Pehm Jó-
zsef húga, de a 
nevét megváltoz-
tatt ák.

Sok ismeretlen 

történetet lehetne gyűjteni, csak szán-
dék kellene hozzá. örüljünk, hogy 
ilyen főpapunk volt.

„Imádkozom a szeretet és az igazság 
világáért!" Örülök, hogy azt az idéze-
tet sikerült megtalálni, és ez lett  a szo-
bor felirata.

fr . Ferenc
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„Kinek milyen az Istene, olyanok az 
erkölcsei.” Fogalmazta meg közmon-
dásszerűen XVI. Benedek pápa. Élet-
feladatunk, hogy tisztázzuk, hogy kit 
imádunk. A Katolikus Lexikon így 
magyarázza ezt a fogalmat: Az imádás 
(gör. proszkünészisz, 'leborulás', lat. 
adoratio, csókkal illetés):

1. erényének fő cselekedete, mely 
egyedül Istent illeti. Az imádat által 
az értelmes teremtmény elismeri Isten 
abszolút fensőbbségét, egyedüliségét 
és az Ő szeretetében megalapozott  tel-
jes függését. Az imádás belső és külső 
tiszteletadásban fejeződik ki.

2. a vallásos ember alapmagatartá-
sa, aki tudatában van az őt körülvevő 
és minden teremtmény alapját képező 
titoknak. A Szentírásban, a héberben 
leginkább a meghajolni, mélyen meg-
hódolni ige utal rá. 

Valakinek, vagy valaminek meg kell 
adnunk a külső-belső meghódolást 
tiszteletet. A Decalogus (Tízparan-
csolat) közül az első, ami 
minket Isten imádására 
kötelez. Ki vét ezen 
útmutatás ellen?: A 
babona, a bálvány-
imádás, jövendölés, 
mágia, vallástalan-
ság, illetve káromko-
dás, hamis hit köve-
tői. Az első parancsolat 
megköveteli az embertől 
tehát, hogy ne higgyen más 
istenekben, csak az egyetlen igaz Isten-
ben. Isten Szava a Biblia felszólít min-
ket, hogy ne imádjunk bálványokat. 

A bálványimádás nemcsak a po-
gányság hamis kultuszait jelenti. A 
hit állandó próbatétele, hogy olyat is-

tenítünk, ami nem Isten. Mindig bál-
ványimádásról van szó, amikor bármi 
teremtményt imádunk. Legyen szó 
a hatalomról, gyönyörről, vagy az Úr 
helyett  „isteneket” imádunk, ez min-
den esetben sátánimádás. Az ősi el-
lenséggel találkozhatunk a Bibliában, 
mint pogány istenség, esetleg szaba-
dító jelentkezik. Beliál néven jelenik 
meg Náhum könyvében a niniveiek 
bálványistene. Szent Pál apostol róla 
határozott an állítja Krisztus ellenfele. 
„Hogyan egyezne ki Krisztus Beliállal.” 
(2Kor 6,15) Belzebub pedig a Kirá-
lyok Második könyvében tűnik fel, 
mint Akkaron fi liszteus város gyógyí-
tó-istene. (vö. 2Kir 1,2) Az újszövet-
ségi időkben már világos, hogy ő az 
ördögök fejedelme. (vö. Mt 12,24) 

Ma is sokszor fordulnak hamis gyó-
gyítókhoz, akik ördögi csodák által 
kívánják elkápráztatni élményben ré-
szesíteni, de végeredményben félreve-

zetni a lelkeket. Indiai guruk, szel-
lemgyógyász, popsztárok, 

akik sokszor népszerű-
sítenek eff éle prak-

tikákat. A keserűt 
édessé tevő gonosz 
megtévesztése ez 
ma is. Gonosz jel-
képek, amik az imá-

datát fejezik ki: Ilyen 
kiemelten az ötágú 

csillag a pentagramma. 
A szellemnek alávetett  négy 

alapelemet fejezi ki: föld, levegő, tűz, 
és víz. A fehér mágiában használják, 
de ez is a gonosztól van, el kell vet-
nünk minden ilyen szokást. A fordí-
tott  pentagramma pedig kifejezett en 
a gonoszt vonzó fekete mágia jelképe. 

Baphomet 
a fekete légiók vezetőjének emblémá-
ja. A Nero-kereszt egy megtört, vagy 
meghajlott  keresztet jelenít meg. A 
hatvanas években béke szimbólum-
ként vált ismertt é ma a heavy metal ra-
jongók keresztényellenes jelvénye. Az 
anarchia jele: egy körben nagy A betű. 
A tekintély tagadásának szimbóluma. 
A fi atalokat lázadásra serkentő eszköz. 
Itt  még meg kell említenünk a csodás 
háromszöget. A háromszög nem ke-
resztény jelkép. Mágikus cselekmé-
nyekhez, gonosz szellemek megidézé-
sénél használják. Ide tartozik a piramis 
is, mint varázsló erők vélt forrása. 

Szükségünk van a szent keresztre, 
a szentképekre, ezek lelkünket szelí-
dítő eszközök. A kinyilatkoztatásból 
tudjuk, ezek javunkat szolgálják, és 
nem ezek használata a bálványimádás, 
sőt nélkülözhetetlen kellék számunk-
ra a szellemi-lelki harcban. Benedek 
pápa gondolatához kapcsolódva ne 
engedjük be ezeket a hamis isteneket 
életünkbe, mert ezek azok, amelyek az 
erkölcsöt felforgatják. Minden korosz-
tály veszélyben van a globális faluvá 
változó világban. Erősen álljunk ellen 
a hitben!
 Pete Polgár Máté
 káplán

Családterápiás szolgálat
A válságba került házasságok megmentése érdekében egyházmegyei szinten elindított uk azt a katolikus családterápiás 
szolgálatot, amelynek vezetésére Lászlóné Patay Juditot kértem fel. 
A személyes találkozókon túl van lehetőség e-mailen keresztül is segítséget kérni a szakembertől, akivel személyes 
egyeztetés a 30/256 6850-es telefonszámon lehetséges.

dr. Veres András megyés püspök

Gonosz jelképek Kit imádunk? 
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A Szombathelyi Egyházmegyében 
Dr. Veres András megyéspüspök atya 
kezdeményezésére indult el a közös, 
vasi és zalai híveket is megmozgató 
egyházmegyei zarándoklat. Az idén 
Andocsra zarándokoltak el a hívek. 

A Somogy megyei Andocs, hazánk 
egyik legismertebb búcsújáróhelye. 
Évszázadok óta érkeznek a zarándo-
kok, hogy hálát adjanak Istennek éle-
tükért, a tapasztalt segítségért és per-
sze, hogy kérjék Mária közbenjárást. 

A legenda szerint 1520 táján egy 
éjszaka nagy fényesség árasztott a el 
az eget Somogy megye fölött . Ebben 
a mennyei fényességben angyali ének 
zendült, majd a mennyei fényesség 
és a csodás himnuszok zengése egy-
re jobban közeledett  az alvó faluhoz: 
Andocshoz. Ezen az éjszakán ugyanis 
a Szűzanya szállott  angyalaival An-
docs fölé. Mikor másnap reggel a falu 
népe munkába indult, meglepődve 
látt a, hogy a falu közepén lévő, addig 
üres telken most egy tornyos kápol-
nácska áll. 

A kápolnát az évszázadok nagy 

befogadóképességű templommá bő-
vített ék, szerzetesek telepedtek le itt , 
akik kolostort épített ek és ápolták a 
hagyományokat valamint a vallási 
életet. 1950-től egyházmegyés papok 
látnak el itt  szolgálatot, napjainkban 

Szalai Tamás atya fogadja a híveket. 
Május 1-én több mint 2000 hívő 

látogatott  el Andocsra az egyházme-
gyei zarándoklat keretében. A szer-
vezett ségnek, a kiépített  infrastruktú-
rának köszönhetően gördülékenyen 

ment a buszok és autók fogadása és 
elhelyezése, az emberek irányítása. 
Köszönet ezútt al is mindazoknak a 
helyieknek, akik a szervezésben, a 
forgalom irányításában, a rendezvény 
biztosításában részt vett ek. 

A templom mögött i fás 
ligetben felépített  szabad-
téri oltárnál gyülekeztek a 
hívek, ahol Császár István 
általános helynök és a je-
lenlévő atyák együtt  mutat-
tak be ünnepi szentmisét. 
Homíliájában István atya 
kiemelte: az ebereknek 
szükségük van a békére. 
Krisztus üzenete: „békes-
séget hagyok rátok”. Ezt a 
békét kell nekünk is ma-
gunkévá tenni. Ha Krisztus 
békéje velünk van, akkor 
biztosított  a lelki nyugalom, 
a konfl iktusmentes élet, 
mert a problémák mind a 
belső békétlenség következ-
ményei. 

A nap folyamán lehető-
ség nyílott  egyéni, vagy kö-
zös imádságra a keresztút, 
a világ békéjéért való imád-

ság, szentségimádás, vagy a templom-
ban való elmélkedés keretében. 

A zarándoklat – május hónap lévén 
– egy közös Mária litániával zárult.

Forrás: Martinus

Andocsi egyházmegyei zarándoklat összefoglaló

Az év egyik nagyon várt esemé-
nye egyházmegyénk közös zarán-
doklata. Az idei évben Andocson 
adtunk hálát Istennek és kértük 
Mária közbenjárását életünkre és 
békét a világnak. Teklits Tamás 
képei idézik fel a napot. 

Kedves Családok!

Az alábbi fi nomság kipróbált és előételnek nagyon ajánlott .

Pingvinek

Hozzávalók: 4 db sárgarépa tisztítva, karikákra vágva; 1-2 zacskó 
mozzarella golyó; fekete magozott  olajbogyó; fogpiszkálók; ügyes ke-
zek és türelem; 
Elkészítése: A sárgarépa karikákból vágjuk ki a pingvin csőrét, így meg-
kapjuk a lábakat. A fogpiszkálóra szúrjuk fel az olajbogyót, a mozzarella 
golyót és a legvégén a sárgarépa karikát. Rakjuk a csőrt a megfelelő helyre. Állítsuk sorba a pingvineket és kívánjunk jó 
étvágyat a kedves családtagoknak.

Szeretett el: Esküdtek Közösség – Timár család
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A könyv szerzője, Zakariás próféta 
Aggeus kortársa volt. Ugyanabban a 
környezetben, ugyanolyan gondokkal, 
nehézségekkel küszködő emberek kö-
zött  élt: a babiloni fogság után, a temp-
lomépítés nehézségei, kudarcai között . 
Aggeushoz hasonlóan a templomépí-
tés folytatására, befejezésére buzdít. 
De szélesebb horizontot lát és mutat 
be az embereknek. A múlt tapasztala-
taira hívja fel a fi gyelmet: a választott  
nép eddigi története azt mutatja, hogy 
ha az Istennel kötött  szövetséget a nép 
nem tartja be, Isten nem védi meg őket 
az ellenséges erőktől, népektől. Most is 
elfordultak Istentől, ezért „Ezt mondja 
a Seregek Ura: ’Térjetek vissza hozzám, 
és én is visszatérek hozzátok’ – mondja a 
Seregek Ura. ’Ne legyetek olyanok, mint 
atyáitok, akikhez így beszéltek a régi pró-
féták:’ Ezt mondja a Seregek Ura: ’For-
duljatok el gonosz utaitoktól, és gonosz 
tett eitektől!’, de nem hallgatt ak meg, és 
nem ügyeltek rám – mondja az Úr.” Zak 
1,3-4) „Ezért az Úr nagyon megharagu-
dott  atyáitokra, úgyhogy megszégyenül-
tek, és azt mondták: A Seregek Ura úgy 
bánt velünk, amint elhatározta: útjaink 
és tett eink szerint.” (Zak 1,2;1,3b)

Hiába vagyok megkeresztelkedve: 
vagyis az Egyház tagja, hiába támo-
gatom anyagilag az Egyházat, járok 
templomba vasár- és ünnepnapokon, 
ha lelkemet, életemet nem alakítom 
át! Gondolkodásom hasonló a válasz-
tott  nép elbizakodott ságához! Mivel 
ők Isten kiválasztott jai és szövetséget 

kötött  velük az Úr, azt gondolták, hogy 
Isten mindig, minden körülmények 
között  megvédi őket. Keserűen kellett  
megtapasztalniuk, hogy ha hűtlenek 
a szövetséghez, Isten tanításához, pa-
rancsaihoz, csapások sorozata éri őket 
– gondoljunk csak a bírák korára, vagy 
a babiloni fogság előtt i időszakra. De 
az is felismerhető, hogy milyen nagy 
az Isten irgalma, hogy mindig meg-
bocsát, ha visszatérnek Hozzá. Ezért 
fi gyelmezteti az Úr a népét a múlt fel-
idézésével: „Ezt mondja a Seregek Ura: 
Szolgáltassatok igazságot mindannyian, 
gyakoroljátok az irgalmasságot és tanú-
sítsatok részvétet testvéreitek iránt. Ne 
sanyargassátok az özvegyet és az árvát, 
az idegent és a szegényt. Szívetekben ne 
forraljatok gonoszságot mások ellen. De 
nem vett ék fi gyelembe. Lázadó vállat 
mutatt ak nekem, befogták a fülüket, ne-
hogy halljanak. Megkeményített ék a szí-
vüket, mint a gyémánt, nehogy megért-
sék a tanítást és a törvényeket, amelyeket 
a Seregek Ura Lelke által és a régi pró-
féták által adott  nekik. Ezért nagy lett  a 
Seregek Urának haragja.” (Zak 7,9-12) 
„ezért szétszórta őket a különféle népek 
közé, amelyeket nem is ismertek. Mögöt-
tük pedig elpusztult az ország: nem járt 
arra senki sem. Sivataggá tett ék a csodá-
latos földet!” (Zak 7,14) De ugyanak-
kor értékeli és jutalmazza erőfeszíté-
seiket és kitartásra buzdítja őket: „Ezt 
mondja a Seregek Ura: Legyen erős a 
kezetek, nektek.” (Zak 8,9) „Ne féljetek: 
legyen erős a kezetek! Ezt mondja a Sere-
gek Ura: Amint elhatároztam, hogy rosz-

szul bánok veletek, amikor atyáitok meg-
haragított ak – mondja a Seregek Ura, és 
nem is irgalmaztam, úgy most, ezekben 
a napokban elhatároztam, hogy jót te-
szek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne 
féljetek! Csak ezeket a dolgokat tegyétek 
meg: Mondjatok egymásnak igazat, ka-
puitokban úgy szolgáltassatok igazságot, 
hogy békét szerezzetek. Szívetekben ne 
forraljatok gonoszságot egymás ellen, 
hogy ne szeressétek a hamis esküt, mert 
ezek azok a dolgok, amelyeket gyűlölök 
– mondja az Úr.” (Zak 8,14-17)

Saját életünkben is ezt tapasztalhat-
juk: Ha nem tartjuk be az Isten fi gyel-
meztetéseit, intelmeit, parancsait, nem 
„tudja” megvédeni lelkünket – mert 
végtelenül tiszteli szabadakaratunkat. 
Nem tud megvédeni, mert pont az 
intelmek, parancsok tudnának meg-
védeni, de mi eldobjuk ezeket az aján-

Részletek a Szentírás ritkábban forgatott  könyveiből
Zakariás próféta könyve
„szeressétek az igazságot és a békét!” (Zak 8,19b)

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)
Zakariás próféta könyve: „szeressétek az igazságot és a békét!” (Zak 8,19b)

(folytatás a 9. oldalon )
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dékba kapott  védőeszközöket. Persze, 
hogy ilyenkor elhatalmasodik rajtunk, 
bennünk a gonoszság. Kiálljuk-e a pró-
batételeket, melyeket az élet, Isten ál-
lít? Hova fogunk tartozni? Azok közé, 
akik elpusztulnak, vagy azok közé, akik 
Istenhez tartoznak? „Ezen az egész föl-
dön – mondja az Úr – két rész elpusztul 
és elvész, a harmadik rész megmarad. 
Ezt a harmadik részt tűzbe vetem, és 
kiégetem, amint az ezüstöt is kiégetik; 
megtisztítom őket, amint az aranyat is 
megtisztítják. S majd segítségül hívja 
nevemet, én pedig meghallgatom, és azt 
mondom: ’Ez az én népem!’ Ő meg azt 
mondja: Az Úr az én Istenem!” (Zak 
13,8-9)

A közeljövőre vonatkozó jöven-
dölés – a templomépítés sikeres be-
fejezése után Isten újra visszatér népe 
körébe, Jeruzsálemben fog lakni – a 
messiási időkre is vonatkozik. „Ezt 

mondja a Seregek Ura: Visszatérek a 
Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. 
Jeruzsálemet a hűség városának fogják 
nevezni, a Seregek Urának hegyét meg 
szent hegynek.” (Zak 8,32) „Ezt mond-
ja a Seregek Ura: Lám, kiszabadítom 
népemet napkelet és napnyugat földjéről. 
Visszahozom őket, hogy Jeruzsálemben 
lakjanak. Az én népem lesznek, és én az 
Istenük leszek hűségben és igazságban.” 
(Zak 8,7-8) Sőt a Megváltóra, Jézus 
Krisztusra, az Ő kereszthalálára is tör-
ténik utalás – Jézus működése előtt  fél 
évezreddel! „Dávid házára pedig és Je-
ruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat 
és az imádság lelkét. Arra emelik majd 
tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, 
mint az egyszülött  fi út szokás, megsirat-
ják, mint az elsőszülött et. Azon a napon 
olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, 
mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddó 
mezején.” (Zak 12,10-11) „Azon a 
napon forrás fakad Dávid háza és Jeru-

zsálem lakói számára, hogy megtisztul-
janak a bűntől és a tisztátalanságtól.” 
(Zak 13,1)

A próféta a templomépítés és a lel-
ki megújulás nehézségeivel küszködő 
nép számára fellebbenti a távoli jövő 
fátylát is. Krisztus második eljövetele 
egy új korszak kezdetét jelenti, mely-
nek reményeink szerint mi is részesei 
leszünk! „Azon a napon nem lesz többé 
sem hideg , sem fagy. Csodálatos nap lesz 
– csak az Úr ismeri. Nem lesz nappal és 
nem lesz éjjel; és este is világos lesz. Azon 
a napon élő víz fakad Jeruzsálemben. 
Az egyik fele a keleti tenger felé, a másik 
fele a nyugati tenger felé folyik: télen és 
nyáron így lesz. Az Úr lesz a király az 
egész földön. Azon a napon az Úr lesz az 
egyetlen, és az ő neve lesz az egyetlen.” 
(Zak 14,6-9) „Átok nem sújt többé sem-
mit; biztonságban élnek majd Jeruzsá-
lemben.” (Zak 14,11)

Titi

( folytatás a 8. oldalról)

Felvétel a Papnevelő Intézetbe (Konkurzus)

Azok a fi atalok, akik papi hivatást éreznek magukban és a 
Szombathelyi Egyházmegyébe kérik felvételüket, írásos 
kérelmüket 2015. május 31-ig szíveskedjenek megkülde-
ni a Püspöki Hivatal címére. A kérelmükhöz csatolják:

• a saját kezűleg írt önéletrajzot,
• lelkipásztoruk ajánló sorait,
• nagy formátumú keresztlevelüket,
• valamint az utolsó félévi középiskolai bizonyítványu-

kat, vagy érett ségi bizonyítványukat, vagy felsőbb is-
kolai végezett ségüket igazoló okmányuk másolatát.

A konkurzus időpontjáról külön értesítjük a jelentkező-
ket. Akikben a pap-testvérek feltételezik a hivatás meglé-
tét, kérem, bátorítsák őket a jelentkezésre!

dr. Veres András megyés püspök

Egyházmegyei Családi Sportnap

2015. május 30-án kerül megrendezésre az immár hagyományos családi majális Kőszegen az Árpád-házi Szent Margit 
Iskolában, annyi változtatással, hogy most nagyobb hangsúlyt kap a programok között  a közös játék és a sport.  A talál-
kozó 9 órakor kezdődik, és délután 16 óra körül fejeződik be. Jelentkezni május 20-ig www.csalad.martinus.hu honla-
pon, vagy a 70/332-8788-as telefon-számon lehet.  
Kérem a paptestvéreket is, hogy lehetőségük szerint egyházközségük családjaival együtt  jöjjenek el erre a találkozóra! 
Amennyiben erre nincs módjuk, feltétlenül keressenek plébániájukon olyan házaspárokat, akik szívesen részt vesznek 
ezen az egyházmegyei rendezvényen. Lehetőleg minden egyházközség képviseltesse magát.

dr. Veres András megyés püspök

Házaspárok lelkigyakorlata gyermekfelügye-
lett el Szombathelyen

A Martineum Felnőtt képző Akadémián (9700 Szombat-
hely, Karmelita u. 1.) a 2015. július 17. (péntek) 1800 és  
július 19. (vasárnap) 1400 között i lelkigyakorlatot Stróber 
László apát-plébános vezeti.
Részvételi díj szállással és teljes ellátással: 15.000,- Ft/
házaspár
A gyermekek után kérjük, hogy lehetőségeik szerint já-
ruljanak hozzá a költségekhez!
Jelentkezési határidő: 2014. július 6.
Előzetes jelentkezés: Martineum Felnőtt képző Akadé-
mia Tel: 94/514-340
e-mail: stmartin@martineum.hu
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Ferenc pápa kihirdett e az irgalmasság rendkívüli szentévét 

Ferenc pápa a Szent Péter-bazili-
kában március 13-án tartott  nagyböj-
ti bűnbánati szertartás során mondott  
homíliájában hirdett e meg az irgal-
masság rendkívüli szentévét, mely ez 
év december 8-án, a Szeplőtelen Fo-
gantatás ünnepén, a II. vatikáni zsinat 
lezárásának 50. évfordulóján veszi 
kezdetét a Szent Péter-bazilika szent 
kapujának megnyitásával, és 2016. 
november 20-án, Krisztus Király ün-
nepén zárul.

A Szent Kapu (Porta Santa – a jobb 
szélső, csak szentévekben használha-
tó kapu) előtt  egy apostoli protono-
tárius felolvasott  néhány jelentősebb 
részletet a Misericordiae vultus (Az 
irgalmasság arca) kezdetű bullából, 
este pedig Ferenc pápa vezett e az is-
teni irgalmasság vasárnapjának első 
vesperását. Ennek során átadta a vi-
lágegyház hat képviselőjének a doku-
mentum egy-egy példányát.

Alábbiakban közreadjuk a Szent-
atya prédikációját:

Még fülünkben csengenek a sza-
vak, amelyekkel a feltámadt Jézus 
köszöntött e tanítványait húsvét éjsza-
ka: „Béke veletek!” (Jn 20,19). A béke, 
kivált ezekben a hetekben, vágyként 
marad meg sok nép számára, ame-
lyek hallatlan erőszakot szenvednek: 
hátrányosan megkülönböztetik és 
legyilkolják őket pusztán azért, mert 
keresztények. Mi pedig még buzgób-
ban imádkozunk, és imádságunk az 
irgalomban gazdag Atyát esdeklő se-
gélykiáltássá válik, hogy erősítse meg 
szenvedések között  élő testvéreink és 
nővéreink hitét, magunknak viszont 
azt kérjük, hogy térítse meg szívün-
ket, hogy ne legyünk közömbösek, 

hanem együtt  érzők.
Szent Pál emlékeztetett  minket, 

hogy a megváltást az Úr Jézus halá-
lának és feltámadásának misztériu-
mában nyertük el. Ő, Jézus a volta-
képpeni kiengesztelő, a köztünk élő 
Krisztus az, aki megnyitja számunkra 
az Istennel és a testvéreinkkel való 
kiengesztelődés útját. Pál apostol em-
lékeztet minket, hogy az élet nehézsé-
gei és szenvedései ellenére növekszik 
reményünk az üdvösségben, amelyet 
Krisztus szeretete elvetett  szívünkbe. 
Isten irgalmassága elárasztott  min-
ket: igazzá tett  minket és békét hozott  
nekünk.

Sok ember szívében felmerül a 
kérdés: Miért szentelünk külön jubi-
leumi évet az irgalmasságnak? Egy-
szerűen azért, mert az egyháznak 
ebben a korszakos változásokkal ter-

helt időszakban az a feladata, hogy 
erőteljesebben kínálja fel Isten jelen-
létének és közelségének jeleit. Ez nem 
szórakozott ságra szánható időszak, 
hanem épp ellenkezőleg, ébereknek 
kell lennünk, fel kell élesztenünk azon 
képességünket, hogy a lényegesre fi -
gyeljünk. 

Olyan időszak ez, amikor az egy-
háznak újból rá kell találnia annak a 
küldetésnek az értelmére, amelyet az 
Úr bízott  rá húsvét napján, hogy tud-
niillik az Atya irgalmasságának jele és 
eszköze legyen (vö. Jn 20,21–23). Ez 
az oka annak, hogy a szentévnek ele-
venen kellene tartania arra irányuló 

vágyunkat, hogy meg tudjuk ragadni 
Isten gyengédségének mindmegany-
nyi jelét, amelyet az egész világnak ad, 
de főként azoknak, akik szenvednek, 
magányosak, elhagyatott ak, és akik 
már elveszített ék azon reményüket, 
hogy az Atya megbocsáthat nekik és 
megérezhetik az ő szeretetét.

Arra szolgál ez a szentév, hogy 
erősen megérezzük annak örömét, 
hogy Jézus ránk talált, ő ugyanis jó 
pásztorként azért jött , hogy megke-
ressen minket, akik eltévedtünk. Arra 
szolgál ez a jubileumi év, hogy meg-
érezzük szeretetének melegét, amikor 
vállára vesz, hogy visszavigyen min-
ket az Atya házába. Arra való ez az év, 
hogy megérintsen minket az Úr Jézus, 
átalakítson minket az ő irgalmával, 
hogy mi is az irgalmasság tanúságte-
vői legyünk. Ez tehát a szentév oka: 

mert ez az irgalom időszaka! Az alkal-
mas idő, hogy begyógyítsuk a sebeket, 
hogy fáradhatatlanul elébe menjünk 
mindazoknak, akik szeretnék látni és 
kézzel tapintani Isten közelségének 
jeleit, hogy felajánljuk mindenkinek 
– mindenkinek! – a megbocsátás és a 
kiengesztelődés útját.

Az isteni irgalmasság Anyja nyis-
sa meg szemünket, hogy felismerjük, 
mire hív minket Isten, és nyerje el szá-
munkra a kegyelmet, hogy ezt az ir-
galmasságnak szentelt jubileumi évet 
hűséges és termékeny tanúságtétellel 
tudjuk megélni.

Ferenc pápa 2015. április 11-én, 
szombaton, húsvét 2. vasárnapjá-
nak, vagyis az isteni irgalmasság 
vasárnapjának előestéjén, a Szent 
Péter-bazilika átriumában tartott  
vesperás keretében adta át az irgal-
masság rendkívüli szentévét meg-
hirdető bullát

(folytatás a 10. oldalon )
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Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek

Nébli Heléna, Erdélyi Lorena Ildikó, Györe Boglárka Léna, 

Markos Dominika, Markos Nóra, Simon-Bognár Róza, 

Kamasz Hanna, Bódis Lili Virág, Fitos Bíborka Anna, Far-

kas Délia, Wolf Janka, Keszei Kata, Kadala Anna, Tánczos 

Domonkos, Molnár Jázmin Tímea

Köszöntjük a Katolikus Egyház és egyházközségünk legifjabb 

tagjait! Isten éltesse őket sokáig!

HázasságkötésHázasságkötés
Salamon László Krisztián – Baján Lívia, Horváth István – 
Szabó Annamária

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

HalálozásHalálozás

Özv. Hanics Imréné sz. Pintér Jolán (1928), Háry Sándor 
László (1924), özv. Vízvári Ferencné sz. Polgár Mária (1940), 
özv. Babuszek József Jánosné sz. Bajsz Mária (1937), özv. Ma-
jor Lászlóné sz. Tóth Etelka (1930), özv. Viasz Józsefné sz. Őri 
Mária (1919), Horváth Miklósné sz. Pető Mária (1934), Ujvári 
Zoltán (1936), özv. Szabó Jánosné sz. Prok Magdolna (1927), 
Baján Györgyné sz. Szalay Ágnes (1947)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Szentév vagy jubileumi év 
(Anno Santo)

A kegyelem különleges ideje, mely az 
üdvtörténet nagy évfordulóihoz kötő-
dik, s a bűnbocsánat és a bűnökért járó 
ideigtartó büntetés elengedésének éve. 
A rendes szentév huszonöt évenként 
következik és egy teljes évig tart, a 
rendkívüli jubileumi év bármely évben 
tartható, s időtartama rövidebb is lehet 

(jubilaeum minus). 
A szentévet a pápa hirdeti és nyitja meg. 
Meghirdetése bullával, megnyitása 1500 
óta a Szent Kapu [a Porta Santa a Szent 
Péter-bazilikában] kinyitásának szertar-
tásával történik. A szentévben a pápák 
által meghatározott  feltételek mellett  tel-
jes búcsú nyerhető. A szentév ószövetsé-
gi gyökere az ötven évenként visszatérő 
jóbel év. 
Az utolsó rendes szentév 2000-ben volt, 
II. János Pál pápasága alatt , akkor har-

mincmillió zarándok sereglett  Rómába. 
A következőnek 2025-ben jött  volna el 
az időpontja, de Ferenc pápa ezt a most 
kihirdetett  rendkívüli szentévvel előz-
te meg. Rendkívüli szentévet az utóbbi 
száz évben 1933-ban XI. Pius és 1983-
ban II. János Pál pápasága idején tar-
tott ak, utóbbit a Megváltás 1950 éves 
évfordulója alkalmából.

Fordított a: Tőzsér Endre SP 
Forrás: Vatikáni Sajtóosztály

( folytatás a 11. oldalról)

Örömmel értesültünk róla, hogy 
2015. április 14-én a Magyar Kormány és 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata 
a Modern városok program keretében 
stratégiai együtt működést kötött , mely 

keretében 
az infrastrukturális és szabadidős fejleszté-

sek mellett  egy 
Mindszenty zarándokközpont 

felépítése is szerepel a tervek között . 
Reméljük, hogy minél előbb megkezdődik 
és befejeződik a zarándokközpont építése.
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„Az ember szentsége, teljessége és haszna abban van, hogy 
tökéletesíteni tudja Isten akaratát.”

Ő maga határozta meg életszentségre vezető útját és 
erre a gondolatára épített e egész életét. A 19. század nagy 
szentjei között  találjuk. Szülőfaluja ugyanaz a Castelnuovo 
d’ Asti, ahol Don Bosco Szent János is született .  

Huszonkét éves korában szentelték pappá, majd Tori-
nóban folytatt a tanulmányait. Erkölcstan tanár lett , majd 
rektor. Az Assisi Szent Ferenc kollégiumban találkozott  
azzal a papi példával, ami egyezett  az ő értékrendjével: az 
imához való hűség, az evangélium elkötelezett  hirdetése, a 
szentmise és a gyónás fontosságának hangsúlyozása. Nagy 
hatással volt tanítványaira, ezt igyekezett  átadni a papság-
ra készülő fi ataloknak. Az volt a célja, hogy jó lelki veze-
tőkké és jó gyóntatókká formálja őket. 

Mindig mindenkire volt ideje. Fáradhatatlanul gyón-
tatott  órákon keresztül, és ha segítségért fordultak hozzá, 
senkit nem utasított  vissza. Huszonöt évig volt Bosco Szent 
János lelki vezetője úgy, hogy adott ságait és hivatásának 
sajátosságait fi gyelembe véve formálta őt, aki így írt róla: 
„Hiszem, hogy még a szentek között  is ritkán található olyan, 
aki személyében annyi bölcsességet, az emberi dolgokban any-

nyi tapasztalatot, nagy-
lelkűséget, erőslelkűsé-
get, mértékletességet az 
Isten dicsőségéért és a 
lelkek üdvösségéért való 
buzgóságot egyesít, mint 
amennyi Cafasso pap-
ból sugárzik ki.”   

Nagyon szerett e és 
tisztelte Szűz Máriát, akit a hívek anyjának, vigaszának és 
reményének nevezett .

Elkötelezte magát és valami különleges erő és szeretet 
kötött e azokhoz a rabokhoz, akiket rendszeresen látogatott  
a börtönökben. Főleg a halálra ítélteket, akiket igyekezett  
felkészíteni a nagy útra. Ezért hívták az „akasztott ak papjá-
nak” is. Ő hitt e, hogy azok a halálra ítéltek, akik úgy haltak 
meg, hogy kibékültek Istennel, még a tisztítótűz szenvedé-
seit is elkerülték. 49 évig élt, de valóban Isten dicsőségét és 
a lelkek javát szolgálta.

„Aki pap lesz, az Úrnak adja magát, ezért semmi sem köti 
e világhoz, csak Isten nagyobb dicsősége és a lelkek üdvössége.”

Nátrán Józsefné

Hittanóra az iskolában
Szűz Mária a mi égi Édesanyánk – anyák napjára készültünk

„Máriát nem szerethetjük csupán önmagáért, hanem min-
dig csak Krisztussal kapcsolatban, akinek anyja. Ugyanúgy 
nem utánozhatjuk másképp, csak Jézussal való kapcsolatában, 
akinek ő a leghűségesebb képmása. Jézus az egyetlen út, aki az 
Atyához vezet, Mária, pedig a legbiztosabb és legkönnyebb út, 
aki Jézushoz vezet.”

Ebben a hónapban minden keresztény ösztönszerű-
en mennyei Édesanyjához fordul szívében azzal a vággyal, 
hogy bensőségesebb viszonyban éljen vele, és szorosabbra 
fűzze a hozzá kapcsoló szálakat.

Sokat beszélünk Róla hitt anórákon kicsikkel és nagyok-
kal egyaránt, mégis úgy érzem, nincs olyan kötődésük Má-
riához, mint amennyire fontos lenne. Ezért azt a lehetőséget 
kihasználva, hogy ilyenkor minden alsós osztály arra készül, 
hogy méltón ünnepelje anyák napját és köszöntsék a gyer-
mekek édesanyjukat, égi Édesanyánknak is szenteltünk egy 
hitt anórát.

Jó volt hallgatni, milyen szeretett el beszéltek Máriáról. 
Egész életét végigkísértük Jézushoz kapcsolódóan. Ők ma-
guk keresték, hol jelenik meg újra és újra Fia mellett , és mint 
édesanya, mikor volt boldog és mikor lehetett  szomorú. 

„Azt nem is lehet elképzelni, hogy mit is érezhetett  Mária, 
amikor együtt  ment Jézussal a Golgotára és ott  kellett  a kereszt 
alatt  végignéznie a Fia halálát.”  (4. o.)

„De azért az a legjobb, hogy Jézus megmondta az anyukájá-
nak, hogy ezután mi leszünk az ő gyermekei.” (3. o.)

„Akkor nekünk tulajdonképpen két apukánk és két anyu-
kánk van?!” (1. o.)

Fontos, hogy a kisgyermek Jézus mellett  megismerje 
Máriát, ne csak a bibliai események során, hanem ugyan-
olyan szeretett el, ahogyan Jézus szerett e Őt, és ahogyan a 
gyermek édesanyját is szereti.

Május 3-án pedig a nagyobbak köszöntött ék az édes-
anyákat és a Szűzanyát a Mária Magdolna templomban a fél 
9 órai szentmisén.

„Szeretett  Anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen világ-
ban, téged akarlak követni minden nap. Elmerülök szemlélésed-
ben és felfedezem szíved szeretetének mélységeit. Anyai tekinte-
ted alatt  a semmibe foszlik minden félelmem. Megtanítasz sírni 
és örvendezni.” /Lisieux-i Szent Teréz/

Nátrán Józsefné

A hónap szentje:

Cafasso Szent József (1811-1860)
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Eljött  ez a nap is, amire 
annyira vártunk, amitől néha 
féltünk, és most mindenkiben 
vegyes érzések kavarognak: 
nosztalgia - sok osztálykirán-
dulás és diákcsínyek -, félelem 
- hiszen hamarosan vizsgázunk 
-, izgalom - Vajon elesek, ami-
kor kimegyek a díjat átvenni? 
Egyáltalán kapok díjat? -, öröm 
- hogy eljutott am idáig -, és egy 
leheletnyi bizonytalanság - Mi 
lesz az érett ségin? Mi lesz, ha 
felvesznek, és mi lesz, ha nem 
vesznek fel? Mi a következő 
lépcső ahhoz, hogy elérjük a 
céljainkat? Ki fog ezek után 
mellett ünk állni? Megmarad-
nak-e az itt  kött etett  barátsá-
gok?

Egyrészt jó lenne minél gyorsabban 
túl lenni ezen az időpillanaton, másrészt 
viszont szeretném meghosszabbítani, 
mert jó újra elmerülni az élményekben, 
amelyeknek hangulatát nem csak ezek 
a helyszínek árasztják magukból, ame-
lyekre az utolsó csengőszó után énekelve 
indulunk, hanem az emberek is.  Azok 
az emberek, akik segített ék túlélni ezt 
a négy évet, a tanárok, akiktől mindig 
megkaptuk a második esélyt, a szüleink, 
akik mindenben támogatt ak, és a bará-
tok, akiknek az élmények köszönhetők.

Ez életünk egy fontos szakasza, ami 

igazából nem a ballagással, hanem a si-
keres érett ségi vizsgákkal zárul le. Véle-
ményem szerint a ballagás ünnepélyes 
pillanataira szükség van, de nem akkor, 
amikor megtartják. Furcsa az, hogy 
előbb ballagunk, aztán érett ségizünk. 
Fordítva kellene…

Én a Mindszenty Gimnáziumba já-
rok. Nálunk a ballagás kissé szokatlan, 
hiszen a hálaadó szentmise után kez-
dődik csak meg a ballagási ünnepség. 
Először az osztályba megyünk, ahol osz-
tályfőnökünk féltő szavakkal búcsúztat 
minket, és mi is őt. Kissé furcsa, hiszen 
még találkozunk jövő héten az írásbeli 

vizsgán, aztán egy hónap múlva a szóbe-
liken is.

Egy utolsó simítás a ruhákon, haja-
kon, felvesszük a tarisznyát és a virágot, 
kilépünk a folyosóra, és énekelve útnak 
indulunk. A sorfalat álló diákokkal ösz-
szemosolygunk, vagy éppen egy-egy 
könnycsepp gördül le az arcunkon. Az 
emlékek még egyszer, utoljára végig-
pörögnek a fejünkben, és eszünkbe jut, 
hogy az életünk még igazán csak most 
kezdődik...

Herman Andrea (12.a) 
Mindszenty József Általános Iskola, Gim-

názium és Kollégium

Eljött  ez a nap is…, ballagásunk napja

2015. május 30-án a Budapesti Papp László Sportarénában rendezik meg 15. alkalommal 16 és 21 óra között  a jubileumi 
Ez az a Nap keresztény zenei fesztivált. Részelets program a www.ezazanap.hu honlapon.

Egyházmegyei ministránstalálkozó

Zalaegerszegen tartott ák idén az egyházmegyei 
ministránstalálkozót április 25-én. A nap központi 
témája Szent Márton mint katona volt. Életének eb-
ből a szakaszából emeltek ki példamutató eseménye-
ket. A szentmisét követően is egyházmegyénk védő-
szentjéről esett  szó, majd kiscsoportos beszélgetések 
következtek. A délután a játéké, a versenyzésé volt, 
emellett  kutyás bemutató is színesített e a ministrán-
sok seregszemléjét.

Forrás: Martinus
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Egyházmegyei Ifj úsági Találkozó Zalaegerszegen, a Mindszentyben

Egész héten erre vártunk a bará-
taimmal, gondolkoztunk rajta, hogy 
vajon mit fogunk ott  csinálni, és hogy 
milyen lesz a rendezvény. Az ifj úsági 
találkozóra szombaton, 2015. márci-
us 28-án került sor. Ennek a program-
nak a mott ója az volt, hogy „Barátok 
közt”. Vajon ez mit mond nekünk, mit 
jelent az, hogy „Barátok közt”. De ez 
kiderül a történetből is.

Már nagyon vártuk a barátaim-
mal, hogy elkezdődjön. A nap elején 
egy bemutatót tartott ak, amikor is be-
mutatkoztak a papok, nővérek és test-
vérek. Sokan közülük nem magyarok 
voltak. Ők elmondták, hogyan kerül-
tek Magyarországra, és miképp’ ke-
rültek abba a szerzetesrendbe, ahova 
most tartoznak. Engem nagyon lekö-
tött  az, ahogyan elmesélték mindezt. 

Ezt követően a műsorvezetők egy 
kis humorral csempészve elmondták, 
ki melyik osztályba fog kerülni. Az 
osztálytársaim és én a 7.b-s terembe 
mentünk a Meglepetés Ajándékra. 
Ezt a programot Márta nővér tartott a. 

A program lénye-
ge szerint min-
den csomagolásra 
volt írva valami 
pl.: ,,Kínáld meg 
vele a társaidat, és 
ha marad, egyél 
te is.” Ilyenkor 
az, aki ezt húzta, 
megkínált min-
denkit a rágójá-
ból, cukorkájából 
vagy abból, amit 
húzott . Az egyik 
barátnőm is hú-
zott  egy ilyet. Volt 
olyan is, amin 
egy bibliai idézet 
szerepelt. Ami-

kor felolvastuk ezeket, mindenki el-
mondhatt a azt, hogy mit gondol az 
idézetről. Nagyon sokat nevett ünk és 
jókat beszélgett ünk. Az utolsó csoma-
golásban egy tükör volt. Márta nővér 
azt mondta, hogy nézzünk bele. Meg-
kérdezte, hogy látjuk-e az ajándékot. 
Mi voltunk azok. Ezután még a hátra-
lévő percekben beszélgett ünk. 

Amint véget ért ez a foglalkozás, 

mi már mentünk is a Titokszobába. 
Hosszas várakozás után ránk került 
a sor. Amint beléptem a szobába, egy 
tükörrel találtam szembe magam. A 
tükör szerintem arra akart rámutat-
ni, hogy én magam vagyok a titok, és 
nem pedig az, ami a szobában talál-
ható. Miután kiléptem az ajtón, Zsu-
zsa néni és az osztálytársaim vártak. 
Zsuzsa néni megkérdezte, hogy ér-
tem-e, amit látt am a Titokszobában. 
Én igennel válaszoltam. Erre a lányok 
faggatózni kezdtek arról, hogy milyen 
volt, meg hogy mi van odabent. Nem 
árultam el, de javasoltam, hogy men-
jenek be, és meglátják. 

Amint hazaértem, elmeséltem a 
szüleimnek, hogy milyen jól éreztem 
magam. Most még mindig azt fon-
tolgatom, hogy jövőre is lehet, hogy 
elmegyek erre a találkozóra. Legkö-
zelebb, remélem, mindenkivel fogok 
találkozni egy ilyen jó és izgalmas 
programon. 

Borsos Réka (7.a)
Mindszenty József Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium

Hírek a Mindszenty iskolából

Június 22 (hétfő és június 26. (péntek között  hitt an- és focitábor Sümegen.
Július 6. (hétfő) és július  10. (péntek) tornatábor Pápán.
Július 6. (hétfő) és július 13. (hétfő) között  kerékpáros és evezős tábor a gimnazisták számára Tiszaháton.

2015-03-web.indd   14 2015.07.08.   20:38:43



XXII. évfolyam 3. szám GYEREKEKNEK 15
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

Apcsel 2,1-4

ApCsel 2,37-41
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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

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

Május 30-án, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1915-
kor kezdődik a rózsafűzér elimádko-
zásával, majd a 19 órai szemtmise után 
szentórával végződik.
Május 28-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Május 30-án, szombaton 10 és 16 
óra között  Kőszegen rendezik meg az 
Egyházmegyei Családi Majálist és 
az Egyházmegyei Sport Napot.
Június 5-én, pénteken az Csesztregen 
rendezik meg az Egyházmegyei Mi-
nistránsfoci-bajnokságot az általá-
nos iskolás korcsoport számára.
Június 11-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Június 14-én, vasárnap tartjuk meg 
a Jánkahegyen a Szent Antal napi 
búcsút.
Június 15-én, hétfőn 12 órakor a Zár-
dában lesz a Mindszenty iskola gim-
náziumi tanulóinak a Te Deuma.
Június 20-án, szombaton 10 órakor 
kezdődik a pap- és diakónusszente-
lés a szombathelyi Székesegyházban. 
Június 21-én, vasárnap 1630-kor kez-
dődik a plébániatemplomban a Mind-
szenty iskola általános iskolai tanu-
lóinak a Te Deuma. 
Június 22-én, hétfőn a katolikus is-
kolák pedagógusainak év végi ün-
nepségére és a Szent Gellért díj át-
adására Szombathelyen, a 16 órakor 
kezdődő ünnepség keretében kerül 
sor.
Június 25-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Június 27-én, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1915-
kor kezdődik a rózsafűzér elimádko-
zásával, majd a 19 órai szemtmise után 
szentórával végződik.

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.

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

Június 27-én, szombaton, a szom-
bathelyi székesegyházban 10 órakor 
kezdődik a jubiláns házaspárok ta-
lálkozója. 
Június 28-án, vasárnap tartjuk meg 
Zalabesenyőben az Öreghegyi bú-
csút. 
Június 28-án, vasárnap országos Pé-
ter-fi llér gyűjtést tartunk temploma-
inkban. 
Július 9-én, csütörtökön, a Mária 
Magdolna plébániatemplom felszen-
telésének ünnepén egész napos szent-
ségimádás lesz a templomban.
Július 9-én, csütörtökön 1700-kor kez-
dődik a Kálvária kápolnában a szent-
mise. 
Július 13. (hétfő) és július 18. (szom-
bat) között  tartják plébániánk hitt ano-
sai számára a nyári tábort  Bázakerety-
tyén .
Július 23-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 
Július 15-tól (szerda) július 19-ig 
(vasárnap) tart az idei egerszalóki  if-
júsági találkozó. 
Július 19. (vasárnap) és július 25. 
(szombat) között  Bakon rendezik az 
Imatábort.
Július 26-án, vasárnap tartjuk meg a 
Mária Magdolna napi búcsút a plé-
bániatemplomban és a Szent Anna 
napi búcsút Zalabesenyőben.

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2015. július 19-én jelenik meg.
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