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Harangszó
A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója
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Plébániánk búcsúünnepére…Plébániánk búcsúünnepére…

A szentek az evangélium szerint a Szentlélek erejéből megvallják Jézust 
az emberek előtt , naponta felveszik keresztjüket és követik Krisztust. A Zsi-
dókhoz irt levélben a szent szerző az Ószövetség nagy alakjairól beszél, akik 
a hitből éltek. A hit – írja az apostol – meggyőződés a nem szemléltekről és 
meggyőződés abban, ami még nincs a kezünkben.

Isten nem vezeti diadalmenetben az embereket. A szenteknek is végig 
kellett  küzdeniük az élet kemény útjait, ahogy a Zsidó levélben olvassuk: 
„gúnyt és megostorozást, sőt bilincseket és börtönt tűrtek el, megkövezést, 
kett éfűrészelést és sanyargatást szenvedtek… A világ nem volt méltó rájuk”. 
Miért? Mert várták a szilárd alapokra épülő várost, amelynek tervezője és 
alkotója Isten. Erre tett ék rá az életüket.

A hit tehát mindig valami megfoghatatlanra vonatkozik, ami távol van. 
Vele szemben legtöbbször csak a kemény megpróbáltatással teli élet van. 
Elhunytak a hitben anélkül – írja az apostol –, hogy látt ak volna valamit 
annak teljesedéséből, amit Isten ígért nekik. Ábrahámnak például alig jutott  
annyi föld, hogy feleségét eltemethesse, úgy kellet azért a földért is könyö-
rögnie. A többiek is alig látt ak itt  valamit az ígéretből, idézi fel sorsukat az 
apostol. Ezzel felismerték, hogy csak vándorok és jövevények itt  a földön. 
Meg kellett  elégedniük azzal, hogy szemüket Istenre szegezhetik. A többit 
majd Isten elintézi.

Akik így élnek – folytatja az apostol –, azok bevallják, hogy hazát keres-
nek, nem olyat, amit itt  elhagytak, hanem amit Isten ad. Hogy mikor érke-
zik el az a haza, nem tudják, de hogy nem itt  van a földön, arról bizonyságot 
tett ek azzal, hogy haláluk percéig kitartott ak, hitt ek és reménykedtek: Isten 
nem csapja be őket. Ez a mindvégig tartó kitartás, ez a hit lényege.

Erről szoktunk gyakran elfelejtkezni mi, akik egy anyagelvű világban 
élünk, és kész eredmények után futunk. Szeretnénk látni munkánk gyü-
mölcsét, minden imának azonnali, konkrét meghallgatását, mégpedig földi 
látható megvalósulásban. Istennek nem ez az útja. A hit belekapaszkodás 
abba, amit nem látunk, ami fölött ünk van, amiről csak Isten kezeskedik. De 
úgy belekapaszkodni, hogy erre rátegyük az életünket, s ebből az elhatá-
rozásból tett ek, jó tett ek szülessenek. A hitért áldozatot kell hozni. Példát 
kell adni, hogy van egy természetfelett i világrend, s annak kedvéért tudunk 
uralkodni magunkon, le tudjuk győzni a rosszat. Ez az élet erőfeszítést, ál-
dozatot követel. Jézus így jelent meg, s a Szentlélek erejéből mindig voltak, 
akik példát mutatt ak erre. A híd – mondja szent Ágoston – , amelyen a szen-
tek jártak, nem szakadt le, a forrás, amelyből itt ak, nem száradt ki.

Templomunk védőszentje, aki egyben Zalaegerszeg városának is védő-
szentje, szent Mária Magdolna örök példaképünk a Krisztushoz való hű-
ségben. Életével megmutatt a az Úrhoz való tartozás örömét és boldogságát. 
Kérjük közbenjárását plébániánkért, városunkért.

László atya
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Minden közösség rendelkezik alap-
szabályzatt al, alkotmánnyal. Állam, in-
tézmény, csoportosulás megszövegezi 
a saját működésének a keretét. Nem 
kivétel ez alól a kereszténység sem. A 
kereszténység alaptörvényét, alkot-
mányát ki más adhatt a volna meg, 
mint maga az alapító, Jézus Krisztus. 
A leghosszabb prédikációjában, az un. 
Hegyi beszédben fektett e le a keresz-
ténység alapjait. Ez a szent alkotmány 
messze felülmúlja a keresztények 
gyakorlatát. Ők ugyanis könnyű utat 
választanak az Isten felé való vándor-
lásban. Kerülik a nehezet, a megeről-
tetőt és a szigorút, hogy kisebb teher 
nyomja a vállukat a vallási kötelezett -
ség vonatkozásában. A Hegyi beszéd 
azonban határozott  cselekvést 
kíván a keresztényektől a pasz-
szivitás és tétlenség helyett . 
Ezek a cselekedetek a követke-
zők (Máté 5., 6. és 7. fejezet). 

Az aranyszabályt Mt 7,12 
fogalmazta meg: „Amit akar-
tok, hogy veletek tegyenek az 
emberek, ti is tegyétek velük.” 
Hányszor tapasztaljuk az el-
lenkezőjét! Az ember önző 
módon saját érdekének szol-
gálatát kívánja meg mástól, de 
nem veszi tekintetbe a feleba-
rátjáét, tehát önmaga királysága a mér-
ce a másokhoz való viszonyban. Ha 
azt akarod, hogy elviseljenek, akkor 
te is szolgáld a másikat. Ha azt akarod, 
hogy kiszolgáljanak, akkor te is szol-
gáld ki a másikat. Ha azt akarod, hogy 
megbocsássanak, akkor te is bocsáss 
meg, ha azt akarod, hogy szeressenek, 
akkor te is szeresd a másikat.

 Az evangélista a cselekedet négy-
féle módját tárja elénk. Jelentős a kapu 
és az út képe. „A szűk kapun menjetek 
be! Tágas a kapu és széles az út, amely 
a romlásba visz – sokan bemennek rajta. 
Szűk a kapu és keskeny az út, amely az 
életre vezet – kevesen vannak, akik meg-
találják.” (Mt 7,13k) Ennek a képnek 
a szemléltetésére egyik hívem álmát 

írom le. Útkereszteződésben állt. Az 
egyik út pázsitos és rózsával szegélye-
zett , de a romlásba torkollott . A másik 
pedig kavicsos és néhol tövises, de a 
fénybe vezetett . És a hívem a másodi-
kat választott a. Egy hang pedig megál-
lított a: leányom, megtérésed óta (más-
fél éve) ezen a jó úton haladsz. A széles 
út az ösztönvilág féktelen kielégítése, 
a kapzsiság, az önteltség, az indulat, 
az élvezetek burjánzása. Míg a szűk 
út jellemzői a fegyelmezett  életvitel, a 
kontrollált ösztön-megnyilvánulások, 
a megfékezett  szenvedélyek, az örök 
cél felé való tudatos törekvés. Tehát 
gát közé szorítani a folyót, és nem en-
gedni, hogy kiöntsön a mederből, és 
mindent elárasszon, elpusztítva az em-

beri munka gyümölcsét. Kétségtelen, 
nehéz feladat a nehéz úton közleked-
ni, de megéri. A végtelen boldogságba 
vezet. Kétféle út, kétféle életstílus, de 
kétféle a célba érés: az élet és a romlás.

A másik cselekvési mód az elővi-
gyázatosság: „Óvakodjatok a hamis 
prófétáktól! Báránybőrben jönnek hoz-
zátok, de belül ragadozó farkasok.” (Mt. 
7,15) Félrevezetik az embert. Módsze-
rük a hamis bárányé, vagyis a hízelgés, 
az ígérgetés. Elködösítik az isteni igaz-
ságot, sőt elmosódnak hitt ételeknek a 
körvonalai. Az a tapasztalatom, hogy 
némelyik vallásos embernek elegen-
dő a Biblia, annak olvasása, magya-
rázata, az imádság. Ugyanakkor nem 
alkalmazzák a szentségeket: a bűn-

bocsánatnak, a betegek kenetének, az 
eucharisztiának, a szentáldozásnak a 
szentségét. Amellett  egyre gyakrabban 
teret kap a valláspótló jógázás, meditá-
ció, amely a keleti vallásoknak, a hin-
duizmusnak, buddhizmusnak a hatása.

A harmadik cselekvési mód a hegyi 
beszédben a mennyei Atya akaratának 
a teljesítése. „Nem jut be mindenki a 
mennynek országába, aki mondja ne-
kem: Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti 
mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21) 
Ez felülmúlja az ún. lelkigyakorlatokat, 
az imákat, az elmélkedéseket és az is-
tentiszteleteket. Az életem és az imám 
szinkront kell, hogy képezzen. A csele-
kedetem tükrözze az Isten szándékát, 
tervének megvalósítását, az imám pe-

dig ragyogja az Isten dicsőíté-
sét.

A negyedik cselekvési 
mód, amikor az ember nem 
homokra, hanem sziklára épí-
ti a házát. „Aki hallgatja sza-
vamat és tett ekre is váltja” (Mt 
7,24). Jézusnak a szava olyan, 
mint az iránytű a sivatagban 
menetelő karavánnak, vagy az 
óceánon úszó hajónak. Bizto-
san vezeti a cél felé, amelyet 
el akar érni. Jézus szava az 
életünk minden helyzetére 

eligazítást mond. Amennyiben meg-
hallgatom az ő igéjét és aszerint cselek-
szem, akkor az életem hajója sohasem 
fut zátonyra. Nem éri kudarc, nem lesz 
hiábavaló veszteglés, nem megy csőd-
be. Sokkal inkább biztonságosan halad 
minden hullámverés, vihar ellenére a 
helyes úton. Ez nyugalmat ad, bizton-
ságot nyújt és kiegyensúlyozott  állapo-
tot. A Hegyi beszéd tehát meghatároz-
za a magatartásomat, átvilágítja életem 
keresztmetszetét. Nemes jelleget ad az 
én lelkiségemnek. Magas szintre emel, 
tekintélyt ad és ezért szimbolikusan is 
hegyi beszéd, amely kiemel az alantas 
környezetből és magatartásból. 

 Tóth János
 káplán

Gondolatok a Hegyi beszédről
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A zalaegerszegi Mindszenty József 
Kamarakórus az elkövetkező esztendő-
ben ünnepli fennállásának 30. évfordu-
lóját. Működésének ideje alatt  számos al-
kalommal járult hozzá a templomunkban 
tartott  ünnepek fényének emeléséhez, va-
lamint részt vett  több kórustalálkozón és 
egyházmegyei rendezvényen is. Ezen kí-
vül – a nyári 2 hónapos pihenőt leszámít-
va – vasárnapi rendszerességgel találkoz-
hatunk velük a plébániatemplom 
délelőtt i vagy esti szentmiséinek 
valamelyikén.

Az elmúlt pár hónap legfőbb 
eseményeit kiemelve, a nagyheti 
szertartások illetve a város két 
másik katolikus plébániájával 
és egyéb egyházi felekezeteivel 
közösen végzett  keresztút után 
a május 3-án tartott  megemlé-
kezésen hallhatt uk az énekkart, 
amelyet a templom néhai plébá-
nosa, Mindszenty József tisztele-
tére rendeztek. A közreműködők 
ezútt al sem hazudtolták meg magukat: 
gyönyörű énekükkel a hallgatóság szívét 
egytől-egyig megindítva igazán méltó-
ságteljessé és meghatóvá varázsolták a 
ceremóniát. Ehhez hasonlóan emlékeze-
tessé tett ék Zalaegerszeg katolikus közös-
ségeinek júniusi Úrnapi körmenetét is.

S hogy mitől válik szereplésük ilyen 
színvonalassá? Természetesen a kitartó 
és sok gyakorlástól, melynek aztán nem is 

marad el az eredménye. Ennek szellemé-
ben minden hét csütörtökén este 6 óra-
kor gyűlnek össze a tagok a plébánia kö-
zösségi termében, hogy felkészüljenek az 
aktuálisan közelgő liturgikus események 
zenei szolgálatára. A hétről-hétre végzett  
áldozatos munka mellett  az év folyamán 
sor kerül közösségépítő alkalmakra is, 
úgy mint a karácsonyi-szilveszteri össze-
jövetel vagy a nyári kirándulások.

A mintegy 3 évtized során a kórus 
összetétele folyamatosan változott , több 
generáció is részt vett  annak tevékeny-
kedésében. Jelenleg a csoport 12 tagot 
számlál. A rendszeres próbák és szereplé-
sek bizony minden énekkarostól áldoza-
tot követelnek leginkább a szabadidőből, 
ezt mégis örömmel vállalják, hiszen a 
közösséget összeköti a zene szeretete, de 
mindenekelőtt  az ezzel szolgált Isten. Így 

várják az újonnan érkező, lelkes, énekelni 
kedvelő híveket, akik szívesen csatlakoz-
nának a csapat munkájához. A zenei elő-
képzett ség nem feltétel, hiszen mindenki 
a fentről kapott  talentumokkal gazdálko-
dik, erre lehet építeni, ezért mind a ve-
zető, mind a tagok fi gyelmet fordítanak 
arra, hogy az elsajátítandó énekek meg-
tanulása egymást segítve történjen. Az 
énekkarba jelentkezni Tóth György kán-

tor-karnagy úrnál lehet a szent-
misék előtt  illetve után.

Végezetül az ő neve mellett  
szeretnék még megállni egy pil-
lanatra, nélküle ugyanis a fent le-
írtak összessége egyáltalán nem 
valósulhatna meg. A karnagy úr 
Zalaegerszegre kerülése óta ide-
jét és energiáját nem sajnálva, 
alázatosan és töretlen-ül látja el a 
kórus működésével kapcsolatos 
szervezési, irányítási és zenei fel-
adatokat. A plébánia valameny-
nyi dolgozója és hívei nevében 

ezúton kívánunk köszönetet mondani 
igényes és áldozatkész munkájáért, s 
egyútt al hálát adunk érte az Úrnak, vala-
mint kérjük Tőle, hogy a jövőben is áldja 
meg kántorunkat erővel és lelkesedéssel. 
„Mindent Isten nagyobb dicsőségére.” (Lo-
yolai Szent Ignác)

Lőrinczné Zsuzsa
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Székelyföldi gyermekhangok
2015. július 19-én, 19 órától fellép a Szentegyházi 
Gyermekfi lharmónia, Székelyföld neves gyermekkóru-
sa, a FILI.

Helyszín a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences templom.
A programban népdalok, katonanóták és toborzók 
hangzanak el. Szervező a Zalai 47. Honvédzászlóalj 
Hagyományőrző Egyesület. Akik a FILI itt  tartózko-
dását támogatni szeretnék (sütemény, pénzadomány, 
szállás, …), szándékukat a következő elérhetőségek 
valamelyikén jelezzék:  www.facebook.com/47HHE, 
zalaihonvedek@gmail.com, tel: +30 559-6156 

Forrás: htt p://www.fi li.hu/hirek/34-fi li-hirek/388

„… Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét…” (Zsolt 96)
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Magdolna könnyei 

Halovány arcán könnyek árja
Patakzott  végig két szeméből,
Amikor drágakenet ömlött 
Az alabástrom szelencéből…
Amikor Jézus lábainál
Bűneit bánva haját tépte,
Akkor is könnyek közben szállott 
Nyugalom s béke a lelkébe!

Sziklasír előtt  nagy-nagy csendben
Fénysávos hajnalhasadáskor
– Mellett e fi nom aromákkal –
Könnye hull most is mint a zápor…
Leroskad, mint a letört rózsa,
Ő most a sírnak néma őre,
Hullnak könnyei, mint gyöngyszemek
A sötét, hideg sziklakőre.

Üres a sír… Ó, hol a Mester?
Vigasztalan, kietlen látvány…
De nemsokára ujjong lelke
A föltámadott  Krisztus látt án!
S aki bűneit elfedezte,

Aki a szívnek mélyét látja:
A szomorú, gyönge asszonynak
Kishitűségét megbocsátja…

Magdolna könnye Jézus lábán
A bűnbánatnak bizonysága, –
Testvér, könnyek közt lehelj csókot
A golgotai keresztfára!
Magdolna könnye ott  a sírnál:
A szeretetnek drága éke, –
Testvér, sirass meg minden percet,
Amit a Jézus nélkül élsz le!

Somogyi Imre

Jó volt olvasni:

Lépjünk ki az önpusztítás spi-
ráljából – fogalmazta meg Ferenc 
pápa új, ökológiai témájú encik-
likájának üzenetét Veres András 
szombathelyi megyéspüspök, 
a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia (MKPK) Caritas in 
Veritate bizott ságának elnöke a 
június 18-án, Budapesten tartott  

sajtótájékoztatón.
Veres András röviden ismertett e a hat fejezetre tagoló-

dó enciklika tartalmát, amely két imádsággal végződik: az 
egyik minden istenhívő számára íródott , a másik kifejezet-
ten a keresztényeknek.

Az 1. fejezet a mai tudományos problémák (kiemelten a 
víz, a biodiverzitás, az éghajlatváltozás és az ökológiai adós-
ság témájának) összefoglalását tartalmazza, amelyet a pápa 
szerint mindenkinek személyes problémájává kell alakíta-
nia. 

A 2. fejezet a hagyományos szentírás-értelmezéstől el-
térően, de nagyon is érthetően tartalmaz bizonyos bibliai 
szövegrészeket, amelyekből a teremtésvédelem felelőssége 
származik.

A 3. fejezetben a Szentatya megnevezi a problémák oka-
it. Ferenc pápa szerint ma a technokrata uralom logikája 
vezeti a világot, amelynek értelmében az ember mindent le 
akar igázni. Ezt azonban meg kell változtatni, és önmérsék-
letet kell tanúsítani.

Ferenc pápa a 4. fejezetben megfogalmazza, hogy az em-
ber nem tekinthet a természetre mint tőle független való-
ságra. Egy újfajta szolidaritás szükségességét veti fel, nem-
csak a nemzedékek között , hanem a nemzedékeken belül is.

Azzal, mit lehet és mit kell tennünk, az enciklika 5. feje-
zete foglalkozik. A pápa válasza: lépjünk ki az önpusztítás 
spiráljából, és legyünk felelősséggel teli emberek. A pápa 
felveti a politikusok és más felelős emberek szerepét, hang-
súlyozva, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk.

A 6. fejezetben egyfajta ökológiai spiritualitás váza raj-
zolódik ki Veres András szerint. Ferenc pápa hangsúlyozza: 
művelésre és nevelésre van szükség a változáshoz.

Veres András püspök beszámolt arról is, hogy a világ-
szerte nagy érdeklődéssel várt, tartalmilag is nagy horderejű 
enciklikának már készül a magyar fordítása. A sajtótájékoz-
tatón az is elhangzott  továbbá, hogy ez az első pápai doku-
mentum, amely teljes egészében a teremtés védelmének lett  
szentelve, és abban is első, hogy a világ püspökei két nappal 
a megjelenése előtt  e-mailben megkapták a teljes szöveget 
Ferenc pápa személyes üzenetének kíséretében. (....)

A 2011-ben megalakult egyházi civil szervezet, a Nap-
himnusz Teremtésvédelmi Egyesület képviseletében meg-
szólaló Rohály Gábor a kisközösségek fontosságára hívta fel 
a fi gyelmet. Véleménye szerint nem új közösségeket kell lét-
rehozni a teremtésvédelem céljára, hanem a meglévőknek 
kell, hogy kialakuljon ilyen irányú tevékenységük.

Forrás: Magyar Kurír

Sajtótájékoztatót tartott ak Ferenc pápa új enciklikájáról 
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Kérlek, néhány szóval mutatkozz 
be az olvasóknak!

Bizonyára nem véletlen műve az 
a tragédiáktól sem mentes életpálya, 
amit befutott am. Sokszor feltett em 
magamnak a következő kérdéseket: 
Honnan jövök? Hová tartok? Jól csi-
nálom-e, amit életnek neveznek? 
Hol vannak a gyökereim? Ki vagyok 
én? Jó keresztény vagyok-e? Terápiás 
munkámnak is ezek a fő irányvo-
nalai. Minden cselekedetemmel, 
munkámmal a másik emberhez, a 
lélekhez kötődtem. A Gondvise-
lés erre terelte a tanulmányaimat, 
ilyen munkahelyre irányított .

Határtalan tudásvágyam van 
kisgyermekkorom óta. Egyetlen 
útját engedélyezték a tovább-
tanulásnak: az akkori Gyógy-
pedagógiai Főiskolán pszicho 
pedagógia tanár szakon családi 
körülményekben, magatartások-
ban zavart. nehéz életű gyerekekkel 
való foglalkozást tanulhatt am. Úgy 
gondolom, itt  dőlt el végérvényesen, 
hogy ez az én utam. Azóta szereztem 
több diplomát, családterapeuta címet, 
pedagógus szakvizsgát a Testneve-
lési Egyetem mentálhigiéné szakán, 
mindegyik az emberi lélekről szól.
Most már elmondhatom magamról, 
hogy hiteles segítő vagyok. Átéltem a 
legtöbb élethelyzetet, örömöket, nagy 
csalódásokat, kísértéseket, konfl iktu-
sokat, gyászt, amivel felkeresnek azok, 
akik nehéz vagy kilátástalannak tűnő 
élethelyzetben vannak. Nem járok az 
ő cipőjükben, de jártam az enyémben, 
ami épp úgy szorított , mint az övéké. 
Nem adok tanácsot, csak utakat mu-
tatok. A választás mindig a hozzám 
fordulóé.

Milyen formában zajlik a pár- és 
családterápia a gyakorlatban?

A pár- és családterápia lényege, 
hogy a családot olyan működő egy-
ségnek tekintem, amelyben bármely 
családtag problémája az egész családi 
rendszer bevonásával és aktív együtt -
működésével oldható meg. Nem azt 
keressük, ki a hibás, hanem a lehető-
ségeket a nehézségek megoldásához. 
Elősegítem, hogy mozgósítani tudják 
erőforrásaikat, kibővíthessék problé-
ma-megoldási képességüket.

Bizalmi kapcsolat alakul ki közöt-
tünk, melynek alapfeltétele a titoktar-
tás.  Tudok hallgatni és meghallgatni, 

de nincs varázspálcám. Csak annak 
tudok segíteni, aki ezt maga is teljes 
elkötelezett séggel akarja és ezért ten-
ni is hajlandó.

Életünknek – az enyémnek is – a 
legnagyobb kihívása a teljes jelenlét. 
Minden folyamatnak szüksége van a 
megfelelő időre, és minden fejlődés-
nek meg van a maga ideje, amit nem 
lehet gyorsítani. Azon dolgozom, 
hogy segítsek megtanulni a velem 
dolgozóknak, hogy a jelenben élés le-
hetővé teszi számunkra a koncentrált 
fi gyelmet, hogy életünk történéseit 
teljességükben megéljék és belsővé 
tegyék. Hogy valóban tudjanak nyi-
tott ak lenni és igent mondani az élet 
által kínált lehetőségekre, mert nin-
csenek egyedül – mindnyájan Isten 
tenyerében vagyunk.

Kinek szól a pár- és családterápiás 
szolgálat?

Szól mindazoknak, akik konfl ik-
tusaik megoldásához nyitott  szívvel 
állnak. Akik szeretnének körültekin-
tően bánni a családi tűzhely melegét 
adó indulataikkal. Akik szeretnék 
megtanulni, mit kezdjenek a tűzhely-
ből kipatt anó szikrákkal. Akik nem 
akarják megvárni, míg emésztő láng-
tengerré válik az életük.

Általában 8-10 alkalommal talál-
kozunk. A probléma megfogalmazá-
sával egyidőben „szerződést kötünk”: 
Ki mivel lenne elégedett  a közös mun-
ka befejezésekor, s ezért a célért mit 

hajlandó megtenni? Az ülé-
sek között  feladatokat kell 
elvégezni, majd visszatérve 
azokról beszámolni. A jó 
szívvel és lelkesedéssel el-
végzett  feladatok eredménye 
a megváltozott  viselkedés és 
az érzelmi megerősödés.

Mikor és hol érhető el a 
szolgálat egyházmegyénk-
ben?

A szolgálatnak a szombathelyi Jé-
zus Szíve Plébánia (Szöllös) közössé-
gi háza biztosít helyet (Szombathely, 
Hunyadi János utca 55.) Előzetes idő-
pont-egyeztetés után itt  találkozunk a 
házaspárokkal, családokkal.

Buzdítom az érdeklődőket – ha 
kétségeik, kérdéseik vannak – e-mail-
ben is megírhatják, válaszolni fogok. 
Természetesen a levélváltás nem 
helyett esítheti a személyes munkát, 
amennyiben arra szükség lenne.

További információ és időpont 
egyeztetés Lászlóné Patay Judit csa-
ládterapeuta Telefon: 30/256-6850, 
E-mail: rebeka@pro.hu

B. Markovits Eszter
Forrás: Martinus

Pár- és családterápiás szolgálat egyházmegyénkben

2015 tavaszán a Szombathelyi 
Egyházmegye támogatásával pár- 
és családterápiás szolgálat indult. 
A szolgálat vezetőjével, Lászlóné 
Patay Juditt al beszélgett ünk.
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A gyermek- és ifj úkorban meg-
szerzett  élmények, tapasztalatok kí-
sérnek egész életünkön, sőt formálják 
gondolkodásmódunkat, későbbi ér-
tékrendünket, külső-belső ítéletalko-
tásunkat, ember- és világképünket. 
Ezenfelül meghatározzák számunkra 
Istenképünket is, ami örök élet pers-
pektívánkban elengedhetetlenül fon-
tos, hogy mit tartunk a Teremtőről, 
mit hiszünk, és mit zárunk ki életünk-
ből. Minden totális diktatúra, rendszer 
tudta ezt és törekedett  arra, hogy meg-
szerezze az ifj úság lelkét-szellemét. 

Ennek első lépcsőfoka a gyermek-
kor, mivel játszik egy emberpalánta 
mit fogad be szívébe, milyen lelki táp-
lálékot kap. A magyar népmesék, bár 
nyomokban tartalmaznak akár pogány 
elemeket is, alapvető dimenziója a jó 
harcol a rossz ellen, és küzdelem árán, 
de győzni fog, hiszen győznie kell. Az 
ördög a sárkány mindig negatív rossz 
szereplőként tűnik fel. Az élet az Isten 
perspektíva pedig győz ezekben a tör-
ténetekben. 

A Matt el játékgyártó 2010-ben 
dobta piacra a Monster High babákat. 
Rövidesen elkészült a rajzfi lm, ami In-
ternetes megosztókon megtekinthető. 
Ennek szereplői rémmesék, scifi , hor-

ror fi lmek rémisztő szereplőinek ser-
dülő lányai. A játék a Barbie-ból kinőtt  
kisiskolás közönséget célozza meg, 
akik azonosulhatnak a szereplőkkel. 
Frankie Stein, aki Frankenstein lánya, 
Clawden Wolf farkasember palántája, 
Drakulaura vámpír Cleo de Nile mú-
mia, és Yelps a zombilány. Ezen babák 
miatt  már a gyártót több szülői szer-
vezet támadta, hogy rontja a lányok 
önképét, egészséges fejlődését. A hívő 
ember pedig ezen túl meglátja azt is, 
hogy a bűnt, a sötétséget teszi vonzó-
vá. 

1997-ben jelent meg J.K. Rowling 
első Harry Pott er kötete Bölcsek Köve 
címmel. Azóta a 7 könyvet megélt 
darab 450 millió példányban kelt el 
szerte a világon. A varázslókról szó-
ló történet korántsem ártalmatlan az 
erkölcsi fejlődésre. A spiritizmus a 
szellemidézés, mágia nem egyeztet-
hető össze a Teremtő akaratával. A 
Biblia első könyvei már határozott an 
tiltják az eff éle praktikákat, a világban 
jelenlévő rossz egyik előidézőjeként 
határozhatjuk meg az okkultizmust. 
Szellemi-erkölcsi, pszichikai méreg az 
okkultizmus. Ez a fogalom egyútt al 
gyűjtőnév is a varázslás, jövendőmon-
dás, átokmondás, horoszkóp, asztroló-
gia, agykontroll, és reiki. A hátt érben 
folyó médiakampány teret enged ezek-
nek a nem Isten szerinti praktikáknak, 
és észrevétlenül eltéríti az emberiséget 
az egészséges útról. A boszorkány, a 
varázsló, és átokmondó kedves karak-
terré változik ezekben a történetekben. 

A gyermekmagazinokban jelenva-
lóvá válik a scifi , a horror, nem egyér-
telmű, hogy ki áll a jó oldalon, és ki a 
gonosz, ami a népmesékben alapmotí-
vum. „Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy 
Istentől származnak-e, mert sok hamis 
próféta rontott  a világra.” (1Jn 4,1) Fi-
gyelmeztet Szent János apostol. Az 
Egyháznak már a kezdetektől meg kel-
lett  küzdenie minden koron át az eret-
nekségekkel, szakadásokkal, hamis 
tanításokkal. Ez ma is így van. A mi ko-
runkban különösen is sok az eretnek-
ség, a megtévesztés, ami a szórakoz-
tatóiparon keresztül is be akar hatolni 
ott honainkba. Ezért is cél és feladat 
jól megválogatni, megszűrni mit en-
gedünk be. Nagy ellenszélben kell ma 
is megélnünk hitünket, de bátorítson 
minket Megváltónk Egyházalapítónk 
kijelentése: „Bízzatok én legyőztem a 
világot!” ( Jn 16,33)

Az egészséges lelkületű boldog jö-
vőnk építése itt  és most kezdődik, ha 
ez vezet bennünket győzhetünk, győz-
ni fogunk az e világ, és korszellem sod-
rása felett !

 Pete Polgár Máté
 káplán

Családfesztivál 2015.

Az idei évben is színvonalas programmal várjuk Önöket.  Téma: Család és /
vagy karrier.  A Családfesztivál a család minden tagjának kellemes kikapcso-
lódást nyújt. A közös együtt lét mellett  a felnőtt ek előadásokat hallgathatnak 
meg, a gyerekek kézműves játszóházakban és az udvari játékokkal tölthetik 
szabadidejüket. A középiskolásoknak az idén egy Darts-versenyt szervezünk, 
amelyre várjuk a jelentkezőket! Idén terveink szerint Kádár Annamária me-
sepszichológus és Lackfi  János író, költő látogat el a fesztiválra , illetve Tomka János és felesége, az idei Házasság hete arcai.

Várunk mindenkit sok szeretett el 2015. szeptember 19-én!

Játékok, szórakozás, jövőkép
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Szent Gellért díj

A Szent Gellért díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapított a azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a ka-
tolikus közoktatásban végzett  kiemelkedő munka elismerésére. A 2015 évi díjazott ak között   szerepel egyházmegyénk-
ből Pulay Mária, a  Szent Imre Általános Iskola Jánosháza alkalmazott ja. 

KereszteltekKereszteltek
Tölgyesi Ketrin Szkarlett, Varga-Hut Lilla, Opicz Márton 
Levente, Séllei Mátyás, Kiss Botond, Joó Gábor Ferenc, 
Joó Botond Csaba, Korcz Anna, Pető Milán, Tóth Bella, 
Bogdán Krisztián Zsolt, Tóth Dániel, Hajas Olivér, Dávid 
József Bendegúz, Vizsy Szonja, Ambrus Milán, Windisch 
Maja, Farkas Lotti, Somorjai Laura Anna, Tófeji Dávid 
Zalán, Váczy Kajetán András, Kőhalmi László, Berecz Er-
zsébet, Borbély Bianka, Palkovits Attila, Verebélyi Viktó-
ria, Marics Zselyke Anna, Vukovics Bence, Szőke Dániel, 
Vincze Zselyke Brigitta, Varga Áron Merse

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

HázasságkötésHázasságkötés
Kollár Krisztián – Antal Emília, Szőke Csaba – Rumi Szil-
via, Cajnkó Lajos Ádám – Nyári Ramóna Zsanett, Kovács 
Mátyás – Keskeny Dóra, Gallai Gábor Gergő – Simon 
Aliz, Garamvölgyi Barnabás – Egyed Mónika, Kiss Attila 
Miklós – Varga Viktória,. Szekér Szabolcs – Horváth Ág-
nes

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

HalálozásHalálozás

Juhász Jenő (1933), özv. Hajas Vilmosné sz. Jánossy Zsu-

zsanna (1933), Kozma Katalin (1976), özv. Havasi Józsefné 

sz. Aczél Erzsébet (1916), Nemes Terézia Mária (1956), özv. 

Nagy Gyula Lászlóné sz. Nemes Mária Magdolna (1930), 

özv. Szökrönyös Lászlóné sz. Ebedli Mária (1921), Orbán 

László (1956), Nátrán László (1932), Hegyi Árpád Ferenc 

(1929), Irmai Zoltán (1926), Nyári Józsefné sz. Kolompár 

Éva Mária (1958), Kocsis István (1943), özv. Bognár Elek 

Zoltánné sz. Molnár Margit (1956), özv. Fűzi Jánosné sz. 

Horváth Etelka (1932), Dr. Herczeg Gábor (1941), özv. 

Hor-váth Győzőné sz. Králl Magdolna (1940), Cselesznik 

András (1968), özv. Kiss Imréné sz. Németh Éva (1955), 

Pesti János (1935), özv. Csörnyi Lajosné sz. Németh Rozália 

(1934), özv. Rácz Sándorné sz. Mihálics Ella (1925), Bálint 

Ferenc (1929), Kovács Zoltán (1963)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

A megbékélés és egység jegyében!
A Mária Út teljes szakaszán egy közös 

célért, a nemzetek, népek megbékélé-
séért, egységéért szervez zarándoklatot 
a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió 
2015. augusztus 22-én, Nagyboldogasz-
szony ünnepe után.

A zarándoklat Máriazelltől Csíksom-
lyóig, és Esztergomtól Máriagyűdig lesz. 
Egyszerre, egy napon mozdul meg egy 
közös célért több civil szervezet, egyhá-
zi csoportok, iskolák közösségek, fele-
kezett ől függetlenül, csoportosan vagy 
egyénileg is. Bárki csatlakozhat az adott  
útvonalhoz. Közelebbi információt Kato-
na Páltól lehet megtudni, a katona.pal@
mariaut.hu címen, vagy a 30/334-64-20-
as telefonon.

Zalaegerszeg ugyan nem esik bele az 
érintett  útvonalba, de azért, hogy az itt  
élők is be tudjanak kapcsolódni a zarán-
doklatba, a városban már több éve mű-
ködő Mária Rádió önkéntes csoportja, 
a városban is megszervezi a zarándok-
latot. Egy aránylag rövid távra tervezve, 
hogy sokak számára végig járható legyen. 
Esetleg csak egy-egy szakaszon való rész-
vétellel is bárki be tudjon csatlakozni a 
zarándoklathoz. Természetesen augusz-
tus 22-én, a délutáni órákban indulna, 
andráshidai templomtól, a neszelei ha-
ranglábat, az olai temetőkápolnát, Jézus 
Szíve templomot érintve, majd a Mária 
Magdolna templomban is megpihenve, a 
csácsbozsoki Szent Sebestyén templom-

ban zárulna szentmisével, amin a zarán-
doklaton részt vevők áldásban részesül-
nének. 

A Zalaegerszegen lévő zarándoklat 
után pontosabb információkat csak ké-
sőbb, augusztusban a templomi hirde-
tésekben és a hirdetőtáblákon, s talán a 
városi média terén is lehet majd hallani, 
olvasni. 

Addig is lehet készülni, akár közössé-
gileg, akár egyénileg a zarándoklatra. Már 
most mindenkit szeretett el hí-vunk e tes-
tet-lelket, közösséget építő zarándoklatra.

1úton, mindenkiért, közös cé-
lért, imádkozva, áldozatot hozni.

Mária Rádió zalaegerszegi önkéntesei ne-
vében: Furján Zoltánné, Mária
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A Biblia régi – főleg ószövetségi – 
történeteit olvasva felmerül bennünk a 
kérdés, mi közünk nekünk a több ezer 
éves történetekhez. A XXI. század-
ban egészen más körülmények között  
élünk, az akkori problémák, az azokra 
adott  válaszok nem érintenek minket. 
Pláne ha nemcsak a nagy időbeli távol-
ság választ el, hanem a tárgyalt téma is. 
Malakiás próféta könyvében – mely a 
már sikeresen felújított  templomban 
végzett  liturgiáról szól – a papságot 
bírálja. „A gyermek tiszteli apját, a szol-
ga pedig urát. Ha tehát én atya vagyok, 
hol az irántam való tisztelet? Ha én Úr 
vagyok, hol a tőlem való félelem? – ezt 
kérdezi tőletek a Seregek Ura, tőletek, 
papok, akik megvetitek a nevemet. Azt 
kérdezitek: Mi által vetett ük meg a neve-
det? – Azáltal, hogy tisztátalan kenyeret 
hoztok oltáromra. Azt kérdezitek: Mivel 
szentségtelenített ük meg? – Azzal, hogy 
azt gondoljátok: Az Úr asztalát semmi-
be kell venni. Vagy nem rossz-e az, hogy 
vak állatot hoztok áldozatul? S ha sán-
tát és beteget hoztok, nem rossz-e az? Ha 
elvinnéd a helytartódnak, vajon tetsze-
ne-e neki, és örömmel fogadna-e téged? 
– mondja a Seregek Ura.” (Mal 1,6-8) 
„Átkozott  az a csaló, aki – bár van szép 
hím a nyájában fogadalmi áldozatul – 
mégis egy sérültet áldoz fel. Mert én va-
gyok a Nagy Király – mondja a Seregek 
Ura, és nevem félelmetes a népek között .” 
(Mal 1,14)

Az akkor élt, működő, szolgáló pap-
ság letért a helyes útról, pedig koráb-

ban Lévi törzsével – ahonnan a papság 
tagjait választott ák – Isten szövetséget 
kötött . Lévi és utódai egészen idáig hű-
ségesen teljesített ék feladataikat. „Igaz 
tanítás volt a szájában, ajkán nem volt 
semmi hamisság. Velem járt, békében és 
egyenes lélekkel, és sokakat eltérített  a go-
noszságtól. A pap ajkának kell ugyanis a 
tudást őriznie, és az ő szájából várják a 
tanítást, mert a Seregek Urának követe. 
Ti azonban letértetek az útról, sőt soka-
kat félrevezett etek a tanítással. Ti bontot-
tátok fel Lévi szövetségét – mondja a Se-
regek Ura.” (Mal 2,6-8) „Nem találom 
kedvemet bennetek – mondja a Seregek 
Ura” (Mal 1,10b)

Azt talán könnyebben elfogadjuk, 
hogy ezeket az iratok a mai korra is vo-
natkoznak és természetesen a papság-
ra. Még szívesen is példálózunk a ma 
élő papok hibáival, élezzük nyelvünket 
a különböző valós vagy vélt hiányos-
ságokat emlegetve. De mindez ránk, 
világi hívőkre nem vonatkozik, pedig 
mi is rendelkezünk papi feladatokkal, 
részesei vagyunk a hívek egyetemes 
papságának. Nemcsak az Egyház ta-
nításának, szolgálatának objektuma 
vagyunk, hanem aktív funkciónk és 
felelősségünk is van. Tanúskodnunk 
kell a világban Isten megváltó kegyel-
méről. A misszió parancs – „Menjetek 
tehát, tegyétek tanítványommá mind 
a népeket!” (Mt 28,19) – ránk is vo-
natkozik! Hirdetnünk kell az evan-
géliumot elsősorban tett einkkel, 
életünkkel, de szavunkkal is a mun-

kahelyünkön, lakókörnyezetünkben. 
Felelősséggel tartozunk a gyermekein-
kért, unokáinkért, barátainkért, isme-
rőseinkért, munkatársainkért, szeret-
teinkért. Ha hiányzik belőlem az Isten 
iránti szeretet, ha letérek az Ő útjáról, 
ha másokat félrevezetek szavaimmal, 
tett eimmel, ugyanazt a bűnt követem 
el, mint a 2400 évvel ezelőtt  élt papok, 
vagy a most szolgáló papok. Az intel-
mek rám is vonatkoznak. „Most ezt az 
intelmet intézem hozzátok, papok! Ha 
nem hallgatjátok meg, és nem szívleli-
tek meg, s nem dicsőítitek meg nevemet 
– mondja a Seregek Ura –, akkor átkot 
küldök rátok, és átokká változtatom ál-
dásaitokat. Sőt már átokká is változtat-
tam, mert senki sincs köztetek, aki ezeket 
szívére venné.” (Mal 2,1-2)

De az abban az időben elterjedt 
válásokkal kapcsolatos fi gyelmeztetés 
is vonatkozik ránk! „Könnyeitekkel 
árasztjátok el az Úr oltárát, sírással és 

Részletek a Szentírás ritkábban forgatott  könyveiből
Malakiás próféta könyve
„felragyog az igazság napja, sugarai üdvösséget fognak árasztani” (Mal 3,20)

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)
Malakiás próféta könyve: „felragyog az igazság napja, sugarai üdvösséget fognak árasztani” (Mal 3,20a)

(folytatás a 9. oldalon )
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jajgatással, amiért nem tekintek többé 
az áldozatra, és semmit sem fogadok 
kedvesen a kezetekből. S azt kérdezi-
tek: „Miért?” Azért, mert az Úr a tanú 
között ed és ifj úkori feleséged között , aki-
hez hűtlen lett él, noha ő volt a társad, a 
szövetséggel elkötelezett  feleséged.” (Mal 
2,13b-14) „ne légy hűtlen ifj úkori felesé-
gedhez. Mert gyűlölöm a válást – mond-
ja az Úr, Izrael Istene –, és azt, hogy 
igazságtalansággal borítsa el az ember a 
ruháját – mondja a Seregek Ura. Tart-
sátok hát tiszteletben az életeteket, és ne 
kövessétek el ezt a hűtlenséget!” (Mal 
2,15b-16)

Az Istenhez, parancsaihoz való 
hűtlenség mellett  az embertársamhoz, 
házastársamhoz kapcsolódó hűtlenség 

is megmérgezi az ember szívét, ezért is 
gyűlöli a hűtlenséget az Isten

A mai korban a sok igazságtalan-
ságot látva bennünk is sok kétely fo-
galmazódik meg. „Azt mondjátok: 
Értelmetlen dolog az Urat szolgálni, és 
mi haszna annak, hogy megtartott uk 
parancsait, és bűnbánatban jártunk a 
Seregek Urának színe előtt ? Most, lám, 
boldognak mondhatjuk a kevélyeket; 
akik gonoszságot műveltek, azoknak jól 
megy a soruk. Próbára teszik az Istent, 
és semmi bántódásuk nem esik.” (Mal 
3,14-15) Mintha eltűnne a különbség 
a jó és a rossz között , sőt a kíméletlen 
versenyben az Isten útján járók járnak 
rosszul, míg a törtetők, gátlástalanok 
lesznek sikeresek – ebben a tökéletes-
nek egyáltalán nem mondható világ-

ban. Sajnos csak az Úr napján bonta-
kozik ki a teljes igazság. „Azon a napon, 
amelyet készítek – mondja a Seregek 
Ura –, tulajdonommá lesznek. Megszá-
nom majd őket, mint ahogy az ember 
megszánja fi át, aki őt szolgálja. Akkor 
ismét meglátjátok, mi a különbség az 
igaz és a gonosz között , mennyire más, 
ha valaki az Istent szolgálja, és ha nem.” 
(Mal 3,17-18) „Nektek pedig , akik féli-
tek a nevemet, felragyog az igazság nap-
ja, sugarai üdvösséget fognak árasztani.” 
(Mal 3,20a)

Mostani viselkedésünk, életünk 
határozza meg, hogy az igazság napja 
üdvösséget fog-e ránk árasztani, vagy 
megsemmisülünk, mint a szalma a ke-
mencében.

Titi

( folytatás a 8. oldalról)

Megfi zethetetlen találkozások
Zalaegerszegről is sokan látogatnak 

pünkösd idején Csíksomlyóra, a magyar-
ság legnagyobb találkozóhelyére. Jóma-
gam háromszor jártam a Csíki medencé-
ben, mindhárom alkalommal hetedikes 
diákok kísérőjeként. Csak remélni tu-
dom, hogy bennük is oly mély nyomokat 
hagyott  az Erdéllyel való találkozás, mint 
bennem.

Sokan úgy gondolják, ha „igaz magya-
rokkal” szeretnénk találkozni a legjobb, 
ha elhagyjuk a mai Magyarország terüle-
tét és Erdélybe zarándokolunk. Az ott ani 
magyarok, akikkel összehozott  minket a 
Szentlélek, valóban példa nélküli szere-

tett el fogadtak minket. Plébániánk hívei 
is találkozhatt ak már velük, hiszen házi-
gazdáink, az Árvácska Együtt es tagjai év-
ről-évre minden augusztusban eljönnek 
templomunkba és énekükkel gazdagítják 
az Úrral való találkozásunkat.

Ott  tartózkodásunkkor éppen elsőál-
dozásra készültek a közösségben. Ennek 
kapcsán is beszélgett ünk az együtt es ve-
zetőivel, Zsuzsával és Ildikóval. Elme-
sélték, hogy sokan kérdik tőlük, mennyi 
pénzt adjanak a gyerekeknek elsőáldozási 
ajándékként. Előfordul, hogy a gyerekek 
így összegyűjtenek egy okostelefonra, 
táblagépre, esetleg egy-egy komolyabb 

hangszerre való pénzt. A válaszuk minden 
esetben az, hogy amilyen keveset csak le-
het, de leginkább semmi. Az Úrral való 
első találkozásunkat ne az határozza meg 
mennyit fi zetnek érte – hiszen az örök 
életet sem pénzért vett ük.

Csakúgy, mint mi, az erdélyi keresz-
tények is ugyanazokkal a problémákkal 
küzdenek. Az értékek elhalványodása, az 
anyagiasság erősödése és a szellemi kör-
nyezetszennyezés. Rajtunk múlik, hogy 
találkozásaink felebarátainkkal hogyan 
lesznek megfi zethetetlenek.

Kocsis Viktor

Fahéjas almatorta
Hozzávalók: 
a tésztához: 8 dkg cukor, 1 tojás, 5 dkg puha vaj, 16 dkg liszt, 

1 kk. sütőpor
a töltelékhez: 8 közepes alma, 4 dl muskotály, vagy valamilyen 

édes fehérbor, 3-4 ek. cukor, 4 dkg keményítő, fél vanília-
rúd kikapart magjai, vagy 1 kk. vanília kivonat, 1kk. fahéj

a tetejére: 4 dl tejszín, 5 dkg porcukor, 2 csomag habfi xáló, 
fahéjjal összekevert porcukor a szóráshoz

1. A tésztához gépi habverővel kihabosítjuk a tojást és a 
cukrot, majd belekeverjük a puha vajat, illetve a lisztet és a sü-
tőport. Kézzel összegyúrjuk, gombócot formálunk belőle, és 
fél órára hűtőbe tesszük.

2. Addig megpucoljuk, és 1-1 centis kockákra vágjuk az 
almát. 3 dl fehérborral és 3 ek. cukorral, illetve a vaníliával és 

a fahéjjal főzni kezdjük, amikor már forr, és puhul az alma, de 
nem túl puha, - mert nehogy szétfőzzük ám!- gyorsan össze-
keverjük a keményítőt és a maradék evőkanálnyi cukrot a ma-
radék 1 dl borral, és ezzel besűrítjük az almát. 

3. Melegítsük elő a sütőt 170 fokosra. Vegyünk elő egy 28-
29 centis kapcsos tortaformát, vajazzuk, lisztezzük ki, vegyük 
elő a tésztát és nyújtsuk ki úgy, hogy a tortaformának ne csak 
az alját fedje, hanem legyen körben kb. 4 centi magas pereme 
is. Öntsük az almatölteléket a tésztába, és süssük 35-40 percig, 
amíg a tészta szép piros nem lesz. Hagyjuk teljesen kihűlni.

4. Verjük fel a tejszínt a porcukorral és a habfi xálókkal, 
majd rendezzük el a torta tetején, és végül szórjuk meg a fa-
héjas cukorral.

Jó étvágyat és jókedvű együtt munkálkodást kívánunk!
Tótmárton család
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Megszentelt élet éve, szerzetesek I.

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 2015-ös év rend-
kívüli jelentőséggel bír a szerzetes-
rendek számára, mivel Ferenc pápa, 
a Vatikáni Zsinat 50. évfordulója al-
kalmából, erre az évre hirdett e meg 
a Megszentelt Élet Éve-t. A Megszen-
telt Élet Éve, 2014. november 30-án, 
advent első vasárnap-
ján kezdődött  és Jé-
zus templomban való 
bemutatásának ün-
nepén, 2016. február 
2-án fejeződik be. 

Magyarországon 
2014. november 30-
án, gyertyagyújtással 
nyitott a meg Erdő 
Péter bíboros úr a Szent István bazi-
likában a Megszentelt Élet Éve-t. Ná-
lunk ekkor 24 férfi  szerzetesrend, 47 
női szerzetesrend, emellett  22 egyéb 
megszentelt életet élő társaság és tár-
sulat működött . (Megjegyzés: amit 
a „szerzetesek éve” elnevezéssel ille-
tünk, átfogóbb kategória, olyan foga-
lom, amely az új formákat is magába 
foglalja. Beletartoznak a szerzetesek, 
az apostoli élet társaságainak, a Krisz-
tushívők hivatalos társulásainak és a 
világi intézményeknek tagjai, a reme-
ték és a megszentelt szüzek is.)

Magyar vonatkozásban külön em-
lítést érdemel, hogy a Megszentelt 
Élet évét (2015) a rendszerváltás után 
25 esztendővel hirdett ék meg, mivel 
1989 előtt  a magyar rendek közül csak 
négy működhetett , erős megfi gyelés 

alatt , behatárolt tevékenységgel. Most 
a rendek nyithatt ak, elkezdhett ek 
külső korlátozás nélkül működni. A 
kommunizmus ideje alatt  lerombolt 
alapokra nem volt könnyű az „épít-
kezés”, hiszen a szerzetesrendeket 
teljesen feloszlatt ák, a szerzeteseket 
szétszórták, utánpótlás, rendi foglal-
kozás nem volt. A régiek meg sajnos, 
időközben megöregedtek, sokan meg 
is haltak. Számokkal, szavakkal, fo-
galmakkal ki sem fejezhető az a kárté-
tel, amit a rendek feloszlatásával okoz-
tak az országnak, amikor eltűntek 
a betegágyak mellől a rózsafüzéres, 
vigasztaló, ingyen dolgozó nővérek, 
az iskolákból a magasan kvalifi kált, 
jó erkölcsöt oktató pedagógusok, meg 
még sorolhatnánk a periférián, a sze-
génygondozásban, árvaházakban dol-
gozó szerzeteseket.

Hogyan látják helyzetüket, teen-
dőiket a mai szerzetesek? Álljon itt  
egy idézet ezzel kapcsolatban: „A ki-
fejezéseket, melyek a mi világunk fontos 
kifejezőeszközei, a kívülállók már nem 
értik. Érthetetlen számukra a megfogal-
mazás, hogy Istennek adom az életemet. 
Nagy kihívás úgy megtalálni a szava-
kat, hogy érthetővé tegyem életformánk 
lényegét. A megszentelt élet évének nagy 
jelentősége és kihívása, hogy megtalál-
juk a szavakat, a kapcsolatokat. Érthe-
tővé kell tennünk azt, ami számunkra 
érték.” (Ulrik M. Mónika SSND isko-
lanővér)

Most a szerzetesrendeknek remé-
nyekkel és a realitásokkal együtt esen 
kell afelé tekinteniük, hová vezeti 
őket, és minket, hívőket a Szentlélek, 

mert a szerzetesi hivatás tanúságtétel 
Isten szeretetéről és feltétlen ural-
máról. Ezzel kapcsolatban nekünk, 
hívőknek is feladataink, támogatási 
kötelezett ségeink vannak.

A szegénység, a szüzesség és az 
engedelmesség olyan jelek, amelyek 
irányt mutatnak az emberiség éle-
tének. Ezek olyan „világító fények”, 
amelyek Isten békéjének és dicsősé-
gének világából ragyognak. Az anya-
szentegyház egy és ugyanaz, a szer-
zetesek élete munkája szerves részét 
képezi a helyi egyházak tevékenysé-
gének. Nagyon fontos, hogy segítsük 
őket, mert egyházunk testének részei, 
működésükkel bennünket, a helyi 
egyház tagjait segítik, gazdagítják. 
Részt vesznek a közoktatásban, szoci-
ális intézményeket tartanak fenn, ren-
geteg egyéb területen vannak jelen. 

Ők azok, akik a legel-
hagyatott abbakban is 
Krisztus képét látják, 
Krisztust szolgálják 
teljes önátadással.

Már a Megszen-
telt Élet évének 
meghirdetés idején 
(2014) volt egy kis 
ráhangolódás arra, 

hogy imákkal, virrasztásokkal, egyéb 
segítő tevékenységgel segítsük a szer-
zetesrendek működését, megújulását. 
Ismertessük meg életüket, tevékeny-
ségüket, hogy a fi atalok, meg még 
talán a szüleik is, akik nem ismerik a 
rendek áldásos tevékenységét, hall-
ják meg az Úr hívását, az új hivatások 
vonatkozásában. Fontos, hogy meg-
találjuk a szavakat, a kapcsolatokat, 
amelyek érthetővé teszik az önátadás 
tényét, szépségét, mert csak így ért-
hetjük meg azt az ajándékot, amelyet 
a meghívó Istenünk bízott  rájuk.

A Mária Magdolna Plébánia Szent 
Anna Cursillo Csoportjából hatan 
jelentkeztünk a Makrovilág Utazási 
Iroda szervezésében, a szerzetesekkel 

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 11. oldalon )
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kapcsolatos éjszakai, dunai, hajós za-
rándoklatra. Bár már többször, más-
más céllal voltunk a Dunán éjszakai 
virrasztáson, ez a mostani a Megszen-
telt Élet Éve alkalmából lett  meghir-
detve, ami egy kicsit különlegessé, 
szokatlanná tett e. Különlegessé főleg 
az tett e, hogy az ott honi imádságon 
felül többet, mást is felajánlhatt unk 
a magyar és a világ szerzeteseiért. A 
program a szerzetesekkel való talál-
kozásról, közös imádságról, velük 
való ismerkedésről szólt, amiben mi 
szívesen vett ünk részt, örültünk, hogy 
a zarándoklatot felajánlhatjuk a pápai 
célnak megfelelően, a szerzetesren-
dek sikeréért, céljaik megvalósításá-
ért. Az ország minden részéről voltak 
jelentkezők, a zarándokhajó teljesen 
megtelt.

Budapesten, a Szent István bazi-
likában volt az összejövetel, a talál-
kozó, ahol a közös, indító szentmisét 
1530-kor Snell György nyugalmazott  
segédpüspök mutatt a be, majd 17 óra-
kor indult a zarándokhajó a Dunán, 
Budapest- Szentendre-Esztergom 
útvonalon. A hajón vitt ük magunk-
kal az Oltáriszentséget, körbe ültük, 
álltuk, és térdeltünk előtt e. Egész éj-
szaka, egészen másnap reggelig imád-
koztunk, énekeltünk, virrasztott unk, 
szentségimádást tartott unk, kivéve, 

amikor a szerzeteseket látogatt uk 
meg. A zarándokhajó egy utazó temp-
lom volt, ahol az Isten közvetlen köze-
lébe mi nagyon jól éreztük magunkat, 
leírhatatlanul felemelő lelki élmény-
ben volt részünk!  Lelki vezetőnk Ta-
mási József kartali plébános volt, aki a 
szentségimádást vezett e és a szentmi-
séket bemutatt a.

Szentendrén (l830-kor) a ferences 
testvérekkel a kommunizmus alatt  
is működő iskolai kápolnában volt a 
találkozó, ahol utolsó éves diákok és 
egy öreg ferences diák beszélt a gim-
názium történetéről, a nehéz évekről. 
Az iskolakomplexum megtekintése 
után, itt  közös ima, szentségimádás 
volt. Magáról a rendről itt  kevés szó 
esett , viszont megcsodálhatt uk a saját 
maguk által épített  gyönyörű, külön-
leges kápolnát, az egyik szerzetes által 
festett  oltárképet, a tűzzománc szent-
ségtartót, meg még sok más érdekes-
séget.

Esztergomban (2330-kor) a Feren-
ces Szegénygondozó Nővéreknél és 
a Szent Vincéről nevezett  Szatmári 
Irgalmas Nővérek Társulatánál tet-
tünk látogatást. Itt  a két szerzetesrend 
megismerése, együtt imádkozás, éjfé-
li szentmise a rendi kápolnában és a 
reggeli közös zsolozsma volt a prog-
ram. Az elhangzott akat igyekeztem 
lejegyzetelni, azonban a teljes hiteles-

ség megőrzése miatt , az írásom végén 
mindkét rend honlapjáról vett em le 
az adatokat, hogy a tényleges és friss 
állapotot tudjam az olvasóknak be-
mutatni.
Budapestre (530 órakor) visszatérés a 
Dunán.
Belvárosi Szent Mihály templomban 
(600 órakor) hálaadó szentmise.

Mi, a Mária Magdolna Plébánia 
Szent Anna Cursillo Csoport tagjai, 
hálát adtunk az Istennek, hogy ebben 
a gyönyörű lelki élményben lehetett  
részünk! Szeretett el kérjük az Atyát, 
fogadja el imáinkat, felajánlásainkat, 
segítse a szerzetesrendeket az egész 
világon, különösen nálunk támogassa 
a megújulási folyamatot, hívjon meg 
új lelkeket a megszentelt életre.

IMA A SZERZETESEKÉRT:
Uram, tekints le azokra, akik tőled 
kapták a szerzetesi élet hivatását, és 
fogadalmaikat a kezedbe helyezték. 
Add meg nekik védelmedet és vezetése-
det. Legyen meg bennük, Uram, Lelked 
adományaként a szeretet. Szeretett el 
féljenek Téged, mindenek felett  szeresse-
nek, és szeretetből szolgáljanak Neked. 
Éljenek példamutatóan, de dicséretre 
ne törekedjenek. Téged dicsérjenek lel-
kük tisztaságával és testük szentségével. 
Te légy tisztességük és örömük. Segítsd 
őket, hogy amit fogadtak, megőrizzék, 
és elnyerjék életük jutalmát. Ámen.

( folytatás a 10. oldalról)

1. Ferences Szegénygondozó Nővérek
Közösségüket P. Oslay Oswald feren-

ces tartományfőnök Páhok Mária Fran-
ciska és Kroumann Mária Magdolna nő-
vérrel alapított a Egerben, 1927-ben.

Magyarország az 1920-30-as évek-
ben 3 millió koldus országa volt. Oswald 
atya felismerte korának szükségletét és 
az 

„Egri Norma” által összekapcsolta az 
önkéntes társadalmi mozgalmat az egy-
házi karitatív munkával. Ennek a mun-
kának fő szervezői és lebonyolítói voltak 
a szegénygondozó nővérek, akik csak 
Krisztusnak kívántak szolgálni, felkarol-
va a társadalom legszegényebbjeit: kol-
dusokat, hajléktalanokat, öregeket, és 

mindazokat, akiknek senkijük nem volt, 
akik a legkiszolgáltatott abbak. Szent Fe-
renc bűnbánó ruháját magukra öltve, 
biciklivel és gyalog járták a nővérek a 
tanyákat és falvakat, városokat és cigány 
negyedeket. Mivel szolgálatuk felrázta az 
emberek lelkiismeretét sok segítő csat-
lakozott  hozzájuk. A közösség gyorsan 
gyarapodott , 1936-tól országos méretű-
vé vált, és 1950-ben már 42 közösségben 
250 nővér tevékenykedett .

Szerzetesközösségeiket 1950 és 
1990 között  feloszlatt ák, működésüket 
betiltott ák, új tagok felvétele nem volt 
lehetséges. Közösségi életük 1990-ben 
indulhatott  újra. Első rendházuk Esz-

tergomban nyílt, ez lett  rendjük új köz-
pontja, majd hamarosan két további ház 
is nyílt: Siófokon és Szécsényben.

Siófokon hajléktalanoknak és rászo-
rulóknak osztanak ebédet, családokat 
és magányosokat látogatnak, ahol öre-
geket, betegeket gondoznak, megosztva 
velük mindennapi gondjaikat és remé-
nyeiket.

Szécsényben és Nagyvenyimben két 
kis szeretetott hon működik, ahol test-
véri közösségben fogadják be azokat az 
idős embereket, akik súlyos betegek, 
akiknek nincs gondozójuk, eltartójuk.

Szerzetesi kongregációnkban kis 
(folytatás a 12. oldalon )
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Sorores Misericordiae de S. 
Vincentio de Paul de Szatmár

A közösség hivatása: tanító-nevelő, 
szociális-karitatív.

Páli Szent Vincéről Nevezett  Szat-
mári Irgalmas Nővérek Társulata az első 
magyar alapítású női szerzetes közösség. 
Az alapító Hám János szatmári püspök, 
miután látt a egyházmegyéje elhanyagolt 
állapotát mind kulturális, mind szociá-
lis - karitatív szempontból, elhatározta, 
hogy egy női szerzetes - közösséget tele-
pít le a városban. Többször járt Bécsben, 
megismerte az Irgalmas nővéreket, akik 
Páli Szent Vince szabályait követve éle-
tüket a tanítás, betegápolás és szegény-
gondozásnak szentelték. Éppen ilyen 
nővérekre volt neki is szüksége, de kéré-
sére csak tanácsot kapott : küldjön fi atal 
leányokat, akiket kiképeznek a szerzetesi 
életre és az említett  feladatokra. Küldött  
is hat leányt, és amíg kiképzésük folyt, a 
püspök felépített e az anyaházat a Hild 
József tervezte templommal. 1842. au-
gusztus 29-én megérkezett  öt magyar le-
ány Strasser Xavéria nővér vezetésével és 
még három nővér és három jelölt, akik 
birtokba vett ék a gyönyörű épületet és 
azonnal munkába álltak.

Első munkakörük a katona - leányok 
nevelése, tanítása volt, de csakhamar ott  
találjuk a nővéreket a kórházban a be-
tegágyak mellett  és a szegényházban is. 
Mindenütt  a legnagyobb szeretett el és 
odaadással hajolnak le minden szenve-
dés, minden nyomor fölé Szent Vince 
szellemében és szabályai szerint úgy, 
hogy más püspökök is igénylik a nővé-
rek munkáját.

Az 1842-es alapítás hamarosan be-
hálózta az egész országot. Már 1866-óta 
a nővérek: különféle iskolatípusokat 
működtett ek óvodától a tanítóképzőig, 
árvaházakat és internátusokat tartott ak 
fenn a leányifj úság nevelésére. Kezdett ől 

dolgoztak a város kórházaiban is, ahol 
az irgalmasság vezett e a nővéreket arra, 
hogy ott  a szenvedő betegek szolgálatát 
vállalják.

Szerzetünk alapítója elgondolása sze-
rint a Társulat célja: a nőnevelés, az irgal-
masság testi és lelki cselekedeteinek gya-
korlása, de nem csupán a kórházakban 
és intézményekben, hanem mindenütt  
megkeresve a szegényeket, elhagyatott a-
kat és betegeket. Az irgalmas nővérek az 
Úr Jézust szolgálják minden embertest-
vérükben.

Trianon után három tartományt kel-
lett  létesíteni: Romániában Szatmáron, 
Csehszlovákiában Rozsnyón, Magyar-
országon Esztergomban létesült Tarto-
mányi Központ. Jelenleg az Általános 
Központ, a GENERA LAT Szlovákiá-
ban Rózsahegyen van.

Amikor államunk már nem tartott  
igényt a működésünkre, (l950) a ma-
gyar tartományban 32 helyen kb. 600 
nővér működött . Legnagyobb részük 
elszenvedte a kilakoltatást. Sokan bör-
tönbe kerültek, másokat kitelepített ek 
távoli vidékre, mezőgazdasági munkára. 
A feloszlatás éveiben a nővérek a legkü-
lönbözőbb világi munkahelyen dolgoz-
tak, ott  is őrizték a hivatástudatot és a 
rendi szellemet, amit így fejeznek ki:

ALÁZATOSSÁG, EGYSZERŰ-
SÉG, SZERETET

Az újrakezdés idején újjászerveződik 
a három tartomány. A magyarországi 
tartomány székhelye Esztergom. Mun-
kájukat a lehetőségeikhez kellett  szab-
niuk.

1990-ben idősek napközi ott honá-
nak ajtaját nyitott ák meg, és saját szociá-
lis ott honukban ápoljuk idős nővéreiket. 
Ma már a napközi ott hont idősek ott ho-
na váltott a fel, ahová civileket is felvesz-
nek.

1991-ben Árpád-házi Szent Erzsé-

betről nevezett  kollégiumot hoztak létre 
az egészségügyi szakközépiskolába járó 
növendékek számára. Az iskola azóta, 
Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola 
és Óvoda néven működik.

2000-ben Rendjük a megyétől vissza-
kapta a fent említett  iskolát működtetés-
re. Az iskola folyamatosan bővíti képzé-
seit. A Humán, a Környezetvédő szakok 
mellett  Leánygimnáziumot, Nyelvi elő-
készítő osztályt indított .2004-ben, és 
mint az iskola tagintézménye megnyi-
tott a kapuját az óvoda és a nyolcosztá-
lyos gimnázium is beindult.

Rendjükben a szerzetesi képzés egy 
év jelöltidővel kezdődik. Ezt követi két 
év noviciátus, hat év ideiglenes fogada-
lom, amit évenként teszünk le, s végül az 
örökfogadalom.

Nővéreiket az őszinte alázat, a követ-
kezetes egyszerűség, és a segítő, nagylel-
kű szeretet jellemzi és a fi atalok is erre a 
lelkületre törekszenek. A közös hivatás 
és a közös cél egy családdá forrasztja 
őket.

Naponta imádkoznak új hivatáso-
kért. Kérik Urunkat, hogy küldjön mun-
kásokat aratásába. Hisz sok az aratnivaló. 
Küldjön áldozatos, bátorlelkű leányokat, 
akik Szent Vince szellemében vállalják 
az isteni Jegyes szolgálatát a rájuk bízott  
emberekben akár gyerekek, öregek, be-
tegek vagy elhagyatott ak. Szolgálatuk-
ban a Szent Szűz a példaképük, aki Jézust 
szolgálta Betlehemben, Názáretben és a 
Golgotán. A kereszt alatt  mindnyájunkat 
gyermekévé fogadott , s most a nővérek-
ben szolgálja Fiát.

„Csillogó tett ekre elég munkást talál Isten,
de még sok olyan munkásra van szüksége,
aki feltűnés nélkül dolgozik.”

Szent Anna Cursillo Csoport nevében
Farkas Ferencné

közösségekben élnek, testvériségben, 
egyszerűen és vidáman. Lelkiségük kö-
zéppontja az Eukarisztia bensőséges 
tisztelete és imádása. Naponta több órát 

az imádságnak szentelnek, ebből me-
rítenek erőt a szolgálathoz. Amint Szt. 
Ferenc nagy odaadással gondozta a lep-
rásokat Assisi környékén, úgy próbálják 
ők is felkarolni a mai társadalom legsze-

gényebbjeit, visszaadva nekik emberi 
méltóságukat. Származásra, nemre, kor-
ra és vallási hovatartozásra való tekintet 
nélkül szolgálják azokat, akikhez Isten 
küldi őket.

2. Páli Szent Vincéről Nevezett  Szatmári Irgalmas Nővérek

( folytatás a 11. oldalról)
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Hittanóra az iskolában

Aranymondások

A hónap szentje:

Szent Tamás apostol

Köszönetet mondunk és hálát adunk Istennek az egész 
tanévért, minden jóért, ami ért, minden tudásért, amit el-
sajátított unk.

Ismét vége van egy tanévnek. Egy évvel bölcsebbek és 
okosabbak lett ünk. Hallott uk a tanévzáró szentmiséjén 
Szládovics Fannitól, aki minden hitt anra járó gyermek ne-
vében mondta el hálaadó gondolatait.

A nyári szünet kezdetén még szeretnék néhány vidám 
hitt anórai történet megosztani a kedves olvasóval. A buz-
gó tanulók, akik mindenáron igyekeznek okos válaszokat 
adni az órákon akár szóban, akár írásban, ezt meg is teszik. 
Igaz, néha nagyszerű, de egészen újszerűek ezek a válaszok 
és ezáltal válnak komikussá. Így született  meg, immár 
több mint húsz éve, az aranymondások gyűjteménye. Az 
idei „termésből” szeretnék közreadni egy csokorral.

•  Jézus a vizet borrá változtatt a, és amikor a nász-
nagy megkóstolta, azt mondta, hogy ez tök jó! De 
miért tartogatt ad a végére? Az a szokás, hogy elő-
ször a jó bort adják oda, aztán amikor már berúg-
tak, akármit megisznak. /2. osztályos/

• Isten nagyon dühös volt az egyiptomiakra, ezért 
békákat uszított  rájuk. /3. osztályos/

• Jézus szenteltvízzel megmosta a tanítványai lábát. 
–  Jézust Erzsébet hegyen feszített ék keresztre. /1. 

osztályos/
• Sajnálom Jézus, hogy meg kellett  halnod, remélem 

élvezted az életet. – Édes Jézusom! Nagyon szeret-
lek téged! Remélem, a mennybe jutsz! /5. osztá-
lyos/

• Noé épített  egy nagy hajót és a feleségével megmen-
tett ek minden állatból egy hímet és egy nőstényt. 
Így újra telepített ék az emberiséget. /3. osztályos/

• Az angyal elment Máriához és megmondta neki, 
hogy ő lesz Isten felesége./1. osztályos/

• Jézus csak harminc éves korában keresztelkedett  
meg, egészen addig ateista volt.  /3. osztályos/

• Az oltáron nemcsak könyv van, hanem pohár is, 
amiből a pap a szentelt vizet issza. /4. osztályos/

• Szent Mónikát választott am védőszentnek, mert ő 
az egyik legnagyobb szent volt az édesanyám neve 
után. /8. osztályos/

• Arra lennék kíváncsi, hogyan patt ant ki Jézus fejé-
ből ez a mise dolog? /6. osztályos/ 

Istenem! Én tudom, hogy te irányítasz mindent, tu-dom, 
hogy a te kezedben vagyunk, és soha nem hagysz el. Egész 
nyáron át legyen rajtunk a te jóságos szemed!

Nátrán Józsefné

„Nem olyan időket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek. 
Ne higgyetek ti másnak, mint az olyannak, kinek élete az Úr 
Jézus életét tükrözi vissza.” /Avilai Szent Teréz/

Tamás apostolt Jézus választott a tanítványai közé. Igaz, 
a meghívásáról nem tudunk semmit, mégis bátran mond-
hatjuk, hogy a tizenkett ő közül az ismert tanítványok közé 
tartozik, akivel a János evangéliumban háromszor is ta-
lálkozunk. Ha róla beszélünk, a hitetlensége jut először 
eszünkbe. Szinte így ismeri mindenki őt. Ezért is maradt 
fenn népies megfogalmazásban a „hitetlen” Tamás elneve-
zés. 

Hitetlensége miatt  mégis szeretett el tekinthetünk rá. Ő 
az, aki bátran kérdez. Aki már az utolsó vacsorán is merte 
megkérdezni Jézustól, amikor a búcsúbeszédét mondta: 
„Uram, nem tudjuk hová mész, hogyan ismerhetnénk hát 
az utat?” 

Mondhatjuk róla, hogy látott  és fi gyelt, de gondolko-
dott  is. Számára a feltámadás lehetetlennek tűnt, bizonyí-
tékot akart. Igaz, bűnt követett  el azzal, hogy tíz társának 

tanúságát nem fogadta el, csak a saját szeme és keze számí-
tott . Hitetlensége bűn, de magatartása mégis fi gyelemre 
méltó, sőt fi gyelmeztető a mai ember számára.

A mi modern világunkban rengeteg információ érkezik 
hozzánk. Aki mindent elfogad azért, mert leírták, bajba is 
kerülhet. Ez azonban csak hiszékenység.

Tamás mert egyedül lenni véleményével, de konoksá-
ga miatt  megszégyenült, amikor Jézus megadta számára a 
megtapasztalás nagy ajándékát, és vele együtt  a legszebb 
üzenetet hagyta számunkra: „Boldogok, akik nem látnak, 
mégis hisznek!” Tamásnak is meg kellett  tapasztalnia, hogy 
az igazi boldogság a láthatatlan Isten elfogadása a hitben.

Szent Tamás apostol példakép számunkra abban, hogy 
alázatt al beismerte, tévedett  és ez a beismerés vezett e el őt 
az igazi hithez. 

Ő már nem csak azt mondja, amit apostol társai: „Való-
ban feltámadt!" Ennél sokkal többet mond: „Én Uram, én 
Istenem!"

Nátrán Józsefné
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Nyolcadikos osztálykirándulás
A Nagy Háború emlékhelyeinek felkeresése az olasz fronton a 100 éves évforduló alkalmából

Az idei osztálykirándulásunkat má-
jus 2. hétvégéjére szerveztük, melynek 
úti célja a szlovén- és észak-olasz ter-
mészeti szépségek, tájak megtekintése, 
valamint az I. világháborús emlékhe-
lyek felkeresése volt.

Szombaton hajnali fél ötkor volt a 
gyülekező, majd öt órakor indultunk 
utolsó – így együtt  töltött  – osztály-
kirándulásunkra, melyet Illés Csaba 
osztályfőnökünk és Horváth Csaba 
SZM-elnök szervezett . A Zala Plaza 
parkolójából indultunk, és Szlovéni-
ában csatlakozott  hozzánk az idegen-
vezetőnk, Patyi Zoltán. A 
létszám teljes volt, így neki 
is vághatt unk a nagy útnak. 

Először a Trojane-i pi-
henőhelynél álltunk meg, 
ahol lehetőségünk volt fán-
kot venni, és gyönyörködni 
a látványban. Majd Olasz-
országba vezetett  az utunk, 
a csodálatos kikötővárosba, 
Triesztbe, ahol egy kis időt a 
tenger partján tölthett ünk. 
Nagyon szép volt a kilátás, 
megnéztük a Monarchia 
hangulatát idéző épülete-
ket. Aztán indultunk to-
vább, vissza Szlovéniába, ott  először 
megálltunk a Skocjani-barlangnál. Ez 
egy cseppkőbarlang, földalatt i folyó-
val. A barlang belsejében érdekes mó-
don alakított ák ki a látogatók számára 
a közlekedést, a magasban a fal men-
tén korlátok mellett  lehetett  haladni, 
ugyanis olyan mélység tátongott  alat-
tunk, amelyhez foghatót egész Európá-
ban nem láthatunk. A szüleimmel már 
voltam cseppkőbarlangban Magyaror-
szágon, de az csak töredéke volt ennek 
a káprázatos látványnak.  A folyó felett  
nagy magasságban egy keskeny híd ve-
zetett  át.  Nekem nagyon tetszett  az él-
mény, örülök, hogy elmentünk oda is.  

Ezután felkerestük a doberdói há-
borús emlékhelyeket, elsőként az első 
világháborúban hősi halált halt, nagy 

számban magyar katonák nyughelyét, 
az Osztrák-magyar Katonai Temetőt. 
Koszorút helyeztünk el, így fejeztük 
ki tiszteletünket a szörnyű háború 
áldozatai előtt , majd elénekeltük a 
Himnuszt, valamint a Szózatot. Majd 
megálltunk a Magyar Kápolnánál, 
amit szintén megkoszorúztunk, el-
mondtunk közösen egy imát. A dober-
dói „nagy hegyen” is tett ünk egy sétát, 
bunkerek, lőállások mellett  haladtunk 
el, megállva az emlékmű előtt , melyen 
ez olvasható: „Ellenségek voltak a csa-
tákban, / De testvérek lett ek a halálban: 

magyarok és olaszok”. 
Kora este érkeztünk Goriziába, 

Zalaegerszeg olaszországi testvérvá-
rosába, és a határt újra átlépve Nova 
Goricába értünk, a szálláshelyünkre. 
Mindenki nagyon fáradt volt, de azért 
lefekvés előtt  még beszélgett ünk egy 
kicsit.

Másnap Tolmin felé vett ük az 
irányt, ahol át kellett  ülnünk két ki-
sebb buszba, mivel a mi nagy buszunk 
nem fért volna el a hegyekben, a ki-
sebb-nagyobb kanyarokban. Még egy 
szakaszon gyalogoltunk is, mire fel-
értünk a Jávorca-hegyre a Szentlélek-
kápolnához, ahol meghúzhatt uk a ha-
rangot.  Az idegenvezetőnk mondott  
pár gondolatot a kápolna történetéről, 
a környéken folyó első világháborús 

csatározásokról. Arról híres ez a fából 
készült kis ökumenikus kápolna, hogy 
a magyar, szlovén és osztrák katonák, 
miközben harcoltak az olasz katona-
ság ellen, pihenőidejükben önként 
épített ék a csatában elesett  bajtársaik 
tiszteletére és emlékére. A belseje tele 
volt a harcban elhunyt katonák neve-
ivel. Miután lerótt uk kegyeletünket, 
elsétáltunk a közelben lévő kavernába 
is, ahol egy részen be lehetett  menni, 
majd hosszas keresgélés után rájönni, 
hogy merre is van a kiút. 

A Vindgar-szurdok volt az újabb 
állomásunk. A szikla-
hasadék mentén sétál-
tunk végig a szurdo-
kon, lent a folyó kísért 
bennünket. Amint 
mindenki visszaért, a 
Vrsic-hágón át Bledbe 
indultunk. A hágón 
50 hajtűkanyaron ke-
resztül jutott unk át, 
25 kanyar fel a hegyre, 
és 25 kanyar le a hegy-
ről. Nekem kicsit fájt a 
fejem a sok kanyartól, 
de a látvány kiengesz-
telt ezért. Bledben 

megálltunk a tónál, kaptunk időt né-
zelődni és fagyizni. A szép tó közepén 
volt egy kis sziget, rajta egy kis kápol-
nával. 

A visszaúton az osztályfőnökünk 
egyik barátja, aki velünk utazott , készí-
tett  egy kisfi lmet az általunk fotózott  
képekből, videókból. Visszanéztük, 
szuper jól sikerült a rövid kis összeál-
lítás a kirándulásról.

Este tízkor érkeztünk meg a Plá-
za parkolójába, fáradtan, éhesen, de 
élményekkel gazdagodva. Nekem na-
gyon tetszett  ez az osztálykirándulás, 
gondolom, mások is így vélekednek 
róla. Nagyon jó volt a nyolc együtt  töl-
tött  évünket így lezárni.

Császár Amina (8.b)
Mindszenty József Iskola
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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

Lk 19,1-10

Jn 4,1-42
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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

Július 26-án, vasárnap tartjuk meg a 
Mária Magdolna napi búcsút a plé-
bániatemplomban és a Szent Anna 
napi búcsút Zalabesenyőben.

Július 27. (hétfő) és július 31. (pén-
tek) között  tartják meg Velemben a 
Szombathelyi Egyházmegye Ifj úsá-
gi Bizott ságának nyári táborát.

Augusztus 3. (hétfő) és augusztus  7. 
(péntek) között  rendezik meg Rómá-
ban a Minisztáans Világtalálkozót.

Augusztus 13-án, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

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

Augusztus 22-én, szombaton,  rende-
zik meg az 1úton nemzetközi zarán-
doklatot. A zarándoknap résztvevői 
útjukat a különböző népek és nemze-
tek egységéért és békéjéért ajánlják fel.

Augusztus 29-én, szombaton, a Szűz-
anya napján, az engesztelő imádság 
1815-kor kezdődik a rózsafüzér elimád-
kozásával, majd a 19 órai szentmise 
után szentórával végződik.

Augusztus 29-én, szombaton, 
Rábakethelyen rendezik meg  papok 
és szüleik  zarándoklatát.

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

Lelki napok társkeresőknek

A Martineum Felnőtt képző Akadémia 
és Párkatt .hu közös hétvégét szervez 
2015. július 31. és augusztus 2. között  
Martineum Felnőtt képző Akadémia 
(9700 Szombathely, Karmelita u. 1)

Lelki nap vezetője: dr. Martos Leven-
te Balázs. Színes programokkal várjuk 
a jelentkezőket. A hétvége részvételi 
díja: 19 300 Ft /3 nap/ 2 éj-2 reggeli-
vel, 2 ebédel, 2 vacsorával, programo-
kat is tartalmazza az ár.

Bővebb információ és jelentkezés a 
Martineum Felnőtt képző Akadémián 
és a parkatt .hu oldalon.

Nagymarosi Ifj úsági Találkozó

Az őszi Nagymarosi Ifj úsági Találkozó 
október 3-án, szombaton 9 órakor 
kezdődik Nagymaroson. 

A találkozó a 18 órakor kezdődő 
közös énekléssel és táncházzal zá-
rul.

www.nagymaros.katolikus.hu

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2015. szeptember 27-én jele-
nik meg. 

Szeptember 10-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

Szeptember 13-án, vasárnap tartjuk 
meg a Zárda kápolna és a Ságodi ká-
polna  búcsút.

Szeptember 20-án, vasárnap tartjuk 
meg a Páterdombi búcsút.

Szeptember 19-én, szombaton 9 
órakor kezdődik a 2015. évi Család-
fesztivál a Városi Hangverseny- és 
Kiállítóteremben és az Ady Endre Is-
kolában. 

Szeptember 24-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

Szeptember 26-án, szombaton, a 
Szűzanya napján, az engesztelő imád-
ság 1715-kor kezdődik a rózsafüzér 
elimádkozásával, majd a 18 órai szent-
mise után szentórával végződik.
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