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ÜNNEPI

Krisztus király ünnepeKrisztus király ünnepe

Krisztus király ünnepe méltó befejezése az egyházi évnek. Előtt ünk áll 
a világmindenség Királya, aki felett e áll mindennek és minden Neki van 
alárendelve. Az evangélium képe azonban mást mutat. Amikor Krisztus 
Pilátus előtt  állt, egyáltalán nem nézett  ki fölséges Királynak, s nem lát-
szott , hogy minden Neki van alávetve. Sőt ellenkezőleg: éppen felett e ítél-
keztek. De az Úr Jézus még ilyen megalázó helyzetben is isteni öntudatt al 
vallja magáról: „Én Király vagyok.” Az evangéliumból feltárul Krisztus or-
szágának természete, annak legfőbb jellemzői. Egészen más világ és ország 
az, mint a föld országai. Legfőbb jellemzője az igazság.

1. „Az én országom nem e világból való.” – mondott a Jézus, tehát égi ere-
detű.

Nincsenek földi igényei: hatalom, hadsereg, erőszak, hírnév, pénz. 
Mindezek a földi uralkodókra jellemzők. Krisztus országa egészen más. 
Nem e világból való, de itt  akar élni és kifejlődni ebben a világban. Nem 
a hatalomra, hanem az alázatra, nem az erőszakra, hanem a szeretet-
re épül. Nem testi, hanem lelki ország. Hogyan valósulhat meg akkor és 
diadalmaskodhatik ilyen világban? Hiszen a földi látszat az erőre támasz-
kodó birodalmak mellett  szól! Mégis ki merné tagadni, hogy az a bíró előtt  
álló Krisztus fölséges látvány, királyi méltóság sugárzik belőle. Krisztus 
Pilátus előtt , ahogy nagy festőnk, Munkácsi Mihály megfestett e. Kett ő-
jük közül melyik a nagyobb, hatalmasabb, fenségesebb? Látszatra Pilátus, 
mert ő ítélkezik. Valójában Krisztus, mert Ő az igazi értéket, az igazságot 
képviseli. Ezért országa örökké fennmarad.

Az ószövetségi látomásban a próféta is ezt hirdeti róla: „Hatalma örök 
hatalom, mely meg nem szűnik és országa el nem pusztul.” Teremtményei 
közül pedig azok lesznek örök életűek, akik meghódolnak Előtt e és Neki 
szolgálnak. Kell, hogy emberi életünket Krisztus király tetszésére építsük.

A világhírű kölni dóm teteje és tornya valóságos kőcsoda, kőcsipkék 
sokasága. Amikor épült, egy látogató azt mondta az ott  dolgozó munkás-
nak: Felesleges fáradozás itt  fent így dolgozni, hiszen itt  senki sem látja! De 
a munkás megfelelt neki: Emberek nem látják, de látja az Isten! Én neki 
készítem!

Így kell nekünk is életünket remekművé alakítani Isten tetszésére. Így 
lehet az életünk valóban tartalmas és értékes. Mint az ének mondja: Édes 
Jézus neked élek, édes Jézus Neked halok, Életemben halálomban, édes 
Jézus, Tied vagyok.” Ezzel a szándékkal lehetünk Krisztus Király méltó 
alatt valói. „Te uralkodj a szívemben, Téged áldjon bennem minden” 

2. „Azért jött em, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” Krisztus országa 
az igazságra épül. Ezért maradandó és állandó. Mert a hazugságra épülő 
birodalmak nem állhatnak fenn tartósan. Az igazság egy és örök, ezt kép-
viseli Krisztus. Valamennyien annyira vagyunk országa tagjai, amennyire 

(folytatás a 2. oldalon )
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az igazság alapján állunk. Ne álljunk 
kétkedve és értetlenül az igazság előtt , 
mint Pilátus, hanem fogadjuk el és va-
lósítsuk meg életünkben Krisztus igaz-
ságát. „Mindaz, aki igazságból való, 
hallgat az én szavamra.” Tanítása, tör-
vényei maga az igazság.

Krisztus országának belső ereje fej-
lődésének záloga. Állandóan terjeszke-
dik a világban, s vele terjed az igazság 
is. Elűzi a hamisságot, kétszínűséget 
és álnokságot. „Az igazság szabadabbá 
tesz titeket” – hirdeti a Szentírás. A bűn 
ugyanis szolgaságba dönt, de az igaz-
ság felszabadít. Ezért, aki az igazságra 
alapozza életét, felszabadul a bűn igája 
alól és szentt é lesz.

Krisztus Urunk is ezért könyörgött  
az utolsó vacsorán övéiért, ezt kérte 
számukra a mennyei Atyától: „Szen-
teld meg őket az igazságban!” Ha min-
dig igazak vagyunk, akkor szentt é is 
leszünk az igazság által.

A krisztusi igazságot az általa alapí-
tott  egyház őrzi és képviseli. Aki tehát 

szívvel-lélekkel csatlakozik az egy-
házhoz, az jó alapra fekteti életét. Az 
egyház Krisztus földi országa. Ezért 
akárcsak Krisztus, az egyház is örök és 
fennmarad a világ végéig.

Krisztus keresztje győzedelmi zász-
ló.  Állandó kihívás. A kereszt alá sok-
féleképpen lehet állni. Alá állhat valaki 
tétlenül, akárcsak egykor Jeruzsálem-
ben, az ácsorgó és bámészkodó nép. A 
kereszt alá állhatunk gúnyolódva, mint 
a bal lator és a nép vezérei, akik orrukat 
fi ntorgatt ák, szájukat elhúzták, amikor 
Jézust szenvedni látt ák. Megvetett ék 
és lenézték, nem becsülték. Jézus ke-
resztje mellett  állhatunk keresztre fe-
szítve, mint a bűnbánó jobb lator.

Ő Jézusba vetett e minden remény-
ségét. Nem csalódott , nála üdvössé-
get talált. Jézus győzelmi zászlója alá 
állunk, ha bűnbánatot tartunk, és a 
megtérés útjára lépünk. Aki Jézussal 
együtt  járja a megaláztatások királyi 
útját, az a győzelem és a dicsőség út-
ján halad. Az e világi hatalmasságok is 
sírba szállnak. Korunk fénylő csillagai 
kialszanak, a sztárok eltűnnek, mint 

elődeik. Az élet viszontagságait és a 
halált csak egyvalaki győzte le: Jézus 
Krisztus, a mi Urunk és Királyunk, aki 
öröktől fogva van és aki örökké él. Ő az 
alfa és ómega, ő a kezdet és a vég. Aki 
az Ő nyomdokain jár, annak élete túl-
mutat a halálon, és az örök dicsőségbe 
torkollik. „Én vagyok a feltámadás és 
az élet. Aki bennem hisz, ha meghalt is 
élni fog. Mindaz, aki belém vetett  hitt el él, 
nem hal meg sohasem.” – mondta Jézus. 
( Jn. 11,25)

A római Szent Péter bazilika előtt  
25 méter magas gránitoszlop áll, raj-
ta arany betűkkel a felírat: Christus 
vincit, Christus regnat, Christus 
imperat!” = Krisztus győz, Krisztus 
uralkodik, Krisztus parancsol! Hirdeti 
Krisztus örök uralmát, mely legyőzi a 
mulandóságot.

Ma seregszemlét tart a mi Kirá-
lyunk, számba veszi alatt valóit. Meg-
kérdezi: komolyan számíthat-e ránk az 
Ő országa építésében? Legyünk egész 
szívvel mindenben hűséges alatt valói!

Tóth János káplán

( folytatás az 1. oldalról)

A téma az utcán hever: És látt a Isten, hogy ez jó

Mózes első könyvének első része a 
teremtés történetét írja le részletesen. 
Hitt anórák első tananyagai közé sorol-
hatóak ezek a mondatok. A legtöbb kis 
hitt anos diák el tudja mondani, hogy 
miket teremtett  Isten. Az Úr minden 
egyes nap alkotott  valami csodálatos 
dolgot. Majd végül az idilli környezet-
be belekerül a teremtés koronája az 

ember. A mai XXI, századi „teremtés 
korona” mégis valahogy már másképp 
érzékeli az őt körülvevő környezetet. 

Ősz van. A fák lassan hullatják leve-
lüket, de még mielőtt  minden falevél 
barnán és kopott an végzi vagy az asz-
falton vagy a földön előtt e összefog-
nak, hogy a fák színpompás koronáját 
alkotva hívják fel magukra a fi gyelmü-

ket. Az élet iróniája 
ez, a fák leveleinek 
„haldoklása” szemet 
gyönyörködtető lát-
ványt nyújt. Mégis mi 
a napi rutinunk köz-
ben szerintem szinte 
soha nem állunk meg 
és mondjuk azt, hogy 
én látom, hogy ez jó. 
Pedig néha jó lenne 
megállni, megvárni 
míg lelkünk egy kicsit 

utolér bennünket és csak egyszerűen 
rácsodálkozni arra, amit Isten nekünk 
teremtett . Élvezni az őszi tájat, a kelle-
mes meleg őszi nap simogatását a bő-
rünkön, az utolsó színes, bódító illatú 
virágok látványát, a tiszta bárányfelhős 
eget és az utolsó hangoskodó cinege 
énekét. 

És ne felejtsük, hogy a teremtés 
könyve szerint az utolsó hetedik na-
pon, miután a Teremtő befejezte az 
alkotást, megpihent. A vasárnapi mise 
után pedig még remek alkalom kínál-
kozhat arra, hogy családunkkal együtt  
kellemes napot töltsük el túrázva az 
egyik közeli erdőben, vagy csak éppen 
kisétájunk a Park erdőbe kocogni, ke-
rékpározni. Egy ilyen alkalom pedig 
kiváló arra, hogy elmondhassuk nem-
csak Isten, de én is látom, hogy ez jó.

Kocsisné Fabula Petra
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Szeretem a magyar labdarúgó válo-
gatott at. Minden két évben az Európa 
bajnokság, vagy vb előtt  felcsillan a 
remény sugara, most végre 1986 után 
ismét megmutatják magukat nemzet-
közi porondon a Kossuth címeresek. 
Izgalommal várjuk november 12-ét, és 
15-ét, mikor a mieink Norvégia ellen 
vívják a pótselejtezőt, hogy szerepel-
hessenek a nyáron Európa legjobb 24 
alakulata között . Erről a két mondatról 
máris mindenkinek kialakult vélemé-
nye van, ezt biztosan merem állítani. 
Éppen ezért mondják joggal a magyar 
foci kapcsán hazánk a tízmillió szövet-
ségi kapitány országa. 

Az interneten körülnézve olyan 
emberek adnak magyarázatot a meg-
oldásra, akik testnevelés órán is csak 
futott ak a labda elől. Ezzel párhuza-
mosan a kommentek világában élünk, 
ahol bárki bármiről, minden körül-
tekintés nélkül mondhat véleményt, 
gyalázkodhat, vagy szlengesen meg-
fogalmazva oszthatja az észt. Magam 
részéről egy dolgot teszek, nem tö-
rődöm ezekkel a véleményekkel, és a 
következő mérkőzésen is ösztönösen 
szurkolok azoknak, akik piros-fehér-
zöld felszerelésben játszanak, és akkor 
dobog hevesen a szívem, ha felcsendül 
a játék elején Kölcsey Himnusza. 

Papként, keresztényként is ezt 
tesszük. Előszeretett el mondják ke-
reszténységünket gyengének, vérsze-
génynek, erőtlennek. Mikor ott  állok 
a mindenható oltáránál, és látom ve-
lem szemben az élő Istenre szomjas 
tekinteteket, az Istent kereső arcokat, 
csak kuncogok magamban a lehúzó 
véleményeken. Krisztus Egyházának 
ereje mélyebb horgony, reménység, 
mert Isten Országa ott  van az emberi 
szívekben. Azokban, akik ilyen kor-
ban, ellenszélben is itt  vannak a temp-
lomban. Nekik, nekünk nem primi-
tív kommentelők, fővárosi „magyar” 
pletykalapok fogják előírni azt, hogy 
mit higgyünk, vagy gondoljunk. A mi 
hitünk a kinyilatkoztatáson áll, vagyis 

azon, hogy szólt az Isten, és mi fele-
lünk a hit engedelmességével az Ő sze-
rető hívására. 

A friss felmérések kimutatják, hogy 
hazánk középiskolásainak 70 %-át nem 
érdekli a hit, a vallás. A hívő ember iga-
zán realista, mert nemcsak a látható 
világ tényeivel számol, hanem kalkulál 
a láthatatlan, a természetfelett i való-
ságával is. Szent János az ő evangéliu-
mának 6. fejezetében örökített e meg 
Krisztus Urunk nagy beszédét a meny-
nyei kenyérről, amit mi katolikusok jól 
értünk, hogy az Oltáriszentségről be-

szél itt  az Úr. Sokan mégis elmennek 
Tőle, kemény beszédnek tartják, ma 
is vannak akik elmennek ópiumvallás 
hamisságába, vagy a közöny hidegsé-
gébe burkolóznak. 

Krisztus megkérdezi övéit: „Ti is 
el akartok menni? Simon Péter azt fe-
lelte: Uram kihez mennénk? Az örök 
élet igéi a tieid.” ( Jn 6,68) Szent Péter 
felelete az egész Egyház, minden kor 
minden igazhitű ember válasza szólal 
meg az első pápában. Akármi történ-
jen ebben a világban Krisztus ígérete 
áll: „Te Péter vagy és én erre a sziklára 
építem Egyházamat, és az alvilág kapui 
erőt nem vesznek rajta.” (Mt 16,18) Az 
Egyház az idők végéig fenn áll. Támad-
ni fogják minden korban és mindegy, 
hogy valaki Bibliával hadonászik, és 
azt kiáltja bálványimádók, és ő közben 

egy idegen (nem az Urat, a jót szolgá-
ló nép) zászlóját csókolgatja, vagy az 
aki tönkreteszi magát kábítószerrel, 
itallal. Mindet egy kalap alá vehetjük, 
értékrendbeli különbség nélkül. Mind 
részei az egyre tudálékosabbá váló vi-
lágnak, ahol műveltség, hozzáértés 
nélkül mindenki alkothat, hangoztat-
hat véleményt, de véletlenül sem építő 
jelleggel. 

A szövetségi kapitányok köztünk 
járnak. Már akadtak páran, akik nekem 
is elmondták mit prédikáljak, tanítsak, 
mit írjak, és például a Hallowen mi-
lyen jó találmány. Most nem kívánom 
részletezni milyen veszélyes boszor-
kány kultuszhoz nyúlik vissza ez az ün-
nep, elég ha azt mondom Amerikából 
importálták ezt is. Olyan országból, 
ahol a felsőoktatásba járók nagy része 
még a térképen sem tudja megmutat-
ni, hol van a saját hazája. Innen hozzák 
a szektákat, a divatot, a zenét, stílust, 
korszellemet. 

Összeállt a kép mindegyik közös 
pontja, hogy lerombolja azt, amit 
Krisztus és az Egyház képvisel. Hitet, 
nemzetet, családot, erkölcsöt. Nagyon 
jól csinálják, meg kell hagyni ügyesek, 
de mégsem az ő dolgaik hatnak meg, 
hanem Krisztus tanítása, és hitemmel 
tudom, hogy az igazság végül diadal-
maskodik, és mi, akik hűségesek mara-
dunk, megmaradunk embernek vagyis 
az élő Isten szolgájának, és így leszünk 
szabadok a bűntől, a gonosztól, a 
rossztól, győzni fogunk. Az imádság 
legtökéletesebb formája a megemlé-
kezés Isten értünk tett  nagy dolgairól. 
Ezt tesszük minden szentmisén, ami az 
imádság legtökéletesebb formája. Igét 
hirdetünk az Isten fi ainak szabadságát, 
ha nem ezt tennénk csak igahirdetők 
lennénk a bűn rabszolgái. Éljük tovább 
örömmel az evangéliumot!

 Pete Polgár Máté
 káplán

Igehirdetés – Igahirdetés
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A Mária Magdolna Plébánia Szent 
Anna Cursillo Csoportja ez év júliusában, 
a ferences szerzetesek által fenntartott , 
katolikus búcsújáró helyre, a Mátravere-
bély- Szentkútra zarándokolt. A helyszín 
megválasztása nem volt véletlen, több 
okból sem! Szent Anna és Szent Joachim, 
Szűz Mária szülei tiszteletére mutatt ák 
be a szentmisét, és csoportunk is Szent 
Anna nevét viseli. A szentmisét egyház-
megyénk főpásztora dr Veres András ce-
lebrálta. A kegyhelyet ferences testvérek 
tartják fenn (Megszentelt élet éve van), a 
Nemzeti Kegy-
hellyé kinevezett  
Szentkútat, mint 
nemzetünk val-
lási szimbólumát 
meg kellett  is-
merni. A csoport 
tagjai zömmel 
nagymama ko-
rúak, ezért külön 
vonzó volt ré-
szünkre a nagy-
szülők miséje 
és a nagymamai 
áldás.

E g y n a p o s , 
kisbuszos utat 
szerveztünk. A 
csoport 13 tag-
ja jött  el, az üres 
helyekre baráto-
kat, rokonokat lehetett  hívni, összesen 
tizenkilencen voltunk.

Reggel nagyon korán indultunk, 
kilenc órára már Mátraverebély-
Szentkúton voltunk, pedig útközben a 
budapesti Citadellánál is megálltunk 
pihenni. Gyönyörködtünk az ébredő fő-
városban, megcsodáltuk a Dunát, a szép 
kilátást. Néhányunk most volt először a 
Citadellánál, a látványt cserébe kaptuk a 
kora felkelésért.

Az útra szép programot állított unk 
össze. Kijelöltük az imákért, az éneke-
kért, az elmélkedésekért és a versekért 
a felelősöket, hogy, tökéletes legyen lel-
ki felkészültségünk a Szűzanyával való 

találkozásra. Rózsafüzér imáink mellett  
szép Mária énekek, keresztény versek 
és elmélkedések hangzott ak el. Felemlí-
tésre került Szűz Mária öt zarándoklata, 
amikor Mária Erzsébetet látogatt a meg 
(Magnifi cat), amikor több napon keresz-
tül zarándokoltak és Betlehemben szülte 
meg szent Fiát, Jézust, amikor Egyip-
tomba menekültek Heródes haragja elől, 
amikor kétségbeesve keresték a gyermek 
Jézust, aki a jeruzsálemi templomban 
tanított , amikor elkísérte szent Fiát, Jé-
zust a Golgotára. Tudtuk, szívünkben, 

éreztük, hogy most minket vár a drága 
jó Szűzanya, tudja, hogy őt megyünk di-
csérni, őt akarjuk köszönteni. Mi is lenne 
a zarándoklat célja más, mint lelki tölte-
kezés, találkozás Szűz Máriával, és annak 
szent Fiával, Jézus Krisztussal? A búcsúk 
alkalmasak a hitélet növelésére, mert az 
itt  nyert hitbéli megújulás vezérli min-
dennapi életünket. Alkalom arra, hogy 
barátságok szülessenek, találkozások 
valósuljanak meg, közelebb kerüljünk 
egymáshoz és a szeretet által közelebb 
jussunk Istenhez. Jó alkalom arra is, hogy 
a Szűzanya ölébe helyezzük kérésünket, 
bánatunkat, és közbejárását kérjük köny-
nyeink törléséhez. Tehát a cél röviden: 

találkozni Istennel és az Ő Szeplőtelen 
Anyjával. Segítséget kérünk földi életünk 
küzdelmeihez önmagunknak, az ott hon 
maradott aknak, a barátainknak, az egy-
házunknak, a papjainknak, a szegény és 
elesett , beteg embereknek, és irgalmat 
a megholtaknak. Közös elhatározásunk 
volt, hogy a Nemzeti Kegyhelyen külön 
imádkozunk nemzetünkért, népünkért, 
hazánkért, ifj úságunkért, üldözött  ke-
resztény testvéreinkért, hitünk megtartá-
sáért és annak megerősödéséért.

Odaérkezésünkkor egy gyönyörű, 
n a g y m é r e t ű 
Krisztus-kereszt 
fogadott  ben-
nünket, majd a 
segítő Szűzanya 
szobra tűnt fel. 
Tudtuk, hogy 
itt , a kereszt 
tövében, Jé-
zus Krisztus 
oltalmában va-
gyunk. Ámul-
tuk, bámultuk a 
gyönyörű erdős 
k ö r n y e z e t e t , 
a bazilikát, a 
kültéri miséző 
oltárt, a méltó 
módon nem-
zetinek kijelölt 
és újjá varázsolt 

Nemzeti Kegyhelyet. Mindenhol rend és 
tisztaság fogadott  bennünket.

Később megtudtuk, hogy a Ferences 
Rendtartomány sikeres pályázatával 2,7 
milliárd Ft támogatást kapott  a kegy-
hely megújítására. Meg tudták újítani a 
templomot (Bazilika Minor), a rendhá-
zat, a kültéri miséző alkalmatosságot, a 
szép nagy teret, az ülőalkalmasságot és 
az egyéb turisztikai célokat is szolgáló 
helyiségeket. Épített ek egy 55 és egy 110 
férőhelyes, minden igényt kielégítő szál-
lót, illetve igényes zarándokszállást, kö-
zösségi konyhát szép étt eremmel, hogy 
csak a legfontosabbakat emeljük ki. Itt  

(folytatás az 5. oldalon )

Zarándoklat
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jegyzem meg, hogy mi is abban a szép, új 
ebédlőben ebédeltünk, tiszta, kulturált 
körülmények között . Kétmenüs változat-
ból, olcsón lehetett  ebédelni.

Megérkezésünk után első utunk a 
templomba, a kegyképhez vezetett , hálát 
adni a Szűzanyának a problémamentes 
megérkezésért, segítő kegyelmét kérni 
zarándoklatunk sikeréhez. Helyet ke-
restünk a templomtéren, ahol mindnyá-
jan le tudtunk ülni. Aki akart, azonnal 
bekapcsolódhatott  a szerzetesi életről 
szóló katekézisbe, vagy imádkozhatott , 
kicsit körülnézhetett . Lehetett  kávézni, 
szerzetes testvérekkel beszélgetni, régi 
ismerősöket felkutatni, mert a korai ér-
kezés miatt  bőven volt időnk. Ekkor már 
rengetegen voltak, az ország minden ré-
széből, sőt a szomszédos Szlovákiából is. 
Mi is találkoztunk régi zarándok testvé-
rekkel, barátokkal.

Közeledett  a nagymise ideje, elcsen-
desedtünk, vártunk a kezdésre, nem egy 
csodára, mert csoda volt az maga, hogy 
a Szűzanya ekkora embertömeget tudott  
magához vonzani. Úgy tudjuk, hogy több 
mint ötezer ember jött  el, talán még nem 
hívő emberek is voltak között ünk, akik 
szemlélődni, kirándulni jött ek. A szeretet 
megnyilvánulása volt jellemző egymás és 
Isten iránt. 

Aztán kezdődött  a szentmise, 
amit dr Veres András, a Szombathe-
lyi Egyházmegye püspöke mutatott  
be. Mi, ismerősként, nagy szeretet-
tel hallgatt uk a tőle már megszokott  
gyönyörű szentbeszédet. Ebből sze-
retnék egy-két szép és megszívlelen-
dő gondolatot felidézni, szemezget-
ve az egyházmegyei hírekből.

A püspök úr azzal kezdte ta-
nítását, hogy Szent Anna, mint a 
Boldogságos Szűz Mária édesany-
ja, különleges szerepet kapott  Isten 
megváltó művében azáltal, hogy az 
Istenszülő Mária az ő gondjaira lett  
bízva. „Isten a világba való lépés útjá-
nak az ember útját választott a, hogy 
kifejezze minden ember iránti szere-
tetét" – hangsúlyozta a főpásztor, 
hozzátéve: „Isten a természetbe írta 

az élet továbbadásának rendjét”.
Isten a férfi  és a nő kapcsolatát szent-

ségi rangra emelte. A hívőknek is tuda-
tosítaniuk kell, hogy a természetellenes 
egynemű kapcsolat nem lehet egyenér-
tékű a teremtő Isten által rendelt kapcso-
latt al.

„Sok ember szenved att ól, hogy nem 
tud a szüleire, nagyszüleire felnézni, mert a 
bűn, a gyengeség dominál az életükben. Mi-
lyen jó lenne pedig , ha Szent Joachimhoz és 
Szent Annához hasonlóan a mai nagyszü-
lőkre is fel tudnának nézni az emberek"  – 
fogalmazott  a főpásztor.

Bármennyire is ritkák a többgenerá-
ciós családok, a gyerekeknek szükségük 
van a nagyszülőkre, mert ők tapasztaltak, 
bölcsek, már általában nem dolgoznak, 
tudnak a gyerekekkel foglalkozni. Külö-
nösen fontos szerepük van abban, hogy 
az unokákat elvezessék Isten megisme-
réséhez és szeretetéhez. Semmit nem 
adunk, ha ezt a kett őt elmulasztjuk. A 
hitre való nevelés azonban csak akkor 
lesz eredményes, ha magunk is szeretet-
ben és aktívan éljük azt. A mai magyar 
társadalom megújulásához minél több, 
hitét tudatosan megélő keresztényre, 
szentéletű emberre van szükség.

Arra kérte a házaspárokat, hogy le-
gyen gondjuk társuk hitbeli növekedé-
sére, s legyen áldás az unokákra hagyott  

nagyszülői, szellemi, hitbeli örökségen.
A szentmise végén körmenet volt, 

ahol gyönyörű, szebbnél szebb zász-
lókkal vonultak fel a hívek, közösségek. 
Körmenet közben énekeltünk, szentségi 
áldásban részesültünk. A körmenet után 
nagymamaáldás következett , ehhez fel-
sorakoztunk és a püspök úr megáldott  
bennünket.

A kegyhely igazgatója azzal bocsátot-
ta el a nagyszülőket, hogy jövőre hozzák 
el unokáikat is. Az ünnepi szertartás litá-
niával fejeződött  be.

Délután lehetőség volt a forrásokat, 
a környezetet megtekinteni. Ebéd után 
találkoztunk és beszélgett ünk András 
püspök úrral, és egy régi ismerős szerze-
tessel, akit a zalaegerszegi rendházból kö-
zülünk többen ismertek. Felidéztük za-
laegerszegi emlékeinket a püspök úrral, 
örültünk, hogy beszélhett ünk vele. Hálát 
adtunk Istennek a szép napért, elköszön-
tünk a Szűzanyától, és lelkileg feltöltődve 
indultunk haza. Megfogadtuk, hogy szo-
kásunkhoz híven máskor is, más helyekre 
is közösen megyünk el, hogy közösségi 
imánkat megsokszorozzuk, erősebbé te-
gyük.

 Szent Anna Cursillo Csoport
 Farkas Ferencné

( folytatás a 4. oldalról)

2015-06-web.indd   5 2015.11.17.   0:04:22



6  XXII. évfolyam 6. szám

Az előző számunkban (Ünnepi 
Harangszó XXII. évfolyam, 4. szám) 
bemutatásra került a Ferences Sze-
génygondozó Nővérek és a Páli Szent 
Vincéről nevezett  Szatmári Irgalmas 
nővérek rendje és áldásos tevékeny-
sége, akik elsősorban Esztergom 
környékén fejtik ki tevékenységüket. 
Most, hozzánk közelebb álló, velünk 
együtt  élő, dolgozó, ismerős szerze-
tesrendeket, a ferences és a piarista 
rendet mutatjuk be. E rendek Za-
laegerszegen, Bucsuszentlászlón és 
Nagykanizsán működnek, fejtik ki ál-
dásos tevékenységüket. Sokan szemé-
lyesen is ismerjük a rend tagjait, akár a 
templomból, akár a gyermekeink hit-
tanóráiról, akár gondozói, karitatív te-
vékenységükről, vagy emlékeinkből, 
ha Bánk atyára, vagy Jeromos atyára, 
az újságcikkek írójára gondolunk (Za-
lai Hírlap).

Assisi Szent Ferenc által 1209-ben 
alapított  Ferences Szerzetes rend, 
neve latinul: Ordo Fratrum Minorum 
(Kisebb Testvérek Rendje OMF), kol-
duló rend. Szent Ferenc elhatározta, 
hogy apostoli szegénységben folytatja 
életét. Durva csuhában és mezítláb, 
elkezdett  a megtérésről prédikálni. 
Hamarosan többen csatlakoztak hoz-
zá. A rend 1223-ban nyert írásban 
megerősítést, III. Ince pápa által. A 
rend, amely szigorú szabályai folytán 
nagy hatással volt a kor szellemére, 
óriási arányokban terjedt. Szervezete 
az alapítás óta nem sokat változott . 
Ennek oka, hogy a rend a Szentszék 
közvetlen rendelkezése alatt  áll, illet-
ve a pápa által jóváhagyott  szabályok 
szerint Rómában székelő központból 
kormányozzák. Nem tartoznak bele 
a katolikus hierarchiába. A rend élén 
az általános rendfőnök (generális) 
áll.  Az általános rendfőnököt a rendi 
gyűlés választja. A tisztségek betöltőit 
általában 3 évre választják. Egy-egy 
szerzetesi közösségen belül különbö-
ző jogállású tagok vannak. Ezt részben 
a letett  fogadalmak milyensége, rész-
ben az elvégzett  tanulmányok szabják 

meg. Leegyszerűsítve a rendtagok két 
fő kategóriáját: felszentelt papok, és a 
laikus testvérek részre oszthatjuk. A 
szerzetesek egyházi joghatósága min-
dig az a megyéspüspök, ahol az illető 
szerzet rendháza van. Kivételt a ben-
cés rend képvisel. 

A szerzetesek fogadalommal vál-
lalják az evangélium követését, hogy 
megszabaduljanak mindatt ól, ami gá-
tolhatná őket az Isten iránti teljesebb 
szeretetben. Ezt közösségben, szerze-
tes-családban valósítják meg. A tagok 
elhagyják családjukat, a ke-
resztségben felvett  nevüket 
és új rendi nevet kapnak 
az új élethez. Az önmeg-
szentelést szolgáló éle-
tük sérthetetlenségét a 
rendházon belüli Kla-
uzúra szolgálja. A zárt 
hely küszöbét senki 
illetéktelen nem lép-
heti át. A szerzetes-
rendek elsődleges 
célja és feladata tag-
jaik Istennek szen-
telt életét védeni és 
előmozdítani. Elkötele-
zett  életüket, imádságaikat és 
munkájukat felajánlják az egész egy-
ház javára, tanúságot tesznek Krisztus 
megváltása árán szerzett  új és örök 
életről, hathatósan hirdetik, hogy 
Isten népének nincs itt  maradandó 
hazája, hanem az eljövendő feltáma-
dásra és a mennyei ország dicsőségé-
re kell készülni.” (Magyar Katolikus 
Almanach). A szerzetesek által vállalt 
külső feladatok, mint az igehirdetés, a 
betegápolás vagy a tanítás nem gátol-
hatják az önmegszentelődést, hanem 
azt elő kell inkább segíteniük. A szer-
zetesi élethivatás lényege: a belső lelki 
élet tökéletesedése. A női rendek tag-
jait nem lehet pappá szentelni, tehát 
kánonilag nem lesznek klerikusokká.

A szerzetesrendek működését, 
kormányzását és a tagok életét a Re-
gula szabályozza. A szegénység, a 
szüzesség és az engedelmesség olyan 

jelek, amelyek irányt mutatnak az em-
ber életének, amelyek Isten békéjének 
és dicsőségének világából jönnek. Az 
anyaszentegyház egy és ugyanaz, eb-
ben nem különböznek a szerzetesren-
dek. Az életük munkája szerves részét 
képezi a helyi egyházak tevékenysé-
gének. Nagyon fontos, hogy segítsük 
őket, mert katolikus anyaszentegy-
házunk testének részei, működésük-
kel bennünket, a helyi egyház tagjait 
segítik, gazdagítják. Részt vesznek a 
közoktatásban, szociális intézmé-

nyeket tartanak fenn, ren-
geteg egyéb területen van-

nak jelen. Ők azok, akik a 
legelhagyatott abbakban 
is Krisztus képét látják, 

Krisztust szolgálják 
teljes önátadással.

Szent Ferenc ren-
diek (OMF) már a 
rendalapító, Assisi 
Szent Ferenc éle-
tében eljutott ak 
Magyarországra és 
az óta is folyamato-

san működnek. Ez az 
a rend, amelyik még a 

török hódoltságban is műkö-
dött , és túlélte II. József reformját is. 

A 19. század végéig hét rendtartomá-
nyuk volt a magyar állam területén, 
Trianon után mindössze kett ő ma-
radt. A ferences szerzetesek barna csu-
hát hordanak fehér övvel. A rendben 
viszonylag jelentős számban élnek la-
ikus szerzetesek (fráterek). A ferences 
jelenlét ma országosan mintegy ötven 
helyszínen van meg. A Rend elsőd-
leges feladata az evangelizáció, mely 
különböző társadalmi felelősség-
vállalásokon keresztül valósul meg. 
Jelentős részt vállalnak a felnövekvő 
nemzedékek nevelésében-oktatásá-
ban, a kulturális örökség megőrzé-
sében és megismertetésében, a sze-
gények, betegek, idősek, fogyatékkal 
élők, rászoruló családok, munkanél-

(folytatás a 7. oldalon )

Megszentelt élet éve, szerzetesek  II.
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küliek, hajléktalanok gondozásában. 
Rendszeresen segítenek, mindig a 
kitaszított akkal való együtt érzés szel-
lemében, fajra, nemre, nemzetiségre, 
vallási, politikai vagy bármely más 
meggyőződésre való tekintet nélkül. 
Rendházaik, plébániáik, oktatási és 
szociális intézményeik, alapítványaik, 
egyéb közösségeik jól szervezett  or-
szágos hálózatot képeznek. Fő rend-
házuk Budapesten a Ferenciek terén 
van. Tevékenységüket félezer állandó 
munkatárs segíti, aktív önkénteseik 
száma ennek többszöröse. 

Érdekességként említem meg a 
renddel kapcsolatban következőket:
• a török elleni küzdelmekben jeles-

kedő Kapisztrán Szent János Szent 
Ferenc követője volt

• a legrégebbi magyar könyvünk, a 
XV.századi Jókai-kódex Assisi Szt. 
Ferenc életéről szól

• Kazinczy Ferenc, a budapesti Fe-
renciek terére járt ferences misére

• Liszt Ferenc világi, ferences - fráter 
volt

• az első felelős magyar kormány 
miniszterelnökét, gróf Batt hyá-
ny Lajost a ferencesek temett ék el 
pesti rendházukban a tiltás ellené-
re

• a XX. sz. elején a ferencesek 
gyógyszertárakat, játszótereket, 
kultúrházakat, mozikat épített ek a 
köz szolgálatára

• a II. világháborúban bújtatt ák az 
üldözött eket, segített ék a hadiká-
rosultakat

• intézményeikben ma mintegy 2 
ezer gyermeket és fi atalt oktatnak 
és nevelnek, Gyöngyösön orszá-
gosan egyedülálló Autista Segítő 
Központot tartanak fenn

A Zalaegerszegi Rendház plébánia 
templomát és kolostorát Pehm József 
zalaegerszegi apátplébános (Mind-
szenty bíboros) építt ett e. A szerzetesi 
életet 1926. november 29-én kezdték 
meg. IV. Károly tiszteletére épített  
templom felszentelésénél maga Zita 

királyné is jelen volt, aki a szép szó-
széket ajándékozta a templomnak. 
A templom védőszentje: Jézus Szíve, 
melynek szobra a főoltáron található. 
A ferencesek kezdetben nem vezett ek 
plébániát, a Mária Magdolna temp-
lomhoz tartoztak. A megyéspüspök 
1942. január 1-jével emelte önálló 
plébániai rangra a Jézus Szíve temp-
lomot.

1950-ben feloszlatt ák a szerze-
tesrendeket, így a templomot ellá-
tó ferencesek is szétszóródtak. A 
templom ellátását és a plébániát 
dr. Konkoly István megyéspüspök 
1989. szeptember 15-én bízta újra 
a Szűz Máriáról nevezett  ferences 
rendtartományra. Filiáik: András-
hida, Szenterzsébethegy, Vorhota, 
Egerszeghegy, Hatház, Ebergény. Is-
mereteim szerint a Rendházat és Plé-
bániát négy szerzetes testvér látja el, 
kisegítők közreműködésével.

Búcsúszentlászló, egyházjogilag 
a Veszprémi Érsekséghez tartozik. 
Társközségek: Kisbucsa, Nemeshe-
tés, Nemessándorháza, Nemesszent-
andrás. Plébánosai: 1950-ig és 1989-
től ferences szerzetesek (Most már 
világi plébánosa van! Az utolsó feren-
ces plébános Albin atya volt). Híres 
búcsújáró hely Szentkútt al. 1694-től 
vannak jelen a szerzetesek, 1720-tól 
a plébániát is ők vezetik. II. József 
1788-ban 18 pappal és 2 testvérrel és 
a gyógyszertárral megkímélte őket. 
A templomot hazánk legszebb temp-
lomai között  tartják számon; békés 
nyugalmával százezreknek adott  már 
lelki erőt és vigasztalást az évszázadok 
alatt . A hagyomány úgy tartja, hogy 
maga Szent László király rendelte el 
egy kis templom építését a Boldog-
ságos Szent Szűz tiszteletére, miután 
csodás módon megmenekült az őt 
üldöző seregektől. Első írott  említé-
se 1270-ből ismert. A mellett e faka-
dó forrásnak csodás gyógyulásokat 
tulajdonított ak, ezért zarándokhellyé 
vált. 1526-ig remeték gondozták, ek-
kor azonban a falu lakói az evangé-
likus hitre tértek át. A török időkből 

a kanizsai basáról maradt fenn az a 
történet, hogy 1690 előtt  betegsége 
idején egyik keresztény túszát elküld-
te ide a kápolnába, hogy imádkozzon 
az ő gyógyulásáért. Amikor a rab ezt 
kényszerűségből megtett e, a török 
basa meggyógyult. Ekkor személye-
sen is eljött  ide, megkeresztelkedett , 
sőt, díszes pajzsát itt  hagyta adomány-
képpen a kápolnában. A ferences szer-
zetesek 1694-ben jött ek ide, amikor 
a rekatolizáció részeként Széchenyi 
Pál veszprémi püspök rájuk bízta az 
addigra már közismertt é vált zarán-
dokhelyet., Akkoriban a helyet a nép 
Szentlászlónak nevezte. Ett ől kezdve 
Szent László király és a Boldogasz-
szony tisztelete összefonódott , és a 
Boldogasszony tiszteletének jelentős 
búcsújáró helye lett .

A kápolna újkori legendája szerint 
a törökök rendszeresen erre a helyre 
hajtott ák magyar foglyaikat, akiknek 
a vigasztalására a kápolnát angyalok 
hozták ide – ezért Angyalok kápolná-
jának nevezték el. A katolikus egyház 
ujjászervezésében is jelentős szerepe 
volt a kegyhelynek. Az ősi kápolná-
hoz épített ék a méreteiben is impo-
záns barokk templomot, Jellemző az 
akkori ferences barátok lelkesedésé-
re és egyszerűségére, hogy az Isten 
házának építésébe akkor fogtak bele, 
amikor saját maguknak még nem 
volt rendházuk, hanem családoknál, 
illetve egyszerű viskókban laktak. A 
rendházukat csak 1724-ben kezdték 
építeni. A Fogolykiváltó Boldogasz-
szony című kegyszobrot, a 18. század 
elején faragták. A hagyomány szerint 
a szobor, a Loretói Kápolna Madon-
na-szobrának másolata. Több száz 
csodás gyógyulást jegyzőkönyveztek, 
melyek emlékét ezüst fogadalmi tár-
gyak is őrizték, melyek az idők során 
eltűntek. A templom kincsei között  
van/volt egy Szt. Vitális-ereklye, me-
lyet egy szerzetes a Szentföldről ho-
zott . Fogolykiváltó Boldogasszony 
búcsú a leglátogatott abb (szeptem-
ber).

Farkas Ferencné

( folytatás a 6. oldalról)
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Engesztelés Csehimindszenten

Szent Anna cursillos csoportunk, 
és még néhány hozzánk csatlakozott  
testvér, Pete Polgár Máté káplán atya 
vezetésével, 18 fővel, 2015. október 
29-én elzarándokolt Csehimindszent-
re, engesztelni Mindszenty József 
bíboros úr, (1892. március 29. Cse-
himindszent – 1975. május 6. Bécs) 
boldoggá avatásáért.

Csütörtökön délután 4 órakor in-
dultunk külön busszal, kellemes idő-
ben. Az út rövidsége miatt  egy tized ró-
zsafüzérrel köszöntött ük a Szűzanyát. 
Bő félóra alatt  megérkeztünk Csehi-
mindszentre, ahol Déri 
Péter helyi plébános 
úr üdvözölt bennün-
ket. Utána a templom 
szomszédságában lévő, 
felújított  Mindszenty 
Emlékházba mentünk. 
Itt  a falu polgármestere 
várt és köszöntött  ben-
nünket. Ő Mindszenty 
bíboros úr Teréz húgá-
nak az unokája. Nem-
csak polgármesterként, 
hanem rokonként is 
szívén viselte és viseli 
az egykori Mindszenty 
ház visszavásárlását, 
felújítását, a zarándokok kalauzolását.

Az ajtón belépve a bíboros úr gipsz 
szobrát, (a bronzból öntött  Budaörsön 
található) mellett e azokat a gyertya-
tartókat láthatt uk, amik az újrateme-
tésekor a koporsója mellett  álltak. A 
szobor felett i drapérián a következő 
írás olvasható: „A magyarok lelkiis-
merete!” A polgármester úr nagyvo-
nalakban vázolta a bíboros úr életútját, 
születésétől egészen haláláig, a házban 
található sok-sok tabló, fénykép, újság-
cikk és a bíboros úrhoz kötődő sze-
mélyes tárgyak alapján. Örömmel és 
büszkeséggel néztük azt a tablót, ami 
zalaegerszegi plébánosságának, a 27 
évnek állít emléket. Mindszenty József 
1919. október 1-jén Zalaegerszegre a 
Mária Magdolna templomba kapott  

plébánosi kinevezést.
A rendkívül tevékeny apátplébános 

fontos szerepet játszott  a zalaegerszegi 
közéletben és a hívek körében.

Felépítt ett e a Jézus Szíve ferences 
templomot és kolostort. Létrehoz-
ta a Notre Dame nővérek anyaházát, 
valamint elemi és polgári iskoláját. 
Támogatt a, tanítt att a a szegénysorsú, 
tehetséges gyermekeket, felépítt ett e 
a Szent József Szeretetott hont, mely a 
szegények és elhagyott  öregek számár 
nyújtott  biztos menedéket.

Az emlékház egyik szobájában 

megcsodálhatt uk a vitrinben őrzött  
miséző kelyhet, amit a bíboros úr pap-
pá szentelésének 50. évfordulójára VI. 
Pál pápától kapott . Az emléktárgyak, 
képek, tudósítások bemutatt ák aktív 
papi, püspöki szolgálatát, de láthatt uk 
a koncepciós peren, a börtönben ké-
szített  felvételeket, valamint a migrá-
cióban töltött  évekről, a temetéséről és 
az újratemetéséről készített  képeket is.

Gyorsan elröppent az egy óra, ami-
ben sok-sok információt osztott  meg 
velünk a polgármester úr a személyes 
tapasztalata, tudása alapján Mind-
szenty József bíboros úrról, és arról a 
történelmi korról, amiről nekünk már 
csak tanulmányaink, olvasmányaink és 
az idősebb korosztály elbeszélése alap-
ján van tudomásunk.

Besötétedett , a kicsi dombon álló, 
fényárban úszó templom, és a gyö-
nyörű harangjáték engesztelni hívott  
bennünket. A szertartás szentségimá-
dással kezdődött . Máté atya vezett e 
elmélkedéssel Jézus Krisztus kereszt-
útját kísértük végig. A szentmisét Mol-
nár János püspöki titkár úr mutatt a be, 
Déri Péter csehimindszenti plébános, 
Andor Zoltán gersekaráti plébános, 
Pete Polgár Máté zalaegerszegi káplán-
nal együtt . A szentbeszédet Déri Péter 
atya mondta. A bíboros úr életének ar-
ról a szakaszáról elmélkedett , amikor 

veszprémi püspök volt.
Mindszenty Józse-

fet 1944. március 4-én 
XII. Piusz pápa veszp-
rémi püspöknek nevez-
te ki. Hivatalát március 
29-én épp születésnap-
ján foglalta el. Hazánk-
ban 1944 júniusában 
gett óba záratt ák a zsi-
dókat. A könyörtelen 
intézkedésre az Egyház 
azzal válaszolt, hogy 
védelmébe vett e az ül-
dözött eket. Apor Vil-
mos győri, Mindszenty 
József veszprémi, 

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök 
és Kelemen Krizosztom pannonhal-
mi főapát tiltakozó memorandumát, 
Mindszenty bíboros úr 1944. októ-
ber 31-én személyesen adta át a nyilas 
kormánynak. A memorandum átadása 
után két hét múlva papjaival együtt  
letartóztatt ák. 1944. december 22-én 
került a sopronkőhidai fegyházba 26 
pappal és kispappal együtt , és a hábo-
rú utolsó karácsonyát is ott  töltött e. A 
börtönben is szeretett el fordult papjai 
felé, bátorított a őket, éltett e bennük a 
reményt. Türelemmel viselte a szen-
vedést megromlott  egészségi állapota 
ellenére is. 

A szentmise után fáklyás-gyertyás 
körmenett el vonultunk a templom-

(folytatás a 9. oldalon )
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kertben, az igényesen felújított  
stációk előtt . A templombelső is 
ragyog a nemrégiben befejezett  fel-
újítás után. 

A templomba visszatérve csa-
ládfelajánló imát mondtunk. A 
Mennyei Atyának felajánlott uk 
önmagunkat egyenként és családi 
közösségként is. Magyarok Nagy-
asszonyának pártfogását kértük 
hazánk, népünk megsegítésére. 
Imát mondtunk papjainkért és új 
papi hivatásokért. Ezután Molnár 
János püspöki titkár úr terjesztett e 
az Úr elé a könyörgéseket, imákat 
Mindszenty bíboros úr boldoggá 
avatásáért, és az ő szándéka szerint 

hazánkért és az elkövetett  bűnö-
kért. Az engesztelő szertartás papi 
áldással és a Himnusz hangjaival 
ért véget.

Az év minden hónapjában, 
29-én engesztelnek Csehimind-
szenten, ebben a kicsi Vas megyei 
faluban azért a főpapért, aki egész 
életében Istenét, hazáját, népét 
szolgálta. Akinek lehetősége van, az 
zarándokoljon el Csehimindszent-
re engesztelni, imádkozni, egykori 
plébánosunkért, hogy ő mielőbb  a 
boldogok között  lehessen.

Szent Anna cursillos csoport nevében
Bangó Józsefné

A hónap szentje:

Boldog Campion Ödön jezsuita, vértanú
„Ó, lelkek, mennyi okotok van arra, hogy állandóan zeng-

jétek a dicséretet, és mennyire irigyellek benneteket azért, hogy 
nektek már nem fáj az a sok súlyos bűn, amelyet ebben a sze-
rencsétlen időben követnek el az én Istenem ellen.” 

(Avilai Szent Teréz)

Angliában született  VIII. Henrik uralkodása idején. 
Abban a zűrzavaros időszakban, amikor a király Boleyn 
Anna miatt  elszakadt az egyháztól és a római pápától. A 
hithű keresztényeket kivégezték, de akik Luther tanait kö-
vett ék, azoknak is életükkel kellett  fi zetni.

Édesapja könyvkereskedő volt, így a kis Ödönt a keres-
kedők céhe vett e pártfogásába, hogy tanulhasson. A király 
halála után ő köszöntött e a trónra lépő katolikus Tudor 
Máriát, akinek legfontosabb feladata volt, hogy Angliát 
visszavezesse régi vallásához. Ám olyan kemény, kegyet-
len módon bánt az anglikánokkal, annyi embert kivégez-
tetett , hogy elveszített e a népe bizalmát. Öt év múlva már 
I. Erzsébet királynő ült a trónon, aki újra az államegyház 
képviselője lett . Mindenkinek hűségesküt kellett  tennie a 
királynő és a vallás mellett . 

Ödön ekkor még nem volt tisztában azzal, hogy mi az, 
amit ő is képvisel. Diakónus lett  az államegyházban, sokat 
tanult, több nyelvet is elsajátított . Amikor komolyan kezd-
te tanulmányozni az egyházatyák írásait, akkor tudatosult 
benne, hogy milyen nagy különbség van az államegyház 
és az ősegyház, a katolikus egyház között . Ez lelkiismereti 
konfl iktust okozott  számára, ezért elhagyta Angliát és Ír-

országba ment.
Miután V. Piusz pápa kiközösített e Erzsébet királynőt 

és mindenkit feloldott  a hűségeskü alól, Ödön is üldözött  
lett . Titokban hagyta el Angliát és belépett  a Jezsuita rend-
be Rómában. 

Brünni noviciátusi ideje után Prága püspöke szentel-
te pappá. Majd rövid idő múlva titokban Angliába ment, 
mert az ott  élő katolikusok kérték a pápát, hogy hozzájuk 
is küldjön jezsuitákat. Mégis bizalmatlanok voltak vele 
szemben. Járta a vidéket, tanított  titokban, misézett  ma-
gánházaknál kisebb közösségeknek, de állandóan bujkál-
nia kellett , nevét gyakran változtatnia. Munkája mégis 
eredményes volt, mert sokakat visszatérített  a katolikus 
hitre. Élete nem volt egyszerű, hiszen besúgók mindenütt  
voltak, sokszor szöknie kellett . Közben írt egy hitvédel-
mi művet, amit titokban, négyszáz példányban az oxfordi 
egyetem hallgatóinak az egyetemi templomban helyezett  
el. Nagy botrányt váltott  ki az egész országban és ett ől 
kezdve a királynő parancsára nagy erőkkel körözték.  Áru-
lója nem várakozott  sokáig. Elfogták és naponta minden-
féle kínzásokat kellett  elszenvednie. Azzal vádolták, hogy 
Róma megbízásából összeesküvést szervezett  a királynő 
ellen. A kínzások ellenére is világos érvekkel védte magát 
és társait is, akikkel együtt  kegyetlen módon végezték ki. 
41 éves volt. Utolsó szavaival azonosult Jézus megbocsátó 
szeretetével: „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 
mit tesznek.”

Nátrán Józsefné

( folytatás a 8. oldalról)
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„Nagy öröm van ma az égben…” (Ho 210)
„És nem véletlen az se, hogy az egyház épp ide, a tél küszöbére, az elmúlás kezde-

tére helyezte – s egymás mellé – mindenszentek és halott ak napját, ünnepét. Tett e ezt 
nyilván ama nagyszerű ellentmondás jegyében, melynek a halál csak látszata, tartal-
ma azonban az élet, s tegyük hozzá, a szó legigazibb, legemberibb, tehát leginkább 
szellemi értelmében – élet. Halott aink szeretete elsőrendűen az élet iskolája. Igaz, nem 
az élet mechanikus folyamatainak, amelyeknek a nagy természet engedelmeskedik, 
hanem annak a másiknak, mely teremtő ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd 
új munkába, fokozott  kedvvel és lelkesedéssel. A külső kép: a hervadásé, a halálé és a 
menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul működő 
csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is túlra…”

Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet)

November hónap első napján Min-
denszentek ünnepét tartja a katolikus 
Egyház. Ezen a napon azokat ünne-
peljük, akik hitünk szerint eljutott ak 
a mennybe és életük beteljesedett . A 
legtöbben úgy gondolnak a szentekre, 
mint rendkívüli emberekre, akik rend-
kívüli cselekedetekre voltak képesek. 
Talán van ebben egy kis igazság, hiszen 
a szentek egyedülálló módon felismer-
ték koruk hiányát, szükségét, és ezekre 
a problémákra választ, megoldást talál-
tak. Voltak rendkívüli tett eik, de talán 
még sem ett ől váltak szentekké, hanem 
att ól, hogy a hétköznapokban megél-
ték a szeretetet, hűségesek maradtak 
hivatásukhoz. És a mindennapos kitar-
tás a hitben, az Isten mellett  tett e őket 
szentekké.

A szentekkel kapcsolatban egy ér-
dekes dologra felfi gyelhetünk! Élet-
történetüket olvasva sokszor találko-
zunk azzal, hogy ők is átélték a „lelki 
szárazság, a lelki sötétség” időszakát. 
Nekik is voltak kísértéseik, bennünk 
is felébredt a kételkedés, néha szinte 
egészen közel jártak ahhoz, hogy elve-
szítsék hitüket. Olykor bennük is feltá-
madt a gondolat, hogy cselekedeteik 
semmit sem érnek Isten előtt , feléb-
redt bennük a félelem, hogy a pokolra, 
a kárhozatra jutnak. Aki nem hívőként 
szembesül ezekkel a dolgokkal, aki 
nem érti az életszentség lényegét, vagy 
aki nincs tisztában a szentek tisztele-
tének katolikus tanításával, bizonyára 
csodálkozva kérdezi: „Hogyan avathat 

az Egyház ilyen személyeket boldoggá, 
szentt é? Miért kell ilyen embereket tisz-
teletben részesítenünk? Hogyan lehetnek 
ők példaképek?”

Az ilyen kérdések azt tükrözik, 
hogy a szentek tisztelete sok kritikát 
váltott  ki az Egyház története során. 
Ha gúnyos hangvételűek az ilyen kér-
dések, akkor talán van bennük egy 
kis rosszindulat is, de úgy gondolom, 
sokkal inkább tudatlanságból fakad-
nak. A szenteket tisztelet illeti meg, 
ami nem egyenlő az imádással, amely 
egyedül Istennek jár. A szenteket nem 
„önmagukért” tiszteljük, hanem azért, 
mert Isten dicsőségét sugározták, jó-
cselekedeteiket Isten csodálatos mű-
ködésének tulajdonítjuk. De ez nem 
jelenti azt, hogy passzív eszközök vol-
tak csupán Isten kezében, hanem arról 
van szó, hogy teljesen átadták magukat 
Istennek, hogy ő tegyen általuk jót a 
világban. Életszentségük nem egyenlő 
Isten teljes és tökéletes szentségével, 
hanem állandó törekvést jelent, Isten 
akaratának folyamatos megismerését 
és teljesítését, helytállást a hétközna-
pok szolgálatában.

Ehhez társul hozzá, hogy voltak kí-
sértéseik, gyenge pillanataik. Ember-
ként küzdött ek hibáikkal, bűneikkel. 
Úgy törekedtek az üdvösségre, hogy 
közben tisztában voltak azzal, hogy 
az üdvösséget el is lehet veszíteni. Aki 
vakmerően bízik Isten irgalmában és 
azt hiszi, hogy Isten jósága őt akkor 
is üdvözíteni fogja, ha gonoszak a 

cselekedetei, az nagyon messze jár az 
életszentségtől. A szentek éppen azért 
fáradoztak, azért dolgoztak és szolgál-
ták embertársaikat teljes odaadással 
és szeretett el, mert megértett ék, hogy 
munkálkodniuk kell az üdvösség el-
nyerése érdekében és nem maradhat-
nak tétlenek, mert különben elveszítik 
az örök életet és a kárhozat lesz osz-
tályrészük.

Minden ember földi életében cél-
ként kell, hogy a szeme előtt  lebegjen, 
hogy Jézus életpéldája alapján egyre 
inkább Isten szentsége felé töreked-
jünk. Mert csak így tudunk egyre tö-
kéletesebb életet élni és haladni az 
életszentség útján. Nekünk is vannak 
gyengeségeink, hibáink, de a szentek 
példáján láthatjuk, hogy ez nem le-
küzdhetetlen akadály az Isten felé ve-
zető úton. Nekünk is egyre jobban és 
jobban kell törekednünk arra, hogy 
szentekké váljunk, mert ez nem lehe-
tetlen egyikünk számára sem. De ezt 
akarnunk kell és tennünk is kell érte.

Ebben is legyenek példaképeink 
a szentek! Tanulmányozzuk életüket, 
főként saját védőszentünk életét és 
imádkozzunk hozzájuk rendszeresen 
és kérjük közbenjárásukat! Életpéldá-
juk legyen számunkra ösztönző, hogy 
az Isten akaratát egyre jobban megélve 
életünkben, az életszentség útján egy-
re jobban előrehaladjunk!

Nagy Tamás káplán
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Hírek a Karitász-csoport tevékenységéről

Augusztus végén és szeptember hó első napjaiban utalvány formájában beiskolázási segé-
lyeket osztott unk 25 család részére, összesen 265.000,- Ft értékben.
Október elején az Élelmiszerbanktól kapott  zöldborsó konzervek kerültek a rászoruló csa-
ládokhoz. 
Október közepén a védőnők segítségével 12 kisgyermekes család részére gyermek tápszert 
tudtunk adományozni. A védőnők közreműködését ezúton is köszönjük!
Október végén 0,5 éves kortól 4 éves korig hordható kisgyermek ruhákat kaptunk, mintegy 
320 db-ot, melyet szintén a védőnők segítségével tudunk kiosztani.
Állandó programunk csütörtökönként a pózvai idősott hon lakóinak látogatása. 
Készülünk a fogyatékkal élő gyermekekhez december első hetében, illetve karácsonyra. 
November végén kezdjük az élelmiszer- és pénzadományok gyűjtését karácsonyra a nagycsaládosok és egyedülálló idő-
sek részére.  Horváth Sándorné

 Nyilvános előadássorozat a Savaria Egyetemi Központban 
„Láss, ne csak nézz!”" Kereszténységgel kapcsolatos pamfl etek címmel a Katolikus Egyetemi Lelkészség nyitott  előadásai foly-
tatódnak a Savaria Egyetemi Központ „D” épület Fszt. 1-es előadótermében (Szombathely, Berzsenyi D. tér 2.)
Előadó: dr. Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár

1.  Kereszténységgel kapcsolatos pamfl etek  – 2015. november 23., hétfőn 1800 órakor.
2.  A Da Vinci-blöff . Dan Brown világsikerű regényének, a Da Vinci-kódnak tudományos kutatáson, a bibliai ismereteken ala-

puló közérthető kritikája – 2015. december 14., hétfőn 1800 órakor.

Ifj úsági Lelkigyakorlat a Martineum Felnőtt képző Akadémián
Az idei egyházmegyei ifj úsági lelkigyakorlatra 2015. december 4-6. között  kerül sor. A program pénteken 18 órakor kez-
dődik és vasárnap 13 óráig tart. A lelkigyakorlatot a domonkos nővérek vezetik.
A lelkigyakorlaton való részvételhez plébánosi vagy hitoktatói ajánlás szükséges, amelyet a jelentkezéssel együtt  előzete-
sen kell eljutt atni a Martineum Felnőtt képző Akadémiára (9700 Szombathely, Karmelita u. 1.).

Részvételi díj: 4.000,- Ft/fő/hétvége (a helyszínen fi zetendő)
Jelentkezési határidő: 2015. november 27.
Jelentkezés: E-mail: markovits@martineum.hu,  · Telefon: 94/514-354

A Taizéi Ifj úsági Találkozó  programja
December 28., hétfő
Reggel: Érkezés és fogadás Valenciában. Első találkozó a befogadó egyházközséggel és a családdal.
Ima a katedrálisban és a Turia Kertben felállított  sátrakban.
December 29., 30. és 31. (kedd, szerda, csütörtök)
Reggeli ima a fogadó egyházközségekben, azután kiscsoportok és találkozó a helyi közösségi életben aktív emberekkel.
Déli imádság a nagy templomokban Valencia központjában.
Délutáni műhelyfoglalkozások különböző helyszíneken a városközpontban, témájuk a társadalmi szerepvállalás, a hit és a bel-
ső élet és a művészi alkotómunka.
December 31-én: országonkénti találkozó.
December 31-én: virrasztás és imádság a világban megvalósuló békéért, utána „nemzetek ünnepe” a fogadó egyházközségben.
Vacsora (korábban kiosztott  piknikcsomag), majd esti ima a katedrálisban és a Turia Kertben.
Január 1., péntek
Részvétel a fogadó egyházközségek reggeli imáin, majd ebéd a vendéglátóknál.
Hazaindulás délután 5 óra után.
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12  XXII. évfolyam 6. szám

Osztálykirándulás Londonban!

Szeptemberben a Mindszenty Jó-
zsef Általános Iskola Gimnázium és 
Kollégium 12. osztályos tanulóival 
fél Európát átszelve az Egyesült Ki-
rályságban jártunk. Nagyon izgatot-
tan vártuk a kirándulást, hisz tudtuk, 
hogy remek élmények fognak ránk 
várni. A történet igazi érdekessége 
az, hogy ez az utazás osztálykirándu-
lás volt, tehát nem egy meghirdetett  
program, amire fakultatívan lehetett  
jelentkezni, hanem az osztályból min-
denki részt vett  rajta, s emiatt  a költ-
ségeket három esztendeig gyűjtött ük 

egy csak e célból megnyitott  bank-
számlán. A b-seken kívül jutott  hely 
három 12/a-snak is, akik úgy döntöt-
tek, velünk tartanak! 

Hosszas előkészületek után 2015. 
09. 19-én vasárnap reggel Zalaeger-
szegről nekiindultunk Európának. 
Az utazás első részét vonatt al tett ük 
meg, majd Győr városába érkezve, 
elindultunk busszal a nagy utazásra. 
A busz Budapestről indult, rajta egy 
másik diákcsoportt al, akikkel együtt  
vett ünk részt minden programon. 
Első éjszakánkat a buszon töltött ük, 
de útközben sem unatkoztunk, hisz 
megálltunk Németország gyönyörű 
városában Passau-ban, más néven a 
„Három folyó városában”. 

Második napon átkeltünk a 
Csalagúton. Odafelé semmilyen 

probléma nem volt az átkelésnél. Ang-
liában elsőként Dover városában jár-
tunk, ahol a tengerparton sétáltunk, 
és megtekintett ük a „fehér sziklákat”. 
Többen először jártak tengernél a 
csapatból. Ezt követően városnézés 
következett  a gyönyörű Canterbury-
ben, ahol megnéztük a katedrálist és 
a vásárlásra is jutott  idő az óvárosban. 
Ismét buszra szállva Dickens város-
át, Rochester-t tekintett ük meg, ahol 
a várnál és a belvárosban is jártunk. 
Itt  már szemerkélt az eső, de komo-
lyabban esős napunk csak egy volt a 

héten. Hosszas utazás után fáradtan, 
de annál több élménnyel telítődve a 
szállásra érkeztük Allhallows-ba. A 
szállásunk mobil-home-okban volt, 
amely 6 főnek biztosított  alvóhelyet. 
Jól felszerelt és lakható volt. A kör-
nyék barátságos és biztonságos érzést 
nyújtott . Mivel teljes ellátást kértünk, 
kaptunk is ételt bőségesen, amin felül 
egyénileg volt lehetőség alkotni a 
konyhákban. Elmondhatjuk, mind a 
négy csapat beletett  apait-anyait a kö-
zös főzésekbe és étkezésekbe, igazán 
jó hangulatú estéink voltak itt ! 

A nagy pihenés után a kirándulás 
legfárasztóbb napja következett . Har-
madik napon felfedeztük Londont! 
Sajnos az időjárás ellenünk volt, ez 
lett  az esős nap. Mondanunk sem kell, 
osztályfőnökünk kétségbe is esett , 

mi lesz, ha ilyen lesz végig? De hála 
Istennek nem így lett , délutánra a 
nap is kisütött . Most, hogy végre an-
gol, sőt, londoni levegőt szívhatt unk, 
meglátogatt uk a nevezetességeket. 
Elsőként Westmister-negyedet, ahol 
a parlamentet, majd a híres Big Ben-t 
látogatt uk meg. Következő megál-
lónk a Lovastestőrség laktanyája, s ezt 
követt e a Buckingham Palota, ahol 
részesei lehett ünk a zenés őrségvál-
tásnak. A palota mellett  lévő parkban 
(St. James Park) is kaptunk szabad-
időt, hogy felfedezzük a táj szépségeit. 

Sok állatot látt unk, mint 
például: mókus, kacsa, 
holló stb. Módfelett  érde-
kes volt e kis állatok barát-
ságos természete. London 
egyik híres tere és egyben 
látványossága követke-
zett , a Picadilly Circus. Fő 
jellegzetessége, hogy óriás 
kijelzők és videós reklám-
felületek helyezkednek el 
a tér északi felén, a sarok-
ház falán. Soho utcáira 
is betekintést nyertünk, 
mely nevezetes az éjszakai 
életéről, jazz klubjairól, 
alternatív életstílusáról. E 

hatalmas városon belül található egy 
nagyon érdekes hely, melynek neve 
China Town. Minden elképzelést 
felülmúlt, hisz e hatalmas városon 
belül található egy nagyon kicsi rész, 
amely egy tipikus kínai városának a 
körülbelüli képmása. Ugyanazzal a 
szokásokkal, életkörülményekkel, há-
zakkal. Pont, mint Kínában. Követke-
zett  egy délutáni barangolás a Covent 
Garden-ben, ezután a következő állo-
másunk a Trafalgar tér volt. Érdekes-
ségei a tér szökőkútjai, valamint szob-
ra (52 m magas Nelson emlékoszlop), 
a teret körülvevő épületegyütt esek. A 
napot a National Gallery-ben zártuk, 
ahol kvíz-kérdések mellett , vagyis in-
kább segítségével tekintett ük meg a 
festményeket. Napnyugtakor végre 

(folytatás a 13. oldalon )
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buszra szállhatt unk az egész napos sé-
tálás után. Maga volt a megváltás. Két 
órás utazás után „hazaérkeztünk”, az 
energiaszintünk ekkor már nagyon 
alacsonyan volt. Mindenki kihasznál-
ta a közösségi ház adta lehetőségeket 
(free wifi ), eközben a vacsora is elké-
szült, majd egy jó meleg fürdő után 
ágyba bújtunk. 

Hamar elérkezett  a reggel. Negye-
dik napon a Kensigton-negyedben 
jártunk. Délelőtt  a Natural History 
Museum-ban, ahol megismerked-
tünk a különböző dinoszauruszok-
kal, megtapasztalhatt uk milyen egy 
földrengés, modellezés segítségével 
jobban megérthett ük testünk mű-
ködését, az esőerdő és az univerzum 
világát. Eztán ellátogatt unk a Hyde 
parkba, majd következett  a várva várt 
London-Eye. Különleges élményt 
nyújtott  a város felülnézete. A kerék 
fél óra alatt  ért körbe, ezalatt  irgalmat-
lan mennyiségű fotó és főleg szelfi  ké-
szült. Hazaindulás előtt  megálltunk 
az ASDA-ban, s itt  mindenki tudott  
venni magának ételt, italt. Mindez jól 
is jött , mert e napon volt Áron tizen-
nyolcadik születésnapja, amit alapo-
san megünnepeltünk!

Az ötödik napon a páratlan gyűj-

teménnyel rendelkező British Mu-
seum volt a program. Ókori kincsek, 
Rosett i kő, múmiák, stb. Majd mind-
ezek után egész napos vásárlás az Ox-
ford Street-en, mely az egyik leghíre-
sebb bevásárlóutca a világon, tele van 
jobbnál jobb boltokkal, üzletekkel, 
pub-okkal. Bőségesen volt időnk a vá-
sárlásra. Majd a Madam Tussaud-ba 
mentünk, ami egy fakultatív program 
volt az utazási irodánál. Az egész cso-
port fel volt spannolva, hisz mindenki 
kíváncsi volt a viaszbábuk formájában 
megjelenített  hírességekre. Páran ez-
után meglátogatt unk egy igazi angol 
kocsmát a Baker Street-en. Napnyug-
ta előtt  pedig a városon áthaladva a 
Tower Bridge-t tekintett ük meg. 

A hatodik napon, kimerülten, de 
már összecsomagolva Greenwich-be 
vett ük az irányt. Itt  a folyó alatt i gya-
logos alagúton átkeltünk a Temze túl-
partjára, hogy utána visszasiessünk a 
Hajózási Múzeumhoz, majd elsétál-
tunk az obszervatóriumhoz. Ezután 
beültünk a buszba, irány hazafelé! 
Igen ám, de a Csalagút francia olda-
lán, valószínűsíthetően migránsok 
miatt , volt valamiféle incidens, ezért 
öt órát vesztegeltünk itt . Emiatt , bár 
a program szerint következett  egy kis 
városnézés Flandria legszebb város-
ában, Brugge-ben, e séta csak éjjeli 

séta lett . A város amúgy híres kiváló 
minőségű söreiről és csokoládé kü-
lönlegességéről, mindenképp megér 
egy látogatást mindenkinek! Majd az-
tán jó éjszakát, alvás a buszon. 

Hetedik napon egy megállónk volt 
még, a melki apátságnál, majd végül 
a késő délutáni órákban Győrbe ér-
keztünk, ahol egy óra várakozás és 
Peti’s kebab felkeresése után vonatra 
szálltunk, és hazafelé vett ük az irányt. 
A késő esti órákban Zalaegerszegre 
értünk. Hatalmas fogadtatásban ré-
szesültünk szüleink részéről, és fájó 
szívvel búcsúztunk a tényleg nagyvá-
rosi élett ől.

Ez az osztálykirándulás minden-
kiben örök nyomot hagy. Rengeteg 
nevetéssel telt el ez az egy hét. Nem 
csak a program szempontjából volt 
eseménydús, hanem a köztünk lévő 
barátság miatt  is. Mindezen által, kö-
szönetet szeretnék mondani remek 
tanárainknak, akik vállalkoztak e ha-
talmas feladatra, és a Student Lines 
utazási irodának, akik megszervezték 
nekünk ezt az utat, valamint remek 
sofőrjeik kezében biztonságban érez-
hett ük magunkat mindvégig.

Mátyás Fanni 12.b
Mindszenty József Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium

XXII. évfolyam 6. szám  13
( folytatás a 12. oldalról)

Himzőkör

Plébániánk ad helyet  a Parragi Ágnes népi iparművész által vezetett  himzőkörnek. A kör tagjai csütörtökönként tartják foglalko-
zásukat  fél ött ől hat óráig a plébánia régi irodájában. Mindenkit szeretett el várnak, nem csak kezdőket.
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A hittanórák felnőtteknek
Interjú Istennel

– Gyere be! – mondta Isten. Tehát szeretnél interjút készí-
teni velem?
– Ha van rá időd – válaszoltam.
– Az én időm örökké tart és elegendő arra, hogy bármit 
megtegyek. Mit szeretnél tudni?
– Mi az, ami legjobban megdöbbent az emberekben?
– Hogy megunnak gyereknek lenni, siett etik a felnőtt é vá-
lást és aztán arra vágyakoznak, hogy újból gyerekek lehes-
senek. Elveszítik az egészségüket, hogy sok pénzük legyen 
azután, elveszítik a pénzüket, hogy újból egészségesek 
lehessenek. Hogy aggódva gondolnak a jövőre és közben 
elfelejtik a jelent: olyannyira, hogy sem a jelennek, sem a 
jövőnek nem élnek. Úgy élnek, mintha soha nem halnának 
meg és úgy halnak meg, mintha soha nem éltek volna. 
– Mint szülő, melyek azok a leckék az életben, amit sze-
retnél, ha gyermekeid megtanulnának? – kérdeztem és 
Isten mosolyogva válaszolt:
• Szeretném, ha megtanulnák, hogy nem bírhatnak rá 

senkit arra, hogy szeresse őket. Amit viszont képesek 
megtenni, hogy engedjék, hogy mások őket szeressék.

• Szeretném, ha megtanulnák, hogy a legértékesebb nem 
az, ami a kezükben van, hanem az, aki az életükben van. 

• Ha megtanulnák: nem jó magukat másokhoz hason-

lítani, mert mindenki egyenként lesz megítélve, saját 
élete, cselekedetei, nem pedig összehasonlítgatások 
alapján.

• Szeretném, ha megtanulnák: nem az a gazdag ember, 
akinek többje van, hanem az, akinek kevesebbre van 
szüksége.

• Ha megtanulnák, hogy csak pár másodpercbe telik, 
hogy sebet ejtsenek valakin, akit szeretnek, de hosszú 
évekig tart begyógyítani ezeket a sebeket.

• Ha megtanulnának megbocsátani azáltal, hogy gyako-
rolják a megbocsátást.

• Ha megtanulnák, hogy egy igaz Barát ismeri őket, min-
dent tud róluk és olyannak szereti őket amilyenek.

• Itt  vagyok a napnak mind a 24 órájában. Csak annyit 
kell tenned, hogy hívsz, és én válaszolni fogok.

– Mindig emlékezz rá, amit most mondok: az emberek 
elfelejtik, amit mondtál vagy tett él, de soha nem fogják 
elfelejteni hogyan éreztél irántuk és ez mennyit jelentett  
számukra.

(Hétköznapi bölcsességek nyomán) 
Nátrán Józsefné

KereszteltekKereszteltek
Gángó Adél Mária, Bauer Sára, Caimi Sophie, Szirmai 
Szonja, Füzesi Tália, Sohár Miron Dániel, Böcskey Juto-
csa, Kiss Marcell, Peszleg Dorottya, Peresztegi Polli Berta, 
Domján Rajmund, Domján Máté, Olasz Barnabás, Varga 
Noémi, Bolla Milos Gábor, Vágvölgyi Viola Sára, Németh 
Ádám, Koppány Bíborka, Dudás Zoltán Laurent,Somogyi 
Krisztofer, Horváth Milán, Sőre Benedek, Sőre Blanka, 
Lőrincz Virág

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

HázasságkötésHázasságkötés
Járfás Norbert – Kulcsár Lilla, Kovács Henrik – Kato-
na Szimonetta, Gángó András – Czinder Enikő, Diriczi 
Zsombor László – Herczeg Lilla, Varga Róbert Imre – 
Meiszter Anita, Bogdán László – Hajas Dóra, Dénes Krisz-
tián – Novák Renáta, Bejczi József – Szegedi Melinda, 
Cseke Gábor – Molnár Anita

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

HalálozásHalálozás

özv. Frank Istvánné sz. Horváth Éva (1919), Dévényi József 
János (1925), Takács János (1923), Bertalan Dezső (1946), 
özv. Porupcsánszki Béláné sz. Czömpöl Katalin (1938), 
Bencze Józsefné sz. Krizmanics Erzsébet (1940), Sulák 
István (1927), özv. Kamondi Lajosné sz. Németh Erzsébet 
(1926), Makovecz Pál (1940), Döklen Ferenc (1954), özv. 
Lákics Ferencné sz. Bahóber Teréz (1926), Kámán Ferenc 
(1938), özv. Czigola Sándorné sz. Egyed Valéria (1939), 
Horváth Géza (1940), Sándor László (1927), Forgács Fe-
rencné sz. Forgács Rozália (1947), Gyuk István (1942), özv. 
Kovács Józsefné sz. Peti Mária(1930), Németh Jenő (1950), 
özv. Cserkuti Károlyné sz. Kósa Ilona (1952), özv. Sohár 
Károlyné sz. Boros Mária (1931), özv. Handler Miklósné sz. 
Bangó Anna (1931), özv. Bertók Istvánné sz. Szabó Mária 
(1943), Laki József (1928), özv. Szabó Lászlóné sz. Valter 
Mária Erzsébet (1924), Kovács Miklós (1936)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink
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Kedves Gyerekek!

Ma Krisztus Király vasárnapján, ami egyútt al az egyházi év 
utolsó vasárnapja is, Jézusnak Pilátus előtt  mondott  egyik 
mondatát találhatod ki. A megadott  szavakat meg kell keres-
ned, majd áthúzod és a megmaradt betűkből kell összeolvas-
ni a kívánt mondatott . 

Megadott  szavak: PILÁTUS, KRISZTUS, KIRÁLY, DÁNI-
EL, PRÓFÉTA, ORSZÁG, TANÚSÁG, IGAZSÁG, VILÁG, 
SZOLGA, EVANGÉLIUM, TANÍT, 

Megfejtés:  ....................................................................................

A sok betű között  egy név van elrejtve. Ha a megadott  sza-
vakat megkeresed és áthúzod, akkor a megmaradt betűk-
ből kitalálhatod Jézus előhírnökének nevét. Még két kér-
dés: Ki volt az ő édesapja és édesanyja?

Megkeresendő szavak: EGYENGETNI, OROSZLÁN, 
TEVESZŐR, KERESZTEL, TAKA RNI, PUSZTA, KI-
ÁLTÓ, VADMÉZ, SÁSKA , JORDÁN, MÉLTÓ, DOMB, 
ÚR, ÚT, ÉS, TE, ŐK

Az Úr előhírnöke: .........................................................................

Szüleinek neve: ..............................................................................

S U T Á L I P T K D
Z E A A E Z É A R Y
O G N N I O G N I L
L Á Í R N S Á Ú S Á
G Z T Z Á Á S S Z R
A S G O D M Z Á T I
P R Ó F É T A G U K
N O E M I N G N S É
T V A L Ó V I L Á G
E V A N G É L I U M

Elérkeztünk az egyházi év utolsó vasárnapjához. Mai 
napon úgy tekintünk Jézusra, mint a mindenség Kirá-
lyára. Ő nem olyan király, mint a földi királyok és ural-
kodók. Jézus Krisztus az igazság, a béke és a szeretet 
Királya. ( Jn 18,33-37) 

FELADAT: állítsd helyes sorrendbe a szétrázódott  két 
mondat szavait!

1.  ........................................................................................
2.  ........................................................................................

Kedves Gyermekek! Boldog új évet kívánok, mert most kezdő-
dik az új egyházi év!

Ha az ábrák bal felső sarkából "L" alakban (sakk „ló” ugrása) 
elindulsz, akkor könnyen tudsz válaszolni az alábbi kérdésekre:
1. kérdés: Mi a neve az új egyházi időszaknak? 
2. kérdés: Mi ennek a jelentése? 
3. Még mást is találsz a rejtvényben, ha ügyes a szemed: 

A L E G

E T D E

I I N S

T V E R

Ú Y E E

K V R T

É B T Ö

E J K !

S U T Á L I P T K D
Z E A A E Z É A R Y
O G N N I O G N I L
L Á Í R N S Á Ú S Á
G Z T Z Á Á S S Z R
A S G O D M Z Á T I
P R Ó F É T A G U K
N O E M I N G N S É
T V A L Ó V I L Á G
E V A N G É L I U M

Összeállított a: Balassi István
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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

Mindszenty imanap

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

Az imanap célja, hogy a nap 24 
órájában mindig legyen valaki, aki 
imádkozik a bíboros úr mielőbbi 
boldoggá és szentt é avatásáért, va-
lamint engesztelnek a hercegprímás 
szándéka szerint, amelyet 1946. 
január 25-én hagyott  jóvá: „A Világ 
Királynője nagy engesztelő mozga-
lomra főpásztori áldásomat adom.”

Közös liturgikus program: 
18 óra: Keresztút a templomban
19 óra: Szentmise
20 óra: Engesztelő imaóra
21 óra: Fáklyás körmenet a  

Mindszenty-szoborhoz

Minden Mindszenty tisztelőt és 
imádkozni, engesztelni vágyó 
embert nagy szeretett el várnak. 
Akik távol élnek vagy valamilyen 
ok miatt  nem tudnak részt venni a 
közös imádságon, azok ott honuk-
ban kapcsolódjanak be az imanap 
valamely órájába.

Forrás: www.martinus.hu.

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2016. január 17-én jelenik 
meg. 

November 28-án, szombaton a Zár-
dában 16 órakor kezdődik a bérmálá-
si szentmise.

December 4. (péntek) és decem-
ber 6. (vasárnap) a Martineum 
Felnőtt képző Akadémián rendezik 
meg az egyházmegyei ifj úsági lelki-
gyakorlatot.

December 5-én, szombaton, a Szűz-
anya napján, az engesztelő imádság 
1715-kor kezdődik a rózsafűzér elimád-
kozásával. 

December 5-én, szombaton plébánia-
templomunkban 17 órakor kezdődik 
az ádvanti koncert.

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

December 13-án, vasárnap tartjuk 
meg a pózvai városrész búcsúját. 

December 18-án, pénteken és dec-
ember 19-én, szombaton este a 18 
órakor kezdődő, valamint a december  
20-án vasárnap, a délelőtt  10 órakor 
kezdődő szentmise keretében dr. Bíró 
lászló tábori püspök, teológiai tanár 
vezeti az ádventi lelkigyakorlatun-
kat.

December 24-én, csütörtökön 1600-
kor kezdődik a plébániatemplomban a 
karácsonyi misztériumjáték. 

December 24-én, csütörtökön az éj-
féli mise előtt  2330--kor a Mindszenty 
Kamarakórus tart karácsinyi koncer-
tet templomunkban.

December 28. (hétfő) és január  1. 
(péntek) között  Valenciában rende-
zik meg a Nemzetközi Taizéi Ifj úsági 
Találkozót. 

December 31-én, csütörtökön, Szent 
Szilveszter napján, az év végi hálaadó 
szentmise 1630-kor kezdődik a plébá-
niatemplomban, melyen hálát adunk 
az elmúlt esztendő minden öröméért 
és nehézségéért.

December 31-én, csütörtökön éjféli 
misével kezdjük az új évet a plébá-

niatemplomban: A templomba csak a 
sekrestyén keresztül lehet belépni.

Január 1-jén, pénteken a plébánia-
templomban a reggel 7 órakor kezdő-
dő szentmise elmarad.

Január 2-án, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1715-
kor kezdődik a rózsafűzér elimádko-
zásával, majd a 18 órai szentmise után 
szentórával végződik. 

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

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

Január 25-én, vasárnap  szentség-
imádást tartunk a ságodi kápolnában. 

Imahét a krisztushívők
egységéért 

2016. január 17-24.
(vasárnap-vasárnap)
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