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Hitet is erősítő találkozásokHitet is erősítő találkozások

A téli időszak kitűnő alkalom arra, hogy ellátogassunk 
szerett einkhez, barátainkhoz, ismerőseinkhez. Ilyenkor nem 
lehet hivatkozni a sok ház körüli munkára, nem kell a hegyen 

dolgozni, így mindannyian időt tudunk szakítani ezekre a látogatásokra. 
De-cemberben a szűk család élvez elsőbbséget, hiszen a karácsonyi ün-
nepekben törekszünk arra, hogy a család együtt  ünnepeljen. A szilveszte-
ri forgatagban legtöbbször barátainkkal vagyunk együtt , hogy jó kedvvel 
búcsúztassuk az óévet és köszöntsük az újat. S január végén immár több, 
mint egy évszázada a különböző keresztény gyülekezetek tagjai tarta-
nak közös imahetet a találkozás igényével. Nem egyszerű látogatás ez, 
hanem közös éneklés, közös imádság, közös igehallgatás, hiszen egyre 
nagyobb az emberekben az az igény, hogy Jézus szavait komolyan véve 
valóban együtt  ünnepeljünk. 

E z a hét nem protokolláris program. Nem azért vagyunk együtt , 
mert szégyen lenne, ha egy megyeszékhelyen elmaradna az 
egyébként országosan meghirdetett  rendezvény. Sokkal inkább 

arról van szó, hogy örömmel megyünk el egymás templomába, hogy 
egymás hitéből épüljünk és abból merítsünk erőt.

K risztus egyházát ugyanis nem lehet feldarabolni. Egy Krisztu-
sunk van és ezért valljuk, hogy az egyház is egy még akkor is, 
ha vannak különböző felekezetek, különböző irányzatok. Ez 

a sokszínűség nem szabad, hogy elkeserítsen bennünket, hanem jól kell 
vele élnünk. Az a tény, hogy a keresztségben egyek vagyunk jól mutatja, 
hogy az alap közös. S Jézus azt mondja, hogy, aki hallgat a szavára az ha-
sonló ahhoz az emberhez, aki kősziklára épített e a házát.

A z idei évben is Jézus szól hozzánk az ökumenikus imahéten. Ka-
tolikus, református, evangélikus hangszerelésben, ám a dallam 
bizonyosan az Úristen felénk szóló üzenete, aki Karácsonykor 

egy gyermek képében látogatott  meg minket, hogy megmentsen a sötét-
ségből, az elbukástól, a haláltól. Ha róla teszünk tanúságot, ha őt tartjuk 

Urunknak, akkor az ökumenikus imahé-
ten bizonyosan meggazdagodunk és 

közelebb kerülünk hozzá és egy-
máshoz.

Zsugyel Kornél
evangélikus lelkész

Zalaegerszeg
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2015. április 11-én Az Irgalmas-
ság Arca című bullával hirdett e meg 
Szentatyánk Ferenc pápa az irgalmas-
ság évét, mely az irgalom kapujának 
megnyitásával indult útjára December 
8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünne-
pén. „Jézus Krisztus az Atya irgalmas-
ságának arca”. Ebben az esztendőben 
különleges feladatunk, hogy ismerjük 
meg Jézus Krisztus hite, tanítása által 
mind jobban az irgalmas Istent. „Sok-
szor és sokféle módon szólt hajdan Isten 
az atyákhoz a próféták által, ezekben 
végső napokban pedig Fia által szólt hoz-
zánk.” (Zsid 1,1-2) Az örök Fiúban is-
merjük meg Teremtőnk arcát. Ki a mi 
Istenünk? Ki mondja meg nekünk? Ha 
nem törekszünk eléggé arra, hogy mi 
megismerjük az igaz hitet, az egészsé-
ges tanítást, akkor lesznek, akik félre-
vezetnek minket. 

Ferenc pápa végeredményben arra 
hív minket, hogy hiteles életünkkel az 
irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek 
felmutatásával adjuk tovább az evan-
gélium örömét, és tegyünk tanúságot 
Urunkról. A lesújtó diagnózisok he-
lyett  bátorító gyógymódokra van szük-
sége ennek a világnak. Az evangélium 
ezen túl nem vallási szájkarate, hanem 
az ember megmentése. Az Örökkévaló 
megmutatja Szent Fiában irgalmas, és 
igaz arcát. Reményik Sándor írja cso-
dálatosan: „Egy Istenarc van eltemetve 
bennem.” A kinyilatkoztatás fényében 
érjük meg Ki a mi Istenünk, Őt szem-
lélve juthatunk el arra a felismerésre, 
kik vagyunk, mi végett  vagyunk ezen 
a világon. 

Teret kell adni életünkben Iste-
nünknek, engedni, hogy a tiszta Is-

tenarcot felszínre hozhassa bennünk, 
mert az irgalmas Atya a legjobbat akar-
ja kihozni belőlünk. A legjobb pedig, 
hogy örök életében részesít minket. 
Az irgalom által felismerjük, amire 
Szent János apostol rácsodálkozott : 
„Nézzétek mekkora szeretett el van irán-
tunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak 
minket, és azok is vagyunk.” (1Jn 3,1) 
Isten gyermekei akkor leszünk, ha el-
fogadjuk Isten irgalmát, de ezen túl el 
kell fogadnunk az igazságát is, vagyis 
törvényeit, tanítását. Mégis itt  a mi vá-

rosunkban is mennyi katolikus gyöke-
rű ember van, aki gyermekét nem hit-
tanra, hanem iskolai etikára iratja be. 
Ezzel a gonosz tett el lényegében magát 
az Istent tagadják meg. Hit nélkül pe-
dig nem lehet üdvözülni, már az óke-
resztény egyházatyák jól tudták, nem 
lehet Isten Atyja annak, akinek az Egy-
ház nem anyja. A próféták elutasítása 
az Ószövetségben, minden esetben Is-

ten elutasítását jelentett e, így van ez az 
Egyházzal is. 

Ferenc pápa célja a lelkek meg-
mentése, hogy irgalmas hiteles életek 
által mind többen visszataláljanak az 
igazsághoz Jézus Krisztushoz, és Je-
gyeséhez az Egyházhoz. Ugyanakkor 
az irgalmas életre való meghívás nem 
jogosít fel minket oktalan cseleke-
detekre. Már a Didakhé ókeresztény 
irat tanít az alamizsnálkodásról, hogy 
izzadjon meg a tenyerünkben az ado-
mány mielőtt  odaadjuk valakinek. Jól 
meg kell gondolnunk, nehogy rossz 
helyre adjuk, mert azzal bűnt köve-
tünk el. 

A lebukások napjának hívhatnám 
azt a pénteket, mikor a templom elé 
kimentem, és a szokásos színjátszó 
koldushoz érkezett  egy motoros, aki 
átvett e az adományokat, és távozott . 
Pont ezen a napon jött  szembe velem 
két jól öltözött  fi atal, akik korábban 
kéregett ek környékünkön, mindkett ő-
nek cigarett a égett  a szájában. Mond-
junk jóhírt is, mert van! A Katolikus 
Karitász helyi szinten is Szentlelkes 
bátorsággal, és okossággal jutt at el 
szeretetcsomagokat valóban rászo-
rulóknak, ezentúl karácsony előtt  fi -
atalokkal is felkerestük az egyik helyi 
szociális ott hont. Jelenlétünk, jó szán-
dékunk lehet a legnagyobb ajándék, 
melyben felmutatjuk az irgalmas Is-
tenarcot. Felmutatjuk az irgalmat, de 
tanúskodunk az igazságról, mely Jézus 
Krisztusban van. 

 Pete Polgár Máté 
 káplán
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Irgalom – igazság

Egyházi ügyintézők képzése

A Martineum Felnőtt képző Akadémián a plébániai irodák alkalmazott ainak az ügyvitelről, a könyvelés aktuális kérdé-
seiről, a kommunikációról valamint lelkiségi képzésről lesznek majd előadások 2016. január 23-án és február 20-án. 
Jelentkezni a Martineum Felnőtt képző Akadémián elérhetőségein lehet.: 9700 Szombathely, Karmelita u. 1.
Telefon: (94) 514 340, Fax: (94) 514-341, Email: akademia@martineum.hu
Részvételi díj ebéddel 3 000.- Ft/fő
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„A király menyegzőt rendezett  a fi á-
nak:” (Mt 22,1-14). A király maga az 
Úristen . A fi a pedig az ember, akit te-
remtett  és megváltott . A menyegző pe-
dig az a lakoma, amit az övéinek készít. 
A menyegző az embernek a jóllakott -
ság érzetét jutt atja az eszébe, ahol nem 
hiányzik semmi. Vidám társaság vesz 
részt a lakomán. Ott  nem búsulnak, 
hanem vidáman szórakoznak. Egymást 
elfogadják, örvendeznek az együtt -
létnek. Távol a gond és a bánat. Nem 
szomorkodnak, ellenkezőleg, derűs és 
vidám a hangulat. De bensőleg is távol 
van a szorongás, az aggodalom és a fé-
lelem. A menyegzőn boldog az ember.

Erre a magasztos állapotra hivatko-
zik Jézus, amikor az Isten országát pél-
dázza. Azt akarja vele kifejezni, hogy 
az Isten országa nem bánkódás, életet 
sorvasztó állapot, hanem kitárulás, gaz-
dagodás, töltekezés, önfeledt, boldog 
állapot. Tehát nem savanyú kesergés, 
búskomorság, hanem életigenlés, a 
szép felé törekvés. 

A menyegzőre meghívás alapján 
mehetünk el. A meghívást a szolgái ál-
tal eszközli a király, maga az Úristen. 
Az Ő szolgái pedig a próféták, a papok, 
a hit hirdetői. Menyegző alatt  értjük 
a biblia ismeretét, amelyben világos-
sá válik, hogy Isten szeret minket, és 
mindannyiunkat akar üdvözíteni. Az 
Isten menyegzője az Ő irgalma, amely 
a bűnbocsánat szentségében, a gyó-
násban nyilvánul meg. Mert itt  teljesen 
megtisztul az ember minden bűnétől, 

és megigazultt á válik. De előzetesen 
még meghívja Isten a keresztség szent-
ségére, amelyben gyermekévé fogad és 
a mennyország örökösévé tesz bennün-
ket. Menyegzőre hív a házasság szent-
ségének a kegyelmére, amikor isteni 
áldásban részesíti a házastársakat. Me-
nyegzőre hívja az Isten az övéit az eu-
charisztia elfogyasztására. Az Ő fi ának, 
Jézus Krisztusnak testét és vérét nyújtja 
nekünk az oltár asztaláról.

„Minden készen áll, jöjjetek a me-
nyegzőre.” És a válasz elutasító: „Kérlek, 
ments ki engem.” Mert földet vásárol-
tam; üzletet kötött em? mert vendége-
im érkeztek; kirándulást szervezünk; 
szüretelek; házat építek, szórakozni 
megyünk, sportmeccsen játszom; hor-
gászom; a heti munkámat pihenem 
ki, beteget látogatok a kórházban… 
Egyszóval mással vagyok elfoglalva, és 
nem érek rá elmenni az isteni lakomára. 
Nincs időm az Istenre, csak az emberre 
és önmagamra; nincs időm az égiekre, 
csak a földiekre; nincs időm az örökké 
valókra, csak a múlandókra; nincs időm 
a lelkiekre; csak a testiekre…

A menyegző azonban nem marad 
el. A hivatalosak helyett  a társadalmi-
lag alacsonyabb rangúakat hívták meg 
a szolgák a király parancsára. „Akit csak 
találtok az útkereszteződésekben, hív-
játok el a mennyegzőre.” És mi történt? 
„A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.” 
Igazolva látszik Jézusnak más helyen 
tett  kijelentése: „Az utcanők és a vá-
mosok majd megelőznek titeket az Isten 

országában” Milyen meglepetések lesz-
nek, hogy akikre nem számítunk, azok 
bemennek a király menyegzőjére az 
égbe, akikre pedig számított unk, azok 
kimaradnak.

Végül különös befejezése a párbe-
szédnek: „Amikor a király bejött , hogy 
megszemlélje a vendégeket, meglátott  
köztük egy embert, aki nem volt menyeg-
zős ruhába öltözve.” Az isteni lakomán 
a menyegzős ruha nem a testi öltöze-
tet jelzi, hanem a lelkit. A menyegzős 
ruha pedig a kegyelem, amit az Isten 
ad a meghívott aknak. Hogy méltókép-
pen vehessen részt a menyegzőn, előbb 
le kell vetnie a szennyes ruhát, magát 
a bűnt a bűnbocsánat szentségében. 
Bűnnel nem vehetek részt az isteni me-
nyegzőn, a kett ő nem fér össze: a bűn 
és a kegyelem olyan, mint a tűz és a víz. 
A bűn ugyanis elszakít az Istentől és 
odafordít a Sátánhoz, az Isten ellenlá-
basához. Ezért feltétlenül meg kell sza-
badulni az Istennel összeegyezhetetlen 
állapott ól, különben a példabeszédben 
említett  illetéktelen vendég sorsára ju-
tunk, „akit a külső sötétségre dobtak ki. 
Ott  sírás lesz és fogcsikorgatás.”

A fentiek arra késztetnek minket, 
hogy örömmel fogadjuk el a megtisz-
telő isteni meghívást az Ő menyegzői 
lakomájára. De előzetesen tegyem ma-
gamat alkalmassá erre a fenséges ven-
dégségre.

 Tóth János
 káplán

Lakoma az Isten országában

Házasság Hete

Hazánkban jövőre kilencedik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil 
szervezetek széles körű összefogásával.
A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megta-
pasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de 
nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi  és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, 
hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság 
felelősségteljes, biztonságos és meghitt  közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.
Az országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a fi gyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segít-
séget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.
2016-os Házasság hete házaspár arca Hegedűs Endre Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész és felesége, Hegedűs Katalin.
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„Boldogok vagytok, ha miatt am gya-
láznak és üldöznek benneteket, és hazu-
dozva minden rosszat rátok fognak én-
miatt am. Örüljetek és ujjongjatok, mert 
nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” 
(Mt 5,11-12)

Amióta ember él a földön, ott  van 
az ellentét, a rosszindulat, a bűn. Már 
Adám és Éva is bedőlt az ördög csábí-
tásának, és evett  a tiltott  gyümölcsből. 
Isten szabad akaratot adott  az ember-
nek, hogy szabadon dönthessen, hogy 
Istennel vagy nélküle szeretné élni föl-
di életét. Az Ószövetség történetében 
azonban sokszor megtapasztalhatt a 
Izrael népe, hogy a szabadságnak nagy 
ára van. Amikor nem követt e Isten út-
jait, amikor hűtlené vált a szövetség-
hez, sok-sok szenvedésben és megaláz-
tatásban volt része (az egyiptomi, majd 
a babiloni fogság, stb.).

De Isten a görbe vonalakon is tud 
egyenesen írni. Ezért küldi Jézust a 
világba, hogy általa üdvözüljön a vi-
lág. A régi szövetség helyett  új és örök 
szövetséget kötött  nemcsak a választott  
nép fi aival, hanem minden emberrel az 
idők végezetéig.

Jézus eljövetelével valami egészen új 
kezdődik. Életéből és tanításából tud-
juk, hogy azért jön, hogy meghirdesse 
Isten országának örömhírét, hogy sza-
badulást hozzon a bűn szolgaságából és 
a fogadott  fi úságot elnyerjük. De emel-
lett  Jézus egy küldetést is ad apostola-
inak, ami minden kor minden keresz-
tényének is a feladata: „Menjetek el az 
egész világra és tegyétek tanítványommá 
mind a népeket!” (Mt 28,19) Ezt a kül-
detést viszi tovább Egyházunk, amikor 
azon fáradozik, hogy egyre többen 
megismerjék Krisztus evangéliumát.

Azonban az Egyház születésétől 
fogva voltak és vannak, amik veszélyes-
nek tartják a kereszténységet. A Római 
Birodalom nem tudott  mit kezdeni 
ezzel az új mozgalommal, csak annyit 
látt ak belőle, hogy a keresztények az 
államvallás, a császárkultusz ellensé-
gei, mert csak az egy, igaz és élő Istent 
hajlandóak imádni. De a későbbi ko-

rokban is voltak hasonló üldözések, 
voltak, akik életüket áldozták Jézusért. 
És mai korunkban, amint ezt a híradá-
sokból is sajnos elég gyakran halljuk, 
vannak, akik ma is életüket áldozzák 
keresztény hitük miatt . Mert még 2000 
év elteltével sem tudta a világ elfogadni 
Jézus örömhírét, nem ismerte fel a Vi-
lágosságot, aki a világba jött , hanem in-
kább jobban szeretik a sötétséget, mint 
a világosságot.

Tomka Ferenc: Az egyház bűnei 
c. könyvében a mai kor egyházellenes 
hangulatára reagálva két okot is megfo-
galmaz, mi lehet a kereszténység-elle-
nesség hátt erében, amikor így ír: 

„Feltűnhet, hogy ha a keresztény egy-
házakat vagy értékeket együtt esen tá-
madják, a támadások elsőrendű célpont-
ja mindig a katolikus egyház. Mi lehet 
ennek oka?

1. Érezhetők ebben a marxista ide-
ológia nyomai is, amely szerint a kato-
likus egyház mindig ’rosszabb’, mint a 
reformáció egyházai. Hiszen e logika sze-
rint mindig az az értékesebb, a haladóbb 
csoport, amely egy korábbi ellen fellázad. 
(Ezért itt  a reformáció egyházai mindig 
pozitívabb megítélésben részesültek, mint 
a katolikus egyház.)

2. A liberális rendszerek is a katoli-
kus egyházban látják elsődleges ellenfelü-
ket, hiszen egyik egyház sem olyan követ-
kezetes bizonyos emberi értékek (mint az 
élet védelme, a házasság felbonthatatlan-
sága, a házastársi hűség, a szexuális élet 
tisztasága stb.) védelmében.” (Tomka 
Ferenc: Az egyház bűnei, 2001)

Sajnálatosan kell tapasztalnunk, 
hogy mai korunkban még mindig so-
kan vannak, akik veszélyesnek vélik a 
kereszténységet, és ennek hátt erében 
talán pont ez a két indok húzódik. Ma 
azt a kort éljük, amikor a szabadosság, 
az Isten- és vallásellenesség a liberális 
felfogás eredménye. Isten már az Ószö-
vetségben megadta a választott  népnek 
mindazt, ami szükséges a szövetség 
megtartásához, amit Egyházunk ma is 
tanít. Ezek a törvények egyesek számá-
ra visszataszítóak, úgy érzik, korlátozza 

őket, nem tehetnek meg bármit, ami-
hez csak kedvük van. Pedig be kell lát-
nunk, hogy a mai ember éppen ilyen. 
Nem szereti a kötelező dolgokat, és így 
van a vallás területeivel is: vasárnapi 
szentmise, évente szentgyónás, egy-
házadó, stb. Az ilyen emberekkel köny-
nyebb párbeszédet kialakítani, mert 
legalább van véleménye, még ha nega-
tív is, de van.

Néhány éve, még amikor kispap 
voltam, sokszor „megnéztek” az embe-
rek a városba reverendába, volt, hogy 
még megjegyzéseket is tett ek. Egy ki-
csit zavart, de azért volt véleményük. 
Ma már a legtöbb ember észre sem 
veszi, hogyha egy pap végigmegy az 
utcán. És itt  van talán a válasz a feltett  
kérdésünkre, pontosabban a kérdés 
kijavítása: korunknak nem igazán az a 
baja, hogy veszélyesnek tartja a keresz-
ténységet, hanem éppen az, hogy nem 
is foglalkozik vele. A közöny a legna-
gyobb problémája társadalmunknak. 
Az önzés, a mindenkit eltaposó tör-
tetés, a karrierizmus, önmegvalósítás. 
Szép jelszavak, de Isten nélkül semmit 
sem tudunk igazán tenni. Hiszen látjuk 
a híradásokban, hogy mennyi minden 
elromlott  a világban, mert Isten helyett  
a sötétséget választott a az emberiség.

Böjte Csaba atya fogalmazta meg a 
migráns helyzett el kapcsolatban: „Nem 
az iszlámtól féltem Európát, hanem a 
lanyha keresztényektől.” Éppen ezért és 
ez ellen kell tennünk, hogy mi magunk 
ne hasonulunk a világhoz. Jézus maga 
is ezért imádkozik a főpapi imában, 
hogy óvjon meg minket Isten a világ-
tól. Olyan keresztényekké kell válnunk, 
akik valóban azok. Nem szabad még a 
nehézségek látt án sem feladnunk, ha-
nem küzdenünk kell, mert aki mindvé-
gig állhatatos marad, az üdvözül.

Fontos, hogy beszéljünk mai korunk 
válságairól. Fontos, hogy feltegyünk 
olykor kínosnak tűnő kérdéseket. 
Fontos, hogy beszéljünk Egyházunk 
hibáiról, hogy ezáltal tudjuk, hogy mi 
hogyan csináljuk. Egy alkalommal 
Kalkutt ai Teréz anyát megkérdezte egy 

(folytatás az 5. oldalon )

Miért tartják sokan veszélyesnek a kereszténységet?
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újságíró: Mitől lesz jobb a világ. Teréz 
anya pedig csak ennyit válaszolt: Tőled 
és tőlem.

Ha valóban tudatában tudunk len-
ni annak, hogy mi vagyunk ennek a 

világnak jobbá tevői, akkor már nem 
az a kérdés, hogy egyesek miért tart-
ják veszélyesnek vallásunkat, hanem 
inkább az, hogy ezeket az embereket, 
csoportokat hogyan tudnánk saját ta-
núságtételünkkel Jézushoz vezetni. Mi 

vagyunk, akik jobbá, szebbé tehetjük 
világunkat. De nem szabad feladnunk, 
mert Jézus megígérte: „Én veletek va-
gyok minden nap a világ végéig!” (Mt 
28,20)

Nagy Tamás káplán

( folytatás a 4. oldalról)

Az ökumenizmusról
A keresztények egységre törekvése 

az ökumenikus mozgalom. Keresz-
ténységünk két nagy Egyházszakadást 
szenvedett  el 1054-ben keleten illetve 
a 16. században nyugaton. Így három 
részre szakadt a keresztények családja. 
A 11. században elszakadt Rómától 
Bizánc központt al az ortodox keresz-
ténység. Ők nemzeti alapokon nemzeti 
egyházak mentén tovább aprózódtak. 
A szerb ortodoxia feje a belgrádi pát-
riárka, a Román Ortodox Egyház élén 
a bukaresti pátriárka áll. Ma a legjelen-
tősebb és legnagyobb lélekszámú az 
orosz moszkvai patriarkátus. Későbbi 
korokban az Unitas mozgalommal sok 
ortodox hazatért a római Egyházba. A 
náluk hagyományos bizánci liturgiát 
Szentmisét megtartva. Őket hazánk-
ban úgy ismerjük görög katolikusok. 
Azonos hit és teljes közösségünk van 
velük a római pápa alatt . Az unitas az 
egység nagy vértanúja Szent Jozafát, 
aki 1623-ban adja életét a krisztusi egy-
ségért.

A 16. század a nagy nyugati Egy-
házszakadás ideje. Luther Mártonnal 
főleg német nyelvterületen elszakad-
nak Rómától az evangélikusok. A genfi  
prédikátorral Kálvin Jánossal pedig 
a reformátusok válnak különálló kö-
zösséggé. Ebben az időben szakad el 
Anglia is VIII. Henrik király irányítá-
sával. Németalföldön megjelenik az 
újrakeresztelők mozgalma, akik elve-
tik a gyermekkeresztséget, ők lesznek 
a mai Egyesült Államok legnagyobb 
protestáns felekezete a baptisták. A 
protestánsok, tehát a nagy nyugati egy-

házszakadás eredményei. Alapelvük 
csak a Biblia hitük alapja, az apostoli 
hagyományt, és a Tanítóhivatalt elve-
tik. Emiatt  is kevésbé működik náluk a 
tekintélyelvűség, aminek eredménye-
ként számos számtalan felekezetre sza-
kadtak a mai szélsőséges szekták is az ő 
vadhajtásaik. 

A mai ökumenikus mozgalom a 
20. század elején indult útjára. 1910-
ben Edinburghban tartott ak egy misz-
sziós konferenciát, ahol már beszéd-
téma szerves részét képezte, hogy 
nem jó tanúságtétel a hitetlenek előtt  
a keresztények ilyen megosztott sága. 
Persze az ökumenizmus távoli misszi-
ókban barátkozás, egymás megértése, 
és segítésében szépen megjelent. Ez-
után egymást követt ék konferenciák, 
tanácskozások, melyekkel beszéd és 
együtt működés szintjén is keresik az 
egységre visszavezető utat. Január har-
madik hete már hagyományosan öku-
menikus imahét, ahol kérjük az egység 
Szent Lelkét, hogy keresztények le-
gyünk egyek. Ez a lelki ökumenizmus. 
Az imahét eredetileg anglikán kezde-
ményezés Spencer és Watt son lelké-
szeknek köszönhető. Ezen rendszerint 
részt vesz a kereszténység hármas nagy 
családja katolikusok, ortodoxok, pro-
testánsok. 

Karl Barth a XX. század legnagyobb 
protestáns teológusa fogalmazta meg: 
„Mindenki, aki igent mond Krisztus-
ra, egyútt al nemet mond a felekezeti 
megosztott ságra.” A szeretet itt  azt kö-
veteli, hogy legyünk nyitott ak a má-
sikra, lássuk meg benne is a Krisztust. 

Az Egyházszakadások mögött  mindig 
megbújtak azok, akik tudatosan meg 
akarták gyengíteni a kereszténységet, 
és ma a nemzetállamokkal is ugyanezt 
teszik. Fel kell ismernünk a megosztók 
és széthúzók álarca mögött  az ősi ellen-
séget, aki távol akar tartani minket az 
egységtől. 

A II. vatikáni egyetemes szent zsi-
nat tanít minket az ökumenizmusról. 
Az egységre törekvést a zsinat fő cél-
ként jelöli meg az alapító az Úr Jézus 
Krisztus akaratának megfelelően. A 
keresztény egységre törekvésről egy 
szép rendelkezést adtak ki Unitatis 
redintegracio címmel. A keresztények 
megosztott ságáról vallja, hogy nyíltan 
ellenkezik Krisztus akaratával, bot-
ránkoztatja a világot, és károsítja az 
evangélium hirdetésének hitelességét. 
Feladatot jelöl meg ezen rendelkezés 
által a szent zsinat: Párbeszéd, melynek 
alapja, hogy Krisztust megvalljuk, az 
igazságot együtt  keressük, és a Szent-
háromságot dicsérjük. Jó segítség az 
egységhez a közös Szentírás olvasás, és 
értelmezés. Nekünk katolikusoknak, 
azonban feladatunk, hogy tisztán is-
merjük hitünket, hogy tudjuk azt meg-
bízhatóan képviselni. 

Az Úr Jézus az utolsó vacsorán így 
könyörgött  híveiért: „hogy egyek legye-
nek!” ( Jn 17,21) Az Úr akarata szerint 
törekedjünk, először Vele isteni Mes-
terünkkel, Megváltónkkal egyek lenni, 
és egymással is keresni az egységet a 
békességet, hogy együtt  győzzük le a 
gonoszság ellenerőit. 

Pete Polgár Máté káplán

Jézus a négy evangéliumban
címmel kurzus indul a Szent Család Óvodában. A kurzus két részből áll. Az első rész január 22-24, a második rész február 19-
21 között  lesz. Információ és jelentkezés a Szent Család Óvodában: Zalaegerszeg, Köztársaság útja 12.  telefon: (92) 596 932
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A piarista rend, katolikus taní-
tó, szerzetesrend. Teljes neve: Ordo 
Clericorum Regularium Pauperum 
Matris Dei Scholarum Piarum, azaz 
a Kegyes Iskolák Isten Anyjáról neve-
zett  Szegény Szabályozott  Papjainak 
Rendje, röviden piaristák. Régebbi 
magyar elnevezése: kegyes tanítórend 
vagy kegyesrend. Tagjai a szokásos 
szerzetesi fogadalmak mellett  vállal-
ják a gyermekek neveléséről való kü-
lönleges gondoskodást.

Alapítója Kalazanci Szent József, 
egy spanyol származású pap volt, 
aki 1597-től kezdve munkatársaival 
együtt  „kegyes”, azaz ingyenes és val-
lásos iskolákat működtetett  Rómá-
ban, elsősorban a szegényebb csalá-
dok gyerekei számára.

V. Pál pápa létrehozta a Kegyes 
Iskolák Isten Anyjáról nevezett  Páli 
Kongregációját, amelyet XV. Ger-
gely pápa ünnepélyes fogadalmas 
szerzetesrenddé emelt (törölte elne-
vezéséből elődje, V. Pál nevét). A pi-
arista rend, a szabályozott  papokhoz 
hasonló klerikusi rend lett , tagjai a 
világi papok szokásos reverendáját vi-
selik. A laikus segítő testvérek (fratres 
operarii) a tanításban nem, csupán az 
iskolán kívüli kisegítő munkákban 
vett ek részt.

A piarista szerzetesek és iskolák 
száma rohamosan emelkedett . A rend 
befolyásos támogatói által kikövetelt 
gyors terjeszkedés miatt  azonban a 
piaristák szegényes, alkalmatlan kö-
rülmények között  éltek, sőt sokuk 
képzése hiányos is maradt. Mindezek 
a renden belüli feszültségekhez, erköl-
csi lazuláshoz vezett ek

1646-ban X. Ince pápa a rendet 
elöljárók és fogadalmak nélküli kong-
regációvá fokozta le. Az akkorra már 
több mint félezer piarista közül mint-
egy kétszázan elhagyták a rendet, de 
elismerést arató munkájuknak kö-
szönhetően XV. Gergely pápa1669-
ben ismét teljes jogú szerzetesrenddé 
tett e a Kegyes Iskolákat.

Először, elsősorban elemi isko-
lákat működtett ek, nagy hangsúlyt 
fektett ek a zene és a matematika ta-
nítására. Magyarországon 1666-ban 
telepedtek le. A későbbiekben  egyre 
nagyobb súlyt kapott  a latin nyelvű 
gimnáziumi, sőt a fi lozófi ai és teológi-
ai oktatás. A rend közép-európai isko-
lái például már kizárólag gimnáziumi 
osztályokból álltak.

A rend elfogadott ságát jelezte, 
hogy alapítóját, Kalazanci Józsefet 
1748-ban boldoggá, majd 1767-ben 
szentt é avatt ák.

A felvilágosodás eszméjének ter-
jedésével, amely az iskolázást igen 

nagyra értékelte, a piaristák szere-
pe is tovább nőtt , elsősorban Mária 
Terézia uralkodása alatt  a Habsburg 
Birodalomban, valamint Lengyelor-
szágban, ahol fontos oktatási intéz-
mények vezetését bízták rájuk. Sok 
helyen piaristák vezett ék az 1773-ban 
föloszlatott  jezsuita rend iskoláit is. 
Hamarosan viszont megkezdődött  
a rend elvilágiasodása, amely oda 
vezetett , hogy a piaristákat egyre in-
kább tudós tanárnak és egyre kevésbé 
szolgáló szerzetesnek tekintett ék. Az 
állami beavatkozás a 19. század elejé-
től már nem csak a rendi kapcsolatok 
megszűnését, hanem a rend fölosz-
latást is jelentett e. A Habsburg Biro-
dalom országaiban ugyan a piaristák 
– hasznosnak ítélt intézményként – 
elkerülték a szekularizációt, de a fran-
cia befolyás alá került német tartomá-

nyokban 1802 és 1808 között  minden 
piarista rendházat föloszlatt ak. Len-
gyelországban az ország földarabolá-
sa nehezített e meg a rend működését, 
Az orosz uralom alá került részeken 
1832-ben bezárták az egyházi isko-
lákat, majd 1863-ban a szerzeteseket 
minden tevékenységtől is eltiltott ák, 
és sokukat Szibériába deportálták.

Ezzel szemben Magyarországon a 
piaristák tudományos és pedagógiai 
munkásságukkal komoly szerepet ját-
szott ak a nemzeti kultúra és tudomány 
terjesztésében, ápolásában és ez által 
széles körű elismerést vívtak ki a rend 
számára. Bár ez miatt  az 1848/1849-
es szabadságharc után büntető intéz-
kedéseket is el kellett  szenvedniük, de 
az 1867. évi kiegyezés után elérték, 
hogy a piarista növendékek államilag 
elismert tanári oklevelet szerezzenek, 
az általuk vezetett  gimnáziumok pe-
dig állami és önkormányzati támoga-
tással modern, országos jelentőségű 
tanintézményekké fejlődjenek.

A század második felében egyre 
többet foglalkoztak a más-más orszá-
gokban levő rend egységének megte-
remtésével. X. Pius pápa „Singularitas 
regiminis” kezdetű bullájával jogilag 
is megteremtett e a rend egységét. Je-
lentős volt a missziós tevékenységük.

A 20. század világháborúi és dik-
tatúrái sem kerülték el a piaristákat. 
Az első világháború utáni határvál-
tozásoknak köszönhetően a magyar 
rendtartomány számos rendházát-
iskoláját elveszített e. A megmaradt 
rendházakból jött ek létre a romániai, 
majd a szlovákiai rendtartományok. A 
spanyol polgárháborúban 1936–1939 
között  272 piarista halt meg erőszak-
tól vagy a börtönben, közülük 13-at 
1995-ben boldoggá avatt ak:

A második világháború utáni 
szovjet megszállás alá került közép-
európai államokban a piarista rendet 
Romániában és Csehszlovákiában 
megszüntett ék, igen korlátozott an 

(folytatás a 7. oldalon )

Megszentelt élet éve, szerzetesek  III. Piarista rend, piaristák (SchP, SP)
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engedték működni Magyarországon 
és Lengyelországban. Az 1947. évi 
káptalanon a magyar tartományfőnö-
köt, Tomek Vincét választott ák gene-
rálissá, aki összesen 20 évig vezett e a 
rendet. Ekkor kezdődött  meg a rend 
nagyobb arányú, Európán kívüli mű-
ködése. A kommunista üldözés elől 
menekülő magyar és lengyel piaristák 
egy csoportja 1949-ben megtelepe-
dett  az Egyesült Államokban, Dél- és 
Közép-Amerika számos államában 
kezdtek iskolai és lelkipásztori mun-
kát, Brazíliától egészen Mexikóig. A 
baszk provincia tagjai pedig Japánban 
telepedtek meg.

Az 1962 és 1965 között  a II. vatiká-
ni zsinat után súlyos identitásválság 
rázta meg a rendet, amelyből sokan 
kiléptek és csökkent a hivatások szá-
ma is. 1965-ben a rendnek 2535 tag-
ja volt, ez 1976-ra 1800-ra csökkent. 
1967–1969 között  tartott ák mag a 
zsinat által előírt speciális egyetemes 
káptalant. Ezen előkészített ék az új 
Konstitúciókat, amelynek végleges 
változata 1984-re készült el.

A missziós tevékenység tovább 
folytatódott  például; Szenegálban, 
Egyenlítői-Guineában, Gabonban, 
Kamerunban, Indiában, a Fülöp-szi-
geteken, ahol sikeres munkát végez-
tek.

1990-től, a kommunizmus bukása 
után Közép-Európában is sok helyen 
újból megnyíltak a piarista iskolák, 
sőt a lengyel piaristák a Fehérorosz-
országhoz csatolt egykori lengyel 
területen is megkezdték a munkát. 
Ausztriában és Olaszországban is si-
került több iskolát nyitniuk. Az egyre 
csökkenő létszám és az egyre növek-
vő szaktanár iránti igény azt eredmé-
nyezte, hogy egyre több világi peda-
gógust kellett  bevonni munkájukban. 
Tanítás mellett  sok helyütt  az ifj úsági 
lelkipásztorkodás felé fordultak.

A rend jelmondata „Pietas et 
litt erae” (kegyesség és tudomány), azt 
a törekvést fejezi ki, hogy egyszerre 
akarja nevelni az embert és a keresz-

tényt.
A pietas, a rend „sajátos életeszmé-

nyének rendező elve, amelyet magyarra 
csak jobb szó híján fordíthatunk kegye-
letes lelkülett el. Valami okos és mégis 
gyöngéd érzelmekkel átszőtt  alapma-
gatartást jelent ez a szó, tiszteletet a 
teremtés minden értéke iránt, családias 
közvetlenséget, amellyel az ember meg-
találja helyét a teremtő és megváltó 
Isten terveiben, és tevékenyen, de szeré-
nyen igyekszik előmozdítani a közösség 
javát.” (Jelenits István)

A litt erae jelentése: tudomány, a 
kett ő együtt  jelenti: Teremtőhöz az 
emberi tudás és igazságkeresés útjain 
akarunk eljutni. Az a litt erae pedig, 
amelyet megelőz a pietas, olyan tudo-
mány, amely bízik abban, hogy a hit és 
a tudás összeegyeztethető, mert a va-
lódi tudomány sohasem állhat szem-
be a hitt el.

A rend jelvényének (címerének) 
középpontjában Szűz Mária monog-
ramja áll (egymásba fonódó M és A 
betűk). A monogram fölött  keresztt el 
ékesített  nyitott  korona, alatt a pedig a 
görög betűk. A korona arra utal, hogy 
Szűz Mária a Kegyes Iskolák Király-
nője.

A piaristák választott  szerzetesi 
neve – a karmeliták példáját követve 
– kezdett ől fogva két részből áll: az 
egyik egy hagyományos személynév, 
a másik pedig egy ahhoz kapcsoló-

dó titulus, amely egy hitt itokra, vagy 
egy másik szentre utal. A 19. század 
második felétől egyre inkább szokás-
sá, majd a 20. századtól kizárólagossá 
vált a keresztnév megtartása.

Közismert, híres piarista volt ha-
zánkban:
• Sík Sándor költő, irodalomtudós, a 

magyar cserkészmozgalom egyik 
megindítója,

• Révai Miklós költő, nyelvész,
• Öveges József fi zikatanár,
• Dugonics András író, matematika-

tanár,
• vagy Lénárd Ödön piarista szerze-

tes, akit a kommunista hatalom-
mal való szembenállása miatt  há-
rom koncepciós perben is elítéltek.

A diktatúra 1948-ban államosítot-
ta a rend iskoláit, majd 1950 nyarán 
hat rendház lakóit szétszórták, csak 
Budapesten és Kecskeméten marad-
hatt ak meg. A rendszerváltás után 
négy piarista iskola (és rendház) nyílt 
meg újra: Vácott  (1991), Szegeden 
(1991), Nagykanizsán (1992) és Mo-
sonmagyaróváron (1994). A rendtar-
tomány Gödön építőipari szakmun-
kásképző iskolát, Sátoraljaújhelyen 
diákott hont, Szegeden pedig egyete-
mi szakkollégiumot tart fönn.

Farkas Ferencné

( folytatás a 6. oldalról)
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Zarándoklat Međugorjébe
5 éjszaka/6 nap

Időpont : 2016. július 4-9. között , utazás autóbusszal, elhelyezés panzióban, ellátás félpanzió.
Részvételi  díj: 70 000 Ft/fő, előleg 25 000 Ft/fő
Lelki vezető: Stróber László apát-plébános

Program

1. nap: Reggel 350 órakor találkozás a Mária Magdolna Plébániatemplom parkolóban, majd 415 órakor szentmise. Utána 
utazás technikai szünetekkel Međugorjébe. Útközben rövid megállás a Makarska mellett i Lourdesi barlangnál. 18 óra kö-
rül megérkezés Međugorjébe. A szállás elfoglalása. Vacsora. A panzió a Szent Jakab templom közelében van. A félpanziós 
ellátást (reggeli és vacsora) a háziak biztosítják.

2 - 5. nap: Zarándok program Međugorjében: Keresztút a Krizevacon, a Jelenési hegyen (Podbrdo) rózsafüzér imádság, 
betegek keresztútja, találkozás a látnokokkal, Cenaccoloban a kábítószer függőségből szabaduló fi atalok tanúságtétele. 
Minden este Rózsafüzér imádság, magyar és nemzetközi szentmise, szerdán és csütörtökön este Szentségimádás, gyónási 
lehetőség. A szerda esti Szentségimádás általában 22 órától, a csütörtök esti közvetlen a szentmise után lesz. Pénteken este, 
az esti szentmise után Kereszthódolat. Igény szerint fakultatív fél napos kirándulás Mostarba, (kb. 1000 Ft) és a Kravica 
vízeséshez (kb. 700 Ft)

6. nap: Reggeli után utazás Tihaljinába. Lehetőség szerint itt  Szentmise, majd továbbutazás Omisba. Itt  kb. 3 órás szabad-
program, fürdési vagy hajókázási lehetőség. Érkezés Zalaegerszegre a 7. nap hajnalban.

Fontos információ!

Csak akkor fi x a jelentkezés, ha megtörténik az előleg befi zetése. Lemondás úgy lehetséges, ha van helyett e másik utas, 
egyébként a befi zetett  előleg elvész. A lemondott  utasnak gondoskodnia kell maga helyett  másik utasról. Boszniába érvé-
nyes útlevéllel, vagy kártyás személyi igazolvánnyal is lehet utazni. Međugorjében lehetőség van a nemzetközi szent-
misék magyar nyelvű fordítására, ehhez szükséges egy fejhallgatós kisrádió, vagy mobiltelefon. Ennek a tolmácsolásnak 
és a kinti partner szervezési költsége kb.12 Euro, mely összeget ott  kell majd fi zetni. Boszniába is lehet a TB-nél ingyenes 
biztosítást váltani! 

Jelentkezés és információ: 
Tausz Rózsa tel.: 30/2146-008 
e-mail: trozsa@tolna.net vagy rozsa51@gmail.com

Rendelkezés a személyi jövedelemadó 2x1%-áról

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

A második 1%-ot alapítványok, egyesületek, vagy civil szervezetek javára lehet felajánlani. Plébániánk a következő 
alapítványokat ajánlja a hívek fi gyelmébe:

– A Zalaegerszegi Cimbal Freskók Megmentéséért Alapítvány (adószám: 18957323-1-20)
– Mindszenty Iskoláért Alapítvány Zalaegerszeg (adószám: 19277150-1-20)
– Gyermekeinkért 2000 Egyesület (adószám: 18957086-2-20)
– Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Alapítvány (adószám: 19247665-1-18)

Köszönjük, hogy rokonai, barátai fi gyelmét is felhívja arra, hogy adónk 2x1%-át nemes célokra irányíthatjuk.
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Egy plébánia halála

/tanmese/

A városban furcsa gyászjelentés jelent meg a falakon és az újságokban. „Mélységes fájdalommal adjuk hírül a plébánia ha-
lálát. A gyászszertartás vasárnap 11 órakor lesz.”
Vasárnap, mi sem természetesebb, a templom olyan zsúfolt volt, mint még soha. Szabad hely nem volt, még az állóknak 
sem. Az oltár előtt  állt a ravatal, sötét színű, fából készült koporsóval. A plébános egyszerű beszédet mondott :
Nem hiszem, hogy plébániánk újra életre kelhet és feltámadhat. Minthogy azonban szinte mindnyájan itt  vagyunk, egy 
utolsó kísérletet teszek. Szeretném, ha mindnyájan elvonulnátok a koporsó mellett  és egy utolsó pillantást vetnétek az 
elhunytra. Libasorban vonuljatok, egyenként és miután megnéztétek a holtt estet, a sekrestye ajtón át menjetek ki. Utána, 
aki úgy gondolja, a főbejáraton át visszajöhet a misére. 
A plébános kinyitott a a koporsót. Mindnyájan azon gondolkodtak: „Vajon ki lesz benne? Ki lesz a halott ?” Lassan elindult 
a menet. Mindenki odament a koporsóhoz és belenézett , majd távozott  a templomból. Csendben távoztak, egy kicsit 
zavartan.
Mindazok, akik látni akarták a plébánia holtt estét és belenéztek a koporsóba, az alján elhelyezett  tükörben a saját arcukat 
látt ák.

Forrás: Hitoktatók a Hitoktatásért 

A hónap szentje:

Pallotti Szent Vince áldozópap 1795-1850

„A tökéletesség abban áll, hogy megtesszük Isten 
akaratát, hogy olyanok leszünk, amint ő akarja.”

 (Lisieuxi Szent Teréz)

A 19. század olaszországi szentje ő, aki egyszerű, de 
Isten akarata szerinti életével tett e 
meg mindazt, ami az életszentség 
legmagasabb fokára vezett e el.

„Egy kis szent ő, csak kár, hogy bu-
tácska.” Így látt a piarista tanítója, de 
ezt a gyengeséget kitartó szorgalom-
mal és Isten iránti végtelen szerete-
tével le tudta győzni. Hiszen Isten 
volt mindene, a végtelent és a tökéle-
teset jelentett e számára. „Istent kere-
sem egyedül.”

Huszonhárom évesen pappá 
szentelték. Teológiából doktorált, 
majd segédtanár lett . Barátja az 
apostolságra és a kreatív feladatokra 
irányított a fi gyelmét. Harminc évesen már a római sze-
minárium spirituálisa lett  és azt vallott a, hogy „a lelkület, 
amely papszenteléskor nem a sajátunk, később már nem sze-
rezzük meg: nem mintha lehetetlen lenne, hanem mert na-
gyon nehéz!”

A leggyakrabban hívott  gyóntató atyák és igehirdetők 
közé tartozott . Más szemináriumok és kolostorok is meg-
nyerték maguknak. Kolostorok, kollégiumok, intézetek, 

a nyomorban élők és a gazdagok palotái között , úton volt 
mindig. Egyszerű prédikációit hallgatva nagyon sokan 
megtértek. Titka is egyszerű volt, mert nem hangzatos be-
szédekre készült, hanem átadta magát egészen Istennek és 
kérte, hogy mindig Ő beszéljen általa.

„A prédikáció előtt  lehetőség sze-
rint legalább néhány pillanatot az 
imának kell szentelni.”

Felismerte az idők jeleit, ezért 
javasolta a pápának a zsinat össze-
hívását a katolikus élet megújítása 
érdekében, és ő maga gondolta ki a 
katolikus apostolság világméretű 
tervét. Minden katolikusnak apos-
tolnak kell lenni. „Az igaz hitet, min-
den katolikus hitét újra felébreszteni, 
megőrizni és a további növekedésben 
segíteni egyetemes szeretett el. Melynek 
az irgalmasság testi és lelki cselekede-

teiben kell megnyilvánulni.”
Élete rövid volt, de az isteni szeretet legszebb és legna-

gyobb csodáit élte meg Isten és embertársai szolgálatában.
„Mindenkinek arra kell törekednie a maga módján, 

még ha csak imádsággal és a keresztény erények gyakor-
lásával történik is ez, hogy az egész világon mielőbb egy 
nyáj legyen és egy pásztor.”

Nátrán Józsefné

g g
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Szent Márton Akadémia - Zalaegerszegen
a Mindszenty-iskola fi zika előadótermében

A 2016. február 16-án, kedden 1830 órakor kezdődő előadás címe:
A katekumenátus szerepe es jelentősége Márton életében

Előadó: Kürnyek Róbert, a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
templom plébánosa

A katekumenátus intézménye vonzó volt Márton számára, megalapoz-
ta hitét és gondolkodásmódját. Sulpicius Severus a Vita Martini‐ben 
írta: „Már tízéves korában szülei akarata ellenére egy templomhoz menekült, és kérte, hogy katekumen lehessen. Majd 
csodálatos módon teljesen Isten szolgálatára adta magát, és midőn tizenkét éves lett , a pusztába kívánkozott . Követt e 
volna vágyát, de éveinek csekély száma megakadályozta terveit, lelkét azonban remeteségek és templomok foglalkoztat-
ták, és már gyermekkorában azon elmélkedett , amit később alázatos buzgósággal megvalósított .” 

A 2016. március 22-én, kedden 1830 órakor kezdődő előadás címe:
Kik es miért korbácsolták ki Mártont Savariából?

Előadó: Dr. Németh Norbert főiskolai tanár, egyetemi lelkész

Szent Márton élete folyamán újra és újra szembe találkozott  korának tévtanításával, az arianizmussal. Ez a mai ember sza-
mara nem nagyon ismert, akkor viszont a szabadságra jutott  egyházba, főleg az ellenőrzés lehetetlensége miatt , nagyon 
elterjedt volt. Arius tévtanítása ezekben az években az egész földkerekségen elterjedt, de leginkább Illiriában. A papok 
eretneksége ellen szinte egyedül Márton küzdött  igen határozott an, és emiatt  sok bántalom érte: nyilvánosan megvesz-
szőzték, majd végül a tartományból is kiűzték.

A 2016. április 19-én, kedden 1830 órakor kezdődő előadás címe:
Szent Márton hatása a Világegyházra és Magyarországra

Előadó: Aigner Géza répcelaki plébános

A hagyomány szerint Szent Márton az első olyan szent, aki nem a vértanúsága miatt  jutott  a szentség hírére, hanem hosszú 
élete tanúságaként mutatt a be számunkra, hogy a jézusi út mindenki számára járható. Az országalapító Szent István már 
kora gyermekkorában megtapasztalta Szent Márton pártfogását. István király a Szent Szűznek felajánlott  országa védel-
mezőjének is őt tekintett e. A magyar történelem számos pontja tanúskodik a szent püspök.

 Ifj úsági Világtalálkozó 

2016. nyarán Lengyelországban, Krakkóban rendezik meg 
a következő Ifj úsági Világtalálkozót július 25-31. között . 
Egyházmegyénkből szervezett  busz indul a találkozóra, a je-
lentkező fi atalok Katowice-ben vesznek részt előtalálkozón 
július 20-ától. 

Jelentkezni várhatóan 2016 februárjától lehet majd a közpon-
ti rendszeren keresztül, addig is ajánljuk a fi ataloknak, hogy 
kövessék az esemény közösségi oldalát: 

htt ps://www.facebook.com/ifj .vilagtalalkozo
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Irgalmasság Évének egyházmegyei megnyitása és a 
Szent Márton Jubileumi Évi bronzkapu megáldása

A jubileumi Szent Márton-évre megújult a a szombathelyi székesegyház főbejárata. Az új kaput Veres András megyés-
püspök áldott a meg december 13-án, az irgalmasság szentéve egyházmegyei megnyitása során. A bronzkapu egyben 
az irgalmasság kapuja is lesz az egyházmegyében a szentév folyamán. A bronzkapun Szent Márton életének eseményei 
láthatók, amelyeket Veres Gábor készített .
A közel 3,5 méter magas kétszárnyú kapura 6 db dombormű került fel. A kis domborművek – 42x42 cm-egyenként 20 
kg-osak, ezekből 4 db van, míg a  nagyok – 42x82 cm –egyenként 40 kg-osak. Ezekből kett ő található. A lemezborítással 
és a képekkel együtt  a tölgyfából készült kapu összsúlya 520 kg.
A bronz domborművek csavarozással és műgyanta ragasztással kerültek rögzítésre. A lemezek és a profi lok műgyanta 
ragasztóba ágyazva készültek. A belső oldalon bronz lemez burkolat és profi lozás készült.
A komoly súlyú kapu használatát nagyban segíti a méretezett  pántokon túl a pántok tengelyében a burkolaton elhelyezett  
kúpos persely, ami a kapu nyitását segíti elő.

Hálát adunk Neked Urunk testvérünkért, egyházközségünk hűséges tagjáért,

HORVÁTH ERZSÉBETÉRT,

hogy 82 évig köztünk élt és több mint 60 éve szolgált önként a hívő közösségnek.

Ez a templom volt a „szíve csücske". Oltárt díszített , takarított , terítőket mosott , vasalt, stólát varrt, horgolt, gondos-
kodott  a szükséges anyagokról, segített  a perselyadományok számlálásában és pontosan, precízen könyvelte a kiadá-

sokat és bevételeket. Hűségesen kitartott  a nehéz 
időkben is, amikor sokakat távol tartott  a templom-
tól a félelem,  vagy a számítás. 57 éve volt a főoltár 
díszítője, hosszú ideig tagja volt az egyházközség 
képviselő testületének. Élete összefonódott  a virá-
gok lélekemelő, szépséges világával. Imái értünk 

szóltak minden nap!

Uram, hazahívó szavad is a karácsonyra való szor-
gos készülődésből hívta el. December 17-én kora 
reggel a templomba menet elütött e egy autó. Teste 
összetört, de eszméleténél volt a Veled való találko-
zásra felkészülés perceiben. Lelke visszatért Hoz-
zád, a földi fájdalmak és fáradságok béklyói nem 
kötik, reményeink szerint hűséges lélekkel mennyei 
oltárod szépségét szemléli. És ma is imádkozik értünk.

Uram, köszönjük életét!

Amen

Szent Márton születése Szent Márton albengai miséje Szent Márton halála
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Ima hét a Krisztus-hívõk egységéért (2016. január 17-24.)

1. nap – Ne maradjon a kő a sírnál
Ez 37,12-14 - Íme, felnyitom sírjaito-
kat, és kihozlak sírjaitokból, én né-
pem.
Zsolt 71,18b-23 - Istenem, hatalmad 
és igazságod a magas égig ér.
Rom 8,15-21 - Szenvedünk vele, hogy 
megdicsőüljünk általa.
Mt 28,1-10 - Nincsen itt , mert feltá-
madt amint megmondta.

Imádság
Úr Jézusunk, aki kezdett ől fogva sze-
ret bennünket. Abban mutatt ad meg 
szereteted mélységét, hogy kész voltál 
meghalni érett ünk keresztünk. Így 
osztoztál fájdalmainkban és félelme-
inkben. – Urunk, most letesszük ke-
reszted tövébe azokat az akadályokat, 
amelyek elválasztanak bennünket a 
te szeretetedtől. Gördítsd el azt a kö-
vet, amely ma is fogva tart bennün-
ket. Ébressz rá minket feltámadásod 
hajnalára, mert így találkozhatunk 
testvéreinkkel, azokkal is, akiktől ma 
elkülönülünk. – Ámen.

2. nap – Elhívatott an az öröm hirde-
tésére

Ézs/Iz 61,1-4 - Az én Uramnak, az 
Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert 
felkent engem az Úr. Elküldött , hogy 
örömhírt vigyek a szegényeknek.
Zsolt 133 - Ó, mily szép és mily 
gyönyörûséges, ha a testvérek egyet-
értésben élnek!
Fil 2,1-5 - Tegyétek teljessé örömö-
met azzal, hogy ugyanazt akarjátok. 
Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, 
egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
Jn 15,9-12 - Ezeket azért mondom 
nektek, hogy az én örömöm legyen 
bennetek, és örömötök teljes legyen.

Imádság
Szeretet Istene! Nézz ránk, hogy 
mennyire téged szeretnénk szolgálni 
– lelki gyengeségünk és elégtelensé-
günk ellenére. Töltsd be jelenléteddel 
szívünk legmélyebb vágyakozását. 
Töltsd be megtört szívünket gyógyító 
szereteteddel, hogy úgy szeressünk, 
ahogyan Te szerett él bennünket. Add 
nekünk az egység ajándékát, hogy 
örömmel szolgálhassunk Téged, sze-
retetedet pedig megosszuk másokkal 
is. Urunk Istenünk! Fiad, Jézus Krisz-

tus nevében kérünk. – Ámen.

3. nap – Tanúskodás a közösségről
Jer 31,10-13 - Megjönnek majd, és uj-
jonganak Sion magaslatán.
Zsolt 122 - Kívánjatok békét Jeruzsá-
lemnek! Legyenek boldogok, akik té-
ged szeretnek.
1Jn 4,16b-21 - Ha valaki azt mondja: 
„Szeretem Istent”, s a testvérét viszont 
gyűlöli, az hazug.
Jn 17,20-23 - Teljessé legyenek, hogy 
felismerje a világ, hogy te küldtél el 
engem.

Imádság
Úr Jézusunk! Te azért imádkoztál, 
hogy mindnyájan egyek legyünk. Té-
ged kérünk most is arra, hogy mun-
káld az egységet a keresztények között  
akaratod szerint, hogy az neked tetsző 
lehessen. Urunk, add, hogy Szentlel-
ked által megtapasztaljuk azt a szen-
vedést is, melyet a szétszakadozott ság 
okoz. Segíts, hogy szembesüljünk bű-
neinkkel. Erősíts, hogy reményked-
jünk kegyelmedben. – Ámen.

(folytatás a 13. oldalon )

Krisztusban Kedves Testvérek!

Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a héten, amikor az európai keresztényeknek kemény próbát 
kell kiállniuk. Az elvilágiasodás növekedése következtében Isten temploma sem épülhet holt kövekből! Ezért a keresz-
tény templomokat Isten népének újra meg kell töltenie, az igehirdetéseket fi gyelmes hitt el kell hallgatnia, hogy növeked-
jen és erősödjön az Isten parancsolatainak való engedelmességben! Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által 
Istenhez tartozó emberek. De a megmaradáshoz elengedhetetlen hogy szentek legyenek, mert az Úr, az ô istenük, szent 
(vö: 3Móz/ Lev 19,2). Isten népe ezzel terjesztheti igazán ebben a világban Isten dicsőségét (1Pt 2,9).

E gondolatok jegyében szeretett el és felelősséggel nyújtjuk át az imahét programját. Tesszük azzal az áldáskívánással, 
hogy szolgálja hitünk, és az istengyermeki életben való növekedésünk javát.

dr. Veres András
püspök

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke

Steinbach József
református püspök

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának elnöke

Az imahét bibliai alapvetése

Ti azonban választott  nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott  nép vagytok, hogy annak dicsősé-
gét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott  benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most 
pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok. (1 Péter 2:9-10)

Bibliai gondolatok és imádságok az imahét napjaira
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4. nap – A hívők szent papságának hi-
vatása
1Móz/Ter 17,1-8 - Ábrahám lesz a ne-
ved, mert sok nép atyjává teszlek.
Zsolt 145,8-12 - Kegyelmes és irgal-
mas az Úr, türelme hosszú, szeretete 
nagy.
Róm 10,14-15 - Hogyan higgyenek 
abban, akiről nem hallott ak?
Mt 13,3-9 - A többi mag viszont jó 
földbe esett  és termést hozott : az 
egyik százannyit, a másik hatvanany-
nyit, a harmadik harmincannyit.

Imádság
Úr Jézusunk! Te arra fi gyelmeztett él 
bennünket, hogy mások arról fogják 
megtudni, hogy a te tanítványaid va-
gyunk, ha szeretjük egymást. Add, 
hogy szereteted által megerősödve a 
szeretetben munkálkodhassunk egy-
házad látható egységén. Segíts, hogy 
az az örömhír, amit hirdetünk min-
den szavunkban hallható és látható 
legyen cselekedeteinkben is. – Ámen.

5. nap – Az apostolok közössége
Ézs/Iz 56,6-8 - Az én házamat az 
imádság házának fogják majd nevez-
ni, minden nép számára.
Zsolt 24 - Ki mehet föl az Úr hegyére?
ApCsel 2,37-42 - Ők pedig kitartóan 
részt vett ek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésében 
és az imádkozásban.
Jn 13,34-35 - Új parancsolatot adok 
nektek, hogy szeressétek egymást: 
ahogyan én is szerett elek titeket, ti is 
úgy szeressétek egymást!

Imádság
Jézus Krisztus Urunk Atyja, dicsősé-
ges Istenünk! Egyházadban add min-
den kereszténynek a bölcsesség lelkét, 

hogy magunk előtt  láthassuk azt a re-
ménységet, amire elhívtál mindnyá-
jukat. Tudjuk elhívatásunk célját: egy 
testre, egy Lélekre, egy Úrra, egy hit-
re, egy keresztre, egy Istenre. Segítsd 
erre népedet mindenek felett  való és 
mindenekben élő Istenünk. – Ámen.

6. nap – Van egy álmod?
1Móz/Ter. 37,5-8 - Hallgassátok csak 
meg azt az álmot, amelyet látt am!
Zsolt. 126 - Olyanok voltunk, mint az 
álmodók.
Rom. 12,9-13 - A testvérszeretetben 
legyetek egymás iránt gyengédek, a 
tiszteletadásban egymást megelőzők.
Jn. 21,25 - Maga a világ sem tudná be-
fogadni a megírt könyveket.

Imádság
Mennyei Atyánk! Adj nekünk igazi 
alázatot, hogy hangodat meghalljuk. 
Adj igazi készséget, hogy hívásodat el-
fogadjuk. Tégy készségessé bennün-
ket, hogy ígéretedet megosszuk egy-
mással az egyház egysége ügyében. 
Segíts minket arra, hogy kigyógyul-
junk a széthúzás betegségéből. Tud-
juk, hogy ahol megosztott ság van, ott  
kőszív dobog a hússzív helyén. Add 
Szentlelkedet, hogy tüze lobbantsa 
lángra szívünket. Bátoríts minket, 
hogy Krisztusban keressük az egysé-
get, s úgy legyünk, mint ahogyan Jé-
zus is egy benned. Azért, hogy a világ 
elhiggye: te küldtél bennünket. Jézus 
nevében kérünk. – Ámen.

7. nap – Együtt  imádkozva
Ézs/Iz 62,6-7 - Falaidra, Jeruzsálem, 
őröket állított am. Soha ne hallgassa-
nak, se nappal, se éjjel!
Zsolt 100 - Ujjongjatok az Úr előtt  az 
egész földön. Szolgáljatok az Urnak 
örömmel!
1Pt 4,7b-10 - Legyetek bölcsek és jó-

zanok, hogy imádkozhassatok.
Jn 4,4-14 - Aki abból a vízből iszik, 
amelyet én adok neki, soha többé meg 
nem szomjazik, mert örök életre buz-
gó víz forrásává lesz benne.

Imádság
Úr Jézusunk! Te azt kérted apostola-
idtól, hogy ébren legyenek, és imád-
kozzanak veled. Hadd ajánljunk a 
világnak védett  időt és helyet, ahol fel-
üdülést és békességet találnak, hogy 
más keresztényekkel együtt  imádkoz-
va megismerhessünk Téged. – Ámen.

8. nap – Egységért égő szívek
Ézs/Iz 52,7-9 - Milyen kedves annak 
az érkezése, aki örömhírrel jön a he-
gyeken át! Békességet hirdet, öröm-
hírt hoz.
Zsolt 30 - Te gyászomat örömre for-
dított ad.
Kol 1,27-29 - Milyen gazdag e titok 
dicsősége a pogány népek között . Ez 
a titok az, hogy Krisztus között etek 
van.
Lk 24,13-36 - Mózestől, meg vala-
mennyi prófétától kezdve elmagya-
rázta nekik mindazt, ami az írásokban 
róla szólt.

Imádság
Urunk Jézusunk! Te gyújtott ad láng-
ra szívünket, és küldtél vissza az úton 
testvéreinkhez, ajkainkon az evangé-
lium üzenetével. Segíts meglátnunk, 
hogy a remény és a parancsolataid 
iránti engedelmesség egyre jobban 
munkálja néped egységét. Add, hogy 
megértsük szavadat. Taníts arra, hogy 
parancsolataidnak engedelmesked-
jünk. Bennünket is vezess keresztény 
egységre, melyért sok keresztény 
testvérünkkel együtt  könyörgünk. – 
Ámen.

XXIII. évfolyam 1. szám  13
( folytatás a 12. oldalról)

Nagyböjti lelkigyakorlat
plébániatemplomunkban

Március 18-án pénteken, 19-én szombaton és 20-án vasárnap az esti szentmise keretében a Mária Magdolna templom-
ban Bokor Zoltán a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-főplébánia káplánja és a Brenner János Nevelési Köz-
pont püspöki referense  – egykori káplánunk – vezetésével tartjuk meg nagyböjti lelkigyakorlatunkat.
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Kedves Mariann! Szeretett el kérdezzük az Ünnepi Ha-
rangszó olvasói nevében.
Mit mesélt el magáról az első hitt anórán?
Két gyermek édesanyja vagyok, első és harmadik osztályo-
sok a Mindszenty iskolában. Három évvel ezelőtt , amikor 
felmerült a kérdés, hogy szeretnék-e hitt ant tanítani, a vá-
lasz rögtön megfogalmazódott  bennem: vallását gyakorló 
keresztény ember vagyok, szeretem a gyermekeket, ha a 
Jóisten is így akarja, igen!  Egy hónap múlva, főiskolás let-
tem és nagyon boldog vagyok, hogy igent mondtam.

Hol, kitől és mit tanult eddig, ami munkáját segíti?
Nátrán Józsefné /Nusi néni/ kezdetektől támogatott  em-
berségével, jóságával és sok éves tapasztalatával. Tőle ta-
nultam a hitoktatás szépségeiről, nehézségeiről. Módszer-
tani tanácsokat kaptam és kapok Tőle ma is. Hospitálási 
gyakorlatom során láthatt am a sok lehetőséget, amellyel a 
gyermekeket meg lehet szólítani, érdeklődésüket felkelte-
ni és Jézushoz vezetni.

Főiskolai tanulmányaim alatt  Pem László Igazgató Úr, aki 
mindig mellett em állt, bíztatott  és lehetővé tett e és teszi 
ma is, hogy mindig örömmel lépjem át az intézmény kü-
szöbét. Lelkesítő beszélgetései megerősítenek abban, hogy 

a hitt an tanítása hi-
vatássá váljon az éle-
temben.

Milyen tervei van-
nak?
Jövő év júniusában 
a diploma megszer-
zése a legfontosabb. 
Aztán a következő 
tanévtől, már hitt anárként szeretném kamatoztatni tudá-
somat és segíteni az egyházközség életét.

Mik a tapasztalatai a gyermekekről?
Másfél éves tapasztalatom szerint, minden gyermek más, 
mindenkinek mások az igényei, különböző módon lehet és 
kell őket megszólítani. A jóság, türelem, egyszerűség és a 
legfontosabb, a Szeretet hatalma által bevonható minden 
gyermek a hitt anóra szép világába, hogy Istent megismerje 
és megszeresse.

Miről írna még az olvasóknak?
Szakdolgozatom címe: Kisiskolás az Egyház szeretetében. 
Hivatásomnak megfelelően a gyermekek sorsát különösen 
is a szívemen viselem. Rajtunk, felnőtt eken múlik, hogy 
milyen örökséget hagyunk rájuk, a felnövekvő generáció 
miként tud gazdagodni a tőlünk kapott  talentumokból.

Válaszait köszönjük, munkájához Isten áldását kívánjuk!

Tompa Viola és Nátrán Józsefné

A Hitt udományi Főiskola harmadéves hallgatója 
Miszoriné Mocsári Mariann, aki heti tizenhárom órá-
ban segíti plébániánk hitoktatását a Dózsa és a Békeli-
geti iskolában.

Mikulás plébániánkon
2015. december 6-án, Szent Miklós napján meglátogatt a plébániánkat a Mikulás. Részt vett  a 10 órakor kezdődő szent-
misén.  Szemléletes példákkal buzdított a a gyerekeket és a felnőtt ek. Bemutatt a, méként készüljünk fel Jézus Krisztus 
befogadására  az ádventi előkészület során.  A mise végén kis jelképes ajándékokat is osztott  a Mikulás. 

A hittanórák felnőtteknek
Kisiskolás az Egyház szeretetében
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Összeállított a: Balassi István

A bibliai "járművek" közül kinek melyik „járművet” adnád? Párosítsd össze!

Noé, az igaz ember Ló
A jövendőbelijéhez, Izsákhoz tartó Rebeka Tüzes szekér
Az újszülött  Mózes Halászhajó
. A zsidókat üldöző egyiptomi sereg Szamár
Illés próféta Teve
A pórul járt Jónás Bárka
 Az irgalmas szamaritánus Cet
Péter apostol Mózeskosár

Ószövetségi próféták. Melyik prófétához melyik esemény tartozik? Keresd meg a párját!

1. A száreft ai özvegy fi át feltámasztja. Élete végén tüzesszekér ragadja magával. Elizeus
2. Tizenkét pár ökörrel szánt, amikor Illéstől megkapja prófétai küldetését. Ő gyógyítja meg a szír 
hadvezért, Námánt a leprából. Nátán

3. Éli főpapnál nevelkedik, később ő keni királlyá Sault és Dávidot. Illés
4. Dávidot a szegény ember bárányáról mondott  példabeszéddel ébreszti rá Betsebéval elkövetett  
bűnére. Ő az, aki Dávid királyi házának örök fennmaradását ígéri. Sámuel

J Á K O

M Á R T

I L É S

J Ú D S

M Ó E S

J É Z U

Melyik szentre gondolunk? 

Az alábbi táblázatban minden szóból kimaradt egy betű. 
Olvasd össze egymás után a kihagyott  betűket! Így megtudod ki az, aki a IV. szá-
zad elején vértanúhalált halt. Szülővárosában, az örményországi Szebasztéban 
orvosi gyakorlatot folytatott , később püspök lett . 
Betegségben hozzá fordulhatunk segítségért.

........................................................................................................

Névrokonokat keresünk. 

A Bibliában néhány személynév többször előfordul, így találkozhatunk különböző személyekkel, akiket ugyanúgy hívnak. 
Az egyik oszlopban öt nevet találsz. A másik oszlopban tíz meghatározást, amelyek tíz személyt rejtenek. Minden névhez 
két személy tartozik.

Júdás
1. Ábrahám felesége

4. Az öngyilkos apostol

2. Mózes testvérének, Áronnak a felesége 9. A szírek ellen harcoló Makkabeus felkelő, aki felsz-
abadítja Jeruzsálemet

Mária
3. A legfi atalabb apostol, a szeretett  tanítvány

10. Jézus anyja

4. Az öngyilkos apostol

5. Lázár leánytestvére, aki a jobbik részt választott a

János
5. Lázár leánytestvére, aki a jobbik részt választott a

3. A legfi atalabb apostol, a szeretett  tanítvány

6. Jézus előhírnöke

6. Jézus előhírnöke

Erzsébet
7. Tóbiás felesége, akinek Tóbiás előtt  már hét férje 
halt meg

2. Mózes testvérének, Áronnak a felesége

8. Zakariás felesége

8. Zakariás felesége

Sára

9. A szírek ellen harcoló Makkabeus felkelő, aki fel-
szabadítja Jeruzsálemet

1. Ábrahám felesége

10. Jézus anyja 7. Tóbiás felesége, akinek Tóbiás előtt  már hét férje 
halt meg
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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

Január 25-én, hétfőn  szentségimá-
dást tartunk a ságodi kápolnában.

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

Február 6-án, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1715-
kor kezdődik a rózsafűzér elimádko-
zásával, majd a 18 órai szentmise után 
szentórával végződik. 

Február 7-én, vasárnap szentség-
imádást tartunk a zalabesenyői 
templomben.

Február 7-én, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 

Február 11-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise. 

Február 17-én, szerdán szentség-
imádást tartunk a Zárda kápolnában.

Február 19-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 

Február 21-én, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

Február 25-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

Február 26-án, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián.

Március 4-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 

Március 5-én, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1715-
kor kezdődik a rózsafűzér elimádko-
zásával, majd a 18 órai szentmise után 
szentórával végződik. 

Március 6-án, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 

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

Március 11-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 

Március 18-án, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 

Március 19-én, szombaton a Bren-
ner János Iskolában (Szombathely, 
Táncsics Mihály u. 48.) tartják meg az 
Egyházmegyei Ifj úsági Lelkinapot.
Március 19-én, szombaton Szent Jó-
zsef ünnepén szentségimádást tar-
tunk a plébániatemplomban. 
Március 20-án, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 
Március 24-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  
Március 24-én, csütörtökön 1000-
kor kezdődik a Szombathelyi 
Székesegyházben az olajszentelési 
mise.  
Március 25-én, pénteken 15 órakor 
kezdődik a keresztút a Kálvárián. 
Április 2-án, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1715-
kor kezdődik a rózsafűzér elimádko-
zásával, majd a 18 órai szentmise után 
szentórával végződik. 
Április 3-án, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 
Április 14-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  
Április 17-én, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 
Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2016. április 17-én jelenik 
meg.

Az egyházközségi hozzájárulás 
mértéke

Havi nettó 
kereset

Fizetendő egyház-
községi hozzájárulás
Havonta Évente

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

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