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Jézus egy napja – Márk evangéliumaJézus egy napja – Márk evangéliuma

Márk evangélista szemléletesen írja le Jézusnak egy napját, reggeltől es-
tig, az első fejezet 29-38. versében. Jézus megbirkózott  a nap kihívásaival, 
amelyek a különböző helyzetekben vártak rá. Jézus megfelelt a sokrétű kö-
vetelményeknek, amelyeket a nap magával hozott . 
Részletezzük:

Jézus a napját a zsinagógában, az imaházban kezdte, Kafarnaumban, 
ahol teljhatalommal egy egészen új tanítást hirdetett . A zsinagógában 
minden hallgató csodálkozott , és híre gyorsan elterjedt egész Galileában. 
Maga Tolsztoj még sok évszázaddal utóbb is megrémült Jézus egészen új 
tanításától. Ezzel kapcsolatos érzéseit így írja le: „Öt évvel ezelőtt  kaptam 
meg a hitet. Jézus tanításában hitt em és életemben azonnali változást tapasz-
taltam. Amire egykor vágytam, arra többé nem vágytam. És kezdtem kívánni 
azokat, amiket soha sem kívántam.” Jézus Krisztus megtanítja az embereket 
arra, hogy van bennük valami, ami ezen élet fölé emelkedik, annak roha-
násai, szorongásai és terhei fölé. Akit Jézus tanítása megragad, az úgy érzi 
magát, mint egy madár, amely eddig nem tudta, hogy szárnya van. Most 
már felfedezte, és szabadon repül. Ugyanezt tapasztalták a kafarnaumi 
zsinagóga hallgatói. Közvetlenül a zsinagógai istentisztelet után Jézus 
egyenesen Simon házába ment. Simon Betszaidából származott . Nősülé-
se után Kafarnaumban, anyósának házában lakott . Anyósa lázas betegen 
feküdt az ágyában. Ennek a lázas betegségnek előzménye volt. Ez pedig 
a Genezáreti-tó partján történt, ahol Simon és András a halászhálójukat 
tisztogatt ák. Jézus odament hozzájuk és mindkett őjüket meghívta aposto-
lainak. Ők azonnal ott hagyták hálóikat és a bárkát, hogy Jézust kövessék.

Ez az új állapot azonban nem tűnt el nyomtalanul a családtagok életé-
ben. Nincs szükség különös képzelőerőre, amely megmutatja, hogy meny-
nyire különösen hatott  ez a meghívás Péter családjára és vele együtt  az ő 
anyósára. Péter minden munkát és feladatot a családjára hagyott . Ez az új 
helyzet, amely súlyosbított a a család helyzetét, késztett e Pétert arra, hogy 
Jézust meghívja házába. Jézusnak volt a feladata, hogy a családnak feltárja 
Péter új állapotát, az apostoli hivatást. És ezzel a magyarázatt al véget ves-
sen a családi viszálynak.

Maga a gyógyítás igen gyorsan folyik le. Az Evangélium nem említi 
sem az apóst, sem Péter feleségét. Jézus pedig most nem kérdezi a beteget 
hite felöl, mint más gyógyításoknál. Mi csak azt látjuk, hogy Jézus a beteg 
ágyához lépett , megfogta a kezét és meggyógyított a. Isteni erő áradt Jézus 
kezén keresztül a beteg testébe és talpra állított a. „És szolgálni kezdett  neki.” 
Ez a meggyógyított , egészséges ember feladata: gondoskodjon mások 
szükségleteiről.

Azzal, hogy meggyógyított a Péter anyósát, még nem lett  vége a nap-
nak. Márk evangélista tovább folytatja az eseményeket. „Napnyugta után, 

( folytatás a 2. oldalon )
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mindenféle beteget és ördögtől megszál-
lott at vitt ek hozzá.” (vö. Mk, 1,32) Az 
emberek a sötét reménytelenségből 
kúsznak előre Simon anyósának ajtajá-
hoz. Odatódulnak a betegek, a bénák, 
a nyomorultak, a vakok, a fertőzöt-
tek, a megszállott ak az egész városból. 
Igyekeztek Jézus gyógyító fénysugará-
hoz kerülni. Mintegy a nyomorúsággal 
teli szakadékban áll Jézus. Ő a nyugal-
mi pont. A kitárt karja átöleli a hozzá 
özönlőket. Megvalósul a hívása: „Jöjje-
tek hozzám mindnyájan, akik fáradtak 
és terhelve vagytok. Én megenyhítelek 
titeket.” (vö. Mt.11,28) Magához hív 
minden szenvedőt. Nem undorodik a 
testi bajoktól. De átöleli a beteg, sérült 
lelkeket is. A nyomorúságok barlang-

jából jött ek Jézushoz. Mások elől elrej-
tett ék rútságukat, nem engedték, hogy 
a megvető tekintetek lealacsonyítsák 
őket. De nem engedték azt sem, hogy 
a kíváncsiságukkal kéjelegjenek az 
emberek. Jézus előtt  viszont feltárták 
nyavalyáikat. És Ő meggyógyított a 
mindannyiukat.

Feltesszük a kérdést, honnan vet-
te Jézus az erőt ehhez az emberfelett i 
működéshez? Erre a kérdésre kapunk 
választ a következő sorokban: „Haj-
nal felé, amikor még sötét volt, fölkelt és 
kiment egy magányos helyre, hogy ott  
imádkozzék.” (Mk 1,35) Ez a rövid 
utalás  megmagyarázza az erőforrást. 
Hogy egy olyan nap után, amely min-
den erejét igénybe vett e, hajnalban 
fölkelt és imádkozott , ez egyedülál-

ló kapcsolatot sejtet az Atya és a Fiú 
között . Amíg az emberek alszanak, Ő 
ébren van érett ük,az Isten erejét hozza 
nekik az imában, amely nélkül nem te-
het csodát.

Mire tanít Jézusnak egy teljes nap-
ja? Kezdődjék a nap Isten tanításával! 
Naponta ismerkedjünk meg az Isten 
üzenetével, amely eligazít bennünket 
a különböző eseményekben! Vezessen 
el Isten tanítása a családtagjaim prob-
lémáihoz, hogy fi gyeljek rájuk és old-
jam meg az ő nehézségüket. Továbbá 
kész legyek megfelelni a nap különbö-
ző kihívásainak. Végül én is az imából 
merítsek erőt a mindennapok feladata-
ihoz.

 Tóth János 
 káplán

( folytatás az 1. oldalról)

D. Bencze Erzsébet: 
Töviskorona

Ha mindenki csak egyszer is
elszenvedné azt,
amit Te, Uram,
ha mindenki csak egyszer is
viselne töviskoronát,
érezné a kín ízét, 
ahogy a vér patakzik homlokán,
és milyen, mikor karjait kifeszítve
átszögezik lábát, kezét
kifúrják oldalát,
veríték borítja egész testét,
mígnem fuldokol a szomjúságtól,
majd ecet marja torkát.
Ha mindenki csak egyszer is 
megtudná, milyen út vezet
a kereszthalálig,
nem vétkezne többé...

Kérlek, Istenem,
taníts meg az erényekre,

de legfőképpen
szeretetre taníts minket,
(mert rosszul szeretünk).
Légy velem bűnbánatomban,
hadd viseljem keresztedet,
hogy általa könnyűvé váljon a nehéz,
és megtudjam, mit szenvedtél.

Add kölcsön töviskoronádat
– legalább egyszer –
most, a böjtidőben.
Glóriád arany fényével
körbeszőném,
remélve, hogy az áldozat, 
mit érted tehetek
megszabadít bűneim súlyától,
hogy magamra vehessem szenvedésed,
és a feloldozó szeretetben
méltó lehessek, Hozzád,
az Ég királyához,
ki életét áldozta értem.

2016. március 21.

Sajnos a környezeti válság konkrét megoldásainak keresésére irányuló sok törekvés nemcsak a 
hatalmasok elutasítása miatt  szokott  kudarcot vallani, hanem a többiek érdektelensége miatt  is. A 
magatartásformák, amelyek megakadályozzák a megoldás utjait – a hívők között  is –, a probléma 
tagadásától a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig, vagy a technikai megoldásokban való 
vak bizalomig terjednek. Új, egyetemes szolidaritásra van szükségünk. Mindenki tehetségére és 
részvételére szükség van az Isten teremtésével való emberi visszaélés okozta kár helyreállítására.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 14. pont 
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Az emberiség és a bolygó változásainak állandó gyorsulásához ma az élet- és munkaritmus intenzívebbé válása kap-
csolódik… az a gyorsaság, amelyet az emberi tevékenységek rákényszerítenek, ellentétben áll a biológiai evolúció 
természetes lassúságával. Ehhez társul az a probléma, hogy e gyors és folyamatos változás céljai nem szükségszerűen 
a közjóra és a humánus, fenntartható és teljes körű fejlődésre irányulnak. A változás kívánatos dolog, de aggasztóvá 
válik, amikor a világ és az emberiség nagy részében az életminőség romlásához vezet.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 17. pont 

2012 novemberében az egész orszá-
got megrázta a 11 éves kisfi ú Szita Bence 
meggyilkolása. A különös kegyetlenség-
gel elkövetett  gyermekgyilkosság után a 
közvélemény sokat foglalkozott  újra a ha-
lálbüntetés kérdésével. Kaposváron akkor 
még a visszaállítást követelő tüntetés is 
zajlott . A társadalmi vélekedés állandóan 
változik egy-egy rendkívüli, vagy ember-
telen bűncselekmény hatására. Mit kezd-
jünk ezzel a kérdéssel? 

A Bibliában az Ószövetségben ismer-
ték a halálbüntetést és alkalmazták is. Az 
első erre való buzdító Igét a Teremtés 
könyvének elején olvashatjuk: „Aki em-
bervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, 
mivel Isten a saját képmására teremtett e 
az embert!” (9,6) Vagyis a gyilkosságot 
minden esetben halálbüntetéssel sújtot-
ták, mert vét Isten ellen, képmását meg-
gyalázza. Mózes törvénykönyvei ezen 
megtorlás mellet felsorolnak még néhány 
víciumot, melyeket a legsúlyosabban kell 
megtorolni: emberrablás (2Móz 21,16), 
bálványimádás (2Móz 22,19), istenká-
romlás (3Móz 24,15), szülők elleni sú-
lyos vétek (2Móz 31,13), házasságtörés 
(3Móz 20,10), homoszexualitás (3Móz 
20,13). A törvény ilyen alkalmazásával Iz-
rael közösségét akarták megvédeni, mind 
az istentelenségtől, mind az erőszakos 
bűncselekményektől, melyek az Isten-
központú társadalmat bármilyen módon 
gyengíthetik. 

Tudjuk az evangéliumból, hogy a ró-
mai fennhatóság alatt , Jézus korában is 
alkalmazták a vezetők ezt a megtorlást. Az 
Újszövetségben nincs konkrét parancs a 
halálbüntetésre, Jézus felmenti a halálra-
ítélt, és megkövezésére váró házasságtörő 
asszonyt. ( Jn 8,1-11) Szent Pál apostol 
pedig így tanít: „Ne engedd, hogy a rossz 

legyőzzön téged, te győzd le a rosszat 
jóval!” (Róm 12,21) A megtorlás ilyen 
eszközét implicit elveti az újszövetségi 
Szentírás a rossz megsemmisítése helyett  
a jó megtevésével győzzünk a bűn felett . 
A kereszténység első három évszázada a 
vértanúk kora, amikor hitük miatt  ítélik 
el hitbeli felmenőinket. A 313-as milánói 
rendelet felszabadítja vallásunkat a kire-
kesztés igája alól. Az állam jogrendjébe és 
vezetésébe bekerülnek a keresztények. 

Az ókort és a középkort is jellemezte 
ez a felfogás: Ecclesia non sitit sanguinem: 
Az Egyház nem kíván vért. Az Egyháznak 
nem szabad kivégzéseket foganatosíta-
nia, ezt áthárítja az államhatalomra. Az 
eretnekségek esetén is csak a bűnösség 
kinyilvánítása szerepelt feladata között  a 
végrehajtás a biztonság és rend fenntartá-
sára hivatott  államhatalomnak jutott . Az 
Egyház szelídségét és tisztaságát próbál-
ták ekkor is fenntartani. A középkor leg-
nagyobb teológusa Aquinói Szent Tamás 
szerint a jó közösség érdekében meg kell 
szabadulni a „pestises” emberektől vagy-
is életre veszélyes bűnözőktől. (Summa 
Th eologica II. II. 64) A reformációt köve-
tő vallásháborúk, és a törökkel való csatá-
rozások idején a kínvallatás kegyetlensége 
is reneszánszát élte. 

A halálbüntetés leépítése mellett  a fel-
világosodás korát megelőzően egy olasz 
jogász érvelt. Cesare Beccaria (1738-
1794) 1764-ben megjelent művével 
társadalmi megbeszélésre hívott  a halál-
büntetés jogtalan, embertelen volta miatt . 
A halálbüntetést először Venezuelában 
törölték el 1873-ban. Németországban 
az utolsó kivégzés 1949 májusában tör-
tént, egy rendőr gyilkosán hajtott ák végre. 
Hazánkban 1988 július 14-én vitt ék végre 
az utolsó akasztást. Az Egyesült Államok 

több államában ma is gyakorlat az éle-
tet kioltó büntetés. A 60-as évek liberális 
fázisa után ott  a népesség nagy része ma 
is pártolja ezt a büntetést. Szent II. János 
Pál pápa amerikai útjai során mindig szót 
emelt a kivégzések ellen.

A történelmi kitekintést követően 
nézzük az érveket a halálbüntetés ellen és 
mellett . Mellett e szóló érvekként hozzák: 
1. A megtorlás gondolatát, az okozott  kárt 
ki kell egyenlíteni. 2. Az életre való jog 
eljátszásának gondolata, a tett es, főleg a 
gyilkos eljátszott a jogát az életre. 3. A pre-
venció, vagyis az elrett entés gondolata, ez 
visszatart másokat is hasonló bűncselek-
mény elkövetésétől, még gondolatától is. 
4. Fő érvként a társadalmi önvédelem sze-
repel, mely mások kiváltképpen az ártat-
lanok védelmét szolgálja. A négy legfőbb 
ellenérv: 1. Egy ember életével senki nem 
rendelkezhet! 2. A halálbüntetés már nem 
hagy időt a javulásra a megtérésre. 3. Téve-
dés esetén az ítélet nem kijavítható. 4. Túl 
kegyetlen a büntetés. 

Az iskolában, ahol tanítok, egy alsós 
osztály rendszeresen elmondja, ha az egy-
más elleni vétek legapróbb formája is fel-
merül: „Ne bántsuk a másikat se szóval, 
se tett el!” Azt hiszem, ezt kellene nekünk 
felnőtt eknek is megtanulni és betartani, 
hogy egymást ne bántsuk se nyelvvel, 
sem cselekedetekkel és akkor nem kel-
lene bosszankodnunk rossz hírek miatt  
vagy aggódnunk a jövőt szemlélve. Jézus 
mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis-
gyerekeket, és ne akadályozzátok őket, 
mert ilyeneké az Isten országa!” (Mt 
19,14) Mi ne a büntetésen, a megelőzé-
sen gondolkozzunk, mert azért mindenki 
egyéni szinten saját környezetében is so-
kat tehet. 

Pete Polgár Máté káplán

Halálbüntetés!?

2016-02-web.indd   3 2016.04.05.   19:16:39



4  XXIII. évfolyam 2. szám

A Zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia 
2015. évi hitéleti statisztikája

„Hálát adunk Istenünk, hogy színed elé állhatunk, és szolgálhatunk neked!” 
E gondolat jegyében ajánljuk az elmúlt év hitéleti statisztikáját a Kedves Hívek hálaadó imájába.

1. A szentmisék

Plébániánk területén vasárnaponként és kötelező ünnepnapo-
kon a szentmisék a következő időpontokban vannak:
1.  A Mária Magdolna Plébániatemplomban: előesti (szombat 
este) 6 illetve nyáron 7 órakor. Vasárnap és ünnepnap reggel 7, 
½ 9, 10 és este 6, illetve nyáron 7 órakor vannak a szentmisék.
2.  A Notre Dame Nővéreknél vasárnap de. ¾ 10-kor és délután 
4 órakor (kéthetente) családos mise. Hétköznap este 6 órakor.
3.  Zalabesenyőben: délelőtt  1115-kor.
4.  Pózván a hónap 2. és 3. vasárnapján (a hónap többi vasár-
napján igeliturgia).
5.  Ságodban a hónap 4. vasárnapján (a hónap többi vasárnap-
ján igeliturgia).
6.  A Pózvai Idősek Ott honában a hónap 1. illetve 3. szombat-
ján. (igeliturgia a hónap 2. és 4. vasárnapján) 
7. Kálvária-kápolnában 2 hetente csütörtökönként 17 órakor.

Kérjük híveinket, hogy buzgón jöjjenek a szentmisékre, ne ha-
nyagoljuk el a vasárnap megszentelését. Buzdítunk mindenkit 
a gyakori szentáldozásra, hiszen a szentmisén való részvételhez 
a szentáldozás is hozzátartozik. Ha nincs súlyos bűnünk, több-

ször is járulhatunk a szentáldozáshoz.
2. Elsőáldozás

Összesen: 178 fő (142 fő)

Az áldozással kapcsolatban felhívjuk a szülők fi gyelmét, hogy 
gyermekeik rendszeres hitoktatás után lehetnek elsőáldozók. 
Természetesen a hitt anórák mellett  a szentmisén való részvétel 
is követelmény az elsőáldozáshoz.

3. Bérmálás

Hitt anos gyermekek bérmálása a Zárda kápolnában és a Mária 
Magdolna plébániatemplomban volt.

Hitt anosok bérmálása: 29 fő (107 fő)

4. Keresztény életre felkészítés (Katekumenátus)

Összesen 9 fő (9 fő)

II. Lelki, vallási élet

I. Anyakönyvi statisztika
(zárójelben a 2013. évi adatok)

1. Keresztelés

Összesen 111 fő (80 fő)
Ebből fi ú: 50 fő (40 fő)
Ebből leány: 61 fő (40 fő)

Felhívjuk a Kedves Hívek fi gyelmét, hogy más plébá-
niáról gyermeket csak a lakóhely szerint illetékes plébánia 
írásbeli engedélye alapján keresztelhetünk meg.
A keresztelést minden esetben legalább az egyik szülőnek 
kell kérnie, amennyiben kötelezett séget vállalnak gyerme-
kük vallásos nevelésére. A keresztség szentsége egy egész 
életre szóló elkötelezett séget jelent a krisztusi hit és élet-
forma megélésére. Mivel a szülő a gyermek felelős nevelője, 
ezért csak ők kérhetik gyermekeik megkeresztelését! Az a 
szülő tud keresztény módon gyermeket nevelni, aki maga 
is igyekszik keresztény módon élni. Ehhez a szentségi há-
zasság – ahol ez lehetséges – elengedhetetlen követelmény. 
Ezért kívánja Egyházunk, ha nincs akadálya, akkor a csak 
polgári házasságban élők gyermekük megkeresztelése előtt  

Isten és az Egyház színe előtt  is rendezzék házasságukat. 
A házasságrendezésnél nem jelent akadályt, ha valaki nem 
volt elsőáldozó vagy bérmálkozó, hiszen ezeket a szentsége-
ket felnőtt  korban is fel lehet venni, természetesen megfele-
lő előkészület után.

2. Házasságkötés

Szentségi házasságot kötött : 34 pár (32 pár)

Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötésük előtt  leg-
alább 3 hónappal korábban jelentkezzenek a plébánián.

3. Halálozás

Egyházi temetésben részesült 153 fő (150 fő)

Szomorú, hogy az elhunytak nagy része nem részesült a 
szentségekben. Kérjük Kedves Híveinket, nagyobb gondot 
fordítsanak hozzátartozóik lelki üdvére. Ne távozzék el az 
élők sorából senki a betegek szentsége és a Szent Útravaló 
nélkül. Arra is kérjük Híveinket, hogy betegeikhez hívjanak 
lelkipásztort, akár a kórházba, akár ott honukba.

(folytatás a 5. oldalon )
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III. Anyagi ügyek

5. Hitoktatás

Iskolákban 863 fő 73 csoport
Óvodákban 227 fő 13 csoport

A hitoktatást végzi: 3 lelkipásztor, 28 óraadó hitoktató.

6. Egyesületeink

1. Mária Magdolna Plébánia Szeretetszolgálata (Karitász)
Egyházközség keretében működik. Rászorulókat rendszeres 
pénzbeli támogatásban és esetenként alkalmi segélyekben ré-
szesíti. Köszönetet mondunk a Karitász csoport lelkes munká-
jáért. A Karitász csoport munkáját akár pénzbeli adományok-

kal, vagy bármilyen formában támogató Kedves Híveinknek 
nagylelkűségéért hálásak vagyunk.
2. Családosok közösségei: hetente tartott  összejöveteleken kö-
zös imádsággal és beszélgetésekkel erősödnek a közösségi szel-
lemben. Plébániánkon több családos közösség működik.
3. Mária Légió Megköszönjük a Mária Légió tagjainak, hogy 
rendszerességgel látogatják a betegeket a kórházban.
4. Cursillio Mozgalom közösségei
5. Ifj úsági közösségek: a rendszeres találkozások felkészítik a 
fi atalokat a tevékeny, tanúságtevő krisztusi éltre.

XXII. évfolyamába lépett az Ünnepi Harangszó. Köszönjük 
a Kedves Hívek érdeklődését, hogy mindig szívesen fogadják. 
Hálásak vagyunk az újságot szerkesztők lelkes munkájáért.

IV. Munkálatok és tervek

Amikor anyagi ügyeinkre gondolunk, örömünket fejezzük 
ki, hogy Kedves Híveink átérzik Egyházunk létének szükséges-
ségét, és áldozatvállalásaikkal tevékeny részt vállalnak annak 
fenntartásában.

Az Egyház tagjai helyzetüknek megfelelően hozzájárulnak 
az egyházközség fenntartásához. Az igazságosság megkívánja, 
hogy egyházközségünk fenntartásához ne csak azok járuljanak 
hozzá, akik eddig is hűségesen teljesített ék kötelezett ségüket, 
hanem azok is, akik egyházközségünktől bármely lelkipásztori 
vagy egyéb szolgálatot kérnek, de eddig – valamilyen okból – el-
mulasztott ák az egyházközségi hozzájárulásuk teljesítését. Sze-
retnénk, ha felhívásunk minden keresztény hívőhöz eljutna, és 

jó szándékkal rendeznék tartozásukat.
Ismeretes a kedves hívek előtt  a püspökkari rendelkezés: 

Felnőtt ektől személyenként nett ó havi keresetük 0,5 %-át kéri a 
Püspöki Kar. Ez az előírás mind az aktív keresőkre, mind a nyug-
díjasokra vonatkozik. Amikor a testvérek rendezik egyházközsé-
gi hozzájárulásukat, megtekinthetik a fi zetendő összeg értékét, 
havi és egész évre feltüntetett  értékekkel.

Kérjük a Kedves Híveinket, hogy ezen összegeket a jövőben 
is szíveskedjenek megfi zetni, annál is inkább, mert más támoga-
tásra egyházközségünk továbbra sem számíthat. Az eddig fi ze-
tett  összegeket hálásan megköszönjük.

Hálásak vagyunk a mindenható Istennek, hogy a 2014. év-
ben a felújítás munkájában támogatott  bennünket. Plébánia-
templomunk belső munkálataiból már csak kisebb felújítások 
vannak hátra, amelyek tovább folytatódnak. 

A templom restaurálásának javára alapítványunk van, amely 
kiemelten közhasznú alapítványként működik. Alapítványi be-
fi zetési csekk a Plébániahivatalban és a sekrestyében is kapható. 
Kérjük testvéreinket, hogy továbbra is nagylelkűen támogassák 

a felújítást. Szeretnénk megköszönni, akik az elmúlt évben adó-
juk 1 %-val támogatt ák alapítványunkat és kérjük, hogy ez évben 
is szíveskedjenek felajánlani. Köszönjük testvéreink pénzbeli 
adományait, és hálásak vagyunk a sok imádságért.

A Mindszenty József Általános Iskolát és a Szent Család 
Óvodát is jelentős összegekkel támogatt uk.

2016-ben terveink között  szerepel aa szószék teljes felújítása, 
a keresztelő kápolna rendbetétele, új liturgikus ruhák beszerzése. 

VI. Köszönet a plébánia munkatársainak, segítőinek
Hálás köszönetet mondunk a lelkipásztori kisegítőknek, 

templomaink kántorainak, sekrestyéseinek és a hitoktatóknak, 
akik önzetlen hozzáállással és lelkesedéssel végzik munkájukat 
Isten dicsőségére és a hitélet növekedésére. Köszönjük minden 
Kedves Hívőnknek az áldozatos segítséget és támogatást, ame-
lyet az elmúlt évben tanúsított ak plébániánk és lelkipásztoraink 
iránt.

Külön köszönetet mondunk azoknak, akik plébániatemp-
lomunkat és a plébániánkhoz tartozó templomokat díszítik és 
takarítják, gondoskodnak róluk, rendben tartják, és hétről-hétre 
a szentmisére előkészítik. Dicséret illeti Kedves Híveinket, akik 
az oltárterítőket, kehelykellékeket igényességgel, sok-sok mun-
kával előkészítik, és aki a gyertyatartókat, csengőket, szent edé-

nyeket időről-időre ragyogó tisztává teszi.
Köszönjük a Mindszenty József Kamarakórus és az Ifj úsági 

Kórus áldozatkészségét, hogy szerepléseikkel a szertartások áhí-
tatát, szépségét és művészi rangját emelték. 

Minden Kedves Hívőnknek Istentől megáldott , boldog, bé-
kés újesztendőt kívánnak a Mária Magdolna Plébánia lelkipász-
torai és munkatársai.

Zalaegerszeg, 2015. december 31.

 Stróber László
 c. apát, ker. esperes plébános 
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„A történelem áldozata”, „egy vértanú 
a vasfüggöny mögül”, „makacs öregúr”, 
a „magyar Gandhi” – csak néhány a jel-
zők közül, amelyekkel – vérmérséklett ől 
és személyes szimpátiától függően – 
napjaikban is illetik Mindszenty József 
bíborost, esztergomi érseket, az utolsó 
magyar főpapot, aki titulusai között  a 
hercegprímás megnevezést használhatt a. 
Neve a kommunizmus elleni harc szim-
bólumaként vált világhíressé. Életútjával 
sokan és sokat foglalkoztak, de a teljes pá-
lyakép feldolgozása – egy korábbi isme-
rett erjesztő művet leszámítva – váratott  
magára. Egészen ez idáig. 2015 végén az 
MTA Bölcsészett udományi Kutatóköz-
pont kiadásában megjelent egy gigászi, 
gazdagon illusztrált munka: két kötetre 
bontva, 1570 oldalon követhetjük végig a 
jeles személyiség tevékenységét és sorsát. 
A szerző, Balogh Margit történész zársza-
vában így összegezte munkahipotézisét: 
„Tollunkat végig az vezérelte, hogy ne 
csupán a bűnösök és áldozatok leegy-
szerűsített  képlete vagy a bálványozás és 
rágalmazás torz vágánya mentén vázol-
juk fel Mindszenty József életpályáját. 
Meggyőződésünk, hogy egy személyt 
nem lehet a szerepeire redukálni, oda-
láncolni egy vagy több kliséhez, mert 
akkor a személy gazdagsága, összetett -
sége vész el. Törekvésünk a kiegyensú-
lyozott ság, hogy ez mennyiben sikerült, 
azt az Olvasó döntésére bízzuk.” A mű 
érdeme éppen ez: az Olvasót nem köti 
meg, ellenkezőleg: a történetek mesélése 
közben meghagyja részére a döntés és vé-
leményformálás szabadságát.

A közel két évtizednyi kutatómunka 
során 36 hazai és 20 külföldi levéltárban, 
iratt árban vagy könyvtárból feltárt doku-
mentumok alapján elkészített  opus szü-
letéstől halálig kíséri végig Mindszenty 
József életét. A két kötetből tekintélyes 
rész az 1917-től 1945-ig tartó időszak fel-
dolgozása, amikor Mindszenty – 1942 
augusztusáig még Pehm vezetéknévvel 
– Zalaegerszegen szolgált: előbb hitok-
tatóként, majd 1919. október 1-jétől a plé-
bánia vezetőjeként (előbb helyett es, majd 

1921-től teljes jogkörű plébános és espe-
res, 1924-től 1944-ig – veszprémi püspö-
ki kinevezéséig – pornói apát volt). Pap-
szentelése után nem folytatott  sem hazai, 
sem külföldi egyetemi tanulmányokat, 
nem volt fi lozófi ai vagy teológiai doktor. 
Gyakorló lelkipásztor lett , aki híres volt 
az intézményes szociális szeretet ápolá-
sáról. Amikor a városi szeretetház túlzsú-
foltt á vált, Pehm aggmenhelyre gyűjtött : 
„A várost bejárva úgy kell látnom, még 
mindig él szinte állati sorban 15-20 öreg 
70 éven felül, akik ebben a helyzetben 
nem maradhatnak” – írta egyik ado-
mánykérő levelében. A zalaegerszegiek 
érdes nyelve azért megjegyezte, hogy 
egész nap térdepeltetve imádkoztatja sze-
gény öregeket. Munkássága nemcsak a 
szorosan vett  lelkipásztori tevékenységre 
terjedt ki, mert amellett , hogy felvirágoz-
tatt a a hitéletet és a katolikus társadalmi 
munkát, iskolát és templomot építt etett , 
megszervezett  egy várost, ahol fontos 
kérdésekben nélküle nem hozhatt ak 
döntést. Munkássága elismeréséül 1937. 
február 20-án XI. Piusz pápa pápai pre-
látusi címmel tüntett e ki. Ám bármily 
eredményes is volt, Pehm apátplébános 
1941. március 22-én lemondott  a zalai 
püspöki biztosi címről (ezt megelőzően 
már esperesi és püspöki tanácsosi tiszté-
től is megvált). Döntése hátt erében egy 
meglehetősen elmérgesedett  nézeteltérés 
állt közte és Grősz József akkori megyés-
püspök között , amit egy pap életvitelének 
eltérő megítélése váltott  ki. Grősz megér-
tőbbnek, Pehm kérlelhetetlenül szigorú-
nak bizonyult. A történetből egy szigorú, 
végletekig következetes, döntéseiből jot-
tányit sem engedő, kemény és öntudatos 
férfi ú képe rajzolódik ki. 

Tagadhatatlan, hogy Pehmet habitu-
sa számos konfl iktusba sodorta. A szerző 
kitér a dokumentálható sajtóperekre, a 
nyilvánosság előtt  diszkréten elhallgatott  
összetűzésekre. Miközben Pehm a szegé-
nyek problémáira érzékeny, életvitelében 
egyszerű és puritán ember volt, szigo-
rúan elvárta a papi szentséghez tapadó 
tekintély tiszteletét. Egy alkalommal a 

szokásos évi csendőrmisét kérték tőle. 
A meghívást tolmácsoló egyenruhást 
azzal utasított a el, hogy a zalaegerszegi 
apátplébánoshoz tisztet, és ne csupán egy 
altisztet küldjön a csendőrparancsnok 
szentmisét rendelni. Hitoktatói, káplán-
jai felültek kerékpárra és motorbiciklire 
is, ő maga azonban nem. Neki lovai vol-
tak és kocsisa – az is hírlapi téma lett , ha 
a lovak megbokrosodtak. Nem tűrte az 
egyházon viccelődő vagy tiszteletlen 
megjegyzéseket. A zalaegerszegi városi 
kórház igazgatóját, Jancsó Benedeket fel-
jelentett e, mert Jézus Krisztust csak úgy 
emlegett e, mint „az a göndör hajú, szőke 
zsidógyerek”, ráadásul a doktor a Göm-
bös Gyula által vezetett  és Pehm részéről 
megvetett  kormánypárt zalaegerszegi 
elnöke is volt. Egy katolikus órásmestert 
nyilvánosan „hitvány, rongy ember”-nek 
nevezett , amiért a Kisboldogasszony-
napi körmenetet üzletajtajában kalappal 
a fején, cigarett ázva várta. Kifakadásá-
ért Pehmnek becsületsértés vétségével 
kellett  bíróság elé állnia, amely meg is 
állapított a bűnösségét, és 200 korona 
megfi zetésére kötelezte, ugyanakkor az 
órásmestert is elmarasztalta vallás elleni 
kihágás miatt . Egyik hajdani hitoktató 
papjának története viszont a megbocsá-
tás és a belátás szép példája. A miséjéről 
hóvihar miatt  elkésett  hitoktatót meg-
büntett e, de amikor az őszintén feltárta 

(folytatás a 7. oldalon )

Monográfi a Mindszenty József (1892–1975) életéről
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gondjait, és hogy már fél éve nem kap fi -
zetést, Pehm megértést tanúsított . Átren-
dezte a szentmise-beosztást és a kultusz-
minisztériumból két nap alatt  kiutaltatt a 
az elmaradt fi zetést. Ráadásul megnézte 
a hitoktató diákjainak farsangi műsorát 
is, holott  a farkasordító hidegben alig 10-
12 fokra tudták felfűteni a kultúrházat. 
„Att ól kezdve mindig tisztelett el néztem 
rá – emlékezett  vissza a hitoktató –, bár 
addig is, és rájött em arra, hogy minden-
ki által tisztelt, nagyon sokak által félve 
szeretett  papja volt ő Zalaegerszegnek. 
Határozott  egyéniség, aki ha kimondja 
az A-t, a B-t is mindig kimondta utána. 
Minden körülmények között  megtartot-
ta szavát, végtelenül puritán, egyszerű, 
imádságos lélek volt.”

A szerző Pehm Józsefet, az embert 
helyenként megrázóan nyers közelségbe 
hozza: a Prímási Levéltárban fennmaradt 
naplója vagy a Szombathelyi Egyházme-
gyei Levéltárban őrzött  levelei őszintén 
vallanak gondolatairól, cselekedeteinek 
mozgatórugójáról. Pehm József hatalmas 
igyekezett el és lendülett el látott  hozzá új 
feladatához. Belső vívódásaiból a külvi-
lág semmit, vagy alig valamit érzékelt. 
A hívek egy határozott , céltudatos fi atal 
papot látt ak maguk előtt . Az első pilla-
natt ól úgy viselkedett , ahogy helyesnek 
gondolta, miként kell tennie egy kivá-
lasztott  testület, a papi rend tagjaként. Ha 
erőskezű, határozott  volt hívei felé, még 
inkább az volt saját portáján, a plébánián. 
Hajdani káplánjainak és hitoktatóinak 
visszaemlékezéseiből egy igen szigorú, 
szinte patriarkális rendben működő plé-
bánia képe kerekedik ki. „Készületlenül 
nem mehetett  fel senki a szószékre.” „A 
hozzá beosztott  káplánok nem szeret-
tek szigorúsága miatt  Zalaegerszegen 
lenni, mert mint mondogatt ák, nincsen 
semmi szabadidejük, az apát úr mindig 
talál valami elfoglaltságot az ő részükre 
is.” „…amelyik káplán Zalaegerszegen 
»Zalaegerszeg püspökénél« – ahogy 
az egész megyében az emberek ma-
guk között  Mindszenty Józsefet hívták 
– legalább egy évet eltöltött , megyés-
püspökük minden esetben komolyabb 

beosztást adott  részükre, mert a Mind-
szenty-tanítás, a Mindszenty-fegyelem 
biztosíték volt magasabb fokú iskolánál 
hitt anári vagy üresedésben lévő plébá-
nosi állás betöltésére.” „Széles látkörű, 
rendkívüli ember benyomását keltett e, 
akit minden érdekelt, a világpolitikától 
kezdve, ami akkor már erősen zajlott , 
a városi, egyházmegyei, hitéleti vonat-
kozásokig.” „Bámulatos munkabíró 
képessége, amely éjféli órák előtt  ritkán 
hagyta őt pihenőre menni. Példamuta-
tó papi élete, másodpercnyi pontossága, 
papi munkával való állandó elfoglaltsá-
ga, köztük az órákon át tartó gyónta-
tása, precíz irodavezetése, az Amen-ig 
kidolgozott  prédikációi, különböző elő-
adásai, hitt anóráinkon való ellenőrző 
látogatásai kiváló példakép volt a fi atal 
papok számára.” Nyers szókimondása 
miatt  Pehmnek nem egy ellenlábasa és 
irigye akadt még a püspöki aulában is. 
Ugyanakkor könnyedén oldott  fel kínos 
helyzeteket. Amikor egy őt verssel kö-
szöntő kisleány virágcsokorral a kezé-
ben megbotlott  és az egész virágcsokrot 
a lába elé terített e, tréfásan megkérdezte 
tőle: „Kislányom, ez nagyon jól sikerült, 
meddig gyakoroltad?” Máskor megsirat-
ta a kivágásra ítélt régi fenyőfákat.

Pehm példásan ellátt a a szokványos 
papi teendőket: a bölcsőtől a koporsóig 
kísérte hívei életét. Az egyházközségi 
képviselőtestület üléseiről készült jegy-
zőkönyvek egy gondos gazda tevékeny-
ségét őrzik. Alig múlt el év, hogy ne lett  
volna karbantartás, építkezés, adásvé-
tel, amihez adományt gyűjtött ek vagy 
épp kölcsönt vett ek fel. Az egyházköz-
ség 1931. november 8-i tanácsülésén az 
alábbiakban értékelte a hitéleti fejlődést: 
„Egy és fél évtizede működött  a plébá-
niában 5 pap, ma a nyugdíjasokkal 
15 pap. […] Kiépült az egyesületi élet. 
Olyan méretű karitatív munka folyik, 
amit a szegény nép is tud méltányolni; 
a fi liálisok istentiszteleti helyei és is-
tentiszteleti alkalmai megsokasodtak. 
[…] Három iskola helyett  van hét. […] 
A templomlátogatás emelkedett . 1930-
ban 106 241 a szentáldozások száma. 
[…] 1915-ben 24 ezer volt egy fenn-

maradt feljegyzés szerint az áldozók 
száma. 1922-ben is még csak 43 115 
a szám. 1921-ben még az öt éven felüli 
halott ak 30,2%-a szentség nélkül múlt 
ki. 1929-ben ez a szám leszállt 7%-ra, 
mert a beteggyóntatás nagyban emel-
kedett  (2465).” Zalaegerszeget méltán 
emlegett ék „mintaplébániaként”, ahol 
az egyházmegyei és az országos arányt 
túlszárnyaló mértékben megnőtt  a temp-
lomba járók, a szentségekhez járulók és 
az egyházközségi munkát vállaló hívek 
száma.

Idővel bekapcsolódott  az országos ka-
tolikus mozgalmakba is, részben mint az 
Actio Catholica egyik legbuzgóbb vidéki 
szervezője, részben mint közkedvelt szó-
nok és a politikai katolicizmus egyik ak-
tív alakja. A könyvből kiderül Pehmnek 
a Muraköz visszatérése érdekében kifej-
tett , Horthy Miklós kormányzó által is 
serkentett , nem nyilvános hátt érmunká-
ja is. Pehm hitt  a Habsburg-monarchia 
magyarországi restaurációjában és az 
azzal járó állami autokrácia elveiben. Az 
ő idejében Zalaegerszeg annyit fejlődött , 
mintha püspöki székhely lett  volna. Ami-
kor a Szentszék keresni kezdte a megfele-
lő személyt a veszprémi püspöki székbe, 
Mindszenty József mögött  már 25 éves 
sziklaszilárd lelkipásztori, tevékeny köz-
életi és politikai múlt állt, ami hatásában 
kiterjedt a zömében katolikus Dunántúl-
ra.

A monográfi a végigköveti a hatalmas 
ívű életút minden legfontosabb állomá-
sát. Csalódni fog, aki egy tévedhetetlen 
ember portréját várja, ám az is, aki egy 
bigott  és csökönyös főpap képének iga-
zolását reméli. Mindszenty személyében 
teljesen feloldódott  a köz- és magáncél, 
egyéni és egyedi emberi karaktere vezé-
relte a közcélok megvalósításakor is. Bár-
hogy is vélekedjen róla az utókor, egyet-
érthetünk a szerzővel, hogy mindenki 
fejet hajt erkölcsi példája, diktatúrákat 
visszautasító kérlelhetetlensége előtt , és 
hogy a 20. századi magyar katolikus egy-
ház története nem írható és nem érthető 
meg Mindszenty József nélkül.

Tájékoztatási munkacsoport

( folytatás a 6. oldalról)
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Öngyilkosság

Az első 
nagy szoci-
ológiai ku-
t a t á s k é n t 
tartják szá-
mon Émile 
D u r k h e i m 

(1858-1917) kutatását az öngyilkos-
ságról. Franciaországi adatokat tanul-
mányozva máig érvényes, tanulságos 
megállapításokat tett  a társadalomku-
tató. Állítása szerint egyes emberek 
hajlamosabbak véget vetni életüknek, 
nagyobb a suicid hajlam. Felfedez-
te, több az öngyilkosság férfi ak, mint 
nők között . Bár a felhívó próbálkozók 
aránya magasabb az utóbbi nemnél. 
Protestáns területeken jóval magasabb 
az öngyilkossági arány, mint katoliku-
soknál. Több a jómódú, mint a szegé-
nyebb sorsú. Különös észrevétel, hogy 
háborús időben jócskán visszaesik 
számarányuk. Ostromlott  városokban, 
háborús zónákban felerősödik az élet-
ben maradás, az élni akarás ösztöne. A 
halál okozta sokk, előhív egy élethez 
ragaszkodási sokkot.

Az öngyilkosokat alapvetőleg 
négy típusba sorolhatjuk: 1. Az ego-
ista vagyis önközpontú ember, akire 
jellemző, hogy elszigetelődik a tár-
sadalomtól, a közösség számára nem 
megtartó erő. Katolikusoknál mindig 
jellemző közösségi összetartási tudat 
miatt  szorult hátt érbe ez a menekü-
lés. Ma az urbanizáció, a városiasodás 
káros mellékterméke, sok egyén ma-

gányos szigett é válik, elveszíti kap-
csolatát Egyházzal, közösséggel, végül 
családdal, de a felszínes kapcsolatok 
,a mélység nélküli barátságok is taszít-
hatnak a szakadékba. 2. Az anómiás 
öngyilkosság. Vagyis a társadalmi nor-
máktól megszokott  életszabályoktól 
való eltérés, elhajlás káros következ-
ménye. Jellemző gazdasági változások 
idején, mikor valaki elveszíti állását, 
társadalmi megbecsültségét. 

A 3. Altruista, mikor valaki a társa-
dalmi kötelékeket többre tartja, mint 
saját életét. Ezért önmagát áldozza 
közösségéért, vagy meggyőződéséért. 
A II. világháború japán kamikaze piló-
tái, vagy a napjainkban reneszánszukat 
élő öngyilkos merénylőkre gondolha-
tunk. 4. A fatalista típus, mikor a kö-
zösség túlszabályozza az egyént, eset-
leg elviselhetetlen elvárásokat támaszt, 
és menekülést választ az áldozat. Mi a 
katolikus válasz az élet ezen fájdalmas 
kérdésére? 

Az élet az Élet Urának a Teremtő-
nek ajándéka, azért adta, hogy földi 
életünkkel elérjük az örök életet, az 
üdvösséget. „Aki megteremtett  téged 
akaratod nélkül, nem fog üdvözíteni, a 
te akaratod és hozzájárulásod nélkül.” 
– Tanítja Szent Ágoston egyházatya. 
Ezért is a Mindenható akarata ellen 
cselekszik mindaz, aki bármi olyasmit 
tesz, amivel életét kioltja, vagy megrö-
vidíti. Az ötödik parancsolat elleni ha-
lálos vétek tehát az öngyilkosság, ami 
persze már tudjuk lehet szellemi zavar 

következménye is, a hátrahagyott  vég-
rendeletek ezt bizonyítják. Azért ide 
sorolhatjuk azokat a cselekedeteket 
is, mikor valaki rendetlenül él, vagyis 
kicsapongó élet, rendetlen nem sza-
bályozott  szenvedélyek, mértéktelen 
evés-ivás, gyilkos szenvedélyek, táp-
lált harag egyaránt egészségtelenek, az 
élett el összeegyeztethetetlenek. 

Vasárnap reggeli kép: fi atalok cso-
portja itt asan, drogosan céltalanul 
megy ott hona felé, mert van még, aki 
gondoskodik róla, aki önzetlenül sze-
reti szülő, testvér, jó szomszéd. Van-
nak, akik ekkor már talpon vannak, 
és céllal mennek a templomba, mert a 
szeretetnek van forrása, ugyanaz, aki az 
élet forrása és ajándékozója. Ma pont 
azért beszélhetünk öngyilkos civilizá-
cióról, mert nem találnak a forráshoz 
hecckampánnyal lejáratják, megszól-
ják, de a bűn útja halál, az erényé pedig 
élet. A statisztikákat olvassuk el, fi gyel-
jünk rájuk, tanuljunk belőlük, de a vá-
laszt csak a názáreti Jézus adja meg, aki 
átölelte a keresztet és hordozta értünk. 
Csak az tud szeretet adni, aki maga is 
szeretett  lény, adjuk tovább, erősítsük 
meg egymást, családunkat, közössé-
günket, mert örök céllal élünk ezen 
a világon. „Hiszen egyikünk sem él ön-
magának, és egyikünk sem hal meg ön-
magának; amíg élünk, az Úrnak élünk, 
s ha meghalunk az Úrnak halunk meg.” 
(Róm 14,7-8) 
 Pete Polgár Máté 
 káplán

Nehezen ismerjük el, hogy a természetes ökoszisztémák példaszerűen működnek: a növények tápanyagokat állíta-
nak elő, amelyek táplálják a ragadozó élőlényeket, eközben jelentős mennyiségű szerves hulladék termelődik, és ez 
új növények létrejött ét segíti elő. Ezzel ellentétben az ipari rendszer nem fejlesztett e ki a hulladék és a melléktermék 
feldolgozásának és újrahasznosításának képességét. Még nem sikerült olyan cirkulációs termelési modellt elfogadni, 
amely biztosítaná a forrásokat ma mindenkinek és a jövő nemzedékeknek.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 22. pont 

Ahol csak a gyors és könnyű gazdasági nyereségre törekszenek, ott  senkit sem érdekel igazán az ökoszisztémák meg-
óvása. De az önző hanyagság által okozott  károk ára lényegesen magasabb, mint az elérhető gazdasági haszon…. 
Egyesek jelentős haszon elérésére törekszenek, és az emberiség többi részével, jelenlegi és jövőbeli nemzedékeivel 
fi zett etik meg a környezetrombolás magas költségeit.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 36. pont

( )
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A hónap szentje:

Szent Zita 1218-1278

„A szentek minél jobban hasonlítanak Krisztushoz, 
annál inkább olyan emberekként jelennek meg előt-
tünk, akik kitaszítottak a szabványos életből, akik nem 
illenek ebbe a világba. 

(Francois Mauriac)

Gyakran elfeledkezünk arról, hogy szentt é lenni nem 
földi nagyság kérdése. Az életszentség minden keresztény 
célja kell, hogy legyen, ha földi életében a krisztusi szerete-
tet igyekszik megélni és megvalósítani.

Egy igazi Istent szerető, keresztény családban született  
gyermek, ahol a szülők szegények, de a legnagyobb gaz-
dagság a hit, mégis megvolt, akadály nélkül indulhatott  
el az életszentség útján Olaszországban, a 13. század ele-
jén. Többen voltak testvérek, de édesanyjuk odafi gyelt a 
nevelésükre. Maga mutatott  példát a türelmes szeretetből. 
„Lányom, ezt az Úr nem helyesli” vagy „így tetszik a jó Isten-
nek.” Zita mindent megtanult a szüleitől, akik keményen 
dolgoztak, és amiben csak tudott  ő is a segítségükre volt a 
munkában. Tizenkét éves korában egy gazdag családhoz 
szegődött  szolgálónak, távol a szülői háztól. Szorgalma-

san dolgozott  és keserves, szomorú életet élt. Szolgatársai 
gyakran gúnyolták, csúfolták, és ha valami baj történt, 
mindig őt hibáztatt ák. Egyetlen vigasza volt, hogy minden 
reggel átmehetett  a templomba, ahol az imádságból merí-
tett  erőt, hogy mindent kibírjon és mindenkitől mindent 
el tudjon viselni.

Gyakran eszébe jutott ak édesanyja szavai: „Két kulcsa 
van a mennyországnak, az imádság és a munka.”Az imádság 
őrizte meg minden rossztól és emelte fel a keresztény töké-
letesség legmagasabb fokára.

 Szerett e a szegényeket. Mivel sokat böjtölt, kevés fél-
retett  pénzét mindig a szegényekre költhett e. Később be-
lépett  a ferences harmad rendbe, hiszen Szent Ferencet 
példaképeként tisztelte.

Negyvennyolc évi szolgálat egyetlen helyen, nem múlt 
el nyomtalanul. Itt , mindig másokat szolgálva érte el azt, 
hogy a család és szolgatársai is igaz kereszténnyé lett ek. 
Egy egyszerű, ugyanolyan cseléd, mint a többiek, de a kül-
ső alatt  egy nem mindennapi lélek lakott .

„Az ember a külsőt nézi, az Úr, azonban a szívet.”
Nátrán Józsefné

KereszteltekKereszteltek
Horváth Levente, Schmelczer Dániel, Baranyai Laura Eszter, 
Molnár Marcell, Ujvári Emília Nadin, Dóczi Dorina, Oletics 
Viktória Ibolya, Király Rikárdó, Lukács Brendon Antal, Lend-
vai Mercédesz Szonja, Csók Tibor, Horváth Seron Anna, Hor-
váth Melissza Mária, Burján András, Horváth Noel Zsolt, Né-
methy Zalán, Szabó Anabell

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

HázasságkötésHázasságkötés
Bundics Antal – Pataki Csilla Mária, Kigyós József – Horváth 
Bernadett

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

HalálozásHalálozás
Billege Ferenc (1941), Kocsis Andrásné sz. Kéner Erzsébet (1949), 
Márovics Gyula (1944), Horváth Józsefné sz. Németh Piroska 
(1947), Bogdán József (1953), Schwarczenbart Sándor Józsefné 
sz.Kvárta Ilona (1954), Pesti András (1969), Horváth Györgyné 

sz. Horváth Judit (1964), özv. Sulák Istvánné sz. Márkus Erzsébet 
(1925), özv. Bakon Lászlóné sz. Miszori Teréz (1927), Goczán Gá-
bor (1943), özv. Ferencz Ernőné sz. Horváth Olga (1935), özv. Ba-
logh Tamásné sz. Egyed Irén (1930), Horváth Mária (1957), özv. 
Horváth Józsefné sz. Stárics Erzsébet (1942), Palkovics Erzsébet 
(1920), özv. Borsos Andrásné sz. Boncz Magdolna (1923), Both 
József (1930), özv. Horváth Tivadarné sz. Póka Zsuzsanna (1933), 
Gergály Csabáné sz. Buzsáky Katalin (1953), Kelencz László 
(1944), özv. Rúzsa Sándorné sz. Csernel Jolán (1923), Horváth 
Erzsébet (1933), özv. Szabó Gyuláné sz. Pulai Terézia (1919), özv. 
Borsos Sándorné sz. Kovács Veronika (1919), özv. Kun Lászlóné 
sz. Tombor Irén (1947), Dóczi Károly (1933), özv. Nagy Istvánné 
sz. Németh Margit (1930), Andris István (1937), özv. Keresztes 
Gyuláné sz. Szabó Terézia (1943), Patonai Mária Erzsébet (1921), 
Vaspöri József (1935), özv. Farkas Lászlóné sz. Gecseg Ágnes 
(1937), Süle Ferenc (1948), özv. Dóra Józsefné sz. Benkő Etelka 
(1935), Nemes László (1943), Dömötör Katalin (1937), Jandovics 
László (1959), Tóth Gézáné sz. Mosonyi Mária (1959), özv. Ba-
logh Józsefné sz. Németh Katalin (1924), özv. Németh Lajosné sz. 
Németh Mária (1923), özv. Tóth Istvánné sz. Tóth Mária (1933), 
Kolompár Sándor (1944)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

2016-02-web.indd   9 2016.04.05.   19:16:40



10  XXIII. évfolyam 2. szám

Interjú Tóth Barnabással a Lelkünk hangjai című sorozat kapcsán
Szeretett el köszöntelek, és hálás va-
gyok, hogy elfogadtad az interjúra való 
felkérésemet. Elsőként arra lennék kí-
váncsi, hogy milyen megfontolásból 
jött  az adventi koncertsorozat ötlete? 
Farkas Alexandrával egy őszi közös 
fellépés alkalmával kezdtünk foglal-
kozni az adventi hangverseny gon-
dolatával, melyet eredetileg csak a 
Nagytemplomban terveztünk meg-
valósítani. Időközben aztán arra 
jutott unk, miért ne rendezhetnénk 
mind a négy hétvégén más-más hely-
színen egy koncertet. Így alakult ki a 
végső „menetrend”: első alkalommal, 
november 28-án a Kertvárosban, ezt 
követően december 5-én a Nagy-
templomban léptünk fel, majd a fe-
renceseknél december 12-én, zárás-
ként pedig december 20-án a Zárda 
kápolnában szerepeltünk. Adódott  
egy ráadás koncert lehetőség is plé-
bániánk egykori káplánjának jóvol-
tából: december 22-re Balasi István 
plébános úrtól kaptunk meghívást a 
nagysimonyi templomba. 
Mutasd be kérlek pár szóval zenésztár-
saidat és a vendégelőadókat, valamint 
saját zenei múltadat! 
A hangverseny sorozatban fellépők 
– jómagamat leszámítva – kivétel 
nélkül a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának hallgatói. Állan-
dó zenésztársaim az imént is emlí-
tett  Farkas Alexandra, aki klasszi-
kus ének szakon szoprán énekesnek 
tanul, illetve az orgona szakos Patai 
Rebeka. A kertvárosi templomban 
vendégszereplőként mutatkozott  be a 
közönség előtt  Erdei Gergő hegedűn, 
a Zárda kápolnában pedig Bakos 
Enikő működött  közre mezzoszop-
rán énekesként. 
A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény növen-
dékeként én immár 10. éve tanulok 
klarinét tanszakon. Ez idő alatt  tag-
ja lett em a Zalaegerszegi Ifj úsági- és 
a Városi Fúvószenekarnak egyaránt, 
továbbá első klarinétosa vagyok a pár 
éve megalakult zeneiskolai klarinét 
kvartett nek, és végül, de nem utolsó 

sorban egy hangszeres társammal 
létrehoztuk saját kis duónkat is. 
Milyennek találtad a hangversenyek 
iránti érdeklődést templomunkban, 
illetve a többi helyszínen? 
A kertvárosi templomban és a Zár-
da kápolnában kisebb számban kép-
viseltett e magát a közönség, míg a 
Mária Magdolna Plébániatemplom-
ban már közel százan vett ek részt a 
hangversenyen, az olai templomban 
pedig még ennél is többen jött ek el 

meghallgatni minket. Összességé-
ben úgy tapasztaltuk, hogy az idő 
előrehaladtával, ahogy egyre inkább 
terjedt a Lelkünk hangjai c. soro-
zat híre, mind népszerűbbé váltak a 
koncert alkalmaink, ami azt mutatja, 
hogy van igény az ilyen és ehhez ha-
sonló rendezvényekre.
Melyik templomban élvezted legin-
kább a zenélést, és miért?
Mindenképpen itt , a Nagytemplom-
ban játszott am a legszívesebben. Ez a 
plébánia áll a legközelebb a szívem-
hez, hisz – ha fogalmazhatok így – ez 
hazai pálya, mivel gyerekkorom óta 
ide járok templomba, ahol édesapám 
a kántor. Rendkívüli öröm a szá-
momra, ha láthatom, hogy ő büszke 
lehet rám. És persze az előbb felso-
roltakból kifolyólag itt  mozogtam a 

legott honosabban a számos ismerős 
arc között .
Kaptatok-e valamilyen visszajelzést a 
hallgatóságtól? 
A pozitív visszhangok azóta is fo-
lyamatosak, és rengeteg buzdítást 
kapunk a téli széria folytatására. A 
hangversenyek kimondatlan célja 
volt az is, hogy esetlegesen olyanokat 
is a templomba csalogassunk, akik 
egyáltalán nem vagy csak ritkán tér-
nek be oda. Sose tudhatjuk, kit, hol 
szólít meg az Úr. Bízom benne, hogy 
a rengeteg elismerő kritika arra utal, 
hogy valamelyest ez a vágyunk is tel-
jesült. 
Hogyan állt össze a műsor? Kifejezet-
ten adventhez kapcsolódó darabokat 
adtatok elő? 

Nem volt egyszerű összeegyeztetni 
a műsorszámokat, mivel egy-egy mű 
kiválasztásánál szem előtt  kellett  tar-
tanunk a megvalósíthatóságot, tehát 
pontos tervezést igényelt, hogy ki, 
kivel, milyen formációban játsszon 
vagy énekeljen egy adott  darabban. A 
klasszikus műfajon belül igyekeztünk 
bensőségesebb szerzeményeket elő-
adni, de azt nem mondhatnám, hogy 
specifi kusan adventi repertoárt állí-
tott unk össze. A hangverseny sorozat 
címe azonban mégis tükrözi, hogy a 
műsoron szereplő darabok révén tu-
lajdonképpen a saját ünnepi várako-
zásunkat keltett ük életre a muzsika 
nyelvén. 
Az adventi fellépéseket követően az 
éjféli szentmisét megelőző zenés áhí-
taton hallhatt unk ismét. Erre az alka-
lomra is az adventi repertoárból merí-
tett él, vagy itt  már inkább karácsonyi 
művek csendültek fel? 

Az említett  hangverseny hagyomá-
nyosnak tekinthető, hiszen minden 
évben megrendezésre kerül a Mind-
szenty Kamarakórus közreműködé-
sével édesapám, Tóth György szer-
vezésében. Mi vendégszereplőkként 
vett ünk itt  részt. Az énekkar tehát ki-
fejezett en karácsonyi zeneszámokkal 

(folytatás a 11. oldalon )
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( folytatás a 10. oldalról)

készült erre az alkalomra, míg a dec-
emberre alakult formációnk inkább 
a koncertsorozaton elhangzott  mű-
vekből adott  elő párat, de megszólalt 
néhány közös produkció is.
A kamaramuzsikai formáción kívül 
aktív tagja vagy többek között  a városi 
fúvószenekarnak, és számtalan helyi 
rendezvényen is találkozhat veled a 
közönség. Tervben van esetleg, hogy 
zenei pályára lépj? 

A zenélést, miként eddig, úgy a jö-
vőben is hobbiként szándékozom 
művelni. Jogi egyetemre szeretnék 
jelentkezni, és sikeres felvételi esetén 
is mindenképp azon leszek, hogy ta-

nulmányaim mellett  folytathassam a 
klarinétozást. Nagy álmom, hogy Za-
laegerszegen létrejöjjön akár alkalmi, 
akár állandó formában egy big band 
illetőleg dixieland zenekar, melyben 
én is játszhatok. A városban jelentős 
érdeklődés övezi a műfajt, így a he-
lyi vezetés is szívesen támogatná egy 
ilyen jellegű együtt es megalakulását. 
Ha ez megvalósulhatna és én is tagja 
lehetnék, az a zenei pályafutásom csú-
csát jelentené.
Reménykedhetünk-e az adventi kezde-
ményezés folytatásában?

Az adventi időszak még messze van, 
így erről még nem igazán tudok nyi-
latkozni. Addig azonban még több 

ízben is hallhatóak leszünk Patai 
Rebekával, nevezetesen a kertvárosi 
templomban egy régi zene koncerten, 
valamint Budapesten egy jótékonysá-
gi hangverseny alkalmával. Ezenkívül 
édesapámmal májusban tervezzük a 
Mária Magdolna Plébániatemplom 
néhai tradíciójának, a pünkösdi kon-
certnek az újjáélesztését. Az itt  fellépő 
szereplőgárda összetétele egyelőre 
bizonytalan, de ha a Jó Isten is úgy 
akarja, szerény személyem is részt 
vesz majd a műsorban. 
Köszönöm szépen, Barnabás, a beszél-
getést! További munkádhoz sok erőt és 
Isten áldását kívánom! 

Lőrinczné Zsuzsa

Nagyböjti lelkigyakorlat...
Mit is jelent a lelkigyakorlat? – 

tett e fel a kérdést bevezetőjében dr. 
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát 
úr, a lelkigyakorlat vezetője 2016. 
február 19-21 között , a Martineum 
Felnőtt képző Akadémián péntek es-
tétől vasárnap délig tartó elmélkedé-
sen. A lelkigyakorlat azt jelenti, hogy 
meg kell állni, el kell csendesedni egy 
pillanatra – hangzott  a válasz. A meg-
állás sok min-
denre alkalmat 
ad, főleg arra, 
hogy tanuljunk 
meg Isten szemé-
vel magunkba, 
magunkra néz-
ni. Elevenítsük 
fel azt a tanítást, 
hogy Jézus nem 
kíván mást, mint 
élő hitet, ami 
nem más, mint egy belső személyes 
kapcsolat. Imádságban, elmélkedés-
sel fejtsük meg belső titkainkat, ezért 
vissza kell jutnunk hitünk forrásához. 

Hogyan vagyunk Jézus Krisztus 
tanítványai? – kerestük a választ az 
elmélkedések témájaként szereplő 
Szent Márton, Szent Benedek, Assisi 
Szent Ferenc élete felelevenítésével. 

A szentek élete példaként járjon 
előtt ünk akkor, amikor dolgozunk, 

amikor imádkozunk, amikor csa-
ládapák, családanyák, nagypapák, 
nagymamák vagyunk. Nem a fél vi-
lágot kell felvállalnunk, hanem saját 
környezetünkbe kell észrevenni a 
szegénységet, a betegséget, a szomo-
rúságot és segíteni a rászorultakon, 
akár csak egy jó szóval is. Az imád-
ságos lelkület, az őszinte, tiszta gon-
dolat hozzásegít bennünket ahhoz, 

hogy az Úr szívünkbe költözzön. Fel-
adatunk, hogy embertársaink körébe 
elvigyük Jézus legfontosabb üzenetét: 
szeressétek egymást. Ő az életre tanít 
bennünket, hogy tudjunk mit kezde-
ni életünkkel, halálunkkal, hogy vi-
lágosság és béke legyen szívünkben. 
Szólongatnunk kell a szívünk mélyén 
lévő lelket, amit a keresztségben meg-
kaptunk. A lélek megtanít bennünket 
arra, hogy hogyan szeressük az Istent. 

Mindennapi életünkben pedig elfoga-
dó szeretett el kell lennünk a társada-
lom valamennyi tagja iránt. Törölni 
kell szótárunkból minden olyan szót, 
amivel mások fölött  ítélkezünk. 

Jézus Krisztus egyházában az Úr 
van a középpontban, amelynek szere-
tetközössége a keresztény közösség. 
Kereszténység közösség nélkül nincs, 
ezért keresztényi magatartásunkkal, 

sz eretet ü n k kel 
arra kell töreked-
nünk, hogy ez a 
közösség folya-
matosan gyara-
podjon.

Az egyház a 
világhoz irgalmas 
szeretett el for-
dul, irgalmasnak 
kell lenni egymás 
iránt – ezt szeret-

né felismertetni valamennyiünkben 
Szent Atya, akit eredeti lobogó szere-
tet köt Jézushoz, aki elvezeti a keresz-
tényeket a tiszta forráshoz.

A záró ima után ízelítőt kaptunk a 
Bencés Regulából, Főapát úrtól biz-
tatást arra, hogy vágyódjunk húsvét 
ünnepére, húsvét örömére.

Szeles Miklós
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Irgalmasság Éve
A Mária Magdolna Plébánia zarándoklata Assisi Szent Ferenchez és Szent Piohoz

Időpont: 2016. október 22-28.
Utazás: autóbusszal.
Elhelyezés: 2-3 * egyszerűbb szállodában
Ellátás: félpanzió.
Részvételi díj: 125 000 Ft

Program

1. nap: Kora hajnalban (0200 órakor) elutazás Zalaegerszegről a Mária Magdolna templom elől. Utazás Szlovénián át 
Olaszországba. A délelőtt i órákban érkezés Padovaba. A Szent Antal bazilikában szentmise, majd városnézés. 
Vacsora és szállás Monseliceben.  

2. nap: Reggeli után utazás Loretoba, itt  a Szent Ház, Szűz Mária názáreti házának megtekintése, lehetőség szerint 
szentmise. Továbbutazás Lancianoba, az Eucharisztikus Csoda szenthelyéhez, ahol az ereklyéket őrzik. Késő 
este érkezés San Giovanni Rotondoba. Vacsora és szállás.

3. nap: Reggeli után zarándok program Rotondoban. Ismerkedés a zarándokhellyel, szentmise, keresztút. Vacsora és 
szállás.

4. nap: Reggeli után kirándulás Monte San’t Angeloba, ahol a monda szerint Szt. Mihály arkangyal megjelent, az egye-
dülálló a barlangkápolna megtekintése. Ezt követően látogatás Foggia-ba, az Incoronata bazilika és a Szent 
Anna kolostor, Pio atya megkísértésének színhelyének megtekintése. Kora délután érkezés Pietrelcinaba, Pio 
atya szülővárosába. Késő este visszaérkezés Rotondoba. Vacsora és szállás.

5. nap: A korai reggeli után látogatás Manoppelloba, ahol Isteni Arc kendőt őrzik. Továbbutazás  Nurciaba, itt  a 
Szent Benedek és Szent Scolastica tiszteletére emelt gyönyörű bazilikát tekintjük meg. Utána tovább utazunk 
Casciaba, Szent Rita szülővárosába. Szállás és vacsora  a környéken.

6. nap: Reggeli után utazás Assisibe, Szent Ferenc városába. Szentmise a Bazilikában. Idő függvényében a Szent Klára 
templom, Porzincula megtekintése. Vacsora és szállás Assisben.

7.  nap: Reggeli után zarándok program Assisiben, majd hazautazás. Érkezés Zalaegerszegre a késő esti órákban.

Érdeklődni lehet a plébánia telefonszámán: 92/599 230

Egyházmegyei zarándoklat Celldömölkön

2016. április 30-án a Szombathelyi Egyházmegye hívő népe Celldömölkön találkozhat, hogy zarándoklatával ismét 
megerősítse hitét, áldozatával pedig kegyelmeket nyerjen önmaga és szerett ei számára.

A kiscelli plébánia lelkipásztorai, egyházközsége és a település önkormányzata nagy lelkesedéssel készül a fogadásunk-
ra. Nagy szeretett el fogadnak bennünket, mennyünk minél többen, hogy kifejezzük hálánkat a helyieknek a kegyhely 
megőrzéséért.

Tervezett  program:
Folyamatos gyóntatás a kijelölt helyeken (templom, szabadtér)
830  A celldömölki kegytemplom Irgalmasság Kapujának megnyitása
1000-tól gyülekező és énekpróba a templom előtt i téren
1030 szentmise a kegytemplom előtt i téren
1130-tól ebéd és találkozási lehetőség biztosítása a templom körüli területen.
1300 fakultációk:

• előadás Szent Mártonról a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban
• szentségimádás a kegytemplomban

1400 imádság és elmélkedés az isteni irgalmasságról
1500 közös ima (litánia) a kegytemplom előtt i téren
1545 hazaindulás
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Az emberi környezet és a természeti környezet együtt  megy tönkre, és nem tudjuk megfelelően kezelni a környezet 
pusztulását, ha nem szentelünk fi gyelmet azoknak az okoknak, amelyek az emberi és társadalmi hanyatlással állnak 
összefüggésben. Tény, hogy a környezet és a társadalom pusztulása különösen is érinti a bolygónkon élő leggyengéb-
bek életet. A mindennapi élet közös tapasztalata és a tudományos kutatások egyaránt azt bizonyítják, hogy valamennyi 
környezetkárosítás legsúlyosabb következményei a legszegényebb embereket sújtják.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 48. pont 

 Zarándoklat az Irgalmasság szentjének országába, Lengyelországba,
a Baltikum gyöngyszemeivel, Vilniussal és a Keresztek hegyével

Időpont: 2016. július 18-25.
Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 2-3 ágyas egyszerű fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli, igény szerint vacsora kérhető (7 db) 25.000 Ft/fő + BBP + Belépők 
Minimum létszám 35 fő.
Részvételi díj: 138.900 Ft/fő (Előleg 60.000 Ft/fő.)

Program

1. nap: Indulás reggel 0430 órakor Zalaegerszegről. Utazás Szlovákián keresztül rövid pihenőkkel. Érkezés késő délután 
Szilézia történelmi fővárosába, Wroclawba. Annak ellenére, hogy a háborúban az épületek 70%-a elpusztult, sok 
épület vagy eredeti állapotában, vagy restaurálva, esetleg újjáépítve megőrződött . A legkiválóbbakhoz tartoznak 
a következők: a gótikus városháza a piactéren, gótikus templomok, a katedrális a Tumski-szigeten. Szentmise a 
Keresztelő Szent János katedrálisban vagy a Szent Erzsébet templomban. Szállás Wroclawban vagy környékén.

2.nap: Reggeli után utazás Lengyelország fővárosába, Varsó felfedezése: Óváros a piactérrel, ahol a város címeralakja, a 
Szirén is található és a Világörökség része, Királyi palota (kívülről), Barbakán körbástya, a gótikus Szent János 
katedrális, itt  szentmise lehetőség szerint, Wilanówi kastély (kívülről), mely egykor a lengyel királyok nyári 
rezidenciája is volt, és főváros legmagasabb épülete a központban, a Kultúra és Tudomány Palotája (kívülről). 
Szállás Varsóban vagy környékén.

3. nap: Reggeli után indulás Vilniusba. Érkezés a délutáni órákban Litvánia fővárosába: Szent Péter és Pál templom, 
Kázmér Kápolna a Székesegyházban, Szent Anna templom, Báthory István által alapított  egyetem. Lehetőség 
szerint itt  szentmise. Szállás Vilniusban vagy környékén. (2 éj)

4. nap: Reggeli után szentmise lehetőség szerint szálláshoz közel. Majd tovább utazás a Keresztek hegyéhez. A zarán-
dokok és gyakran a látványosságot meglátogató turisták fohászaik megerősítésére, vagy hálájuk jeléül a legkü-
lönbözőbb anyagból készült (fa, fém, kő, de más egzotikus anyagok is előfordulnak) és a legkülönbözőbb méretű 
kereszteket állítanak itt , ezen a kb. 10 m magas dombon. Ezután visszautazás a szállásra.

5. nap: Reggeli után indulás vissza Lengyelországba rövid pihenőkkel. Érkezés Czestochowába az esti órákban. Szállás 
itt  vagy környékén. Útközben szentmise lehetőség biztosítva lesz.

6.nap: Reggeli után ismerkedünk Czestochowaval, az ország egyházi központjával. Szentmise a magyar pálos szerze-
tesek által alapított  kegyhelyen. Ismerkedés a Fényes Hegy (Jasna Gora) látnivalóival: bazilika, kegykápolna a 
Fekete Madonna kegyképpel, kincstár, arzenál. Kora délután indulás tovább Krakkóba, ismerkedünk a belvá-
rossal: Wawel, Főtér, Posztócsarnok, Városháza, Mária-templom. Szállás Krakkóban vagy környékékén.

7. nap: Reggeli után folytatjuk a városnézést: látogatás a Lagiewniki városrészben található Isteni Irgalmasság-baziliká-
ban, itt  szentmise, illetve a mellett i kolostorban, templomban, ahol Faustyna nővér élt és a síremléke található. 
Utazás tovább a jeruzsálemi Kálvária mintájára épült kegyhelyhez Kalwaria Zebrzydowskába, a kegytemplom 
megtekintése. Esti órákban érkezünk Zakopaneba, szállás itt  vagy környékén.

8. nap: Reggeli után délelőtt  ismerkedés a Tátra fővárosával, Zakopaneval, séta a goral faházak, a régi fatemplom és 
temető, valamint a sétálóutca üzletei között . Szentmise az új fatemplomban. Utazás hazafelé Szlovákián át. Út-
közben megálló a Pozsony mellett i Máriavölgy magyar pálosok által alapított  templománál. Érkezés Zalaeger-
szegre a késő esti órákban 

Jelentkezés: Salamon Károlynénál a 30/388-1135 Tel. vagy salagitt a@fr eemail.hu  e-mail címen
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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. Útköz-
ben rövid megállás a Makarska mellett i Lourdesi barlangnál. 18 óra körül megérkezés 
Međugorjébe. A szállás elfoglalása. Vacsora. A panzió a Szent Jakab templom közelé-
ben 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

Sosem bántott uk annyira közös ott honunkat és sosem okoztunk neki annyi sérülést, mint az utóbbi két évszázadban… 
A probléma az, hogy még nem rendelkezünk a szükséges kultúrával ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a válsággal, 
és még el kell terjednie annak a vezetői magatartásnak, amely úgy jelöli ki az irányvonalakat, hogy közben igyekszik 
kielégíteni a ma élő nemzedékek igényeit – mindenkit beleértve – anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékeket. 

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 53. pont 

Figyelemreméltó a nemzetközi politikai válasz gyengesége. A politika alávetett sége a technológiának és a pénzvilágnak 
világosan látszik a környezetvédelmi csúcstalálkozók kudarcából. Túl sok a saját érdek, és a gazdasági érdekek nagyon 
könnyen elérik, hogy fölébe kerüljenek a közjónak, és meghamisítsák az információkat azért, hogy terveiket ne érje 
hátrány.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 54. pont 

Nőtt  a lakosság ökológiai érzékenysége, noha ez nem elég ahhoz,hogy megváltoztassa a káros fogyasztási szokásokat, 
amelyek – úgy látszik – nem eltűnnek, hanem terjednek és szaporodnak.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 55. pont 
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Zalaegerszegről a mi plébániánk fi ataljai, és mi bérmá-
lásra készülők, a Mindszentys fi atalokkal közösen vett ünk 
részt ezen a találkozón, a legnagyobb létszámmal. Máté 
atyával, Nusi nénivel és Ko-
csis Zsuzsa nénivel.

Változatos, érdekes és 
színes programok vártak 
bennünket. Először együtt  
meghallgatt uk Bokor Zoltán 
atya nagyon érdekes és ta-
nulságos előadását a tékozló 
fi úról. Szerintem a történet 
senki előtt  nem volt ismeret-
len, de most egy egészen sa-
játos módszerrel mutatt a be 
Zoltán atya a jóságos Isten 
végtelen irgalmát, megbocsátó szeretetét.

Az előadás után lehetőségünk volt arra, hogy meg-
mozgassuk magunkat egy „különleges táncbemutatón.” 
Ezután indultunk a fakultatív programokra, amit már az 
érkezéskor ki kellett  választani. Nagyon jó volt látni, hogy 

mindenki a saját érdeklődési körének megfelelő helyet 
igyekezett  kiválasztani, mert csak egy programra volt lehe-
tőség. Nagyon változatos lelki és ügyességi feladatok vár-
tak ránk és a végén mindenki elégedett en és mosolyogva 
mesélte saját élményeit. A lelki programokat szerzetesek, 
szerzetes nővérek és a kispapok tartott ák. Nem is gondol-
tam, hogy ilyen sokan választják őket. De voltak kézműves 
foglalkozáson és a sportos fakultációkon is. 

Ebéd után tanúságtevő fi atalokkal találkozhatt unk, 
akik egy olaszországi kato-
likus közösség tagjai. Eddig 
nem is tudtam, hogy létezik 
ilyen közösség, ami ennyi-
re nemes célért jött  létre, 
a szenvedélybeteg fi atalok 
gyógyulásáért.

A napot délután három 
órakor püspöki szentmise 
zárta és püspök atya fel-
hívta a fi gyelmünket, hogy 
találkozunk a következő év-
ben is, virágvasárnap előtt , 

szombaton! Mi biztos, hogy ott  leszünk, mert felejthetet-
len élmény volt és megtapasztalhatt uk, hogy milyen jó, ha 
keresztény fi atalok találkoznak. Ott  az igazi SZERETET 
van jelen érezhetően és megtapasztalhatóan! 

Szládovics Fanni

Már hagyomány egyházmegyénkben, hogy a fi atalok 
minden évben, virágvasárnap előtt i szombaton talál-
koznak. Március 19-én, Szombathelyen az új és nagyon 
szép Brenner iskola adott  ott hont az idei ifj úsági talál-
kozónak.

A hittanóra az iskolában
Egyházmegyei Ifj úsági nap Szombathelyen

Magyarország rendezheti meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2020-ban

2016. január 24. és 31. között  tartott ák a Fülöp-szigeteki Cebuban az 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, ame-
lyen 200 bíboros és püspök, valamint a világ 72 országából érkezett  12 000 küldött  vett  részt. A 10 fős magyar küldött sé-
get Erdő Péter bíboros, prímás, érsek vezett e.
Az esemény záró szentmiséjét (Statio Orbis) Charles Maung Borangooni bíboros érsek, a pápa legátusa mutatt a be a vá-
roson kívül, több mint egymillió hívő előtt . A szertartás végén Piero Marini érsek, a kongresszusok szervezéséért felelős 
pápai bizott ság elnöke átnyújtott a a pápa videóüzenetét, amelyet helyben lejátszott ak. Ferenc pápa üzenetében bejelen-
tett e az 52., 2020-ban esedékes Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus helyszínét: Budapest láthatja majd vendégül 
a kivételes eseményt s az arra érkező látogatókat. Az 50. kongresszus Dublinban volt, ott  50.000 regisztrált küldött  vett  
részt a találkozón.
Történeti érdekesség, hogy az 1938-as budapesti kongresszust ugyancsak a Fülöp-szigeteken, akkor Manilában jelentet-
ték be – ez a város adott  ott hont az 1937-es kongresszusnak.

Magyar Katolikus Püspöki Kar Titkársága

A gazdasági hatalmak folytatják a mostani világrendszer igazolását, amelyben a spekuláció és az anyagi haszon haj-
szolása áll első helyen, ezek pedig fi gyelmen kívül hagyják az összefüggéseket, valamint az emberi méltóságra és a 
környezetre gyakorolt hatásokat. Így világosan megmutatkozik, hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és 
etikai hanyatlás szorosan összefügg.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 56. pont 
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Április 17-én, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 

Április 23-án, szombaton ren-
dezik meg az egyházmegyei 
minisztránstalálkozót.

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

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

Május 1-jén, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 

Május 7-én, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1715-
kor kezdődik a rózsafűzér elimádko-
zásával, majd a 18 órai szentmise után 
szentórával végződik. 

Május 8-án, vasárnap egykori plébá-
nosunkra, Mindszety Józsefre emlé-
kezünk.

Május 12-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

Május 12-én, csütörtökön Vasváron 
rendezik meg az elsőáldozók zarán-
doklatát.

Május 15-én, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 

Május 20-án, pénteken 1630-kor kez-
dődik Szentpéterfán a középiskolások 
egyházmegyei ministráns focibaj-
noksága. 

Május 22-én, vasárnap a plébánia-
templomunkban a 10 órakor kezdődő 
szentmise keretében történik a bér-

málás szentségének kiszolgálása.

Május 26-án, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

Május 27-én, pénteken 13 órakor kez-
dődik Csesztregen az általános  iskolá-
sok egyházmegyei ministráns foci-
bajnoksága. 

Június 4-én, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1815-
kor kezdődik a rózsafüzér elimádko-
zásával, majd a 19 órai szentmise után 
szentórával végződik. 

Június 5-én, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 

Június 7-én, kedden Vasváron rende-
zik meg a bérmálkozók zarándokla-
tát.

Június 9-én, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

Június 14-én, kedden Szent Antal 
napi búcsút tartunk a a Jánkahegyen.

Június 18-án, szombaton 10 órakor 
kezdődik a pap- és diakónusszente-
lés a Szombathelyi Székesegyházban. 

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.

Szent Márton Akadémia
Zalaegerszeg

2016. április 19-én, kedd 1830-kor  
Zalaegerszegen, a Mindszenty-iskola 

fi zika előadótermében

Előadás címe: Szent Márton hatása a 
Világegyházra és Magyarországra
Előadó: Aigner Géza

A hagyomány szerint Szent Márton az 
első olyan szent, aki nem a vértanúsá-
ga miatt  jutott  a szentség hírére, hanem 
hosszú élete tanúságaként mutatt a be 
számunkra, hogy a jézusi út minden-
ki számára járható. Az országalapító 
Szent István már kora gyermekko-
rában megtapasztalta Szent Márton 
pártfogását. István király a Szent Szűz-
nek felajánlott  országa védelmezőjé-
nek is őt tekintett e. 

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2016. június 12-én jelenik 
meg. 

2016. április 19-én, kedden plé-
bániánk káplánja,  Pete Polgár 
Máté a Kereszténység, Európa 
Ifj úság jövőképe címmel tart 
előadást a KÉSZ körmendi szer-
vezetének szervezésében. 
Helyszín: Körmend, Városháza
Kezdés: 18 óra

2016. május 1-jétől a plébánia-
templomban az esti szentmisék 19 
órakor kezdődnek.
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