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ÜNNEPI

A szeretet sorrendjeA szeretet sorrendje

„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” – kérdezte egy farizeus 
Jézustól, aki így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, tel-
jes lelkeddel és egész értelmeddel! Ez az első és legfőbb parancsolat. A második 
hasonló ehhez. Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!” (Mt 22,34-40) A 
szeretet az ember lelki életének a tengelye. E körül forog az egész életünk. 
Szeretet nélkül nem lehet élni, e nélkül sivár az ember belső világa. „Sze-
retném, ha szeretnének…”, tesszük a vallomást Ady Endrével. Erősen ég a 
vágy bennünk, hogy valaki ránk fi gyeljen, észrevegyen, nevünkön szólít-
son, vállunkra tegye a kezét, meghallgasson, törődjön velünk, érdekelje a 
sorsunk, a jövőnk.

A megvalósult szeretet viszont különböző fokozatú, jellegű és inten-
zitású. Néhány példa rá. Szimpátiára épülő szeretet. Ha vonzó számomra 
valaki, akkor szeretem, ha unszimpatikus, akkor elfordulok tőle. Az ér-
dekszeretet más jellegű. Anyagi jólétem függ tőle, azért szeretem, mert az 
illető személy a karrieremet mozdítja elő. Vagy esetleg ideiglenes szem-
pontok szerint lobban fel bennem a szeretet, mert gazdag, mert nagysze-
rű teljesítményeket nyújt sportban, vállalkozásban, munkában, zenében, 
művészetben… Korlátozott  szeretet, amikor kizárólagosakat szeret valaki, 
nem mindenkit, tehát nem egyetemes a szeretet. Például a család bővül. 
Vő-meny kerül a családba, és velük együtt  az ő rokonságuk. A család növe-
kedésével nem mindig arányos a szív szeretetének a tágulása. Szűk marad a 
szív és nem fogad be mindenkit, egyesek kívül rekednek a szív ajtaján. De 
más korlátozott  jellege is van a rokkant szeretetnek. És ez az úgynevezett  
majomszeretet. Amikor az értelem kimarad belőle, és csupán a szenvedé-
lyes vonzalom nyilvánul meg, bizonyos kontrol nélkül. Pazarló szeretet, 
amikor valaki értelmetlenül mindennel ellátja a másikat, függetlenül a 
szükséglett ől és igény nélkül.  

A Jézus által parancsolt szeretet viszont általános, egyetemes, minden 
emberre kiterjedő. A korai zsidóság számára nem volt egyértelmű. A zsidó 
törvénykönyv ugyanis, az úgynevezett  Talmud csupán a honfi társra vo-
natkoztatja a kötelező felebaráti szeretetet, az idegenekkel nem kötelező 
megtartani. Ezért mondjuk Jézus forradalmi újítást hozott  az emberi kap-
csolatokba. Az Ő tanítása alapján mindenkit kell szeretni. Fiatalt és öreget, 
szegényt és gazdagot, tudatlant és okosat, egészségest és beteget, épelmé-
jűt és fogyatékost, daliás testűt és rokkantat. Azokat is szeretnünk kell te-
hát, akik kívül állnak érzelmeink hullámain. Így nem az érzelmi vonzalom 
alapján, hanem az akaratunkkal le kell győznünk a belső ellenkezést, és 
ki kell tárulnunk embertársaink felé. Elviselni az öreget, ápolni a beteget, 
eltűrni a fogyatékost, segíteni a rászorulót. Ahogyan a helyzet megkívánja: 
az erős a gyengét, az okos a tudatlant, az egészséges a beteget, a gazdag a 
szegényt segítse. Ezek szerint nem csak egy belső magatartás a szeretet, 
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hanem segítőkész aktivitás. 
A fentiekből kitűnik, hogy a szeretet 
tulajdonképpen eltünteti a különb-
séget és kiegészíti a hiányokat. Az én 
többletem pótolja a másik hiányát. 
Kiegyenlít, feltölt és helyreigazít. Meg-
osztja kincsét másokkal, akik kevésbé 
ellátott ak. De boldog lenne egy ilyen 
krisztusi szeretetet gyakorló társada-
lom!

Miután rendeztük embertársaink 
iránti szeretetünket, akkor fordulunk 
az Isten felé. „Ha valaki azt állítja, 
hogy: »Szeretem az Istent«, de testvé-
rét gyűlöli, hazudik.” (1Jn 4,20) Az Is-
ten viszonylatában nem mi vagyunk a 
kezdeményezők. „Azért szeretjük (az 
Istent), mert ő előbb szeretett  minket.” 
( 1Jn 4,19) Tett ekben mutatkozik meg 
az Ő szeretete. Éspedig: éltre hívott  
minket, életben tart minket, gondun-
kat viseli, a természetfelett i síkra emel 

a kegyelem világába, és az örökkévaló-
ságban készít nekünk helyet.

Nekünk a tett ekkel kell megmu-
tatnunk az iránta érzett  szeretetün-
ket. Mindennap imával köszöntjük, 
a parancsainak engedelmeskedünk, a 
vasárnapot szentmisével és munkaszü-
nett el neki szenteljük, az Ő országáért 
tevékenykedünk.

Így a kett ős szeretet harmóniát al-
kot az életünkben.

 Tóth János káplán

( folytatás az 1. oldalról)

A házasság válsága
Isten parancsai, a hatodik, illetve a 

kilencedik az amelyik védelmébe veszi 
az ember nemiségét, illetve a család 
szentségét. Az előbbi a paráználkodás 
(porneia) tilalma a rendetlen vágyak-
nak mond megálljt, ami megrontja 
mind az egyén, mind a közösség életét. 
Különösen is fontos erre az iránymu-
tatásra fi gyelni, mikor az internet és 
az okos telefonok korában 
minden gyorsan elérhető, 
hozzáférhető. Különösen is 
már serdülőkorban a kortárs 
csoportok megindítják a bá-
torítást, hogy távolodjanak el 
a szív tisztaságától és kövessék 
rendetlen vágyaikat. Az eroti-
kus jellegű televíziós műsorok 
pedig korántsem kedveznek a 
tiszta érzelmek és rendezett  
vágyak erősítésére. Ezzel pár-
huzamosan az elköteleződés-
be vetett  hitet próbálja a korszellem 
lerombolni. 

A kisgyermek tele van kérdésekkel, 
még tanulja ezt a világot, mi hogyan 
működik benne. Serdülőkorban az 
agyunk is ilyen tiszta vászon, mely-
re az ideált mintegy rávetítjük, az aki 
fantáziáját, érzésvilágát megrontja 
idealizált, számítógépes ügyeskedés-
sel megváltoztatott  testekkel önmaga 
áldozata lesz. A pornográfi a legaggasz-
tóbb következménye, hogy önzővé 
teszi az embert, csak önmaga létezik, 
és nem tudja szeretetét kifejezni, de 
végül szeretni sem tud helyesen. Mi a 
feladat ebben? Ezt Szent II. János Pál 

pápa így foglalta össze: „Isten az összes 
férfi ra kötelességként rábízta minden nő 
méltóságát.” (Beszéd: A test teológiája) 
Az igazi feladat férfi as férfi áva és nőies 
nővé válni csak úgy lehet, ha önma-
gunkat megtagadjuk, és ajándékozni 
akarjuk a másik felet. Szent Ágoston 
fogalmazott  találóan a szeretetről: „A 
szeretett el nem úgy vagyunk, mint a 

pénzzel. Minél többet adok a pénzemből 
annál kevesebb marad nekem. De minél 
többet adok a szeretetemből annál több 
lesz nekem is.” 

Ma a fi atalok korábban érnek, 
mintegy rácsodálkozunk, hogy bi-
zonyos dolgokkal már milyen korán 
tisztában vannak, de elborzadunk, mi 
minden mást nem tudnak. Korábban 
érnek, de a házasságkötések időpontja 
kitolódott , hogyan használjuk fel azt az 
időt, ami közel másfél évtized? Itt  lehet 
megtanulni, hogy a másik nemmel mi-
ként beszélgessen, viselkedjen kultu-
ráltan. Tanuljon meg a közösségben 
élni, áldozatot hozni, mert csak áldoza-

tok által lehet mást boldoggá tenni. Ez 
olyan nemes és szép feladat. Nem kell 
átoknak tartani ezt az időszakot, kinél 
hosszabb másoknál rövidebb, a lehe-
tőséget kell meglátni benne és persze 
legyőzni a kísértéseket, mint minden 
korban. Josemaría Escrivá Az út című 
írásában így foglalta össze: „A férfi as-
ság és a tisztaság hadjáratára van szük-

ség , hogy megakadályozzuk 
és megsemmisítsük azoknak a 
kegyetlen munkáját, akik azt 
gondolják a férfi  egy vadállat. 
És ez a hadjárat a te felada-
tod.” Milyen nagyszerű, hogy 
gondolatainkat, vágyainkat is 
megtisztítsuk mintegy lelki-
gyakorlatot végezzünk, vagy-
is felszínre hozzuk azokat az 
áldásokat, erőket, melyeket a 
Teremtő helyezett  belénk így 
lehet csak érett  személyiség, 

megbízható emberré valaki. 
Az ajándékozó szeretet, mely éltet-

ni képes a világot, és melynek forrása 
maga az élő Isten, a közösség szolgála-
tának szentségeiben éri el csúcspont-
ját a papságban, házasságban, Karl 
Keating atya gondolatai nyomán a 
szeretetszolgálat komoly elkötelező-
dés bármely hivatásban. Ugyanis aki 
nem köt házasságot, vagy nem lesz pap 
nem követ el bűnt, de akkor hivatását 
Isten akarata szerint nagy odaadással, 
és Isten iránt való elköteleződéssel kell 
végeznie. Ugyanakkor mindannyiunk 
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élete családból indul, és ez a közösség 
az, amely elindít minket, ezért sem 
mindegy milyen közegből jött ünk, 
mit kaptunk, mert azt adjuk tovább. 
Ugyanakkor, ha valaki nehezebb kö-
rülmények közül érkezik, nincs a sorsa 
megpecsételve, mert e hit által Krisz-
tus által van gyógyulás újrakezdés és 
új lehetőség, csak a szent vágyakozás 
legyen meg a jobb, a jó élet után. 

A példás keresztény családok ma is 
hirdetik a család evangéliumát. Így ír 
Ferenc pápa: „nem, mint újabb kötele-
zett séget, hanem mint örömmel megosz-
tott  kincset.” (Evangelii gaudium) Ezt a 
kincset kell ápolnunk, tovább adnunk 
és gyarapítanunk azzal, hogy foglal-
kozunk a családokkal és főleg felkészí-
tünk a felelősségteljes elköteleződésre. 
Ennio Antonelli bíboros így foglalta 
össze a mai családpasztoráció hármas 
feladatát: 

1. A gyermekek fi atalok oktatása a 
keresztény szerelemre, melyben nevel-
ni a kölcsönös önátadásra, és a közös-
ség és a különbözőségek tiszteletben 
tartása.

2. A jegyesek komoly felkészítése 
az érvényes és termékeny házasságra.

3. A fi atal házaspárok lelki gondo-
zása, rájuk fi gyelés, illetve kisközös-
ségbe gyűjteni őket, ahol esetleg ta-
pasztaltabb párok osztanák meg velük 
ismereteiket, ezzel segítve támogatva 
őket minden válságon át. 

Ma az emberiség 90%-a városlakó, 
hatalmas méreteket öltött  az urbani-
záció. Ugyanakkor a szekularizáció, 
az elvilágiasodás a világ dolgaiba el-
süllyedés hatalmas méreteket öltött . 
„Ne szeressétek a világot, sem azt ami 
a világban van.” (1Jn 2,15) Itt  Szent 
János apostol az Isten nélkül a Terem-
tőtől elszakadt világról beszél, amit mi 
szekuláris társadalomnak nevezünk. 
Az ilyen istentelen állandóan változó 
megbízhatatlan divat és korszellem ta-
szítja ma is a tömegeket a céltalanság-
ba, tartalmatlanságba és megsemmi-
sülésbe. Jól fejezi ki ezt New York city 
városképe: ott  a hatalmas Szent Patrik 

székesegyház az amerikai írek büszke-
sége, az impozáns katedrális a hitben 
való megtartást, és megmenekülést 
jelképezte akkor és ma is. Mégis körü-
lött e felépült hatalmasabb, magasabb 
felhőkarcolók, gazdasági központok, 
irodaépületek mintegy túlemelkednek 
rajta. 

Ma egyre többekben felmerült, 
hogy kössünk alkut a korszellem-
mel, mert annyian mondják engedjük 
felbontani a házasságokat. Krisztus 
Urunk szembeszállt a mózesi törvény-
nyel és az eredeti isteni tervhez tért 
vissza, mikor kijelenti a férfi  és nő kö-
zött i felbonthatatlan monogám házas-
ság törvényét: „Amit Isten egybekötött , 
ember szét ne válassza!” (Mt 19,6 Mk 
10,9) Nyílván az Egyház megenge-
di ma is, hogy ha nehéz, időszakosan 
éljenek külön a párok, és a vétlen félt 
sohasem bünteti azzal, hogy elzárja a 
gyónás és Eucharisztia szentségétől. 
Ezek szükségesek az üdvösséghez, de 
a házasságtörő feleket azért bünteti, il-
letve fi gyelmezteti, hogy térjenek visz-
sza, vagyis térjenek meg, hagyják el a 
rosszat. 

II. János Pál pápa 1980-ban Kins-
hasában tartott  beszédében ezt aján-
lott a az Egyház lelkipásztorainak: Ne 
lebontsák a hegyeket, inkább segítsék 
a hívőket, hogy megtudják mászni 
azokat. Válás következtében még min-
dig átlagosan 20 ezer pár megy szét 
egy évben Magyarországon. Tőlünk 
nyugatabbra átlagnál is több a törés. 
Jegyezzük meg, az utóbbi pár évben 
azért hazánk javuló tendenciát mutat 
ebben is. Imáinkkal, jelenlétünkkel, 
együtt érzésünkkel és jó szavainkkal, 
kért tanácsainkkal ma is erősíthetjük 
egyéni szinten a család szentségét. 

Hogyan előzzük meg a házasságtö-
rést? A CBN összefoglalója alapján ezt 
a négy szakaszt különíthetjük el: 

1. Az őrizetlen gondolatok. Min-
den bűn gondolatban kezdődik, ha 
eljátszunk vele tett et ölt. „Mi lenne 
ha…?” Ha engedünk a képzeletnek az 
érzelmek is megindulnak vele. Megol-
dás: Űzzük el az ilyen gondolatokat! 

„Ne vágyódj szívedben szépségére, ne 
hagyd, hogy megfogjon tekintete!” (Péld 
6,25)

2. Örizetlen érzelmek. Itt  már el-
szabadulnak azérzelmek, és nyug-
tatjuk magunkat ilyen frázisokkal: 
„Megérdemlem, hogy boldog legyek!” 
Igyekszünk az illető kedvére tenni egy-
re többször. Megoldás: kérjük az Urat 
segítse tisztán tartani szívünket, és ad-
jon erőt az érzelmi hullámvölgyekben. 
„Közeledjetek az Istenhez, s majd Ő is 
közeledik hozzátok!” ( Jak 4,8) 

3. Az őrizetlen szavak. Itt  a már 
képzelet szintjén mozgatott  szavak 
valósággá válnak. A bók olyan, mint 
a mágnes, intenzívebbé teszi a von-
zódást. Vizsgáljuk meg számítógépes 
levelezésünket, sms üzeneteinket, va-
jon mennyire érzelmesek, vagy már 
érzékiek. Ha más elolvasná, vajon mit 
szólna? Megoldás: őrizzük kimondott , 
leírt szavainkat, imádkozzuk át őket. 
„Semmiféle rossz szó el ne hagyja ajka-
tokat!” (Ef 4,29) 

4. Az őrizetlen test. Ebben a sza-
kaszban testet ölt az érzelmekben 
megindult házasságtörés. Képzeljük 
el bizonyos pillanatokban házasságtö-
rőnek ítélnének e minket? Megoldás: 
ha átlépjük ezt a határt, szakítsuk meg 
azonnal a kapcsolatot és gyónjunk, 
hogy begyógyuljon a seb. „Adjátok tes-
teteket élő, szent, Istennek tetsző áldoza-
tul.” (Róm 12,1) 

Kétféle téves nem keresztény ma-
gatartás van ebben is. Mikor valaki 
laxista, vagyis mindent megenged, 
és nem tart be bizonyos szabályokat, 
megy a világ után. A másik a rigoista, 
mikor valaki mindenben házasságtö-
rést, vagy törvénytelen kapcsolatot lát. 
Ez a legtöbb esetben a belső rendet-
lenség kivetítése is lehet, vagy irigy-
ség. Nekünk arra kell törekednünk, 
hogy meglássák rajtunk, hogy Krisz-
tus tanítványai vagyunk nem szektás 
elzárkózó magatartással, hanem nyi-
tott sággal, jókedvvel mutassuk fel az 
elköteleződésben rejlő szabadságot, és 
lelki biztonságot. 

Pete Polgár Máté káplán
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„Semmi sem igaz, csak a temető igaz valóság és nincsen halál, csak átváltozás az élet végtelen folyamatában. Az ember min-dössze 
egy fűszál végéről lehullott  hangya, a hangya pedig megelevenedett  fekete kenyérmorzsa, a kenyérmorzsa pedig porszem, a por-
szem pedig az örök titok.”  Nyírő József

„A” Kálváriatemető

Elődeink gondosan, jó szemmel vá-
lasztott ák ki a helyszínt. Környékünkön 
nem nehéz dombot találni, de olyat, 
amelyik megfelelő tájolású, és szelíd 
emelkedésű, már nem egyszerű. A ko-
ponya (golgota) alakú halom és a rajta 
emelt kápolna valaha a belvárosból min-
denhonnan látható volt.

A csöppnyi temetőbe több mint 250 
éve temetkeznek, még megbecsülni is 
nehéz az ide temetett ek számát. A kö-
nyörtelenül múló idő eltüntett e a régi sí-
roknak még nyomait is, hiszen az 1800-as 
évek elejéig fakeresztet, fejfát állított ak a 
hantolt sírokra, nem volt szokásos követ 
alkalmazni. A mostani, barokkos hangu-
latú környezetben a XIX. század elejétől 
állított  sírkövekre is rátalálhatunk. 

A temető gondolatvilágunkban sej-
telmesen titokzatos hely. Titokzatossá-
gát bizonytalan státusának köszönheti, 
hiszen világnézett ől függően lehet min-
dent lezáró végpont, de lehet átmeneti 
„állomáshely” is, amelyen a holtak csu-
pán megpihennek, erőt gyűjtenek a hal-
hatatlansághoz. 

A sírhelyek, sírkövek is két ellentétes 
minőséget hordoznak: élet- és haláljelek. 
Jelzik, hogy azon a helyen egy elhunyt 
nyugszik a földben, de azt is, hogy élt va-
laki. 

A temetők bizonyos szempontból az 
emberek által leélt idő szimbólumai, a 
megélt sorsok végpontjai. Mivel nincs 

két egyforma élet és élett örténet és nincs 
két egyforma halál sem, szinte kimerít-
hetetlen számú történetet kínál minden 
sírkert. 

Ezek a történetek, jelképek, emlékkö-
vek a megőrzendő kultúránk részei.

Az elmúlt évszázad utolsó évtizedei-
től a posztmodern ideológiák terjesztői 
eredményesen hirdett ék a „dekonstruk-
ció” szükségességét, napjainkra már-már 
elértük a „dekultúráció”, a kultúra men-
tesség állapotát. Digitalizált világunkat 
nem a könyv, az igényes képzőművésze-
ti alkotás, hanem a mozgókép és a hang 
uralja. Készen kapott  információk, a si-
lány történetek özönlenek felénk.

Mit tehetünk, hogy megmentsük 
értékeinket? A temetők, sírok esetében 
a védett é nyilvánítás lehet a módszer.  
A jogi procedúra szigorú kritériumok 
mentén zajlik. A sírba temetett  személy 
érdemei, vagy a sírkő művészeti értéke 
alapozhatja meg a védelembe vételt.

A Kálváriatemetőben hét védett  sír 
található, de éppen az előzőekben írtak 
miatt  mégsem ezekről, hanem olyan 
nyughelyekről beszéltem, amelyikek vé-
delmére kevés az esély, ugyanakkor a tör-
téneteik, jelképeik fi gyelemre méltóak.

Az elsőként a Vizlendvay család 
1932-ben épült kriptáját mutatt am be. 
Siposs Dezső kőfaragó műhelyében ké-
szültek a díszítő szobrok.  A Trianon 
utáni pár évtized síremlék-művészeti 
tendenciáit követő alkotás. E korszak 
jellegzetes síremlékei közelebb kerültek 
a valláshoz, gyakoribb lett  a Krisztust, 
Máriát vagy angyalokat ábrázoló, illetve 
a keresztet formázó síremlékek száma.

A szép ornamentikájú sárga homok-
kő oszloptömb tetején Krisztus kontra-
poszt tartásban áll, jobb kezét a magasba, 
áldásra emeli (a mennyországra mutat), 
kinyújtott  hüvelyk, mutató és középső 
ujjal isteni és emberi természetére utal, 
egyben az erőt, a természetfelett i hatal-
mat és az oltalmat is jelképezi. 

Másik kezében valaha keresztet (ami 
örök királyságának, a bűn és a halál felett i 
győzelmének szimbóluma) tarthatott , de 
ez a szoborrész letört, elveszett . Krisz-
tus nem a nézőre, a sírbolt előtt  állóra, 
hanem az örökkévalóságba tekint, ezzel 
kifejezi, hogy a halálban is velünk van, 
és bennünket is ki tud vezetni a halál át-
kából. Két angyal között  (szimmetria), 
tunikában áll, ami utal Isten jelenlétére, 
illetve arra, hogy az Atya küldött e.  

A jobboldali, könnyező angyal, fák-
lyáját a föld felé fordítja a halál, az elmú-
lás jeleként, baljával lehunyt szeméhez 
emeli leplét, és a könnyeit itatja fel. 

A baloldali angyal a gyászolókra te-
kint, fáklyáját két kézzel az égnek tartva, 
az örök életbe vetett  hitre fi gyelmeztet.

A temető e legnagyobb, részlet-gaz-
dag síremlékének mondanivalóját, jel-
képeit mi még értjük, tudjuk olvasni a 
szimbólumokat, de vajon 20-40 év múl-
va is lesz, akinek jelentenek még valamit 
a kövek?

Másodjára Háry István doktornak, 
Zala vármegye tiszti főorvosának és 
családjának a sírboltjáról beszéltem.  Az 
1908-ban készült fejkövön sírvers olvas-
ható. Korábban szokás volt a halott  életét 

A közelmúltban virtuális sétára invi-
tálta az érdeklődőket Megyeri Anna 
a Göcseji Múzeum történésze. Szo-
katlan volt a téma, mégis zsúfolásig 
megtelt a Kisfaludy terem a város 
védett  temetőinek, kőemlékeinek 
alaposabb megismerésére. Meghí-
vott  vendégként alkalmam nyílt vá-
rosunk talán legérdekesebb, bájos 
temetőjéről szólni.

(folytatás az 5. oldalon )
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így összefoglalni. Sokan emlékszünk ta-
nulmányainkból, hogy még Arany János 
is számos sírverset írt, majd a XX. szá-
zadtól divatja múlt, alig találni manapság 
ilyen sírköveket.

Elhunyt férjéről így emlékezett  meg 
az özvegy:

„Egész élete küzdelem volt
Egész szíve szeretet

Az őtet a földbe vitt e 
Ez a mennybe sietett e”

Aki ilyen tömören, lényeglátóan jel-
lemezte férjét, minden bizonnyal okos, 
széles látókörű, mély érzésű asszony volt 
és ő nem más, mint nyírlaki Oszterhuber 
Ferike (Franciska) a haza bölcsének, 
Deák Ferencnek a gyám- és keresztlánya. 

De ez a sír is tovább mesél, hiszen 
leányuk Háry Clarisse is itt  nyugszik és 
azoknak, akik kedvelik Jókait, a férjezett  
neve – garamszegi Géczy Imréné – már 
többet mond, és a lőcsei fehér asszonyig 
nyúló történet kerekíthető.

Legvégül a Czinder Jenő vízi- és 
szélmolnár, valamint felesége sírjáról 
meséltem. Nem árul el sokat sem a sír-
ban nyugvók neve, sem a műkő síremlék. 
A leszármazott aik okán érdemes a fi gye-
lemre. 

Legidősebb gyermekük, Jenő, 28 év 
kemény tanulást követően a teológia 
doktora lesz. Nevet változtat és dr. Kerkai 
Jenő SJ néven, 1935 nyarán megszervezi, 
életre hívja a népi Magyarország megte-
remtéséért küzdő katolikus agrárifj úsági 
mozgalmat.

Nem tanítják, de még sokan emlékez-

nek, hogy a XX. századtól napjainkig a 
KA LOT-hoz fogható méretű és dinami-
kájú parasztifj úsági-, de parasztmozga-
lom se létezett !

A II. világháború után ellehetetlení-
tett ék, bebörtönözték, kínozták, meg-
nyomorított ák. A mai napig elhallgatják 
e kiváló képességű, jelentős személyiség 
emlékét, nevét szinte csak szülőhelyének 
iskolája őrzi.

A második gyermekük György, szin-
tén jezsuita szerzetesként jelentős egy-
háztörténeti és teológiai munkák szerző-
je.

Leánygyerekük Irén, dr. Bencze Im-
rének a Független Kisgazdapárt főügyé-
szének, országgyűlési képviselőnek, a 
felesége lett .  

Unokájuk Bencze Márta pedig a '60-
as években feltűnt táncdalénekes, akinek 
mintegy 10 hanglemeze jelent meg, 60 
rádiófelvétel is őrzi dalait. Slágerének, a 
„Csak fi ataloknak” refrénje, Komjáthy 
György rádióműsorának a szignáljaként, 
minden pénteken, 1993-ig hallható volt. 

Városunk kicsinyke temetőjében 
ilyen, a múltba vezető, vagy napjainkban 
is érvényes történeteket mesélnek a sír-
kövek. 

Jöjjenek el, sétáljanak a sírkövek kö-
zött , faggassák őket, „olvassanak” a haj-
dani idők letűnt embereinek sorsáról, 
keressék a feledésbe merülő idők kavargó 
útjai között  a jövendőbe vezetőt, az élők 
számára!

Both István

Ha felismerjük a természet értékét és törékenységét, valamint a képességeket, amelyeket a Teremtő adott  nekünk, ez 
ma lehetővé teszi, hogy felhagyjunk a korlátlan anyagi fejlődés modern mítoszával. A törékeny világ - benne egy em-
beri lénnyel, akire Isten rábízta a róla való gondoskodást – arra hívja értelmünket, hogy ismerje fel, hogyan kellene 
irányítanunk, gyakorolnunk és korlátoznunk hatalmunkat.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 78. pont.

Isten azonban, aki velünk együtt  akar cselekedni és számít az együtt működésünkre, arra is képes, hogy valami jót 
hozzon ki az általunk okozott  bajokból…. Isten valamiképpen korlátozni akarta önmagát, amikor fejlesztésre szo-
ruló világot teremtett , ahol sok minden, amit mi bajnak, veszélynek vagy szenvedés forrásának tartunk, valójában 
annak a szülési fájdalomnak képezi részét, amely arra késztet minket, hogy együtt működjünk a Teremtővel. Ő jelen 
van minden dolog legmélyén anélkül, hogy korlátozná teremtménye autonómiáját.

Részletek Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott  légy) kezdetű enciklikájából, 80. pont.

( folytatás a 4. oldalról)
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Az idei esztendőben a Szom-
bathelyi Egyházmegye hagyomá-
nyos zarándoknapját április 30-án 
„Kismáriacell”-ben a Kiscelli Szűz-
anya kegyhelyén, Celldömölkön tar-
tott ák. Már régóta készültünk erre a 
jubileumi – az idén tízedik alkalom-
mal került sor az egyházmegyei zarán-
doklatra – egyházmegyei esemény-
re. Több mint 2000 ember ünnepelt 
együtt  és imádkozott  égi pártfogónk, 
az Irgalmasság anyjának közbenjá-
rásáért. Itt  ahol csodás gyógyulások 
történetek az elmúlt évszázadokban, 
több százezer ember ajkáról zengett  a 
hálaének és imádság, ahol a hívő em-
ber mindig tudta és érezte, hogy Má-
ria segít és közbenjár mindenkiért. Ez 
egy olyan esemény, amely lehetőséget 
ad a találkozásra, a lelki feltöltődére, 
az elmélyülésre, az elcsendesedésre. 
Az eltelt évszázadok során számos 
imameghallgatást jegyeztek fel a celli 
krónikások. Mária irgalmas szerete-
tét, közbenjárását ma is érzik és kérik 
az emberek. Imádkoztak e helyen a 
zarándokok családjukért, szerett ei-
kért, az elhunytjaikért, papokért, or-
szágunkért, mindig van kiért és miért 
imádkozni.

A kegyhely története szorosan 
kapcsolódik a dömölki apátság tör-
ténetéhez, amelynek szerzetes tagjai 
feltehetően a 12. század első felében 
kezdték meg munkájukat Celldömöl-
kön. Kemenesalja kialudt tűzhányó 
hegyének, a Sághegynek északkeleti 
tövében alapított ák az Árpád-háziak 
korában, – feltehetően II. Béla, – Szűz 
Mária tiszteletére a dömölki bencés 
apátságot, amely az idők folyamán 
a környék kedvelt búcsújáróhelyévé 
vált.  Az igazi felvirágzás azonban a 
csehországi Koptik Odó munkássá-
gának köszönhető, aki a híres osztrák 
kegyhelyen, Mariazellben élt szerze-
tesként. Amikor kinevezték a celldö-
mölki bencés rendház apátjának, a 
mariazelli kegyhely szobráról másola-
tot készítt etett  és elhozta magával. Az 
elhelyezésére egy kápolnát építt etett , 

mellett e pedig egy ásványkutat ása-
tott . Itt  történt az első csoda. Ugyan-
is az egyik munkásra egy súlyos kő 
zuhant, ráadásul a nyakcsigolyájára. 
Lebénult, de az emberek Mária köz-
benjárását kérték és a kútásó meg-
gyógyult. A csodás gyógyulásnak 
hamar híre ment és ezrek jött ek Cell-
dömölkre. Gróf Zichy Ferenc győri 
püspök 1745-ben kihirdetett  hatá-
rozatában a szobrot „kegyelminek és 
csudatevőnek” nyilvánított a. Ezt látva 

Koptik Odó apát egy, az addigi ká-
polnánál nagyobb templom építését 
határozta el. Az építést 1747 tavaszán 
kezdték el. A következő év őszén pe-
dig már állt az új templom, s benne a 
kápolna a kegyszobor számára. 1748. 
szeptember 15-én ünnepélyes ke-
retek között  ezrek kíséretével vitt ék 
át a kegyszobrot a végleges helyére. 
A templom kincstárában látható a 
félholt kútásó gyógyulását ábrázoló 
freskó, és számos hálatárgy, melyek 
bizonyítják azokat az imameghallga-
tásokat, melyekben a kiscelli Szűz-
anya által részesültek a testi-lelki 
gyógyulást kereső hívek. 

A programok délelőtt  fél 9-kor az 
irgalmasság kapujának megáldásá-
val kezdődtek. A kegytemplom előtt i 
téren szabadtéri szentmisét utoljára 

Mindszenty József bíboros mutatott  
be még 1947-ben. Közel 70 év után 
folytatódott  ez a hagyomány. Az egy-
házmegyei zarándoklatra a plébániák 
papjai is elkísérték a híveket, hisz az 
elcsendesedésre, a lelki feltöltődésre 
lelkipásztorainknak is szükségük van. 

A szentmise szentbeszédében Ve-
res András püspök atya az Isten ir-
galmasságára irányított a rá a hívek 
fi gyelmét. Ismételten egy napot az 
egyházmegyei hívekkel együtt  tölt-
hetünk, és az Isteni irgalmasság any-
jához csatlakozhatunk. A Szűzanya 
gyönyörűen megénekelte az Isten 
vég nélküli, örökre szóló irgalmát a 
Magnifi kát-ban. Sokszor vétkezünk, 
újra és újra, de Isten szüntelenül újra 
és újra megbocsát. Ezért kell, hogy 
kifejezzük hálánkat. Feladatunk Isten 
irgalmának a hirdetése és hogy tanú-
ságot is tegyünk róla. Szép példája 
ennek: Viktor Hugo „Nyomorultak” 
című művében a püspök megbocsátó 
szeretete. Ellopják tőle az evőeszköz-
készletet, de ő megmenti megbocsátá-
sával a tolvaj életét, aki ennek hatásá-
ra gyökeresen változtatni tud életén, 
mert egy ember jósága felébresztett e 
benne a bűnbánatot. 

Irgalmasság nélkül már elpusztí-
tott uk volna egymást. Ha Isten egy 
pillanatig haragudna is ránk, már 
megszűnnénk létezni. Isten szeretete 
tart egybe bennünket. 

Nekünk is kell, hogy irgalmas-
sá váljunk. Olyanokká kell válnunk, 
mint az édesanyák amilyen irgalma-
sok gyermekeik iránt, tekintet nélkül, 
hogy mit tett ek.

Ha nem vagyunk megbocsátóak, 
ha jobban ragaszkodunk a gőgünk-
höz, nem vagyunk még Isten gyerme-
kei – fogalmazott  a püspök atya. 

Emberi kapcsolatainkban is meg-
bocsátónak kell lennünk, ne keres-
sünk kifogást, hogy miért ne tegyük 
meg az első lépést. Feltétel és vonako-
dás nélkül! 

Naponta szükségünk van arra, 
(folytatás a 7. oldalon )

Egyházmegyei zarándoklat Celldömölkön
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hogy megismerjük az irgalmas szere-
tetet. Csak ott  maradnak meg az em-
beri közösségek, családok ahol nem 
hétszer, de hetvenszer hétszer bocsá-
tanak meg, akkor és amikor szükség 
van rá.

Milyen az irgalmas szeretet? – nem 
személyválogató! Azt mondja Jézus: 
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgal-
masságot nyernek!” (Máté 5,7). 

A hálátlanság jele, ha velünk irgal-
masak, de mi másokkal szemben nem 
vagyunk irgalmasak.

Rámutatott  arra, hogy csak az alá-
zatos ember tud igazán irgalmas len-
ni. Ha nem vagyunk készek elfogad-
ni a „szeretetlenséget, a bántást, ….” 
– nem keresünk gőgösen revansot, 
nem akarunk a bennünket ért sérele-
mért sérelemmel fi zetni, csak akkor 
tudjuk alázatos lelkülett el a másikat is 
a megbocsátásra elvezetni. Hálát kell 
adnunk a Mennyei Atyának irántunk 
tanúsított  jóságáért, hogy megbocsát-
ja bűneinket. Nem könnyű, nehéz 
bűnre hajló természetünket legyőzni, 
de Isten segítségével képesek leszünk 
arra, hogy ezeket az erényeket gyako-
roljuk. A Jóisten megtanít az alázatra. 
Megtanít arra, hogy az eredményeket 
ne magunknak, hanem Neki tulaj-
donítsuk, és azoknak, akiket ő indít 
nagylelkűségre. Megtanít, hogy ne 
legyünk elbizakodott ak, de nap mint 
nap bizalommal forduljak hozzá, és 

türelemre is tanít, hogy ne siett essük 
a dolgokat, mert ő jobban tudja, hogy 
mikor jön el valaminek az ideje. Fon-
tos feladatunk elmondani másoknak: 
Isten irgalmában ők is újrakezdhe-
tik az életüket. Nagyon sokan, akik 
elmerültek a bűnben nem is látják a 
kiutat. Azért nem, mert nem ismerik 
Isten irgalmasságát, ezt nekünk hí-
vőknek kell számukra közvetítenünk. 
– mondta a főpásztor. Bizonyára sze-
retnénk áldott ak lenni és irgalmat 
nyerni: legyünk hát mi is irgalmasok, 
hogy irgalmasságot nyerjünk. Telje-
sítsük ennek a boldogmondásnak a 
feltételét, hogy az ránk is érvényes le-
hessen.

A nap során, mivel az idei évben 
ünnepeljük Szent Márton születésé-
nek 1700. évfordulóját, a szombathe-
lyi születésű szentről is szó esett . Hor-
váth József pápai prelátus atya tartott  
előadást a Kemenesaljai Művelődési 
Központ színháztermében. Eközben 
a templom előtt i téren az Oltáriszent-
ség előtt  imádkoztak a hívek. Haza-
indulás előtt  még Kiss László atya az 
isteni irgalmasságról szóló tanítását 
hallgathatt ák meg a zarándokok, majd 
közös imádság zárta a napot. Végsza-
vában Veres András azt kérte a megje-
lentektől: a végsőkig higgyünk abban, 
hogy imáink meghallgatásra találnak. 
Ez a Szűzanya tapasztalata és útmuta-
tása is számunkra. 

Ahogy ez szokás, a zarándoklat vé-
gén került kihirdetésre, hogy a követ-

kező esztendőben mely település Má-
ria kegyhelyét keresik majd fel a hívek 
az egyházmegye közös találkozóján. 
2017-ben Bodajkra vezet az út má-
jus 1-jén. A püspökatya a kezdetekről 
felidézte azt a zarándoklatot, amelyet 
szombathelyi püspöki kinevezését 
követően az ausztriai Stájerország 
tartományába, Közép-Európa egyik 
legismertebb Mária-kegyhelyére, 
Máriazellbe szervezett  az egyházme-
gye. Az első egyházmegyei zarándok-
laton több mint 3000 ember vett  részt 
az egyházmegyéből. A hívek igénylik 
a közös találkozást, az együtt  imádko-
zást. Így született  döntés a folytatásról 
és arról, hogy magyar kegyhelyeket 
keressenek fel, hiszen mind a Szom-
bathelyi Egyházmegyében, mind 
Magyarországon sok Mária búcsújá-
róhely van. Egyik évben a vasi és zalai 
kegyhelyek egyikéhez zarándokolnak 
a hívek, a következőben pedig egy-
házmegyén túlira vezet az út. 

Reményeink szerint a Kiscelli 
Szűzanya közbenjárása által lelkiek-
ben gazdagodva és áldásával tértünk 
haza ott honainkba. Bízhatunk benne, 
hogy imáink meghallgatásra találtak 
és a kért kegyelmeket megkapjuk. Le-
het, hogy nem akkor és nem úgy, aho-
gyan mi gondoljuk, mert Isten jobban 
tudja, hogy nekünk milyen formában 
és mikor van arra a legnagyobb szük-
ségünk.

 Salamon Károlyné
 Szent Antal cursillos csoport

( folytatás a 6. oldalról)

2016-03-web.indd   7 2016.06.03.   19:10:48



8  XXIII. évfolyam 3. szám

Ahol kanyart vesz a Kárpátok: Brassó és környéke I.

2014 esős nyara Brassó környékén 
érte csapatunkat, némileg felborítva 
jól kiszámított  menetrendünket. De 
azért így is sok élménnyel gazdagod-
tunk. Az átmeneti szállásunk Szász-
városban volt, az egyik Böjte Csaba 
atya által létrehozott  ott honban. Majd 
másnap kora délután érkeztünk meg 
Brassóba, ahol az egyik magyar plébá-
niához tartozó ott ani Kolping házban 
kaptunk szállást. Miután berendez-
kedtünk bemelegítő túraként elin-
dultunk a város fölé magasodó, 960 
méteres Cenk hegyre, melyet a csúcs 
alatt  elhelyezett  hatalmas Brassov fel-
irat ékesít (vagy inkább éktelenkedik 
rajta). A meredek hegy-
oldalban cikk-cakkban 
haladó szerpentines úton 
lehet leküzdeni a mintegy 
400 m szintkülönbséget. 
A kényelmesebbek azon-
ban választhatják a kabi-
nos felvonót is. A Brassó 
felirat felett  kilátó teraszt 
alakított ak ki, ahonnan 
nagyszerűen rá lehet látni 
a történelmi belvárosra, 
benne a jellegzetes Fekete 
Templommal.  Innét már 
csak egy rövid kapaszkodó a tényleges 
hegytető, ahol még felismerhetők az 
egykori vár szerény maradványai. Az 
erősség még a tatárjárás előtt  épült, 
az ősi, szerényebb település védel-
mére, de miután magában a városban 
felépült egy nagyobb szabású vár, je-
lentőségét vesztett e. Leereszkedve a 
hegyről tett ünk még egy esti sétát a 
belvárosban, ezútt al csak ízelítőkép-
pen, mivel a későbbiekben még egy 
egész napot szántunk városnézésre.

Következő nap az első komolyabb 
túránk a közeli Nagykő-havasra veze-
tett . A Sipoly-patak völgyében vezető 
sárga jelzést követve értük el a hegy 
népszerű turistacélpontját, a Hétlét-
rás-szurdokot. Néhány kisebb vízesés 
már eddig is hangulatossá tett e az 

utat, de itt  kezdődik az igazán látvá-
nyos rész, ahol a patak egy 50 m ma-
gas mészkőtömböt kett észelve 160 m 
hosszú kanyont alakított  ki, melyben 
7 vízesésben zuhan alá a víz. Bejárása 
csak a beépített  vaslétrák segítségé-
vel lehetséges, melyekről a szurdok a 
nevét kapta. A látványos részt aztán 
követt e az izzasztó kapaszkodás a 
sűrű párás fenyőerdőben emelkedő 
meredek ösvényen. Jó 900 m szintet 
hagytunk már magunk mögött , mire 
kiértünk az erdőhatár fölé. Itt  egy 
hajdani turistaház romjai, és szerény 
méretű utódja szomszédságában álló 
sziklákra letelepedve ebédszünetet 

tartott unk. Kis idő múlva körbe vet-
tek bennünket a közelben lévő szama-
rak. Hogy mire számított ak tőlünk, el 
sem tudtuk képzelni, hiszen legelni-
valójuk volt bőven. Alig tudtuk őket 
odébb zavarni. Innét aztán az utolsó 
nekirugaszkodás volt hátra a hegycsú-
csig, egy meredek sziklás ösvényen. 
Felérve az 1843 m magas hegytető-
re feltárult előtt ünk az alant elterü-
lő barcasági medence, benne Brassó 
városával. Tőlünk északra az 1799 m 
magas Keresztény-havas függőlege-
sen leszakadó mészkősziklái fehérlet-
tek. Nyugatra a Bucsecs 2500 méter 
fölé magasodó hegyvonulata zárta a 
láthatárt. Ellenkező irányban pedig 
feltűntek a legkeletibb kárpáti hegy, 
a Csukás ormai. Visszafelé egy má-

sik útvonalon, a piros jelzést követve 
ereszkedtünk le a hegyről. 

Másnap esős időre ébredtünk, így 
autóval indultunk a környék szász 
erődtemplomainak felkeresésére. A 
Barcaság vidékére még II. András 
királyunk telepített e a német lovag-
rendet, hogy védelmezzék az orszá-
got a délről és keletről veszélyeztető 
ellenségtől, elsősorban a kunoktól. 
Ekkor indultak meg a környéken az 
első komolyabb erődítési munkála-
tok. A teuton lovagok azonban ha-
marosan önálló állam kialakításán 
kezdtek mesterkedni, Ez ügyben még 
a pápával is felvett ék a kapcsolatot. Az 

amúgy erélytelen András 
király ekkor kivételesen 
határozott  lépésre szán-
ta el magát, és 1225-ben 
kiűzte őket. A rend ekkor 
települt át a Baltikum-
ba, ahol tervüket sikerre 
vitt ék. A lengyeleknek jó 
ideig meg is gyűlt velük 
a bajuk. A lovagok távo-
zását követően a cisz-
terciek lett ek a környék 
birtokosai. Ők építt ett ék 
a falvak középkori temp-

lomait, melyeket védfallal vett ek kö-
rül. Erre nagy szükség is volt, hiszen 
Erdélynek nem csak a tankönyvekből 
ismert 1241-42-es tatárjárást kellett  
elszenvednie. A Krímben államot 
alapító tatárok ugyanis, először ön-
tevékenyen, majd török vazallusként 
számtalanszor betörtek a vidékre 
egészen 1717-ig. A számos erődtemp-
lom közül hármat kerestünk fel, ezek 
közül a leglátványosabb a prázsmári. 
Több méter magas öles védőfalának 
belső oldalához simulva, három szin-
ten, 275 kamra épült, melyek veszély 
idején egyaránt szolgáltak éléskam-
raként és ideiglenes lakóhelyként az 
ide behúzódó lakosság számára. Itt , az 
erőd védelmében alakított ák ki a köz-

(folytatás a 9. oldalon )
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KereszteltekKereszteltek
Salamon Soma, Soós Áron, Antal Noel Péter, Sorok Pál Tibor, 
Tóth Rebeka, Tóth Rozina, Csizmazia Boróka Ágota, Lend-
vai Leila Katalin, Ujvári Valentinó Zsolt, Gellén Dzsesszika, 
Krompaszky Lukács, Nátrán Viktória, Hidasi Gergő, Buttyán 
Olivér, Márovics Anna Katalin, Zentai György Milo, Máté Bo-
tond, Tököli Balázs, Dakó Antónia, Rafael Madlen, Szilágyi Ár-
min, Bár Anna, Bella Kata, Bella Anna, Kovács Emma, Bálint 
Benjamin, Ebedli Barnabás, Kutasi Bertold, Gáspár Ádám Dá-
niel, Kohanecz Zalán, Rába Lara

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

HázasságkötésHázasságkötés
Gerencsér Imre – Pénzes Bernadett, Oláh Péter – dr. Szávicz 
Eszter, Horváth Tamás – Szegleti Szilvia, Igazi Péter – dr. 
Enesey Eszter, Fröhlich Roland – Gombos Zsaklin, Egri István 
– Oravecz Veronika

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

HalálozásHalálozás
Pék Jenő (1948), Darabos Béla Géza (1931), Dóczi Jenő (1927), 
Csóbor Emil (1952), Soós László Béla (1953), Kaszás Jenő (1930), 
özv. Szimán Antalné sz. Bejczi Erzsébet (1926), Czigány Vinczé-
né sz. Igazi Irén (1933), özv. Horvát Ferencné sz. Horváth Valéria 
(1922), Simon Mária (1938), Egyed Gyuláné sz. Bognár Anna 
(1927), özv. Baki Imréné sz. Szakál Erzsébet (1936), Nagy Já-
nos (1987), özv. Frigyesi Rezsőné sz. Landy Julianna (1917), özv. 
Kulman Pálné sz. Harangozó Jolán (1929), özv. Fitos Pálné sz. Si-
pos Mária (1921), özv. Horváth Lajosné sz. Horváth Rózsa (1939), 
Lábodiné Fáner Éva (1970), özv. Lengyel Jánosné sz. Cziráki 
Margit (1938), Kocsis Ernő (1927), özv. Boronyák Jánosné sz. Gál 
Erzsébet (1939), özv. Szarka Nándor Mihályné sz. Szunyog Zsu-
zsanna (1925), özv. Török Józsefné sz. Breglovics Mária (1929), 
özv. Gáspár Gézáné sz. Kovács Gizella (1927), Dániel Istvánné 
sz. Tornyos Rózsa (1936), özv. Kulik Istvánné sz. Szeghy Etelka 
(1922), özv. Bolla Gáborné sz. Pörge Anna (1927), özv. Füzy Ist-
vánné sz. Horváth Vilma (1929), Forintos István (1926), Esze Ta-
más (1944), özv. Ruzsics Károlyné sz. Baumgartner Irma (1927), 
Mosonyi Alajos (1943), Fazekas Nándorné sz. Magai Éva (1944), 
Cseke Dániel (1957), Guzmits Tibor (1936), Kolompár Julianna 
(1948), özv. Péter Jánosné sz. Sabján Ilona (1946), özv. Santák Ru-
dolfné sz. Kovács Gizella (1922)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

intézményeket is, például az iskolát. 
A körbejárható padlásról pedig a vé-
delmi rendszer bármelyik részébe el 
lehetett  jutni. A hatalmas falak övezte 
udvar közepén áll az ere-
detileg román stílusban 
épült, majd gótikus stí-
lusban kibővített  kereszt-
hajós templom, benne 
stílusra jellemző szárnyas 
oltárral és hálóboltozatos 
mennyezett el. A követ-
kező falu, Szászhermány, 
büszkélkedhet a legna-
gyobb templommal. A 
robosztus kövekből épült, 
vaskos toronnyal ellátott , 
háromhajós, román és gó-
tikus stílusjegyeket viselő templom 
a szász telepesek eredeti hazájának 
építészetét idézi. Ezt vett ék körül 12 
m magas fallal, melynek belső olda-
lához szintén kapcsolódik néhány 
épület, köztük egy kápolna, melyben 
középkori freskók láthatók. A követ-

kező falu, Barcaszentpéter középkori 
temploma elpusztult a történelem vi-
haraiban, helyére 1794-ben klasszi-
cista stílusú, jellegzetes evangélikus 
templomot épített ek. A környék szász 

lakói ugyanis a reformáció idején eh-
hez a felekezethez csatlakoztak. Meg-
maradtak azonban a középkori falak, 
és az egykori kolostorhoz tartozó ká-
polna, melyben nem rég felfedezett  
középkori falképek láthatók. Itt  ide-
genvezetést is kaptunk. A bácsi per-

sze csak románul tudott , de épp egy 
kolozsvári orgonaépítő dolgozott  a 
templomban, ő tolmácsolt. Záráskép-
pen még Barcarozsnyó parasztvárát 
kerestük fel, mely impozánsan trónol 

a városka felett i hegyen, 
alatt a az elmaradhatatlan 
helységnév felirat. A pa-
rasztvár elnevezést azért 
kapta, mert nem egy főúr, 
hanem a helyi lakosság 
emelte az erősséget. Ami 
viszont távolról vonzó-
nak tűnt, az közelről már 
korántsem bizonyult any-
nyira érdekesnek. A bel-
ső várépületből ugyan-
is nem sok maradt, a 
melléképületeket pedig 

bazárosok vett ék birtokba. A vár tör-
ténetéről itt  nem sokat tudhat meg a 
látogató. A nap végére viszont kide-
rült az ég, így reménykedtünk a más-
napi derűsebb folytatásban.

Fotó: Gedeon Tamás
Szöveg: Szalai Att ila plébános

( folytatás a 8. oldalról)
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Jubiláns Házaspárok Találkozója

Idén is megszervezzük a Jubiláns Házaspárok Találkozóját. 2015. június 25-én, szombaton 10 órakor a Szombathelyi 
Székesegyházban kezdődik a szentmise. Azokat a házaspárokat hívjuk, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól 
kezdve öt évenkénti felosztásban (10., 15., 20., stb.) a házassági évfordulójukat. Az ünnepségre természetesen a pap-
testvéreket is szeretett el várjuk, hogy együtt  imádkozhassunk a családokért! 
A szertartás után a paptestvéreket és a házaspárokat ebéddel vendégeljük meg.
A találkozó tervezett  programja:

0930  ráhangolódás a szentmisére
1000   püspöki szentmise 
1130   emléklapok átadása
1200   ebéd dr. Veres András megyés püspök

Kaszás Csaba bemutatkozik
„Mielőtt  megalkott alak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt  megszülett él volna, fölszenteltelek” Jer 1,5

Kaszás Csaba Richárdnak hívnak, 
1993. február 18-án születt em Zala-
egerszegen. Ott  is nevelkedtem fel. 
Általános iskolai és gimnáziumi ta-
nulmányaimat a zalaegerszegi Mind-
szenty József Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégiumban végeztem. 
2011-ben az érett ségi megszerzése 
után jelentkeztem főpásztoromnál, 
aki felvett  a Győri Hitt udományi Fő-
iskolára és az idei tanév végén diakó-
nussá szentel.

A papi hivatásra először a gimnázi-
um második osztályában gondoltam 
és ez a gondolat folyamatosan, egyre 
jobban erősödött  bennem. Érett ségi 
előtt  sokat imádkoztam azért, hogy az 
Isten mutassa meg, hogy mit szeret-
ne velem kezdeni. Egyre gyakrabban 
éreztem, hogy pap szeretnék lenni, de 
ennek ellenére nehezen mondtam ki 
az igent. Sokat segített , hogy 2008-
ban volt a papság éve és minden szent-
mise után imádkoztunk új papi és 
szerzetesi hivatásokért. A szentmise 
végén többször is oda jött ek hozzám 
az imacsoportok tagjai közül és azt 
mondták, hogy ők minden nap azért 
imádkoznak, hogy belőlem is pap le-
gyen. Akkor még nem éreztem a sú-
lyát ennek az imahátt érnek, de meg-
köszöntem. Később döbbentem rá, 
hogy milyen sokszor dönthetem vol-
na rosszul, de az a sok imádság, amit 
kaptam, segített  eddig eljutnom.

A papi hivatás Isten ajándéka. Neki 

köszönhetem, hogy meghívott  és se-
gített  elindulni ezen az úton. Gyakran 
éreztem azt, hogy Isten velem van a 
küzdelmeimben. A jelmondatomnak 
ezért választott am: „Mielőtt  megalkot-
talak anyád méhében, már ismertelek; 

mielőtt  megszülett él volna, fölszentelte-
lek.” Jeremiás, amikor az Isten meg-
hívja, tiltakozik az ellen, hogy próféta 
legyen. „Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tu-
dok én beszélni, hiszen még ifj ú vagyok.” 
De az Úr így válaszolt: „Ne mondd azt, 
hogy ifj ú vagyok, hanem menj el azok-
hoz, akikhez küldelek, és mondd el ne-
kik mind, amit parancsolok.”

Ugyan úgy én is sokszor tilta-
koztam azon gondolat ellen, hogy 
az Isten szolgájának szólít. De a Za-
laegerszegen szolgáló atyáknak kö-
szönhetően, egyre jobban erősödött  

bennem a vágy: pap szeretnék lenni. 
Tudtam, hogy ez sok áldozatt al jár, 
de ennek ellenére mindig Jézusra bíz-
tam magam, mert a szenvedéseimben 
és az örömeimben is mindig velem 
volt. Szemináriumi éveim alatt  sokat 
gondolkodtam, hogy miért is engem 
választott  ki az Isten arra, hogy pap le-
gyek. Ma már tudom azt, hogy az Úr 
kiskorom óta velem van, vigyáz rám és 
irányít engem! Életemben több olyan 
esemény is volt, ami ezt bizonyítja. 
Hiszem és vallom, hogy mindig meg-
adja számomra a kegyelmet és az erőt, 
hogy jó papja lehessek. 

Diakónusként Jézus örömhírét 
akarom hirdetni az embereknek. Azt 
az örömhírt, hogy Jézus meghalt ér-
tünk, de fel is támadt és így elhozta 
számukra az üdvösséget. Így minden 
ember számára megnyílt a lehetőség 
az örök életre.

Ez egy nagy feladat, de tudom, 
hogy az Úr velem lesz és segít nekem 
abban, hogy hozzá méltóan tudjam 
szolgálni.

Kérem a kedves olvasók imádsá-
gát, hogy Isten akarata szerinti pap 
lehessek és már diakónusként az Ő 
hűséges szolgájának bizonyuljak.

Ezen kívül, még szeretném kérni, 
hogy buzgón imádkozzanak új papi 
hivatásokért is, hogy legyenek ma is 
fi atalok, akik merik vállalni ezt a szép 
szolgálatot.
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A hónap szentje:

Szent Márta
„Uram, nem azért hívsz követésedre, mintha szüksé-
ged volna szolgálatunkra, hanem egyedül azért, hogy 
üdvösségünkről gondoskodj.”

(Szent Iréneusz)

Jeruzsálem óvárosától keletre, az olajfák hegye délkeleti 
lejtőin Betánia a béke szigete volt. Egy kicsi falu, ahol Már-
ta, Mária és Lázár éltek. Szent Lukács és Szent János evan-
géliumából jól ismert személyek. Nem tartoztak Jézus ta-
nítványaihoz, sem kíséretéhez, mégis nagyon közel álltak 
hozzá. Mindig betért a házukba, ha Jeruzsálembe ment.

Az első találkozás alkalmával, tanítványaival és kísérő-
ivel érkezett  és Márta, a szorgalmas háziasszony szívesen 
látt a vendégül a nem kis létszámú csapatot. Erről a talál-
kozásról számol be a Lukács evangélium. Márta készíti az 
ételt, sürög-forog, testvére Mária, pedig leül az Úr lábaihoz 
és hallgatja tanítását. Ezt teszi szóvá a szorgalmas testvér 
és kéri, fi gyelmeztesse nővérét, hogy ő is segítsen. Jézus 
gyengéd válasza nem elmarasztaló és a helyes magatar-
tásra irányítja a fi gyelmet. „Márta, Márta! Sok mindennel 
törődöl, sok minden nyugtalanít. Pedig csak egy a szükséges. 

Mária a jobbik részt választott a. Nem is veszíti el soha.”
A második találkozás, mégis Márta hitére irányítja a fi -

gyelmünket. Jézus újra Betánia vidékén járt, Lázár éppen 
akkor, néhány napja halt meg. Amikor Márta meglátt a Jé-
zust, eléje sietett : „Uram, ha itt  lett él volna nem halt volna 
meg a testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz az Is-
tentől, megadja neked.” Hitt el és olyan bizalommal tekin-
tett  Jézusra, hogy ő hiszi, ő a Messiás, az Isten Fia, aki a 
világra jött . Jézus visszaadta Lázár életét, feltámasztott a őt.

Mártáról és a testvérek későbbi életéről nem sokat tu-
dunk. A hagyomány szerint Jézus mennybemenetele után 
egy rozoga hajón száműzték a testvéreket és a hajó Gallia 
partjaihoz sodródott . Itt  hirdett ék Jézust, Lázár Aix püs-
pökeként, Márta beteggondozóként, Mária pedig remete-
ként élt.

„Isten teljességével szeretni, minden szóban szeretetet érez-
tetni! Minden külső tett et egy olyan mély, hatalmas és abszo-
lút szeretetaktussá tenni, hogy mindenki számára kegyelmet 
szerezzen: ez az életszentség! (G. Canovai) 

Nátrán Józsefné

A hittanóra az iskolában
Te Deum

„Dicsérlek, dicsőítelek, áldalak, Istenem, azért a megszám-
lálhatatlan jótéteményedért, amellyel elhalmoztál. Képtelen 
vagyok, hogy neked méltó módon hálát adjak. Mégis köszö-
netet mondok Fölségednek végtelen jóságod gazdagságáért, 
hogy bennem mindig bőségesebben áradjon és megmaradjon 
a kegyelem.

(Aquinoi Szent Tamás)

Minden tanév vége a visszatekintés, a számvetés, de el-
sősorban a köszönet és a hála ideje. Köszönet mindenek-
előtt  Istennek a tanév során kapott  kegyelmekért, a sok 
jóért, amit gyermekek, szülők és hitoktatók együtt  megél-
hett ünk.

Jézus a gyermekekben, akiket tanítunk, gyermeklelke-
ket bízott  ránk, ezért mindent megtett ünk annak érdeké-
ben, hogy iskolai munkánk ne merüljön ki a tanítás, ne-
velés feladatával. Az ifj úság lelki nevelése elképzelhetetlen 
szilárd lelki alapok nélkül. Ezt szolgálták a közös vasárna-
pi szentmisék, a kirándulások, az első szentáldozásra és a 
bérmálásra felkészítő közös együtt létek és minden olyan 
alkalom, ahol gyermekek, szülők és hitoktatók együtt  le-
hett ünk.

A tanévnek vége és már gondolnunk kell a következő-
re. A hit és erkölcstan immár minden állami iskolában, 
mindenki számára kötelezően választható. Nagy öröm 
számunkra, hogy a bevezetése óta /4. év/ lassan újra nő 
a hitt anra járó gyermekeink száma a hozzánk tartozó is-
kolákban. Négy év alatt  most a legtöbb. Az első osztályba 
beiratkozott aknak több mint a fele hitt anos lesz és egyre 
több az új gyermek a felsőbb osztályokban is.

Szeptemberig azonban itt  van a várva várt nyári szünet, 
a jól megérdemelt pihenés, az igazi családi együtt létek, a 
kikapcsolódás ideje. 

Most, amikor köszönetet és hálát adunk Istennek, ne 
feledkezzünk el arról, hogy a nyár örömeiben és szépségei-
ben is Ő ott  lesz velünk. Találjuk meg minden nap a termé-
szet szépségeiben és egymás szeretetében.

„Boldogok, aki szeretetük hatalmával megjelenítik Jézus 
Krisztust, mert övék a mennyek országa.”

„Nem az álmok, nem a képzelet országa, hanem az 
itt  és most születő mennyország, amely az örök élet 
kezdete a Földön!”

Nátrán Józsefné
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„Cantare amantis est”
Mit is jelent a szent zene? Való-

színűsítem, hogy minden ember szá-
mára mást. A zene minden időben és 
helyen jelen volt, van és lesz is. Hozzá-
tartozik az Egyház életéhez, a szent li-
turgiához, az év bármely szakaszában 
vagyunk.

Már az ősegyház is énekelte a zsol-
tárokat, ebből alakult ki a századok 
során a gregorián zene. Ezek a cso-
dálatos dallamok – bár legyenek több 
száz évesek – még a mai szent zenének 
is szerves részei. Már a korai száza-
dokból Alexandriai Kelemen így ír az 
egyházi zenéről: „A kereszténységnek 
– ha azt helyesen, lélekben és igazsá-
gosságban élik – egész élete egy zengő 
ünnep. Dicséretekkel műveljük a földet, 
himnuszt harsogva hajózzuk a tengert, 
még az ebédet is zsoltárok hangja szen-
teli meg.”

Az évszázadok során azonban volt 
egy ének, amit az Egyház nagy jelen-
tőséggel ruházott  fel. A mai liturgiá-
ban az evangéliumot előzi meg. Ez az 
Alleluja. Ráhangolja lelkünket Isten 
üzenetére, hogy méltón hallgassuk 
meg Isten szavát.

Az Alleluja használata keleten a 
régi időben sokkal gyakoribb volt, 
mint nyugaton. A görögök ma is még 
a nagyböjtben és a gyászmisében is 
éneklik az Alleluja-t. A keresztény 
koptok Egyiptomban néha negyed-
óráig is éneklik. Az Allelujának az 
evangélium előtt  való éneklése ró-
mai szokás. Eleinte csak húsvét ün-
nepén énekelték, de már Nagy Szent 
Gergely előtt  az Alleluja éneklését az 
egész húsvéti időszakra kiterjesztet-
ték. Szent Gergely később megenged-
te, hogy a húsvéti ünnepkörön kívül 
is énekeljék, és a szirakuzai Jánoshoz 

írt levelében hangsúlyozta, hogy ez 
a szokás nem Konstantinápolyból 
eredt. Szerinte az Alleluja-t Damasus 
pápa idejében Szent Jeromos (†419) 
hozta Jeruzsálemből Rómába, ahol 
azonban az Alleluja használatát már 
korlátozták, mert nem énekelték a 
böjti napokon és a gyászmisékben. 
Ebben a szent időben ez az örömének 
azonban nem hangzik fel a szentmi-
séken. Urunk, Jézus Krisztus, ahogy 
negyven napon át böjtölt és imád-
kozott  a pusztában, úgy mi is a Szent 
Negyven Napban követjük Meste-
rünk e példáját. Önmegtartóztatás-
ban élünk, amely lemondást a szent 
zene is követi. A nagyböjti szent idő-
ben nem hangzik fel az Alleluja. Ezzel 
fejezi ki az Egyház, hogy a bűnbánat 
idejét éljük.

De ezen időszak elmúltával elér-
kezik számunkra az egyházi év csú-
csa és forrása: húsvét szent ünnepe. 
Az öröm beteljesedett : Krisztus, aki 
értünk szenvedett  és meghalt a ke-
reszten, harmadnapra halott aiból fel-
támadt. Húsvét szent napján a nagy-
böjti várakozás beteljesedik, és vígan 
hangozhat fel a közismert népének: 
„Föltámadt Krisztus e napon, alleluja, 
hála légyen az Istennek!” Az Alleluja 
fejezi ki számunkra a legnagyobb örö-
möt, amelyet Jézus Krisztus szerzett  
meg nekünk szenvedése, halála és fel-
támadása által.

Áment Lukács, bencés szerzetes 
atya egy gyermekkori húsvét „énekes 
élményéről” így ír: „Akkor indult a kör-
menet, mi is teli torokból énekeltük a 
felnőtt ekkel a közkedvelt húsvéti éneket: 
„Hála légyen az Istennek, / ki üdvöt ád 
az embernek. / Alleluja, vigadjunk, Is-
tennek hálát adjunk.” Úgy szólt az ének, 

hogy majd szétvetett e a templomot. Ez 
akkor valóban hitvallás volt.”

Az egész Egyház számára a hús-
véti Alleluja éneklése a leggyönyö-
rűbb kifejezése a feltámadás leírha-
tatlan művének: „Resurréxit, sicut 
díxit, allelúja.” (Feltámadott , amint 
megmondta, Alleluja.) Mindnyájunk 
számára ez a legnagyobb öröm, ame-
lyet a szent zene is próbál ily módon 
kifejezni. Ez a felkiáltás egy csodála-
tos felelet arra a tett re, mely Húsvét 
előtt  néhány nappal a Golgota hegyén 
történt. Hitt el valljuk e szent énekkel, 
hogy Krisztus feltámadott . Ezért éne-
keljünk hangos énekszóval: Alleluja!

Legyen számunkra ez az ének 
mindig igaz és szívből jövő válasz 
arra a szent cselekményre, melyben 
Isten, Jézus Krisztus által velünk 
van, velünk marad. Dicsőítsük Urun-
kat mindenkor; minden földek az 
Urat dicsérjétek. Szent Pál apostollal 
együtt  kívánom mindnyájunknak, 
hogy a szent zene a közösség épülé-
sére szolgáljon, és még lelkesebben 
ajánlhassuk fel magunkat a Minden-
ható Istennek: „Egymás közt zsoltárt, 
himnuszt és szent dalokat énekeljetek, 
daloljatok és zengedezzetek szívből az 
Úrnak. Adjatok hálát mindenkor min-
denért Urunk Jézus Krisztus nevében 
Istennek, az Atyának” (Ef 5,19–20)

Szent Ágoston mondja: „Cantare 
amantis est” – aki szeret, az énekel, 
vagy tegyük hozzá, zenét művel. Ez-
zel a gondolatt al kívánom, legyen 
mindnyájunk számára az Alleluja igaz 
öröm, igazi rügyfakadás, igazi tavasz, 
mely az örök élet éltető fuvallatát hoz-
za felénk.
 Nagy Tamás
 káplán

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.
Érdeklődni lehet a plébánia telefonszámán: 92/599 230.
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Szent Márton Találkozó 

Ifj úsági-, családi- és zarándoknapok 2016. Július 9-10. Szombathely,

2016. július 9. szombat 
Emlékmű-domb
Nagyszínpad 
0930 Lelki ráhangolódás 
1030 Szabadtéri ünnepi szentmise 
1200 Ebédszünet – Közös ebéd a szegényekkel
1415 Szalézi Bans
Rendhagyó, felemelő közösségi élmény, egyedi csoport-
munka, váratlan, izgalmas kaland a irányításával.
1430 Programismertetés, a Szent Márton Emlékérme be-
mutatása 
1500 Böjte Csaba előadása
Gondolatok az irgalmasságról. 
1600 Dr. Zacher Gábor előadása
A szülői szerepről, a kommunikációról és a szerhasználat 
veszélyeiről. 
1830 Szalézi Bans 
1930 St. Martin koncert – Homokanimáció: Papp Norbert
2100 Táncház a Szökős Néptáncegyütt essel

Nagysátor 
1230 Ebédszünet – Közös ebéd a szegényekkel
1430 - 1830 Gyermekfoglalkozások 

• Kézműves foglalkozások
• Ismerkedjünk Szent Mártonnal
• Fesd kedvedre! - Óriás Szent Márton kifestő
• Társasjátékok
• Fa logikai játékok
• Arcfestés
• Gólyalábazás

1600 Picuri Muri gyerekkoncert
Lévai Tímea és Poppre Ádám színész- és zenészházaspár 
előadása.
1730 Szökős gyermektáncház 

Martineum Felnőtt képző Akadémia
Kereszt 
1600 "Élő könyvtár"
Az Élő Könyvtárban az olvasás egy rövid beszélgetés for-
máját ölti. 
1800 Esti dicséret a Domonkos nővérekkel 
2030 Kertmozi: A jó pásztor - Tours-i Szent Márton élete
2200 Éjszakai virrasztás
Zenés dicsőítés 

Nagyterem 
1500 Imaösvény
1630 "Csak emlékezünk rá, vagy követjük őt?" 
Horváth József pápai prelátus előadása Szent Mártonról 

2016. július 10. vasárnap 
Emlékmű-domb
Nagyszínpad 
1200 Ebédszünet – Közös ebéd a szegényekkel
1300 Dicsőítő koncert - Csiszér László és zenekara
1400 Eperjes Károly előadása
A Kossuth-díjas színművész vall életéről, a színészetről, 
hitről. 
1500 Eucharist koncert
1900 Ákos koncert 
2100 Foci EB döntő óriáskivetítőn

Nagysátor 
1130 Ebédszünet  –  Közös ebéd a szegényekkel
1300 - 1600 Gyermekfoglalkozások 

• Szent Márton játékok
• Kézműves foglalkozások
• Ismerkedjünk Szent Mártonnal
•  Fesd kedvedre! - Óriás Szent Márton kifestő
• Társasjátékok
• Fa logikai játékok
• Arcfestés, csillámtetoválás
• Gólyalábazás

1400 Szó és Kép színpad
Csukárdi Sándor A székely asszony meg az ördög című 
mesekomédia (nem csak gyerekeknek).
1500 Robotika bemutató gyermekeknek 
1600 A Cenacolo Közösség bemutatkozása
1730 Gitáros Szent Márton Vesperás
Szalóky Albert, pannonhalmi bencés atya vezetésével 

Martineum Felnőtt képző Akadémia
Kereszt 
1400 - 1730 Szerzetesi kávézó
Nagyterem 
1130 Ebédszünet – Közös ebéd a szegényekkel
1400 Imaösvény
1500 "Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén"
A műsor magyar költők Istenes verseiből.
1630 Két keréken Tours-ig
P. Eugen Szabó (Szabó Jenő) szalézi szerzetes 2011-ben ke-
rékpárral járta végig Szombathelytől Tours-ig a Via Sancti 
Martini Szlovénián és Olaszországon át vezető útvonalát, 
közben felkereste Szent Márton életének fontosabb hely-
színeit is. Az úton átélt élményeiről beszélgetünk a zarán-
dokkal.

Székesegyház 
1000 Gitáros ünnepi szentmise 
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Brenner János Imaszövetség
Részletek dr. Verers András püspök körleveléből
A Szent Márton Jubileumi Évben új kezdeményezést hirdetek meg a 
Savaria szülött jének pártfogása alatt  élő Szombathelyi Egyházmegye 
hívei számára. Arra kérem mindnyájukat, hogy még buzgóbban imád-
kozzanak új papi és szerzetesi hivatásokért. Ennek érdekében a papság 
körében közel 10 éve már megalakult egy imaszövetség, de sokak kéré-
sére elérkezett nek látom az időt arra, hogy a híveket is bevonjuk ebbe 
az imádságba. Örömmel tájékoztatom a paptestvéreket és a híveket, 
hogy 2016. április 17-én, Jó Pásztor Vasárnapján megalapítom a Bren-
ner János Imaszövetséget, amelynek tagjai kötelezett séget vállalnak 
arra, hogy minden nap elimádkoznak egy hivatásokért szóló felajánló 
imát, valamint tetszőleges titokkal egy tized rózsafüzért. 
Akik szívesen csatlakoznak az imaszövetséghez, jelentkezési lapot a plébániákon igényelhetnek. Jelentkezni április 10-
étől kezdve folyamatosan lehet, a jelentkezők számára pedig el fogjuk jutt atni a felajánló ima szövegét. 
Bízom benne, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál a hívek körében, és kitartó közös imádságunk meghall-
gatást nyer! Imádsággal: András  püspök

JELENTKEZÉSI LAP  Brenner János Imaszövetség

A Brenner János Imaszövetség tagjai naponta elimádkoznak egy felajánló imádságot és egy tized rózsafüzért, tetszőle-
ges titokkal papi és szerzetesi hivatásokért. Ezen túl lehetőség szerint részt vesz az Imaszövetség tagjaként az évi közös 
szentmisén, amelynek helyéről és időpontjáról külön meghívóban kapnak értesítést. 

Aláírásommal igazolom, hogy tagja kívánok lenni a Brenner János Imaszövetségnek, és vállalom a tagsági kötelezett -
ségek teljesítését!

Név:_______________________________________   Telefonszám:_________________________

Cím:__________________________________________________________________________

Dátum:__________________________

 ____________________________
 ALÁÍRÁS

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

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

 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.)

Jelentkezés: Salamon Károlynénál a 30/388-1135 tel. vagy salagitt a@freemail.hu  e-mail címen
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A Mennyei Atya a nyári szünetben is gondot visel ránk. Ezzel az áldással gazdagít minket! 

Összeállított a: Tompa Viola

S z í n e z d  k i  a  k é p e k e t! 

Áldás
Isten,
minden remény, szeretet és erő élő 
forrása
áldjon meg téged, 
hogy gazdag legyen az életed,
gyümölcstermő és beteljesülő,
őrizzenek téged,
hogy se tested, se lelked
ne rontsa rontás!

Isten ragyogtassa rád az arcát,
hogy vigasztalásának köpenye alatt 
mindenkor biztos menedéket találj!
Legyen hozzád kegyes,
hogy a sötét időkben is fölcsillanjon
előtt ed a remény minden kicsi jele.

Derítse rád arcát az Isten,
hogy fölmelegedj szeretetének suga-
rában,

ami fényt vet lábad elé,
Isten adjon békét neked,
hogy begyógyuljanak szétszakított sá-
god
tátongó sebei,
hogy összhangban élhess önmagad-
dal,
összhangban a teremtett  világgal!

(Christa Spilling-Nöker)
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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

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. 
Dr. Veres András püspök diakónussá 
szenteli Kaszás Csaba kispapunkat.

Június 25-én, szombaton 10 órakor 
kezdődik Szombathelyen a Székesegy-
házban a Jubiláns házasok találko-
zója.

Június 29-én, szerda este 18 órakor 
kezdődik az újmisések szentmiséje 
Rábakethelyen a Jó Pásztor- kápolná-
ban.

Július 2-án, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1815-
kor kezdődik a rózsafüzér elimádko-
zásával, majd a 19 órai szentmise után 
szentórával végződik. 

Július 3-án, vasárnap országos Péter-
fi llér gyűjtést tartunk templomaink-
ban. 

Július 3-án, vasárnap tartjuk 
meg az Öreghegyi napi búcsút 
Zalabesenyőben.

Július 9-én, szombaton, plébánia-
templomunk felszentelésének ünne-
pén egész napos szentségimádást 
tartunk a Mária Magdolna templom-
ban.

Július 9-én, (szombat) és július 10-én 
(vasárnap) Szent Márton találkozó 
rendeznek Szombathelyen.

Július 14-tól (csütörtök) július 17-ig 
(vasárnap) tart az idei egerszalóki  if-
júsági találkozó.

Július 16-tól (szombat) július 24-
ig (vasárnap) tart  Pannonhalmáról 
Szombathelyre tartó gyalogos zarán-
doklat.

Július 24-én, vasárnap Mária Mag-
dolna búcsú lesz a plébániatemplom-
ban.

Júius 31-én, vasárnap Szent Anna  
búcsú lesz a Zalabesenyőben.

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.

A Mindszenty József Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium 
nyári táborai:
1. Hitt antábor Zalaszentgróton 
az általános iskolások részére 
Bencze Tamás vezetésével
2. Tornatábor Pápán az általá-
nos iskolások részére Kövesdiné 
Kapitár Anikó vezetésével
3. Vándortábor - biciklis és eve-
zős tábor Szatmárban gimnazis-
táknak Barna Máté  vezetésével
4. Rád találtam tábor gimnazis-
táknak Balatonfenyves Sziráki Pé-
ter vezetésével

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2016. augusztus 14-én jelenik 
meg. 

Krakkói  Ifj úsági Világtalálkozó

2016. július 26. kedd) és július 31.  
(vasárnap) között  kerül sor talál-
kozóra Krakkóban.

Július 26-án a hagyományoknak 
megfelelően a helyi püspök mu-
tatja be a nyitó szentmisét.
Július 27-én és 28-án a Püspöki 
katekézisek keretében anyanyel-
ven folyik beszélgetés, imádság, az 
Ifj úsági Fesztiválon koncerteken, 
színházi előadásokon vehetünk 
részt, a Hivatások Expóján a ka-
tolikus közösségek, szerzetesren-
dek, missziós közösségek, lelkisé-
gi mozgalmak életébe nyerhetünk 
bepillantást.
Július 28-án kerül sor a Szentatya 
fogadására.
Július 29-én A pápa által vezetett  
keresztúton vehetünk részt.
Július 30-án éjszaka együtt  vir-
raszthatunk a pápával.
Július 31-én délelőtt  kerül sor a 
záró szentmisére.

A Mária Magdolna plébánia hitt a-
nosainak 2016.  évi táborát július 
11. (hétfő) és július 16. (szombat)  
között  Bázakerett yén tartják meg.

2016-03-web.indd   16 2016.06.03.   19:10:51


