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NagyboldogasszonyNagyboldogasszony
Szűz Mária égi dicsőségeSzűz Mária égi dicsősége

Augusztus 15-én Szűz Mária égi dicsőségét ünnepeljük. Felmagasztalta 
őt az Úr, felvitt e az égbe, jobbjára ültett e és örök dicsőséggel koronázta. 
Szent János apostol a Jelenések könyvében Mária képét rajzolja meg láto-
másában. Ő a nagy jel, mely feltűnt az égen. Üdvösségünk történetének a 
legnagyobbja: a Megváltó édesanyja. Ő a napba öltözött  asszony, akinek 
fejét csillagkoszorú övezi. E napon az egész mindenség fölé emelkedett . 
Az ő megdicsőülését jelképezik és fejezik ki a Szentírás képei. 

1. „öltözete a Nap.” Ebben a képben benne van, hogy Mária minden 
szépségét és dicsőségét Istentől kapta. Mert Isten a mi örök Napunk, a 
mindenség központja. Ő világít meg és éltet mindent. Ő a fény és a kegye-
lem örök forrása. De ez a fény és kegyelem kiárad, és elsősorban arra, aki 
legszentebb volt a teremtmények között : Isten Anyjára, Szűz Máriára. Ke-
gyelemmel teljes, örök fényben tündököl. Nincsen nála szentebb, szebb és 
ragyogóbb. Egészen Istenbe öltözött . Legszebben veri vissza az örök Fény 
sugárzását. Torzítás nélkül tükrözi Isten arcát. Lábával tiporja a holdat, a 
változandóság és álnokság jelképét.

A Szűzanya tovább sugározza Krisztus fényét, ránk is árasztja a kegyel-
meket, melyeket szent Fia szerzett . Hozzá hasonlóan nekünk is Istenbe 
kell öltözködnünk, ahogy Szent Pál is állítja: „Öltsétek magatokra Jézus 
Krisztust”! Őt kell visszatükröznünk életünkben. Ebben segít minket az 
égi Édesanya, akit Jézus a kereszten anyánkká tett . Az ő pártfogásával mi is 
eljuthatunk az égi dicsőségbe. 

Szent Fulgentius mondja: „Mária a mennyei létra: ezen szállt alá hoz-
zánk az Isten, rajta szállhatunk mi is fel az Istenhez.” Ezért mondjuk Őt a 
litániában a mennyország ajtajának. Igaz ugyan , hogy „szűk a kapu, mely 
az életre visz”, de a kapuban ott  áll a Szűzanya, általa könnyebben jutunk 
Istenhez.

Michelangelo remekműve az Utolsó ítélet. A festményen Mária kezé-
ben szentolvasó van, és sokan abba kapaszkodva jutnak fel a mennybe. Ez 
a valóságban is igaz: Mária az üdvösség kapuja számunkra.

2. „fején tizenkét csillag korona.” A tizenkét csillag jelképezi Izrael 
népének 12 törzsét, de az újszövetség 12 apostolát is. Szent szám, a teljes-
séget jelenti. Hirdeti, hogy Isten mindent megadott  Máriának, amit egyál-
talán embernek adhatott . Nemcsak a kegyelemben, hanem a jutalomban 
és a dicsőségben is. Nála magasabbra nem emelkedett  senki. A menny-
ország Királynője lett . Erre emlékeztet a dicsőséges szentolvasó 5. tizede: 
„Aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott .”

Nagy Szent Albert mondja: „Mária annak az országnak a királynője, 
amelynek Isten a királya.” Szent Bernát pedig így vélekedik: „Amennyivel 
több kegyelmet kapott  Mária az embereknél, annyival nagyobb dicsősége is a 
többi teremtmény felett .”

( folytatás a 2. oldalon )
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Ma őt dicsőíti ég és a föld, a menny 
lakói a földön élőkkel együtt  és így 
valóra válik a Szűzanya jövendölése: 
„Mostantól fogva boldognak hirdet en-
gem minden nemzedék.” Dicséretében 
nem megyünk túlzásba, hiszen Szent 
Bernát szerint „Bármi mondassék Má-
ria számára dicséretül, nagyon kevésnek 
bizonyul; a maga teljességében mind 
igaz, csak kevés.”

Isten nekünk is örök koronát szánt, 
ha kisebbet is, mint a Szűzanyának. 
Azt akarja, hogy mi is égi országba jus-

sunk és minket is megjutalmazhasson. 
De ezt az égi koronát ki kell érdemelni 
Istennek tetsző élett el. Szent Pál apos-
tol ezért mondja: „Csak azt koronáz-
zák meg, aki szabályszerűen küzdött .” 
Csak egy egész élet hűségére, szerete-
tére, buzgóságára helyezheti rá a koro-
nát az ítélő Bíró. Megcsodáljuk, talán 
kissé meg is irigyeljük Mária dicsősé-
gét? A mienk is lehet, csak az életünk 
is legyen Máriáéhoz hasonló.

Bolognai Szent Katalinnak egyszer 
megjelent a Szűzanya, karján a kis Jé-
zussal. Mária a szent ölébe helyezte a 
kis Jézust és a Kisded megcsókolta az 

arcát. A csók ragyogása egész életében 
rajt maradt az arcán még halála után is. 
Beteljesedett  rajta a zsoltár szava: „Az 
Ő dicsősége meglátszik rajtad.” Nekünk 
is úgy kell élnünk, hogy Jézus fénye ra-
gyogjon lelkünkön itt  a földön és oda-
át a mennyben.

Az ének szavával köszöntsük meny-
nyei Anyánkat: „ó áldott  Szűzanya, 
mennyei szép rózsa, boldog mennyor-
szágnak drága gyöngyvirága. Vigyázz 
reánk, édesanyánk, angyaloknak Király-
né Asszonya!” (Sz.V.U.190.)

 Tóth János 
 káplán

( folytatás az 1. oldalról)

Egy év elmúlt...
Úgy kezdődött , hogy szeptem-

berben fáradtabbnak éreztem ma-
gam, mint június 15-én. Majd úgy 
folytatódott , hogy azt gondoltam, a 
szeptembernek sohasem lesz vége. 
Aztán vágtatni kezdtek a napok, ün-
nepek, hónapok, és most itt  álunk a 
2015/2016. tanév Te Deum ünnepsé-
ge előtt .

Valószínűleg a Kedves Olvasó is 
tapasztalta már, hogy a hitoktatók uni-
verzális lények. Egyesek szerint multi-
funkcionálisak. És ez így igaz. Akit a jó 
Isten hitoktatásra hívott , azt hihetetlen 
kitartással, rengeteg türelemmel és ha-
talmas kudarctűrési képességgel áldot-
ta meg.

Mindezt szeretetbe csomagolta és a 
hit kötelével kötött e össze.

A hitoktatási év számomra a gye-
rekekről szól. Arról szól, jutott unk-e 
előbbre Isten iránti ragaszkodásban, 
az imádságban, egymás elviselésében. 
Minden hitoktatónak rengeteg kedves 
története van, amelyek képesek új és 
új erőt, ötletet, indítt atást adni a hiva-
tásunkban. Mivel én csak felső tagoza-
tosokat tanítok, néhány kedves dolgot 
róluk szeretnék megemlíteni.

Tapasztalatom szerint a legfőbb 
viccmesélők az ötödikesek. Millió ara-
nyos viccecske, és könyörgés az óra 
legfontosabb részénél, hogy pont eh-
hez kapcsolódóan, neki van egy vicce, 
és most azt azonnal szeretné elmonda-
ni. Természetesen próbálom az óra vé-
gére kitolni, de hát akkor már nem ér-

dekes annyira. Lássunk egyet: „Ha azt 
mondják neked: Meg ne próbáld! Mondd 
azt, hogy neked próba nélkül is sikerül.” 
Közben pedig a bibliai történeteket is 
bent kell tartani az órában… Az ötödi-
kesek roppant tájékozott ak a világban 
történő eseményekkel kapcsolatban. 
Úgy veszem észre, ez az érdeklődés 
8-9. osztályra mélyrepülést mutat. Va-
lószínűleg ez így természetes.

A hatodik osztály két részből áll. 
Első: fi úk, másik első: lányok.  Sok 
kapcsolat nincs között ük, és kevés jót 
tudnak egymásról mondani. Viszont 
annál többet képesek árulkodni. A lá-
nyok lesújtó pillantásokat vetnek a fi úk 
felé, akik mindezt semmibe veszik. Eb-
ben az évfolyamban Egyházunk törté-
netéről tanulunk. Szentekről. Nem ro-
hanok az anyaggal, mert így is érzem, 
hogy nehezen követik. Főleg azt nem 
értik, miért nincsenek ma is ilyen em-
berek. Persze a XX. század is előkerül. 
De nekik az is messze van. Don Bosco-
ról néztünk egy fi lm részletet. Az egyik 
fi ú (templomba jár), megkérdezi: és ez 
a pap igazi? Őt csak kitalálták vagy va-
lóban létezett ? 

A hetedikesek tanulni nem, de 
kérdezni kitűnően tudnak. Mindig. A 
Hitvallás magyarázatát tanultuk, szó-
val tanított am nekik az idén. Nagyon 
helyénvaló a sok kérdés. És mindenre 
válaszolni kell, akkor és azonnal. Mert 
ők is úgy vannak, hogy később már 
nem érdekes. Itt  valóságosan megmu-
tatkozik a hitoktató elkötelezett sége, 

hite, imádságos élete. Ekkor szerin-
tem szabad néha, s saját életünkből 
vett  eseményre hivatkozni. A Boldog-
ságos Szűz Mária tiszteletéről külö-
nösen októberben és májusban esik 
szó. Megemlített em, hogy májusban 
minden este van litánia, könyörgés a 
Szűzanya tiszteletére.  Meséltem, hogy 
édesanyám gyakran járt, és egyszer 
megkérdezte, nem kísérném-e el. Nem 
ugráltam az örömtől, de elmentem. A 
litánia a szentmise végén volt. A kán-
tor elkezdte az ismert litániát és a sok 
ember mind énekelt. Megdöbbentem. 
Vannak emberek, akik képesek min-
den este ide jönni? Ekkor úgy éreztem 
nem kapok levegőt, és valami megra-
gad. Aztán én is elkezdtem litániára 
járni…

A nyolcadikosok lelkülete nagy vál-
tozatosságot utat. A nagy próbatételek, 
a nagy kifáradás és a befelé fordulás 
jellemezheti őket. A kérdések egészen 
mások. Ki vagyok? Mivé leszek? Az 
én osztályaimban türelmes lassúságot, 
passzivitást, emellett  a mélység felé 
való kutatást is tapasztaltam. Ha jól 
telt az elmúlt négy év, a bizalom lég-
köre is kialakul. Megértjük egymást.  
Bizonyos cinkosság, fi nom kritikák 
fogalmazódnak meg. Van, akit elve-
szít az ember útközben. Ez nehéz. De 
mindnyájukat imádságaimban, és a Te 
Deum szentmisén is Isten oltalmába 
ajánlom. 

Salamon Viktória
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2016. május 12-én lelki javakért 
keltünk útra őseink zarándokhelyére, 
nemzeti szentélyébe, Csíksomlyóba, 
hogy a minden magyarnak kegyhe-
lyén a Szűzanya közbenjárását, se-
gítségét kérjük. Magunkkal vitt ük 
azok kéréseit is, akik nem tarthatt ak 
velünk, de szívük vágyát küldték el 
velünk.

A zarándokok megáldása után reg-
gel hat óra körül gördült ki zarándok-
vonatunk a „Napbaöltözött  Asszony” 
felé, hogy pünkösd szombatján egy 
időre a magyarság központja legyen a 
somlyói hegyoldal.

1567-től 449 év telt el, amióta za-
rándokol népünk ma is évről-évre a 
régi ősöktől ránk hagyott  szeretett el, 
hogy Krisztushoz való tartozásunk-
ban újra erőt merítsünk a Szűzanyá-
nál és letegyük életünk gondját-baját.

A „Csíksomlyói Búcsú” ma min-
den magyar számára az összetartozás 
ünnepe. Imádkoztunk szerett einkért, 
nemzetünk megmaradásáért, hité-
nek, kultúrájának megtartásáért.

A gyönyörű tájak, a minket váró 
határon túli magyarok, a közös imád-
ságok, a búcsúi szentmise a hármas-
halom oltárnál, mind-mind felejthe-
tetlen élmény volt számunkra, akik 
nyitott  szívvel vett ünk részt ezen a za-
rándoklaton. Tanúságot tehett ünk az 
emberek előtt  arról, hogy megvalljuk 
Krisztust, hogy életünk célja az, hogy 
megtegyük azt, ami a dolgunk ezen a 

földön – talentumaink szerint – és ha-
ladjunk Isten országa felé.

Láthatt uk a Székelyföld és a Gyi-
mesek főbb nevezetességeit „ott  ahol 
egy kicsit összeér a föld az éggel”. Az er-
délyi városok, – Kolozsvár, Marosvá-
sárhely – érintésével késő este értünk 
Gyergyószentmiklósra. A zarándo-
kok fogadása után a szálláshelyekre 
siett ünk, hogy kis pihenő után felké-
szülhessünk a további eseményekre.

Másnap reggeli után folytatt uk kü-
lönvonatos zarándokutunkat a Kár-
pát-medence egyik legszebb, völgyhi-
dakkal és alagutakkal tűzdelt festőien 
szép táján a Gyimesek völgyébe.

A Gyimesbükki vasútállomáson 
ünnepi műsorral fogadtak bennünket, 
majd az ezer éves határra vonultunk, 
ahol szabadtéri püspöki szentmi-
sén vett ünk részt az 1782-ben épült, 
Nagyboldogasszony tiszteletére szen-
telt Kontumáci kápolnánál, ami a 
Gyimesek legrégebbi temploma. A 
szabadprogram idején láthatt uk a 30. 
számú vasúti őrházat és az integető fe-
nyők közt a Rákóczi vár romjait. Cso-
dálatos panoráma nyílt a Gyimesek 
völgyére.

Pünkösd szombatján zarándok-
vonatunk Csíkszeredába indult. A 
vasútállomásról közös keresztaljként 
vonultunk fel énekelve, imádkozva a 
csíksomlyói kegytemplomhoz – ahol 
a ferencesek sok évszázada őrzik a 
Csodatevő Boldogasszony szobrát 

– majd a hegynyeregbe, hogy részt 
vehessünk a több százezres zarándok-
sereget vonzó pünkösdi fogadalmi 
búcsúi szentmisén.  A búcsú jelmon-
data: „Üdvözlégy Úrnőnk, Irgalmasság 
Asszonya!"– volt.

A szentmise szónoka Csintalan 
László atya volt, aki az irgalmasság 
évében Isten irgalmáról tanított  ben-
nünket.   

Zarándoklatunk utolsó napján, 
Gyergyószentmiklós főterén sza-
badtéri püspöki szentmisén vett ünk 
részt, ahol Pitt i Katalin magyar ope-
raénekes, Liszt-díjas Érdemes Mű-
vész énekével emelte a liturgia fényét. 
Közben püspök atya számos fi atalnak 
kiszolgáltatt a a bérmálás szentségét. 
A szentmise után elköszöntünk szé-
kely vendéglátóinktól, majd hazafelé 
indult zarándokvonatunk.

Annak ellenére, hogy a zarándok-
út fárasztó volt, mégis sok kincset rej-
tegetett , gazdagított  bennünket. Az 
összetartozás a Szentlélek ajándéka: 
megnyílt a szívünk Isten iránt, meg-
mutathatt uk, hogy összetartozunk 
egy nemzetként, egyek vagyunk hit-
ben és szeretetben. Kérhett ük a Szűz-
anya közbenjárását, hogy kapjuk meg 
azokat a kegyelmeket, melyek nélkül 
elvesznénk.

 A zarándokok nevében:
 Farsang Ferencné
 Szent Antal cursillos csoport

„Üdvözlégy Úrnőnk, Irgalmasság Asszonya!”
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Az Irgalmasság évében az Irgalmasság Világközpontjában

Manapság sokan kelnek útra egy-egy 
szép kegyhelyre, távoli országokba, hogy 
rácsodálkozva Isten teremtő gazdagságá-
ra, élményekkel, közösségben átélt vallá-
si tapasztalatokkal, kegyelmekkel gazda-
godva, hitben, reményben és szeretetben 
megerősödve, feltöltődve térhessenek 
zarándoklatuk végén haza családjaikhoz 
és mindennapi tevékenységeikhez.

Csoportunk 2016. június 20-án el-
indult, hogy az Irgalmasság szentjeinek 
– Szent II. János Pál pápa és Szent Fausz-
tina nővér földi életének állomásain és az 
Irgalmasság világközpontjában tegyen 
látogatást. 

Első nap Krakkóba utaztunk. A város-
nézés előtt  betérünk a Nowa Huta város-
részben fekvő ciszterci apát-
ságba, ahol a mogilai szent 
keresztet őrzik. Itt  találjuk a 
Szűzanya mennybemenetele 
és a Szent Vencel tiszteletére 
szentelt bazilika kápolnájá-
ban a XIV. században fara-
gott  Csodálatos Keresztet. A 
„Megfeszített ” egy-darab fá-
ból készült – magassága 192 
cm – Krisztusnak emberi haja 
s szakálla van. A haj a legenda 
szerint 1447 óta megmagya-
rázhatatlanul növekedett , addig, amíg 
emberi kéz nem érintett e. A mogilai fe-
születet az évszaktól függően az egyház 
eltakarja, a ruha különböző színű, lila, 
húsvét időszakban  fehér. Nowa Huta 
Krakkó legnagyobb és legnépesebb vá-
rosrésze. Nevének jelentése: Új Kohó.

Kora este ismerkedtünk az Európa 
„Jeruzsáleme”-ként emlegetett  kegyhely-
lyel, Kalwaria Zebrzydowska műemlék- 
és tájépítészeti zarándokközpont, bazi-
lika, és a ferences kolostor együtt esével, 
mely Lengyelország 2. legnagyobb kegy-
helye, ami 1999 óta a Világörökség része. 
A jeruzsálemi Kálvária mintájára épült 
szentély Krakkótól 33 km-re fekszik, rég-
óta Lengyelország egyik legfontosabb za-
rándokhelye, s egyben Európa egyik leg-
szebb kálváriája. Kezdetei a XVII. század 
elejéig nyúlnak vissza, amikor Mikołaj 
Zebrzydowski, az akkori krakkói vajda, 
itt  alapított  kolostort és Krisztus Szen-

vedésének emlékére több kápolnát épít-
tetett  a jeruzsálemi Kálvária mintájára. 
Alkotója a fl amand Paul Baudarth volt. A 
kolostor a Mária Szentéllyel késő barokk 
építmény rokokó elemekkel, kerengők-
kel tarkítva, bent pedig modernista díszí-
tésekkel, számos értékes festménnyel. Az 
együtt eshez 42 kápolna tartozik a híres 
„kálvária ösvényekkel”, melyek a termé-
szetes tájba olvadnak. A legérdekesebb 
kápolnák a szív alakú Mária kápolna, Pi-
látus Városháza, valamint Mária sírboltja 
a Szűzanya szarkofágjával.

Második nap reggeli után ismét Krak-
kóba tartott unk ahol először a 2006. 
január 2-án alapított  „Ne féljetek!” II 
János Pál pápa központot és bazilikát lá-

togatt uk meg.. A centrum a kutatómun-
ka, a párbeszéd és az imádság házaként 
szolgál. Az épületegyütt es része a Szent 
II. János Pál-templom, melyet 2013. jú-
nius 23-án szentelt fel II. János Pál pápa 
volt titkára, Stanisław Dziwisz krakkói 
érsek. A templom alaprajza nyolcszögle-
tű. A ravennai bizánci stílusú szentélyek, 
főként a Szent Vitalis templom építészeti 
megoldásait idézi. Az 1974-ben született  
krakkói építész, Andrzej Mikulski tervez-
te. 

Az épület két szintből áll: az Erek-
lyék templomából (altemplom) és a felső 
templomból. Az épület mellett  úgyneve-
zett  kilátótorony áll.
Az Ereklyék temploma

Nyolcszögletű tér, középpontjában 
az oltárral. E márványból készült oltár 
belsejében Szent II. János Pál pápa vér-
ereklyéje található egy ampullában. A 
vért a Gemelli klinikán vett ék az egy-

házfő szervezetéből, néhány hétt el halála 
előtt , egy orvosi vizsgálat során. Az oltár 
mellett  egy másik ereklye: a pápa aposto-
li keresztje áll. Az épületben további két 
ereklyét őriznek, a szent pápa két liturgi-
kus ruhadarabját: mitráját és ornátusát. 
A nyolcszögletű térből oldalkápolnák, 
illetve imatermek füzére nyílik. E kápol-
nák egyikét, a Papi kápolnát (Kaplica 
Kapłańska) a krakkói királyi vár, a Wawel 
székesegyháza alatt  található Szent Lé-
nárd-kripta mintájára alakított ák ki. A 
Papi kápolnában helyezték el azt a kőla-
pot, amely a lengyel pápa sírjáról szárma-
zik, a római Szent Péter-bazilikából. Az 
oldalkápolnákban két lengyel főpap sírja 
látható: Andrzej Maria Deskur (1924-

2011) bíborosé, illetve az 
apai ágon magyar származású 
Nagy Stanisław Kazimierz 
(1921–2013) bíborosé.
A felső templom

Belseje szintén nyolc-
szögletű. A presbitériumot 
és a falakat mozaikok díszí-
tik, melyeket egy szlovén je-
zsuita szerzetes, Marko Ivan 
Rupnik tervezett . A templom 
főbejáratának bronz ajtaján 
II. János Pál pápa alakja látha-

tó, valamint általa szentt é avatott  egyházi 
személyeké.

Ezt követően Krakkó főbb neveze-
tességeit csodáltuk meg. A Visztula ka-
nyarulatával körülölelt Wawel-dombon 
emelkedő királyi palota mintegy uralja 
a lábánál elterülő várost.  A Wawelben 
koronázták meg a lengyel királyokat. A 
Wawel-domb egyik legimpozánsabb lát-
nivalója a Szent Szaniszló-székesegy-
ház (Katedra św. Stanisłava), amely a 
lengyel uralkodók és a királyi udvarhoz 
tartozó nemesek sírhelye volt.  A lengyel 
királyok egykori fővárosát a külföldi za-
rándokok közül elsősorban mi magyarok 
érezzük magunkénak, hiszen századokon 
át szoros kapcsolatban állt hazánk törté-
nelmével.

A Várhoz tartozó Székesegyház nem-
csak elragadó műemlék, hanem egyben 

(folytatás az 5. oldalon )
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ma is működő templom, sajátos nemzeti 
pantheon, ahol sok király, nemzeti hős és 
a romantika korában alkotó költő sírja 
található. A székesegyházban különösen 
fi gyelmet érdemel a reneszánsz Zsig-
mond-kápolna. A székesegyház három-
hajós bazilika típusú templom. Belépve 
a székesegyházba évszázados emlékek 
tekintenek ránk. A főhajóban a pilléreket 
az egyházatyák szobrai díszítik: Szent 
Jeromos az oroszlánnal, a templom-ma-
kett et tartó Szent Ambrus, Nagy Szent 
Gergely pápa és Szent Ágoston láthatók. 
Szépségével lenyűgöz minket a Szent Ke-
reszt kápolna, melynek baldachinos szar-
kofágjában nyugszik Jagelló Kázmér 
lengyel király.

A központi, márvány- és aranybo-
rítású barokk síremlék a szczepanowói 
Szaniszló püspök végső nyughelye, akit 
1253-ban szentt é avatt ak és Lengyelor-
szág védőszentje lett . A Fájdalmas Szűz 
szárnyas oltáron a Fiát sirató Mária, a 
tövissel koronázott  Krisztus, valamint 
az apostolok, mártírok, próféták és a 
szent szüzek mellékalakjai hirdetik a Jé-
zus megváltó szenvedésének nagyságát 
és érdemeit. Szent Hedvig királyné 
sírjánál megállva magyar hazánkért 
imádkoztunk. A lengyelek nemzetük 
szentjét tisztelik Hedvigben, de hisszük, 
hogy Magyarországról sem feledkezik 
meg, és közbenjár értünk is. A katedrális 
főhajóját számos kis kápolna veszi körül. 
A gótikus mennyezeten litván, lengyel 
és magyar címer látható. A székesegyház 
2,5 méter átmérőjű 11 tonnás harangját, 
a Zsigmond-harangot csak kivételes 
alkalmakkor kongatják meg. A labirin-
tusszerű kripták számos lengyel uralko-
dó földi maradványait rejtik. A nemzet 
poétáinak kriptájában nyugszik Adam 
Miczikiewicz és Juliusz Słowacki, mind-
kett en Lengyelország emlékezetének 
szentelték életművüket. A Székesegyház 
múzeumát a későbbi II. János Pál pápa 
alapított a. 

A krakkói Főtér a középkori Európa 
legnagyobb tere. A tér központi helyén az 
egykori kereskedelmi csarnok  – amely-
nek a története még a XII. és a XIII. szá-
zadra nyúlik vissza – a csúcsíves árkádso-
ros és a kőből faragott  emberarcokkal, az 

ún. mascaronékkal ékesített  Suklennlce, 
vagyis a Posztócsarnok épülete emelke-
dik. A főtéren található másik templom, 
a kis középkori Szent Adalbert-templom 
a lengyelországi román kori építészet 
egyik legrégebbi emléke.

A Posztócsarnok közelében áll a cso-
dálatos szépségű gótikus Mária-temp-
lom, benne a középkor híres nürnbergi 
fafaragó művészének, Wit Stwosz-nak 
műremek szárnyas oltárával.

A Szűz Mária mennybemenetelének 
Temploma, azaz a Mária templom az or-
szág legismertebb szentélye. A templom 
tornyából óránként, naponta 24-szer hal-
latszik a 1241-es tatár támadás emlékét 
őrző szaggatott  trombitaszó a hejnał.

Kora délután továbbutaztunk 
Czestochowába, ahol a Jasna Góra ko-
lostortemplomot tekintett ük meg és 
szentmisén vett ünk részt. 

A város Dél-Lengyelországban a Szi-
léziai vajdaságban a Warta-folyó partján 
fekszik.. 1975 és 1998 között  a korábbi 
Częstochowa Vajdaság székhelye.

Elsősorban híres pálos monostoráról, 
Jasna Góráról (Fényes Hegy) és a benne 
levő híres Fekete Madonna képről is-
mert. 

A legenda szerint Szent Lukács evan-
gélista festett e egy cédrustáblára, amely a 
Szent Család ott honából származott . Egy 
irat szerint Jeruzsálemből Konstantiná-
polyon és Belzen keresztül került a kolos-
torba. A kegykép egy kis kápolnában van, 
amihez kiöblösödve még két templom-
rész kapcsolódik. A kegyképhez minden 
évben a világ minden részéről zarándo-
kok ezrei érkeznek. A Jasna Górai kolos-
tort a Magyar Pálos Rend 1382-ben alapí-
tott a. Nevét is a magyar pálosoktól kapta, 
akik Szent Lőrincről nevezett  anyaházuk 
nevéből kölcsönözték. A Fekete Madon-
na kegykép két évvel később került a ko-
lostorba és a következő években zarán-
dokhellyé lett . Az alapító pálos renden 
kívül Czestochowát egyéb szálak is Ma-
gyarországhoz fűzik. Bár a középkorban 
Czestochowa a magyarok számára nem 
vált búcsújáróhellyé, de ma is őrzik a kö-
zös eredet emlékét. A 17. század végétől 
pedig Magyarországon is kultusz alakult 
ki a Fekete Madonna körül. A kegykép 
nem csak a lengyelek függetlenségi har-

cainak, hanem a magyarok törökellenes 
felszabadító harcainak is a jelképe lett . 
Ennek egyik fő oka az volt, hogy mielőtt  
Bécs felmentésére indult, Sobieski János 
lengyel király 1683-ban Czestochowába 
zarándokolt, a Madonna védelmét kérte 
és pajzsára is az ő képét vésett e. Miután 
Bécsnél és Párkánynál Sobieski győzött , 
a Madonna-kép törökverő szimbólum 
lett . A kép másolatai körül Márianoszt-
rán és Sopronbánfalván alakult ki máig 
is élő búcsújárás. Tiszteletét nem csak a 
pálosok terjesztett ék. A Fekete Madonna 
képe Simontornya, Baja, Jászberény, Sze-
ged és Szabadka ferences rendi templo-
maiban is megtalálható.

Zarándoklatunk utolsó napján meg-
látogatt uk a Krakkóban található, számos 
magyar vonatkozással rendelkező Isteni 
Irgalmasság bazilikáját, az Isteni Irgal-
masság kultuszának világi központját, 
ahol Szent Faustyna Kowalska nővér élt 
és imádkozott , nem is olyan régen. 

A kolostort 1889-ben alapított a 
Lubomirski herceg. Ez a bazilika őrzi azt 
a képet, melyet Faustyna nővér leírása 
alapján készített ek. 1998-óta tartott  a je-
lenlegi bazilika felépítése, amelyet 2002-
ben II. János Pál szentelt fel, de a hely 
már az előtt  is mozgalmas zarándokköz-
pont volt.

A templom egyik érdekessége a ba-
zilika alatt i részben található, különböző 
országokból érkező zarándokok számá-
ra tervezett  5 kápolna, amelyek közül az 
egyik magyar. A kápolnákat úgy tervez-
ték, hogy egyszerre több nyelven lehes-
sen bennük kényelmesen imádkozni.

Megtekinthett ük a Szentek közössé-
ge kápolnát, melyet a magyar és lengyel 
szentek tiszteletére Erdő Péter bíboros 
úr Magyarok Nagyasszonya ünnepé-
hez kapcsolódva szentelt fel 2004 októ-
ber 9-én. A magyar kápolna kialakítását 
Antalóczy Lajos atya szorgalmazta. (Ő 
adta ki magyar nyelven 1988-ban Szent 
Fausztina nővér naplóját.) Katona István 
egri segédpüspök folytatt a ezt a munkát 
sok más segítővel együtt .(Seregély István 
egri érsek, Marian Rapacz atya, és sokan 
mások.) A kápolna teológiai-művészeti 
koncepcióját Puskás László görög ka-
tolikus papfestőművész dolgozta ki és 

( folytatás a 4. oldalról)

( folytatás az 6. oldalon )
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készített e el feleségével, Nadiával együtt  
2003-2004 között . A díszítés mozaik-
technikával készült, a képeken közös, 
lengyel-magyar szenteket és boldoggá 
avatott akat láthatunk. A kápolna a Szen-
tek közössége nevet kapta. Ez a kápolna a 
Magyar Katolikus Egyház adománya.  

A Szentek közössége kápolnában be-
mutatott  szentmise után búcsút vett ünk 
az „Irgalmasság Világközpontjától” és 
hazafelé indultunk. Út közben betértünk 
Wadowicébe, – Szent II. János Pál pápa 
szülővárosába. A kis műemlék várost 
már 1325-ben említik a krónikák. A vá-
ros főterén található az a templom, ahol 
1920. június 20-án keresztelték meg a 
pápát. Közelében található a pápa szülő-
háza – ma Múzeum. Innen indult Karol 
Wojtyla, és vált Krakkó és később Róma 
püspökeként a huszadik század egyik leg-
nagyobb történelmi személyiségévé. 

Szent II. János Pál pápa a katoli-
kus egyház feje 1978-tól haláláig. Pápai 
tevékenységét végigkísérte a népek és 
vallások közti egyetértés elősegítése, en-
nek jegyében bocsánatot kért az egyház 
múltbéli bűneiért. Több mint 100 uta-
zást tett  külföldre, nagyobb utat járt be, 
mint az összes addigi pápa. A világsajtó 
hamar elkeresztelte „utazó pápá”-nak. 
1338 embert avatott  boldoggá és 482-t 
szentt é. A magyar szentek közül ő avatt a 
szentt é Kingát, IV. Béla király egyik lá-
nyát 1999-ben, valamint Hedviget, Nagy 
Lajos leányát.

Szent II. János Pál Szülőháza ma 
múzeum. Az épület a XIX. századból 
származik. 1919-ben a Wojtyła család 
bérbe vett  az első emeleten egy lakást, 

konyhával. Itt  született  1920 május 18-án 
Karol Józef  Wojtyła – Szent II. János Pál. 
1984-ben nyitott ák meg a kiállítást az 
idelátogatók számára. Azóta az épületet 
felújított ák, melynek eredményeképpen 
az egész épület a múzeum céljaira került 
kialakításra. 

A 2013 évi megnyitás óta a turisták 
itt  megismerkedhetnek Szent II János 
Pál egész életútjával. Az épület szíve az 
a lakás maradt, amelyben Karol Wojtyła 
felnevelkedett . Mellett e található a

Szentséges Szűz Mária Bazilika. A 
Bazilika legrégebbi része a gótikus szen-
tély, amelyet 1440 után épített ek, a tör-
zse a XVIII. század végéből származik, 
ellenben a homlokzat és a torony XIX. 
század végéből. 2000 után új polikrómiát 
készített ek, utalva Szent II. János Pál ta-
nításaira. A főoltár a Szűzanya és a Min-
denszentek cserélhető képeivel van dí-
szítve. A Bazilika belsejében számos oltár 
és négy kápolna található. 
– Szent Kereszt Kápolna, Segítő Szűz-
anya képével, 
– Szent Család Kápolna azzal a kereszte-
lőkútt al, amelynek használatával Karol 
Wojtyła meg lett  keresztelve, 
– Keresztrefeszítés Kápolna; szentek 
ereklyéivel; Pio  atyáéval, Lipnicai Simo-
néval és, Maksymiliana Kolbe atyáéval.
– II. János Pál Kápolna, a Pápa vér erek-
lyéjével. 

Hazafelé bekukkantott unk a len-
gyel-szlovák határtól alig 12 kilométerre 
északra található Kisárvára, – a helyiek 
nyelvén Orawkara. A település Keresz-
telő Szent János fatemploma egyike a 
legszebb, legszínesebb festett  templo-

moknak a Kárpátok vidékén, s egyben 
a Kárpát-medence legészakabbra fek-
vő magyar szakrális, kulturális emléke. 
Belső falait, mennyezetét, berendezését 
színpompás, fára festett  képek borítják. 

A Keresztelő Szent János életét megörö-
kítő tizennégy nagyalakú kép mellett  
számunkra különösen értékes a magyar 
szenteket ábrázoló több mint ötven kép. 
A mellékoltárok és a szószék barokk stí-
lusú, a mennyezetet festett  kazett ák bo-
rítják. 

Zarándoklatunk során egy valódi 
„csodának” lehett ünk részesei. Pár napra 
megállt ez a rohanó világ, lecsendesült a 
sajgó fájdalom. „Lelki utazásunk” során 
szívünk megtelt egyszerű, szép, éltető 
érzésekkel és megtapasztalhatt uk Isten 
közelségét.

 Salamon Károlyné
 Szent Antal cursillos csopor
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Ahol kanyart vesz a Kárpátok: Brassó és környéke II.

Reggel az időjárás elég bizonytalan-
nak mutatkozott , de azért elindultunk.  
Az ezeréves határon túl lévő üdülő-
település Busteni volt az úticélunk. A 
falu azért is népszerű kiindulópontja a 
Bucsecs-hegységbe tartó túráknak, mi-
vel kabinos felvonóval is fel lehet jutni a 
2200 m magasan lévő Babele menedék-
házhoz. Mi gyalog vágtunk neki, a kék 
kereszt jelzést követve,  a felvonó alatt i 
szűk völgyben kanyargó ösvényen a kb. 
1400 méter szintemelkedés leküzdésé-
nek.  A felvonó egyébként a nagy szél 
miatt  éppen nem is működött . Közben 
felfelé menet profi  vízálló felszerelésbe 
öltözött  teljesítménytúrázók húztak el 
mellett ünk. Nagyjából fele távig jutot-
tunk, amikor a mellett ünk lefelé rohanó 
patak medrének egy kiszélesedő részé-
nek szikláin alkalmas helyet találtunk, 
hogy letelepedjünk ebédelni. Amit az-
tán sebbel-lobbal kellett  befejeznünk, 
mivel esni kezdett  az eső. Felvett ük eső-
kabátjainkat, és egy darabig még felfelé 
küzdött ük magunkat, de végül is a visz-
szafordulás mellett  döntött ünk. Nem 
is az eső volt a legzavaróbb, hanem az, 
hogy az esőkabátok alatt  párásodva 
egyre kellemetlenebbé kezdett  válni 
a magasság emelkedésével hűlő leve-
gő, és az egyre erősödő szél. Így aznap 
némi kudarcélménnyel tértünk vissza a 
szállásunkra.

A szombati nap ismét esősen indult, 
így városnézés lett  a program. A bel-
városban aznap érdekes kontrasztként 
találkozott  a múlt és a jelen. A törté-
nelmi épületek díszletei között  éppen 
mozgásra buzdító rendezvényt tartot-
tak kangu és spining edzésre invitálva 
az embereket. Mi azonban inkább az 

előbbiek felfedezésre indultunk. Brassó 
nagy múltra visszatekintő város. Szász 
telepesek alapított ák még a XIII. szá-
zadban. A történelmi belváros a XIV.-
XV. században épült ki. Körbejárva ma 
is láthatjuk ennek a kornak a nyomait 
az itt eni épületeken, bár a későbbi ko-
rok bővítései, átépítései is rajt hagyták 
a nyomaikat. Közülük is kiemelkedik 
az egykori városháza, mely 58 mé-
ter magas tornyával uralja a főteret. A 
leghíresebb persze mind közül a Feke-
te-templom, mely Erdély legnagyobb 
temploma, egyben a gótika legkeletibb 
nagyszabású alkotása. Ahogy egykori 
bencés tanárom Oros atya mondta: „Itt  
végződik Európa, ami ett ől keletre van az 
Ázsia, a Balkán, amit akartok.” A temp-
lomot 1383-ban kezdték építeni, és rá 
száz évre fejezték be. Az épület csar-
noktemplom, vagyis három egyenlő 
magasságú hajóból áll. A hossza 89, a 
szélessége 38 méter, tornya 65 méter 
magas. Eredeti gótikus mennyezete 
már nincs meg, oltára is 1866-ból való. 
Sajátos érdekessége, hogy falait belül 
keleti szőnyegek borítják, a város keres-
kedőcsaládjainak fogadalmi ajándékai. 
Elnevezését az után kapta, hogy 1689-
ben az Erdélyt dúló császári generális, 
Caraff a hadai felgyújtott ák, és falai 
megfeketedtek. Eredeti mennyezete is 
ekkor omlott  be. A közelmúltban tör-
tént felújítás alkalmával a falakat meg-
tisztított ák a rárakódott  koromtól. A 
templom ma az evangélikus egyház 
tulajdona. Mellett e áll Honterus János 
szobra, a reformátoré, aki az itt eni szá-
szokat az evangélikus hitre átt érített e. 

A belvárost valamikor fal vett e kö-
rül, amire ma már csak néhány bástya, 

és a Katalin-kapu emlékeztet. Ezen át 
jutunk a bolgár negyedbe, amely újabb 
színfoltja volt a soknemzetiségű vá-
rosnak. Itt  található a város legrégebbi 
orthodox temploma, amelyet még a 
XV. század végén kezdtek építeni, és 
Szent Miklós tiszteletére szentelték. 
A várost elhagyva érünk a helybeliek 
kedvelt kirándulóhelyére, a Salamon 
sziklája alatt  elterülő tisztásra. A szik-
la tövében egy mesterségesnek tűnő 
sziklaüreg is van, melyhez az a hagyo-
mány fűződik, hogy itt  remetéskedet 
Salamon király, miután kiszabadult Vi-
segrádról, és felhagyott  a koronáért ví-
vott  küzdelemmel. A hitelesebb hagyo-
mány azonban az isztriai-félszigeten 
lévő Fiuméhoz köti ezt az eseményt.

A városba visszatérve felkerestük 
még a fellegvárat, melyet 1554-ben 
kezdtek építeni, hogy északról védel-
met nyújtson a városnak. Az erődöt 
később Bethlen Gábor erdélyi feje-
delem bővítt ett e ki. Ekkor nyerte el 
négysarok-tornyos, olaszbástyás for-
máját. Az 1848-49-es szabadságharc 
után att ól vált rosszhírűvé az épület, 
mert itt  volt a császári helytartó szék-
helye. A várból némi kilátás nyílt a kör-
nyező hegyekre, így kiderült, jól tett ük, 
hogy nem indultunk túrázni. Míg a 
városban csak időnként kellett  előven-
nünk esőkabátjainkat, a hegyek bizony 
késő délután is még sűrű felhőtakaróba 
burkolóztak. A belvárosban a katoli-
kus templomnál zártuk a városnézést, 
amely már a barokk korban épült, és 
Szent Erzsébet tiszteletére szentelték. 

(Folytatjuk)
Fotó: Gedeon Tamás
Szöveg: Szalai Att ila
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„Az irgalmasság receptje”

Idén ismét elérkezett  július má-
sodik hete, amely már egy jó ideje a 
bázakerett yei hitt antábor időpontja. 
A tábor első napja – 2016-ban – július 
11-re esett . A zalaegerszegi Mária Mag-
dolna Plébánia hitt anosai Nátrán József-
né – Nusi néni és Bodorkós Imre atya 
(jánosházi plébános) vezetésével indul-
tak útnak. A megszokott  menetrend sze-
rint vonatt al, majd kisvasútt al érkeztünk 
meg a bázakerett yei iskolába. Nem ide-
gen helyre kerültünk, hiszen már jól is-
merjük az iskola minden szegletét. Ebben 
az évben is hat csoportba voltunk eloszt-
va: négy lány és két fi ú csoport. Emellett  a 
diákok jólétére és szükségleteire felügyelt 
16 fi atal, akik csoportvezetői és konyhai 
feladatokat ellátva támogatt ák a tábor 
zökkenőmentes működését. 

Az idei évben – akárcsak az egyházi 

évben – az irgalmasság vált a hét témá-
jává. A tábor mott ójaként pedig egész 
héten az irgalmasság receptjét próbáltuk 
megalkotni, a hozzávalókat megtalálni. 
Ezt segített e, hogy mind az öt napra, kü-
lön bibliai idézetet kaptak a csoportok, 
amelyből kiindulva a hét végére közelebb 
kerülhett ünk a recept megértéséhez. 

Első nap – „Úgy szerett e Isten a vi-
lágot…” csodaszép mondatt al indítot-
tunk, ami Isten legnagyobb ajándéka. A 
csoportfoglalkozáson kicsik és nagyok 
is megtanulhatt ák, hogy mit is jelent a 
szó: irgalom. Az isteni szeretet szava, 
melynek köszönhetően a Mennyei Atya 
bűneinkért feláldozta egyszülött  Fiát. 
Feladatul kaptuk, hogy ezt a hihetetlenül 
erős és tiszta szeretetet próbáljuk meg 
egymásnak, embertársainknak is átad-

ni. Délután készültünk a szentgyónásra, 
hogy egész héten tiszta szívvel és lélekkel 
vehessünk részt a szentmisén és járulhas-
sunk szentáldozáshoz. 

Második napon „A csodálatos ke-
nyérszaporítás” történetét elevenített ük 
fel és megbeszéltük az „Éhezőknek enni 
adni” mondat jelentését és jelentőségét. A 
gyerekek okosan és fi gyelmesen gondol-
ták végig, hogy ők hogyan segíthetnek 
azokon, akik hiányt szenvednek a földi ja-
vakban. A tábori misén újmisés áldásban 
részesülhett ünk, ami különös élmény 
volt a táborozó gyerekek számára. Takács 
András atya, akit júniusban szentelt pap-
pá a püspök atya szeretett el és örömmel 
érkezett  hozzánk és vált a tábori csapat 
tagjává. 

A keddi délutánon nem maradhatott  
el a strand sem, mely igazán hűsítő volt 

a nyári kánikulában. Felhőtlenül játsz-
hatt unk, beszélgethett ünk egymással, 
megismerve még jobban az újonnan ér-
kezőket. 

A harmadik nap témája „A bűnös asz-
szony” bibliai történethez kapcsolódott . 
A házasságtörő asszony példáján mutatt a 
be Jézus, hogy mindenki csak a saját bű-
nei felett  bíráskodhat, csak azért lehet fe-
lelős. „A szomorúakat megvigasztalni” 
mott ó nagyon sok gondolatot és saját ta-
pasztalatot elevenített  fel a táborozók kö-
rében. Megbeszéltük, hogy a tábor ideje 
alatt  különös fi gyelmet fordítunk azokra, 
akiket szomorúnak, esetleg bánatosnak 
látunk, mert nem hagyhatjuk, hogy bár-
ki is így érezzen. Pontosan ezért vagyunk 
egymásnak, hogy megvigasztalódjunk a 
barátaink által.

Szerda esti meglepetésként meglá-
togatott  minket Kiss Laci atya, a pákai 
plébános, akinek nevett ető, de tanulságos 
bábjátékát tátott  szájjal hallgatt ák kicsik 
és nagyok egyaránt. 

A negyedik nap alkalmával elér-
keztünk „A kételkedőknek jó tanácsot 
adni” mott óhoz. Fontos, hogy a kisebbek 
is megértsék, mit is jelent ez a gondolat. 
Sokan megemlített ék, hogy a szülői dön-
tésekbe nekik nincs beleszólásuk, abból 
„kimaradnak”. Újra emlékeztetni kellett  
őket arra, hogy ez nem a szülői szeretet 
hiányát, hanem a döntések komolyságát 
és a felnőtt é válás útjára lépést jelenti. 
Mindenkinek a saját életkorának megfe-
lelő döntéseken kell átlendülnie és taná-
csot adnia. A tanácsok mindig nagy je-
lentőséggel bírnak az életünkben, de nem 
hagyhatjuk, hogy teljes mértékben átve-
gyék a hatalmat a választásaink felett . A 
döntéseink a saját életünkre vannak befo-
lyással és a Jó Isten sem helyett ünk dönt, 
hanem mellett ünk áll, ha elakadunk vagy 
bizonytalanná válunk valamiben. Az 
imában hozzá bármikor fordulhatunk, 
és ha eléggé fi gyelünk, eljutnak hozzánk 
útmutatásai.

Szabad programként délután kézmű-
ves foglalkozáson – melyen Stróber Lász-
ló atya apátplébános is meglátogatott  
minket – próbálgathatt ák tehetségüket 
a táborlakók. Volt gyöngyfűzés, kereszt-
szemes hímzés, papírhajtogatás. Később 
pedig akadályversenyen küzdhett ünk 
meg a fi zikai és szellemi erőt igénylő fel-
adatok megoldásával.

Az utolsó – pénteki – napon elérkez-
tünk Jézus keresztre feszítéséhez, mely ta-
lán a legfontosabb tanítást hordozza ma-
gában és keretes szerkezett el kapcsolható 
a hétfői mott óhoz. Krisztus, kínszenve-
dése során megbocsátott  mindazoknak, 
akik ezt tett ék Vele. „Az ellenünk vétke-
zőknek megbocsátani” lett  a nap idézete, 
amely örökérvényű feladatunk földi éle-
tünkben.  Jézus mindig megbocsátja bű-
neinket, ezért minket is arra tanít, hogy 
tiszta szívből tudjunk bocsánatot kér-
ni embertársainktól. A délután folyamán 

(folytatás a 9. oldalon )
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találkozhatt unk Jézussal, a Szentségimá-
dás keretein belül. Ez mindig egy igazán 
mély, sallangtól mentes élmény minden 
táborozó gyerek és felnőtt  számára is. 
Teljesen tiszta, érintetlen szívvel járulni 
Krisztushoz, elé tenni bűneinket, hálán-
kat egyaránt…

A vidám est a tábor záróakkordjá-
nak is mondható. A hét mott ói közül 
választott unk egyet, amely az este során 
előadott  vidám történetünk címe lett . 
Minden csoportnak mai, modern kön-

tösben átdolgozott , tanulságos előadást 
kellett  megalkotni a csoportvezetők és a 
csoportt agok közös közreműködésével. 
Az est különlegességeként rendhagyó 
módon egy titkos feladat is jutott  a cso-
portoknak: Imre atya májusban töltött e 
be 40. életévét, így a csoportok egy-egy 
személyre szóló meglepetés köszöntővel 
kedveskedtek Neki. Úgy gondolom, a kö-
szöntők mindegyikébe beleírtuk azt a há-
lát és köszönetet, amellyel Imre atyának 
tartozunk azért, mert a tábor lelki veze-
tését már ennyi éve, ilyen nagy szeretett el 

elvállalja.
A vacsora után a közös táborzáró esti 

imával búcsúztunk az idei hétt ől és a Bá-
zakerett yén eltöltött  élményektől. 

Szombat reggel begördültek a szülői 
autók és öleléssel, vidám mosollyal az 
arcunkon fogadtuk az ott honiakat, mert 
mi már valami plusszal érkezünk haza. 
Olyan élményekkel, annyi szeretett el, új 
barátt al és tiszta lelki fénnyel indultunk 
útnak, melyet már soha nem veszíthe-
tünk el.

Takács Aliz Ilona

( folytatás a 8. oldalról)

Családfesztivál  2016. szeptember 17. (szombat)
Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.

Felnőtt - és ifj úsági program
1330 Előadás
Mohay Bence sportriporter

1500 Előadás
Maczkó Mária énekművész

1330 Jubileumi, 5. „Kiugró”
Szituációs játék a Hevesi Sándor Szín-
ház színészeinek közreműködésével

1500 Tombola (keresztrejtvény)

1630 Kiss Norbert 
táncpedagógus néptáncosainak bemu-
tatója
Táncház a Gyéres zenekarral

Gyermekprogram
1400-1700

•  barkácsolás: Domján Károlyné
•  Völlerné Rákos Hilda
•  Belső Fanni és anyukája
•  Vidovics Lászlóné
•  Németh Tiborné (újrahasználha-

tó hulladékok)
•  Ayres - Mozgásfejlesztő, játékos 

programok 
Báthory iskola diákjai: tésztaformázás 

1545 Uzsonna

1200  –  1330    E  b  é  d
(előbb a gyerekek, azután a többiek)

Felnőtt - és ifj úsági program
900-930 Fesztiválnyitás: 

Áldás – Bodorkós Imre plébános
Balaicz Zoltán polgármester ünnepi köszöntője
Bemutatkoznak a 48-as hagyományőrzők

1000-1230 Sport, mozgás, sportprogramok:
kapura rúgás Király Gábornak – találkozó 
Vezeti: Mohay Bence sportriporter

1000 Előadás:
Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, művészetpedagógus 

1000 Baranta:
Cserkészek bemutatója 

1115 Előadás:
Bodorkós Imre plébános

Gyermekprogram
1000-  1230

Decathlon játszóudvar, Légvár

Kézművesházak:
fafaragás: Konrád Lajos
agyagozás: Horváth Csaba
ollóvágta: Lengyák István
bábkészítés: Némethné Balogh Ildikó
terménykészítés: S. Kauzli Zsuzsanna
Lőrincz József játékmester logikai játékai
Szuperbringa-program
Közlekedés kisautókkal
Polgári Szövetség Zalaegerszegért Bűn-megelőzési Közle-
kedési Szervezet
Füllentő – a Deák Ferenc Megyei- és Városi Könyvtár 

gyermekkönyv-tárosaival
Mesekuckó – a Deák Ferenc Megyei- és Városi Könyvtár 

József Att ila tagkönyvtár gyermekkönyvtárosaival
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Szent János Apostol Jutalom Zarándoklat

Az irgalmasság rendkívüli szent-
évében, a hitt anórák keretein kívül 
is igyekeztünk különös tekintett el 
és bizalommal az isteni irgalmasság 
arculata felé fordulni. Felfedni azt a 
Krisztusban feltárulkozó, a népet oly 
szenvedélyesen szerető atyai arcot, 
Akiben szeretete oly nagy, hogy Isten 
szinte szembefordul önmagával (vö. 
Jn 3,16; 1Jn 4,16). 

Urunk felszólítását meghallva: 
,,Legyetek hát irgalmasok, amint Atyá-
tok is irgalmas.” (Lk 6,36), érezve 
az Atya vonzását (vö. Jn 6,44), vá-
gyakozva a Vele való találkozásra, 
Krisztuson, mint a kapun keresztül 
(vö. Jn 10,9) bebocsátást nyertünk 
Isten megbocsátó, gyengéden szere-
tő mélységeinek misztériumába, ma-
gunkhoz ragadva életünk átalakító, 
megújító kegyelmi ajándékát.

A Szombathelyi Sarlós Boldog-
asszony Székesegyház szent kapuján 

átlépve, e zarándoklat egyben visz-
szavezetett  minket a hitt anórákon 
tanultak ókori Izraelébe, amikor a 
jubileum az irgalom és a szabadulás, 
a rabszolgák felszabadításának jelen-
tőségét szolgálta. Emlékeztetett  és 
egyben fi gyelmeztetett  Isten nevé-
nek és ígéretének kinyilvánítására: 
,,Én vagyok, aki vagyok.” (Kiv 3,14), 
Én vagyok, aki mindig veled vagyok 
(vö. Kiv 3,12), mely minden idők 
gondviselését hordozza magában. 
Lelkünk hidat verve, és több mint 
hét évszázadon át átívelve – VIII. 
Bonifác pápa 1300-ban meghirde-
tett  első keresztény jubileumi évétől, 
Ferenc pápa megnyitott a rendkívüli 
szentévéig – megízlelhett e Krisztus 
örömét és békéjét bensőnkben (vö. 
Jn 14,27; 15,11), melyet oly sokak 
megtapasztalhatt ak már a búcsúk 
elnyerése révén. Úgy időben, mint 
térben, az Anyaszentegyház a kegye-

lem és irgalom bőséges kincsestárá-
val rendelkezve, a jelenben is Isten 
könyörületes, megbocsátó szereteté-
nek kiáradását szolgálja Krisztus és 
a szentek végtelen érdemei által. Eb-
ben az isteni misztérium legmélyéből 
fakadó, mintegy a Szentháromság 
szívéből szüntelenül áradó kegyelem-
ben remélve (vö. Jn 7,37-39), ami úgy 
tört fel számunkra a nyitott  ajtón át, 
miként Mózes éltető vizet fakasztott  
Isten népének a sziklára sújtva (vö. 
Kiv 17,6), zarándoklatunkat felaján-
lott uk családjaink, papjaink és a ju-
bileumukat ülő püspökeink számára.

Utunkat a Szent Márton-évi 
bronzkapura visszatekintve, rajta 
Savaria szülött ének az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteit megörökí-
tő domborműveit szemlélve, a szent 
példájától felövezve folytatt uk Győr-
be.

A zalaegerszegi Petőfi  Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5.-7. osztályos példamutató 
hitt anosai június 8-án, Zalaegerszeg-Szombathely-Győr-Zalaegerszeg útvonalat megjáró jutalom zarándoklat kere-
tében adhatt ak hálát Istennek a tanév során kapott  kegyelmekért. Egy buszt megtöltő, 47 fő buzgó testvérként, az 
egységben jelen lévő különbözőség sokféleségeként törekedtünk kimutatni szeretetünket Istenünknek

Önmagát ajándékozó irgalom

Megfordult benne a szíve,
S Krisztusban föllobbant könyörülete.

Mert népe iránti szeretete oly nagy,
Hogy Isten teljesen szembefordult önmagával.

Krisztus már nem csak önmagát,
Hanem a sírt is, ahol teste megpihent,

Értünk kiüresítve hagyta.
A lenvászon azonban beszédes maradt:

Jöjj, itt  valami mennyei titok van születőben!
S úgy a szilárd hit előkészületének,

Mint a hajnal ébredésének ideje jött  el.

Győrött , a torinói lepel hiteles má-
solata előtt  ajkunk bezárult, és a Bib-
lia Istenének üzenete feltárult. 

A Jn 20,1-10 felolvasása, s e so-
rokhoz fűződő hitt anórán tanultak 
felidézése után megrendülve elmél-
kedtünk a múltat is jelenné formáló, 
a szenvedő testet már felmagasztalva 
látt ató Emberfi a gyolcsa körül (vö. Jn 

12,32).
A mindig fátyol mögé rejtőző 

Szent János apostol, akinek szemé-
lyét evangéliuma egészében sem tud-
juk biztonsággal megfejteni, aki úgy 
mutatkozik be, mint Jézus szeretett  
tanítványa (vö. Jn 21,20), evangéliu-
ma 20. fejezetének első tíz versében 
arról tudósít bennünket, hogy ő kész 

volt találkozni a halott  Krisztussal, s 
így ajándékul örvendezhetett  feltá-
madt Urának. 

De vajon János evangélista, aki 
Jézustól a Boanergesz, az azonnal 
igazságot szolgáltatni akaró  menny-
dörgés fi a nevet kapta (vö. Mk 3,17; 
Lk 9,55) honnan merített e készségét, 

(folytatás a 11. oldalon )
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lelkes, lendületes, szenvedélyes énjét, 
s milyen kezdeti hit vonzott a, hajtot-
ta, siett ett e őt oly annyira, hogy Pé-
terrel együtt  elindulva, vele egymás 
mellett  haladva, egyszer csak mind 
gyorsabban előrefutott , és elsőként, 
hamarabb ért a sírhoz? Vágyva vá-
gyott  szembesülni a magdalai Máriá-
tól hallott akkal, csendesen versengve 
elmerülni a titokban, miszerint a sír 
üres, s az Úr, nem tudni hol van. A 
szeretett  tanítvány a sírhelyhez meg-
érkezvén, ahová a kő elmozdítása ré-
vén beragyogott  a hajnali fény, s oda 
előrehajolván betekintve, csupán a 
rendezett en ott  fekvő leplet vélte. Ám 
miként látt a, mégsem ment be. Hisz 
tudta, hogy még a szilárd hit előké-
születének, mint a hajnal ébredésé-
nek ideje jött  el. Sejtett e azt is, hogy 
belépni a sírba mivel jár, e misztikus 
találkozást észlelt hit a próbájára vár. 
S talán gyenge emberségénél fogva, 

a felülről való természetfelett i erő 
hatalma eleinte kint tartott a (vö. Jn 
8,23). Azonban a gyolcson keresz-
tül a feltámadt Krisztus szólítgatt a. 
Krisztus, aki már nemcsak önma-
gát, hanem a sírt is, ahol eddig teste 
megpihent, értünk kiüresítve hagyta. 
A lenvászon azonban beszédes ma-
radt: Jöjj, itt  valami mennyei titok 
van születőben! S János bement, és 
hinni kezdett . Hinni, mivel bár addig 
nem értett e az Írást, amely szerint 
Jézusnak föl kellett  támadnia a ha-
lálból (vö. Jn 20, 1-10), de emlékezett  
a Vigasztaló eljövetelét megígérő, az 
igazságot kinyilatkoztató Úr szavára: 
az Atyához megyek. (vö. Jn 16,7-9).

János, mint teológus elsősorban 
Jézus dicsőségét tartja szem előtt . En-
nek ellenére nem hatalommal teljes 
Föltámadott at ábrázol írásaiban, ha-
nem egy olyan Urat, aki – miként ko-
rábban – húsvét után is nagyon közel 
áll hozzánk, emberekhez. A negyedik 

evangélista a Föltámadott at korábbi, 
földi élete felől mutatja be számunk-
ra, vagyis azt a Jézust ábrázolja, aki 
azonos a Megfeszített el. Úgy látja, 
hogy Jézus már megdicsőült a földi, 
a történetileg megragadható keresz-
ten. (vö. Benedikt Schwank, János). 

Mi is az Atya megdicsőített e és sa-
játjaiban megdicsőült Fiút megisme-
rő jánosi lelkülett el (vö. Jn 17,1.10), 
a hit által megvilágító értelem ke-
gyelmét kérő, megrendült érzülett el 
közeledtünk Urunk emberségéről, 
szenvedéséről, haláláról és titokza-
tos feltámadásáról tanító különleges 
ereklyéhez (vö. Kiv 12,21; Jn 10,11). 
S odaszegezve tekintetünket az irgal-
masság Istenéhez (vö. Jn 14,9) enged-
tük, hogy a Messiás, a Fölkent korlá-
tainkon felül is magához ragadjon, s 
a lenvásznon való beszédes, sajátos 
jelenlétével önmagáról így tanúskod-
jon: a Jó Pásztor igazi húsvéti Bárány-
nyá lett  (vö. Kiv 12,21; Jn 10,11).

Amikor a katolikus Istenkép csorbul,
Égi Édesanyánk könnye csordul

Zarándoklatunk harmadik állo-
mása a Győri Nagyboldogasszony-
székesegyház Könnyező Szűzanya 
kegyképéhez vezetett . A képen áb-
rázolt gyermek Jézus fölé hajoló és 
imádkozó Szűzanya szeméből 1697. 
március 17-én, reggel 6 órától 9 óráig 
véres könnyek gördültek alá az Íror-
szágot ért katolikus üldözés elszen-
vedése végett . A vérrel verítékező 
kép számára emeltetett  kegyoltárnál 
abban a nagy megtiszteltetésben ré-
szesülhett ünk, hogy a mi Égi Édes-
anyánk véres könnyeit felitató fehér 
gyolcskendőt, amelyen vérének folt-
ja, bár meghalványodva, de ma is 
látható, közelről megtekinthett ük. E 

kendő látványától, melyet Zichy Fe-
renc püspök 1767-ben ezüst keretbe 
foglaltatott  és hitelesítéssel ellátt a-
tott , mindnyájunk lelke megindult az 
esdeklésre. Szent könnyeire tekintve 
kértük Szűzanyánkat, nyerje meg 
számunkra Szent Fia áldását. Segít-
sen az erényes, tiszta életre, s vezes-
sen végül a boldog mennyekbe.

Égi Édesanyánk oltalmazó tekin-
tetétől kísérve, a székesegyház Szen-
tek-kápolnájába lépve, megérkez-
tünk negyedik állomásunk helyére. 
A kápolnában Szent László hermája, 
nemzetünk harmadik kiemelt erek-
lyéje áll. A herma előtt  királyunk 
tiszteletére, akiben a magyar esz-

mény kereszténnyé és szentt é lett  (vö. 
Prohászka Ott okár), elimádkoztuk a 
Szent László Litániát. Majd tudásun-
kat is gyarapítva a vitéz katonáról, 
felolvastuk a Zala megyénkben fek-
vő, Búcsúszentlászlóhoz, mint híres 
búcsújáróhelyhez kötődő legendát.   

A kápolna nyugati oldalán, Bol-
dog Apor Vilmos vértanú sírjánál, 
akinek testét véglegesen csak 1986. 
május 23-án temethett ék méltó sírhe-
lyére, a püspök közbenjárását kérve 
imádkoztunk zarándoklatunk ima-
szándékának meghallgatásáért és hi-
tünk megerősödésének ajándékáért.

A pásztorból lett  bárány

Isten betöltvén bensőjében
Egyháza iránti szeretetével,

Annak minden fájdalmával, s örömével,
Elvitt e őt az önfeláldozás tövébe,

Az önmagát feláldozó szeretet közösségébe,
S részesített e Egyszülött  Fia nagypéntekében.

( folytatás a 10. oldalról)

( folytatás a 12. oldalon )
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Apor Vilmos, a pásztorból bárány-
nyá lett  püspök, akit Urunk elvitt  az 
önfeláldozás tövébe, az önmagát felál-
dozó szeretet közösségébe, életét adta 
hazáért, Egyházért, Isten minden 
szétszóródott  juháért. 

E tökéletes szeretet bizonyságától 
megrendülve, elmém minden ere-
jét bevetve, s a halálos lövést kapott  
püspök vértől átitatott  ingjére, mint 
a vértanúság kegyelmét elnyerő szent 
ereklyéjére most is szelíden emlé-
kezve, lelkem szárnyait, mint a sas 

magosba kibontva, nem úgy a tollam 
tovább forgatva, elmerengek Urunk 
dicsőségét már színről színre látó 
Boldog Lelkipásztor-Apostol szent 
életútjáról. Mert mi nagyobb aján-
dék lehet annál Istennek, s ember-
nek, mint mikor valaki Krisztushoz 
hűen és vele együtt , élete lenyugvó, 
mégis pirkadó fényének tükrében így 
örvendezhet?:,,Atyám, én megdicsőí-
tett elek a földön. A feladatot, amelynek 
az elvégzését rám bíztad, elvégeztem.” 
(Jn 17,4).

Boldog Apor Vilmos, aki ha nem is 

hangos, de a szíve legmélyéből fölfa-
kadó, az övéiért hamuvá izzani akaró, 
Istenében némán is bizakodó, s talán 
József Att ila szavait is sajátjába fogadó 
halk hangon így fohászkodhatott : 

Istenem!
,,Vizsgáld meg az én ügyemet,
Mielőtt  magam feláldoznám.”

S midőn Isten megvizsgálta pásztora 
és Egyháza ügyét,
A vértanúság koszorújával ékesítve 
hőssé tett e övéiért.

Komáromyné Károlyi Judit

( folytatás a 11. oldalról)
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Gyász, Temetés, Remény

„A bölcsek szíve abban a házban 
van, amelyben gyászolnak.” (Préd 7,4) 
Minden családot utolér előbb-utóbb 
a halál vasigazsága, az ószövetségi 
Szentírás ezen mondata arra utal, 
hogy erre a lelkünket mennyire ké-
szítenünk kell. Mennyi mindent vásá-
rolunk, készítünk, rendezkedünk egy 
nyaralás, egy utazás előtt , de milyen 
keveset gondolunk arra, hogy min-
dent itt  kell majd egyszer hagynunk. 
A hit az az út, mely felkészít minket az 
ítélő Krisztussal való találkozásra. 

E hit által már most az Isten gyer-
mekei lehetünk, Istennek nem unokái 
vannak, hanem gyermekei, akik sze-
mélyes döntéssel és akaratt al elfogad-
ják azt, amit a Teremtő magáról ki-
nyilatkoztatott , feltárt és közölt Fia az 
Úr Jézus és Egyháza által. Igazságos 
az Isten, aki megengedi, hogy ilyen 
szörnyű dolgok történjenek, hogy idő 
előtt  jó emberek, elköltözzenek ebből 
a világból, és itt  hagyjanak minket? 
Válaszoljon a Biblia örök Szava: „A 
halál pedig a sátán irigységéből jött  a vi-
lágba, és követik őt azok, akik az ő olda-
lán vannak.” (Bölcs 2,24) A Teremtés 
könyvének elbeszélése nyomán tud-
juk, az ember visszautasítja Teremtő-
je szeretetét, engedetlenné válik, az 
ősi kígyó, a kísértő sátán félrevezeti. 
Ma is a legnagyobb megtévesztése az 
ördögnek, mikor elhiteti emberekkel, 
hogy Isten nélkül valaha boldogok 
lesznek, és hit nélkül élhetnek örökké. 
„A halált nem Isten alkott a, ő nem leli 
örömét az élők pusztulásában.” (Bölcs 
1,13) Szent Pál apostol a halált utolsó 
ellenségnek nevezi, amit a Megváltó 
a végítéletben semmisít meg véglege-
sen. 

Az emberiség elveszett  volt, de Is-

ten könyörült meg rajtunk, és meg-
ígérte a Megváltót a bűnbeesés után. 
Jézus Krisztusról jövendöltek később 
a héber próféták is, aki a bűn kegyet-
len büntetését a szenvedést, és a halált 
is megtapasztalta értünk a Golgotán. 
Áldozata által kinyitott a számunk-
ra a menny kapuját, általa van utunk 
Teremtőnkhöz. Isten csodálatos csa-
ládegyesítő programot hirdetett  meg, 
hogy a benne hívők, akiket az Egyház 
az egy hit megvallásában egyesít, és 
egy napon az Ő országában újra egye-
süljenek. Ez a keresztény reménység 
alapja. Megsiratjuk a halott ainkat, 
ahogy mondja a Prédikátor könyve 
ideje van a gyásznak de különbség van 
a remény, és a reménytelenség köny-
nyei között . 

Amikor a Kr. e. második század-
ban a hellén hódítók küzdött ek az Egy 
Istenhez hűségesekkel, Makkabeus 
Júdás a választott  nép vezére gyűjtést 
rendezett , és az elhunyt katonatár-
sakért áldozatot mutatt ak be a jeru-
zsálemi Szentélyben. Az újszövetségi 
áldozat a szentmise, ami összeköti a 
mennyet a földdel. Az elhunytakért, 
ezért nagyon fontos, hogy szentmi-
sét mondassunk, hogy valóban békét 
találjanak. Akik életükben oly sok jót 
tett ek velünk, mi még ezzel tehetünk 
értük nagyon sokat, és a legnagyobb 
jót. Évfordulókon is olyan fájdalmas, 
ha elfeledkeznek szentmisét mondat-
ni az elhunytért. A gyász feldolgozá-
sában pedig ez adja a legnagyobb lelki 
békességet, és megnyugvást. 

A polgári temetések többnyire 
arról szólnak, hogy az elhunytat ma-
gasztalják, aztán pedig versekkel pró-
bálnak a gyászon enyhíteni, végül azt 
mondják a viszontlátásra! Viszont lát-

ni csak azt láthatjuk, aki hitben járt, 
mert Jézus által nyerhetünk feltáma-
dást és örök életet. Ugyanakkor, hogy 
kinek mennyire volt hite, és mekkora 
ezt mi emberi szemmel nem tudjuk 
megítélni, ezért imádkozunk az el-
hunytért, hogy a kegyelem vagyis 
Isten ajándéka egészítse ki mindazt, 
ami még hiányzik a teljességhez. Az 
eltávozott  lelkek nem azt kérik, dicső-
ítsük őket, azt a jóságot, amit adtak 
hiteles életünkkel tovább éljük, akkor 
teszünk jót velük, ha imádkozunk ér-
tük. A temetési szertartás igazi célja 
és értelme, hogy imádkozunk az el-
hunytért, hogy bűnei alól feloldozást 
nyerjen, és eljusson az örök boldog-
ságra, melyet Krisztus szerzett  meg 
nekünk. Ugyanakkor kérjük a teme-
tésen a Szentlélek vigasztalását, hogy 
erősítse meg azokat, akik itt  marad-
tak, és a hit legyen a támaszuk, mert 
a végső dolgokra a tudomány nem tud 
feleletet adni, de Isten nem hagy meg-
válaszolatlanul semmit. 

Egy hívő ember élete, és egy halál-
eset, tragédia, kérdőjel és felkiáltó jel 
egyszerre. Felveti bennünk újra a vég-
ső nagy kérdéseket, és egyútt al fi gyel-
meztet is minket az elmúlásra. Végez-
zük el ilyenkor a szentgyónásunkat, 
keressük fel többször a templomot, 
csatlakozzunk esetleg imacsoporthoz 
közösséghez. Ezek segítenek át a ne-
héz időszakon, az emberi szó ilyenkor 
érezzük kevés, de Isten közelségének 
megtapasztalása képes visszaadni lel-
künk békéjét. Imádkozzunk, hogy az 
Úr adjon örök nyugalmat elhunyt sze-
rett einknek, jótevőinknek, nekünk 
pedig élő hitet és Istenre találást. 
 Pete Polgár Máté
 káplán

Lelkipásztori munkatársak továbbképzése
2016. szeptember 16-18-a között  A szolgálat lelkisége címmel lelkipásztori munkatársak számára lelki- és képzési 
hétvégét tartanak a Martineum Felnőtt képző Akadémián. A programban a lelki töltekezés és a szolgálatot segítő 
elméleti és gyakorlati ismeretek gyarapítása is hangsúlyozott an megjelenik. 
Jelentkezési határidő: szeptember 6. Jelentkezés a Martineum Felnőtt képző Akadémia elérhetőségein: 94/514-354; 
markovits@martineum.hu; www.martineum.hu
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A mi ünnepünk volt
„Ti azonban választott  nemzetség , 

királyi papság, szent nemzet, tulajdonul 
kiválasztott  nép vagytok, hogy annak di-
csőségét hirdessétek, aki a sötétből meghí-
vott  benneteket csodálatos világosságra..” 
/1 Péter 2,9/

2016. június 18. valakinek csak egy 
átlagos szombat, ám a Szombathelyi 
egyházmegyének egy fontos ünnepe, a 
pap- és diakónusszentelés. Idén egy új-
misést és egy diakónust szentelt Veres 
András püspök atya. 

Kaszás Csabát plébániánk kispap-
ját immár diakónusként köszönthet-
jük. Nagy öröm volt számomra is, 
hogy ott  lehett em a szentelésén. Azon 
a napon a család, a barátok, ismerősök 
és természetesen a plébánia közössé-
ge indult Szombathelyre, hogy együtt  

ünnepeljünk Csabival. Azt hiszem, 
mindnyájunk nevében mondhatom, 
hogy nagy élmény volt. Együtt  imád-
koztunk Csabiért, hogy minél szebb 
lehessen számára ez a nap. 

A prédikációban püspökatya taní-
tást mondott  arról, hogy mi is lesz a 
frissen szenteltek feladata, arról, hogy 
mit bízott  Jézus az utódaira, illetve el-
köszönt a hívektől, mert Győrbe he-
lyezték. 

Vasárnap a 10 órai szentmisén már 
mi is templomunkban köszönthett ük 
kispapunkat és igyekeztünk ünnepé-
lyessé és emlékezetessé tenni első di-
akónusi szolgálatát. Miután megkapta 
a megszentelt stólákat, László atya kö-
szöntött e, aztán mi, fi atalok néhányan, 
hiszen már hónapok óta készültünk 
erre a nagy napra.

„Kedves Csabi!
Elsősorban gratulálni szeretnék, hogy 

idáig eljutott ál. Rám jutott  az a szép fel-
adat, hogy köszönthetlek diakónusként. 
Hidd el nem egyszerű 
itt  állni, az örömköny-
nyek oda-oda szöknek 
a szemembe. 

A nyári hitt antá-
borok során megmu-
tatt ad, hogy milyen is 
vagy valójában. Akik 
ott  voltunk, tudhat-
juk, hogy olyan vagy 
mintha mindenkinek 
a testvére lennél. Bát-

ran fordulhatt unk hozzád bármilyen 
problémánk, örömünk, bánatunk volt 
és meg szerett ük volna osztani valakivel. 
Tudtuk, hogy Rád bármikor számítha-
tunk. A csoportodat mindig az összetar-
tásra nevelted, példát mutatt ál, hogy mi-
lyen igaz keresztényként élni. Emlékszem 
mikor elkezdtél zsolozsmát imádkozni és 
köréd gyűltünk és mindig többen lett ünk 
és együtt  mondtuk. Szép emlékek vannak 
mögött ed és még szebbek várnak Rád. 

Számodra jövőre kezdődik majd az 
igazi hivatás, amit egyébként eddig is 
nagyon szépen végeztél. Kívánom, hogy 
legyen benne nagyon sok örömed, ne fe-
lejtsd el, hogy a család és a barátok min-
dig ott  lesznek mellett ed és támogatnak, 
támogatunk. 

A Jó Isten kísérjen továbbra is utadon 
és biztos, hogy még nagyon sokszor fogod 
hallani tőlem és másoktól is, de büszke 
vagyok, büszkék vagyunk Rád!” 

Boncz Dorott ya

A II. János Pál Katolikus Szakkollégium felvételi hirdetménye

Felvételt hirdet a II. János Pál Katolikus Szakkollégium a 2016/2017-es tanévre. Várják az egyetemre készülő érett -
ségizőket, a már egyetemistákat és főiskolásokat is. A szakkollégium célja olyan elkötelezett  keresztény értelmiségiek 
formálása, akik egyfelől a lehető legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől hitelesen képviselik hitüket, 
szolgálják az Egyházat és a társadalmat.  A tudományos és szakmai programok mellett  a közösségi élet és a lelki prog-
ramok teszik teljessé a mindennapokat a szakkollégiumban.  
A jelentkezés határideje: 2016. augusztus 15. 1200 óra. A felvételi adatlapot és a csatolmányokat kizárólag elektroniku-
san, vagyis e-mailen lehet benyújtani a szakkollegium@martinus.hu címen! A felvételi törzslap letölthető a weblapról 
(www.szakkollegium.martinus.hu)!A felvételi beszélgetés időpontja és helye: 2016. augusztus 23. 1000 óra Szombat-
hely, Hollán E. u. 10-12. 
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KereszteltekKereszteltek
Jámbori Barnabás, Horváth Miklós Medox, Bognár Botond, 
Bognár Bertold, Máté Dorottya, Komáromi Mónika, Pálos Esz-
ter, Vörös Abigél, Földes Borbála, Erdélyi Letícia, Tamás Szófia, 
Gerencsér Johanna, Lugosi Sanel Szófia, Sebők Dorina, Ódor 
Zente, Katona Szófia, Kovács Dorina

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

HázasságkötésHázasságkötés
Huszár György – Horváth Bernadett, Sárga Zoltán – Nguyen 
Ha Ann, Varga Zsolt – Illés Brigitta, Mavolo Paolo – Viszmeg 
Viktória, Szépligeti András – Ruzsics Judit, Ruzsics Péter – Ste-
fán Barbara, Kiss Márton – Árok Bianka, Bátorfi József – Levolt 
Anikó, Simon Tamás – Kámán Lilla, Marai Péter – Csondor 
Barbara, Jordán Szilárd – Tóth Veronika, Halász Csaba – Varga 
Renáta

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

HalálozásHalálozás

Gyuk Sándor (1937), Kell Andrásné sz. Szita Jolán (1952), 
özv. Tornyos Józsefné sz. Szekér Erzsébet (1939), Forgács 
Sándor (1955), Bekes Károly (1932), Forgács Györgyné sz. 
Forgács Dóra (1967), Hornok Anna (1987), Soós Zsigmond 
(1943), dr. Iván Ferencné sz. Szabó Katalin (1926), Csiz-
mazia Ferencné sz. Nagy Mária (1946), özv. Kondorosi Fe-
rencné sz. Markovics Erzsébet (1926), özv. Hardi Györgyné 
sz. Márkus Emília Ildikó (1953), dr. Mészáros Lászlóné sz. 
Posztobányi Erzsébet (1926), Németh János Gáborné sz. 
Valera Mária (1938), Bódis Gézáné sz. Barabás Edit (1953), 
özv. Bárány Istvánné sz. Császár Rozália (1932), Aczél Béla 
(1929), Molnár Ferenc (1937), Göncz Sándorné sz. Cse-
ke Zsuzsanna (1953), Molnár Lászlóné sz. Gálosy Márta 
(1939), Piringer László (1935), özv. Dragovecz Isvánné sz. 
Tófeji Teréz (1931), özv. Paál Lajosné sz. Tóth Margit (1933)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

Katolikus iskolák pedagógusainak világnézeti-spirituális képzése 
A Szombathelyi Egyházmegyében működő katolikus oktatási intézmények pedagógusai számára akkreditált spirituális-
világnézeti képzés indul a Martineum Felnőtt képző Akadémián. 
Helyszín: Szombathely, Martineum Felnőtt képző Akadémia (9700 Szombathely, Karmelita u. 1), kezdés: 1530 óra.

Időpontok: 2016. szeptember 23-24., október 21-22., november 18-19.
A képzés részét képezi egy egynapos tanulmányi kirándulás 

Jelentkezés Kántorképző tanfolyamra a Szombathelyi Egyházmegyében

Szeretett el várjuk a 2016 szeptemberétől induló Szombathelyi Egyházmegyei Kántorképző tanfolyamra mindazon 
14. életévüket betöltött  hölgyek és urak jelentkezését, akik érdeklődnek az egyházzene és a liturgia iránt; vallásukat 
gyakorló római katolikusok és szívesen teljesítenének kántori szolgálatot a szentmiséken.
 A képzés tanulmányi ideje 3 év (6 félév), amely elméleti és gyakorlati képzésből áll.
A jelentkezési határidő: 2016. augusztus 31.
A képzés elméleti- illetve csoportos-gyakorlati része szombatonként (előre egyeztetett  alkalmakon), a hangszeres kép-
zés pedig egyéni időpontokban a tanárokkal való előzetes egyeztetés alapján történik.
A képzés megkezdése felvételi vizsgához kötött , melynek időpontja 2016. szeptember 10. , 0900 órakor a Szombathelyi 
Hitt anárképző Főiskola (9700 Szombathely, Szily János utca 3.) épü-
letében.

Jelentkezési lap és felvételi vizsga- követelmény tájékoztatója elektro-
nikus formában letölthető az adott  szövegre katt intva! A jelentkezési 
laphoz csatolni kell a helyi plébános ajánlását, illetve egy rövid önélet-
rajzot is.
A jelentkezéseket az alábbi címre szíveskedjenek eljutt atni:
Szombathelyi Kántorképző Tanfolyam
Lakner-Bognár András igazgató 9700 Szombathely, Szily János utca 3. 
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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

Augusztus 18-án, csütörtökön 1630-
kor kezdődik a Szent Ilona napi 
szentmise a kálvárián. 

Augusztus 27-én, szombaton, 
Rábakethelyen 1030-kor kezdősik a  
papok és szüleik  zarándoklata.

Szeptember 3-án, szombaton, a Szűz-
anya napján, az engesztelő imádság 
1715-kor kezdődik a rózsafűzér elimád-
kozásával, majd a 18 órai szentmise 
után szentórával végződik. 

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

Szeptember 8-án, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

Szeptember 11-én, vasárnap tartjuk 
meg a Ságodi kápolna  búcsúját. 

Szeptember 14-én, szerdán tartjuk 
meg a Zárda kápolna  búcsúját.

Szeptember 18-án, vasárnap tartjuk 
meg a  Páterdombi búcsút.

Szeptember 18-án, vasárnap délután 
4 órakor kezdődik a családos szent-
mise a Zárda kápolnában. 

Szeptember22-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

Szeptember 30. (péntek) és október 
3. (hétfő)  között  egyházmegyénkbe 
látogat  a Rott enburg-Stutt gart-i Egy-
házmegye zarándokcsoportja. 

Október 1-jén, szombaton, a Szűz-
anya napján, az engesztelő imádság 
1715-kor kezdődik a rózsafűzér elimád-
kozásával, majd a 18 órai szentmise 
után szentórával végződik. 

Október 2-án, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

Október 13-n, csütörtökön 1700-kor 
kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

Október 16-án, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

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.

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2016. október 2-án jelenik 
meg. 

Egyetemista tábor

2016. augusztus 25. (csütörtök 
és augusztus 28.  (vasárnap) kö-
zött  egyetemista tábort szervez a 
Szombathelyi Katolikus Egyetemi 
Lelkészség a II. János Pál Katoli-
kus Szakkollégiumban.

Az ismert egyetemi gólyatáborok 
alternatívájaként keresztény gó-
lyatáborba a kezdő egyetemisták 
és főiskolások mellett  számítunk 
minden olyan vallásos fi atalra is, 
akik már régebb óta részt vesznek 
az egyetemi képzésben és igény-
lik, hogy egy keresztény közösség 
tagjai legyenek egyetemi éveik 
alatt . A tábor egyszerre lelki és 
szabadidős program, találkozási 
lehetőség Istennel és egymással.

Részvételi díj szállással és teljes 
ellátással: 5.000.- Ft. Jelentkezni 
az alábbi elérhetőségeken lehet: 
személyesen a II. János Pál Ka-
tolikus Szakkollégiumban; 9700 
Szombathely, Hollán E. u. 10-12., 
vagy e-mailen a szakkollegium@
martinus.hu címen.Kórházlelkészi megbízatás

A Tanácsosok Testületének vé-
leményét kikérve dr. Veres And-
rás püspök úgy határozott , hogy 
Szombathely után a Zala Megyei 
Kórházba is kinevez egy önálló 
kórházlelkészt Kovács Richárd 
atya személyében.  
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