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ÜNNEPI

„Menjetek el az egész világra...”„Menjetek el az egész világra...”

Krisztus Urunk mennybemenetele előtt  parancsba adja apostolainak, 
hogy mindazt, amit megismertek, megtanultak Mesterüktől, adják to-
vább, vigyék el az evangélium örömét a föld végső határáig. Ez a parancs 
élteti azóta is az Egyházat, és vezeti el emberek sokaságát Isten országába.

Azonban egy fontos dologra mai korunknak fel kell fi gyelnie. Mai korunk 
sok nehézséget, Egyháztól eltávolító alternatívát mutat az embereknek, 
amelyek sajnálatosan korunk emberét nagyon könnyen befolyásolják. 
Sokan számára – a magvetőről szóló példabeszédet idézve (Lk 8,4-15) 
– Isten üzenete útszélre, köves talajra vagy tövisek közé hullik. Akik, bár 
meghallják az üdvözítő szót, az mégsem ver bennük mély gyökeret, mert 
a világi gondok elfordítják szívüket az igaz értékektől.

Nekünk, keresztényeknek azonban nem szabad széltől lengetett  nádszál 
módjára elhajolnunk az igazságtól, hanem hirdetnünk kell az evangéliu-
mot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. (vö. 2Tim 4,2) „Ti vagytok a világ 
világossága!” (Mt 5,14) – bátorít bennünket Jézus tanítása. Mi, akik meg-
ismertük az evangélium örömét, nekünk földi küldetésünkből kötelessé-
günk azt továbbadni mindazoknak, akik nem ismerik még a minket sze-
rető Istent. Mert ne gondoljuk azt, hogy csak a világ elszigetelt területein, 
ahol a tényleges missziós munka folyik, nem ismerik Krisztust, hanem 
sajnálatosan Európa, hazánk és lehet, hogy közvetlen környezetünk, csa-
ládunk, munkahelyünk, baráti társaságunk is misszióra szorul.

Ezért meg kell fogadnunk Jézus bátorítását, és el kell indulnunk, apos-
tolokká kell válnunk, hogy mindenki eljuthasson Isten ismeretére. Egy 
közösséghez tartozunk és Szent II. János Pál pápa prófétai szavai szerint 
minden egyházi erőt és intézményt az új evangelizáció szolgálatába kell 
állítani, amelynek központja szükségszerűen a plébánia lesz. VI. Pál pápa 
pedig így fogalmaz: „Az evangelizálás az egyház sajátos kegyelme és hivatá-
sa, legmélyebb identitása, és hogy az egyház az evangelizációért létezik – ak-
kor ugyanezt el kell mondanunk a plébániáról is: az evangelizálás a plébánia 
sajátos kegyelme és hivatása, a plébánia az evangelizációért létezik!”

Ezért olyan fontos, hogy tudatosan éljük meg keresztény identitásunkat. 
Tudatosan tegyük meg mindazt, amit Jézus földi életében megmutatott  
nekünk, amit tanított  apostolainak és általuk nekünk is. Így lehetünk 
igazi világosság embertársainknak, plébániai közösségünknek, hogy 
mindaz, aki keresi az igazságot, Krisztusban találjon rá, és Egyházunk 
tagjaként a mennyország örökösei lehessünk.

Nagy Tamás 
káplán
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2  XXIII. évfolyam 5. szám

„Istennel nagy dolgokat viszünk végbe!” – 
Krisztus képviseletében a szenvedők között 

Kovács Richárd atya 2016. augusztus 1-jétől a Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház lelkésze.

Szombathelyen született , tanulmányait a Derkovits Gyu-
la Általános Iskolában, a Püspöki Általános Iskolában, a 
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban, majd a 
Győri Hitt udományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben 
végezte. Veres András püspök úr 2010-ben szentelte pap-
pá. Eddig Sárváron, Körmenden és Lentiben teljesített  

káplánként papi szolgálatot.

Papi jelmondata:
„Istennel nagy dolgokat viszünk végbe!”

A kórház D épületében, az MRI vizsgáló mellett  található 
kórházkápolnában találkoztam az atyával. Nyakában se-
lyemtok, benne az Oltáriszentség, így az Úr Jézus jelen-
létében ültünk le beszélgetni a kápolnához tartozó ún. 
konzultációs helyiségben.

Richárd atya, Isten hozta Zalaegersze-
gen! Szeretett el köszöntöm a Mária 
Magdolna Plébánia híveinek nevében 
is! Milyenek az első benyomásai? Volt 
már korábban kapcsolata városunkkal?

Zalaegerszeget ismertem korább-
ról, mivel rokonaim is élnek itt . Megle-
petésként ért Püspök atya kinevezése, 
különösen a számomra kijelölt feladat-

kör. Barátkozom a hellyel, a feladatok-
kal. 

A Mária Szeplőtelen Szíve plébáni-
án lakom, ahol a hívek és Kürnyek Ró-
bert atya is szeretett el fogadtak.

A Brenner János imaszövetséget létre-
hozva Veres András püspök úr arra hívta 
az egyházmegye híveit, hogy imádkoz-

zanak papjainkért, új papi hivatásokért. 
Van olyan személy, akiről tudja, hogy 
imádkozott  az Ön hivatásáért?

Nagyon is elképzelhetően a nagy-
papám. Gyerekkoromban vasárna-
ponként vele mentem el szentmisére, 
utána mindig meghívott  cukrászdába 
is, de persze nem ez a lényeg. Fontos 

(folytatás a 3. oldalon )
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lehett em számára. Ő sokat imádkozta 
a rózsafüzért, a templomban és ott hon 
is. Példát adott  az Isten, a haza és a csa-
lád iránti szeretetben.

Mikor érezte először, hogy vonzza a 
papi pálya?

Hatodikos voltam, amikor egy hit-
tanórán az ötlött  belém, hogy én is 
olyan szeretnék lenni, mint a pap hit-
oktatónk. Ekkor már a székesegyházba 
jártam ministrálni, amit nagyon sze-
rett em.

Később a középiskolában, a pálya-
választás küszöbén mérlegre tett em a 
különböző életpályákat, életállapoto-
kat, s a papság felé való hívás erősebb-
nek látszott  minden másnál.

Zalaegerszegen különleges feladatot 
kapott . Olyan helyen lett  kórházlelkész, 
ahol eddig még nem volt ilyen szolgálat. 
Igazi misszió ez a munka.

Valóban az. Számomra is és a kór-
ház dolgozói, betegei számára is új ez 
a szolgálat. Részint kísérővel, részint 
egyedül bemutatkozó látogatást te-
hett em a kórház osztályain, de a mé-
lyebb ismerkedéshez ez nyilván nem 
elegendő. A hirdetőtáblákon, a kórház 
intranetén keresztül adtam hírt az in-
dulásról, s napról napra járom az osz-
tályokat. Bemegyek a kórtermekbe, 
bemutatkozom, igyekszem kapcsola-
tot teremteni a betegekkel. A hívő em-
berek számára a szentségekben való 
részesülés a legfontosabb; többen csak 
beszélgetni szeretnének, de volt, aki 

arra kért, olvassak fel a Bibliából.
Egy „menetrendet” kell kialakítani 

ahhoz, hogy tudják, mikor melyik osz-
tályon érhető el a kórházlelkész. Ha 
súlyosabb vagy haldokló beteghez van 
hívás, az elsőbbséget élvez.

Milyen a fogadtatás az egészségügyi dol-
gozók részéről?

A hívő orvosok, ápolók közül töb-
ben már ismerősként köszöntenek, a 
többség segítőkész, van, akinek még 
hozzá kell szoknia, hogy egy pap rend-
szeresen megjelenik az osztályon.

Krisztus követe a szenvedő, elesett  em-
berek között .

Nagyon nehéz élethelyzetekkel is 
találkozom, többször érzem magam 
túl fi atalnak és tapasztalatlannak, hogy 
tanácsot adjak. Nem tudok mindig mit 
szólni, csupán Jézussal együtt  jelen 
lenni a beteg mellett .

A kórházkápolnánál beszélgetünk, az 
ajtó mellett i táblán imaterem és konzul-
tációs szoba felirat áll.

Mint ahogy az egész épületblokkot, 
e helyiséget is, ha jól tudom, pályázati 
pénzből alakított ák ki, így a pályázat-
nak megfelelő a felirat is. Gyakorlatilag 
kápolnaként működik. Hetente egy al-
kalommal, szerdán 16 óra 30 perckor 
van szentmise, melyre betegek, hozzá-
tartozók, egészségügyi dolgozók és a 
környékbeli lakosok is eljöhetnek.

Később szentségimádás, vasárnapi 
szentmise, közös imádságok is lehet-
nének.

Mi segítené a munkáját?
Megkönnyíti a szolgálatot, ha jel-

zik számomra, ha valamelyik hozzá-
tartozójuk kórházba kerül, s örülne, 
ha meglátogatnám. Egy zalalövői lány 
például a facebookon írt, hogy kórház-
ba került a dédikéje, és kérte, hogy lá-
togassam meg.

Jó lenne, ha akár önkéntesek segí-
tenék a betegeket eljutni a kápolnába, 
szentmisére, vagy más imaalkalmakra.

Szépen éneklő hívek, fi atalok köz-
reműködésének is örülnének a misén 
résztvevők.

Mindenekelőtt  jó lenne, ha minél 
többen kísérnék imával a kórházlelké-
szi szolgálatot, s személyesen engem is, 
ez a legfontosabb segítség!

Háriné Mile Mónika

( folytatás a 2. oldalról)

Nyári tábor Balatonfenyvesen
A Rád Találtam Dicsőítő Csoport idén nyáron is megtartott a szoká-

sos (ez volt a 6.) táborát. 20 fi atal, köztük középiskolások és egyetemis-
ták közösen mentek el pihenni Balatonfenyvesre. Mivel szeptembertől 
júniusig folyamatosan valamilyen zenei szolgálat végzésével, szerevezés-
sel vagy éppen közösségi foglalkozással vagyunk elfoglalva, ezért a nyári 
tábor a pihenésről szól. Játék, fi lmvetítés, sportolás és strandolás. Termé-
szetesen a szórakozás közben sem felejtett ük el kihez tartozunk, bárhol 
jártunk látszott  rajtunk, hogy szeretjük az Istent és egymást is. Reméljük 
jövőre is sikerül hasonlóan pihentető időt együtt  eltöltenünk.

Sziráki Péter
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Ifj úsági Világtalálkozó Krakkóban

 A tényleges találkozót megelőzték az 
úgynevezett  előtalálkozók, mi a Katowi-
cei Egyházmegyében, Rybnik városban 
készültünk „Krakkóra”. Rybnik Lengyel-
ország egyik legjelentősebb gazdasági 
központja, mely Dél-nyugat Sziléziá-
ban található. Egyházmegyénk csapatát 
Golejów városrész látt a vendégül. 

Az ott ani plébánia vendégszeretete és összefogása sokszor már zavarba ejtő volt 
számunkra. A közös programokon, például a fogadásunkra vagy a fáklyás keresztútra 
nagyon sokan eljött ek, és tiszta szívvel ünnepeltek és örültek velünk együtt . Kötelező is-
kolai ’56-os megemlékezésünk részeként 
tavaly volt szerencsém megtanulni a len-
gyel nemzeti tánc, a polka lépéseit. Ezen 
tudásomat a golejówi közös délutánon 
kamatoztatni is tudtam, persze a házigaz-

dáink nagy örömére mi is megtanított uk őket a magyar néptánc rejtelmeire.

A Rybnikben eltöltött  hét alatt  a nagytalálkozó előkészítéseként különböző nem-
zetiségű csoportok megismerhett ék egymást, fesztiváljellegű felvonulásokon, közös 
szentmiséken vett ünk részt. Számunkra a czestochowai zarándoklat a Fekete Szűz-
anyához, és a pálosoknál tett  látogatás volt a legemlékezetesebb. A Wielgomłyny -i 

pálos kolostorban egy Erdély-
ből származó magyar pálos 
szerzetessel is találkoztunk.

Öt nap után vett ünk bú-
csút Golejówtól, és a minket nagyon nagy szeretett el tenyerükön hordozó 
golejówi fogadócsaládjainktól, és indultunk Krakkóba. A várost és környékét 
az IVT-re érkező fi atalok színültig megtöltött ék. A magyarok számára kijelölt 
egyik központ a Krakkótól ötven km-re fekvő Brzesko városban volt. Itt  tar-
tott ák számunkra a katekéziseket és itt  volt a szállásunk is.

Krakkóban a BŁONIA parkban már többszázezren voltunk, a világ majd-
nem minden nemzetéből, amikor Stanisław Dziwisz krakkói érsek a 16. Ifj ú-
sági Világtalálkozó nyitó szentmiséjét bemutatt a. 

A hét folyamán felkerestük a Szent II. János Pál Központot, s a közelében 
található Isteni Irgalmasság bazilikát, melybe a szentév tiszteletére kitárt Ir-
galmasság Kapuján léptünk be. Az áthaladás valóságos és jelképes is, hiszen 
a Találkozó legfőbb üzenete a kiengesztelődés volt. Kiengesztelődés az Úris-
tennel a bűnbánatban, és szentgyónáson keresztül, és kiengesztelődés egy-
mással, ez a két cselekedet elválaszthatatlan.

Nagyon vártuk a Szentatyát! Pénteken este már vele együtt  vett ünk részt 
a keresztúton.

(folytatás az 5. oldalon )

A foci eb és az olimpia között , július közepén rendezték meg a katolikus ifj úsági találkozót Krakkóban. A lengyel 
város közel kétmillió fi atalt látott  vendégül a világ minden tájáról. A Szombathelyi Egyházmegye szervezésében 
negyven fő, és között ük a Kertvárosi Ifj úsági Közösség hét tagja is részt vehetett  ezen az eseményen. Lelki vezetőnk 
Óra Krisztián atya volt. 

Egy hivatásos szakácstól tanultam 
meg a nyáron, hogy mi az ételek leg-
fontosabb hozzávalója. Egy csöpp 
szeretet!
Golejówban minden triplán ada-
golták ételhez a szeretetet, örömmel 
és vidámsággal vegyítve!

ZÁSZLÓK 1- Krakkóban járkálva 
különös zászlókkal találkoztunk, 
sokról hosszú töprengés után sem 
tudtuk kitalálni, mely nemzethez 
tartozik. A legkülönösebb azon-
ban, az a lobogó volt, amelyben az 
amúgy komoly történelmi ellentét-
ben lévő három nemzet -a lengyel, 
az orosz és a német zászlók színei 
voltak egy nagy szívbe foglalva!  Azt 
hiszem, semmi más nem tudta vol-
na ilyen szépen összegezni az ifj úsá-
gi találkozó célját és szellemét.

ZÁSZLÓK 2- A zárómise után a kétmil-
liós tömeg egy-szerre próbált kijutni a 
campus misericodiae helyszínéről, így a 
vasútállomásokon igen gyorsan elviselhe-
tetlen tömeg gyűlt össze, sokan rosszul is 
lett ek a magas páratartalom miatt . Egy is-
merős- piros-fehér-zöld zászló miatt  azon-
ban egyik barátnőmmel már a táborban 
sikerült elkeverednünk a csoportunktól. 
Mint kiderült, Irak egyik tartományának 
zászlója éppen olyan, mint a mi kedves há-
romsávosunk, közepén azonban a nap ta-
lálható. A kis különjárat miatt  másik úton 
próbáltunk visszatérni szálláshelyünkre, 
ami közben egy zalaegerszegi barátunk-
ba botlott unk, aki épp fel tudott  ajánlani 
két helyet a Brzeskóba tartó buszukra. 
Így nemcsak egy napocskás magyar-iraki 
zászlót szereztem, de még egy kényelmes 
utat is a hosszú órákon át tartó várakozás 
helyett .
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Szombaton ő vezett e be az egész éjszaka tartó szentségimádást és 
virrasztást. Arra kért minket, hogy mindannyian fogjuk meg egymás 
kezét. Az összetartozást és szolidaritást, amit a találkozó során meg-
tapasztaltunk, vigyük el haza, s a Názáreti Mester tanítványaiként 
tudjunk, és akarjunk egymásra testvérként tekinteni.

Krakkó belvárosában töltött  utolsó esténken a Visztula partján 
táboroztunk le. Fél óra sem kellett , már három-négy magyar csoport 
telepedett  a közelünkbe, egyre jobb hangulatot teremtve az idilli es-
tében. Lengyel barátaink érkezésekor azonban már mi sem tudtunk 
megállni, és beálltunk az éneklő-táncoló fi atalok közé, és roptuk a 
lengyel slágerekre, ahogy az igazi kuzinokhoz illik.

A záró szentmise helyszíne a brzegi mező volt. Méretére és a 
résztvevők számára jellemző, hogy negyed óráig tartott , míg vona-
tunk átlagos sebességgel elhaladt mellett e!  

Nem csupán élményeket, küldetést is kaptunk. Számomra a leg-
fontosabb: áldás az ítélet, együtt érzés az elutasítás, áldozat a kénye-
lem helyett .

Dziękuję! - Köszönjük!

Köszönjük a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániának, a Szom-
bathelyi Egyházmegyének a lelki és anyagi támogatást!

Köszönjük Lengyelországnak a hihetetlen vendégszeretet és a 
rengeteg áldozatot, amit értünk tett ek!

Hári Anna

( folytatás a 4. oldalról)
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Mindszenty Iskola – hitt antábor, focitábor, Zalaszentgrót
„Gyújts éjszakánkba fényt!”

Június 20-tól 24-ig a zalaszentgróti iskolát töltött e meg 
élett el, vidámsággal, imádsággal, játékkal a csaknem 130 
táborozó diák. 

A foglalkozások témáját a fényhez, világossághoz kap-
csolódó szentírási történetek adták. Kézműveskedés, 
kirándulás, strandolás is segített e, hogy a kedvünk még 
ragyogóbb legyen. Nagy élmény volt együtt  szurkolni és 
örülni az EB-n szereplő válogatott  eredményének is. 

Utolsó este a szentmise után gyertyás, fáklyás felvonu-
lással tett ük láthatóvá Krisztus világosságát. A hit bennünk 
lobogó lángját a tábor ideje alatt  igyekeztünk táplálni, hisz 
világosságot nem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék… 

Bencze Tamás
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Huszonharmadszor vett ünk részt 
a Családfesztiválon. Voltunk már kicsi 
és pici gyerekkel, növekvő kamasszal, 
segítő fi atallal, aki jókedvével nemcsak 
a padok cipelésében jeleskedett … 
Mindig nagyon jól éreztük magunkat a 
Családfesztiválon. Az egész nap értünk 
zajlott . Témái színesek és érdekesek 
voltak számunkra, és mindig kaptunk 
a résztvevő családoktól is tanácsokat, 
híreket, együtt érzést, reményt.

Idén házaspárként mentünk, mert 
gyermekeinknek már külön program-
jaik voltak.

A téma a hagyomány, a hagyo-
mányőrzés és átadás volt.

Nagyon jó előadásokat és elő-
adókat hallhatt unk: Maczkó Mária, 
Bodorkós Imre plébános úr, a Gyi-
mesi Hagyomány őrzők, Szász Emese 
olimpiai bajnoknő, Uzsalyné Dr. Pécsi 
Rita. Maczkó Mária a népzene nyel-
vén terjeszti, segíti a megőrzést,  Imre 
atya előadásában a Pápa legutóbbi en-
ciklikájából hallhatt unk a családban 
megélhető szeretetről, Szász Emese a 
kitartó munka, a teljesítmény mellett  
a családját is szóba hozta, Uzsalyné 
dr. Pécsi Rita az életet átszövő értékek 
mellett  szólt és kért minket, hogy te-
remtsünk új hagyományt: mondjunk 
jót egymásnak, egymásról! Dicsérjünk 

többet. Őrizzük a magyar nép ér-
tékeit tudatosabban…

Sokféle kézműves és ügyességi 
játék várta a gyerekeket. Könyv-
tárosok által vezetett  foglalkozás, 
ládavasút is rendelkezésére állt a 
különböző korú látogatóknak.

Megint meggyőződtünk ar-
ról, hogy érdemes jó előadók jó 
előadásán részt venni, gondolata-
ikat megosztani egymással, pihe-
nésként feltöltődni. Alig vártuk, 

hogy gyermekeinknek is elmondjuk 
tapasztalatainkat és ajánljuk nekik is a 
Családfesztivált: mert a családról és a 
családoknak szól, mert örömet és erőt 
sugároz, mert hasznos a mindennapok 
gondjainak megoldásaihoz, mert olyan 
„társasága” van, ami különleges…

A szervezők munkája révén újra 
gazdag programokban volt részünk, 
értékes gondolatokkal gyarapodtunk, 
és kíváncsian várjuk együtt  a követke-
ző Családfesztivált

 
Tompa Viola

Hagyományosan...
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A gyógyulás szentsége
A Sínai-hegyre vezető úton a Te-

remtő kijelenti Mózesnek és a népnek: 
„Én az Úr vagyok a te gyógyítód.” (Kiv 
15,26) Istent, mint lelkünk pásztorát és 
gyógyítóját ismerhetjük meg a Szent-
írásból. Krisztus Urunk ezt a küldetést 
továbbadta apostolainak, ők meg az 
Anyaszentegyháznak: „A betegeket gyó-
gyítsátok meg!” (Lk 9,2) Bár a szentek 
életében is történtek csodálatos gyógyí-
tások, és gyógyulások, az igazi sebeket 
Isten az Ő bölcsességében egy szentség 
által gyógyítja meg. Ez pedig a bűnbo-
csánat szentsége, melyet gyónás, vagy 
kiengesztelődés szentségeként is isme-
rünk. Ha itt  bűneinket őszintén meg-
valljuk és megtesszük magunkban a jó 
elhatározást szabadulást nyerünk a bűn 
megkötözöttségéből. 
Sok ember alkohol, ká-
bítószer vagy bármely 
más bódítószer hatására 
kiabál, és szembesül saját 
nyomorával. Hiába üvöl-
ti ki magát feloldozásra, 
megnyugtató visszhang-
ra van szüksége. Ezt csak 
a szentgyónásban adja 
meg az Úr. 

A szentségeket Krisz-
tus Urunk alapítja, a 
gyónást így hívja életre: 
„Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbo-
csátjátok bűneit azok bocsánatot nyernek; 
akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei 
megmaradnak.” ( Jn 20,22-23) Nagy 
feladat és felelősség ez, az élő Isten ránk 
bízza a kiengesztelődés szolgálatát. Mi-
ért gyónjak? – kérdik sokan, és ilyen 
gyenge emberi érveket hoznak: Istennel 
el tudjuk kett en is rendezni a dolgot. A 
papnak nem teszek bűnbevallást. Diet-
rich Bonhoeff er a bűnösség megvallása 
és a közösségre való szabaddá válásról 
nagyon mély meglátással fogalmazta 
meg: „Aki egyedül marad a rosszal, az 
egészen egyedül marad. Előfordul, hogy 
keresztények teljesen magukra maradnak, 
mert nem következik be az átt örés a kö-
zösség felé. A gyónásban megtörténik az 
átt örés a közösség felé. A bűn magára akar 
maradni az emberrel. A megnevezett , beis-
mert bűn elveszíti minden hatalmát.”

A bűn még ha most kellemes is előbb 

utóbb magára hagyja az embert és elsza-
kítja tőle barátait, a bűn mérgezi emberi 
kapcsolatainkat a közösség erejét. Erről 
tanúskodnak a hajléktalan emberek, akik 
legtöbbször a bűn, a helytelen szórako-
zás útján elindultak, és a cimborák már 
nem voltak társak miután a zseb üressé 
vált. A bűnbánat, a megtérés azonban 
a felszínről a mélybe vezet át. Rendezi, 
gyógyítja, ápolja az Istenkapcsolatunk, 
és segít jobbá alakítani emberi viszo-
nyainkat is. Nem a lelkipásztornak gyó-
nunk, bűneinket ki kell mondani, mint 
egy vádló, vagy ügyész a bíróságon, és 
ehhez bátorság kell, de ha kimondtuk 
rögtön megkönnyebbülünk. A pap Is-
ten embereként segít akár tanácsokkal, 
bátorítással, hogy a megkezdett  jó úton 

továbbhaladjunk, vagy megnyugtatást 
adjon, de adott  esetben jó szándékkal fi -
gyelmeztetést is. A titokként kezelt visz-
szajelzés a legjobb útmutató lehet a lelki 
életben. 

Ősszüleink a bűneset után, amikor 
nem tartott ák meg Isten kérését „felnyílt 
a szemük, és észrevett ék, hogy mezítelenek” 
(Ter 3,7) Mi a bűn? Isten parancsait, 
tanítását, útmutatását, végül szeretetét 
visszautasítani. Sokan sajnos a minden 
látható és láthatatlan Teremtőjéről úgy 
gondolkodnak, mint egy kedves szenilis 
idős úrról, aki mindent elnéz, elfelejt, és 
nem következetes. Ellenkezőleg, a Bib-
lia és a Szent Hagyomány egészséges 
Istenképe rámutat arra, hogy a Mennyei 
Atya tiltásai szeretetből fakadnak, és 
igazságossága miatt  szigorúan követke-
zetes. A bűn miatt  az ember lemeztele-
nedik, ahogy ősszüleink az engedetlen-
ségükkor. Méltóságát, tartását veszíti el 

a halandó ekkor. Az esélyünk, hogy mél-
tóságunk, Istengyermekségünk vissza-
szerezzük az Isten irgalma. Ez az irgalom 
abban nyilvánult meg, hogy Megváltót 
ígért, és küldött  nekünk Szent Fiában Jé-
zus Krisztusban. Ő nyerte meg bűneink 
bocsánatát és Jegyesére az Anyaszent-
egyházra bízta a kiengesztelődés csodá-
latos szolgálatát. 

Egyszer egy kisfi ú végezte el alapos 
felkészülés után szentgyónását, mikor 
kiszállt a gyóntatószékből felkiáltott : 
„Nagyon jó volt!” Ezt a felszabadító él-
ményt nyújtja a jó bűnbevallás, és meg-
tisztulás. Mit kell meggyónnunk? A 
bűnöket két típusra osztjuk fel halálos, 
illetve bocsánatos bűnökre. A felosztás 
eredetisége az Ószövetségre vezethető 

vissza. Akkoriban lé-
tezett  a halált érdemlő 
bűn, ami miatt  ezt a 
megtorlást alkalmazták, 
illetve a kisebb vétség, 
ami egyéni bánatt al le-
hetett  rendezni. Halá-
los bűn tudva és akarva 
nem engedelmeskedni 
Isten parancsának. A 
bocsánatos bűn pedig a 
kisebb dologban, vagy 
nem egészen tudva és 
akarva megszegni az 

isteni útmutatást. Itt  az embernek van 
egy másik nagy felelőssége törekednünk 
kell arra, hogy a lelkiismeretünk hangját 
kövessük. A lelkiismeret ősi funkciója 
Aquinói Szent Tamás szerint: „A jót cse-
lekedni a rosszat elkerülni.” Ahhoz, hogy 
valóban megtegyük a jót, és kerüljük a 
rosszat a lelkiismeretet folyamatosan 
nevelni kell, és kialakítani magunkban 
az egészséges gondolkodást. A zsinór-
mérték a Tízparancsolat, melyet Krisz-
tus tanítása teljessé tesz, és Egyháza ér-
telmez, magyaráz, irányt ad hozzá.

A lelkiismeretben kett ő téves létezik 
a rigorista és a laxista. A rigorista, mikor 
valaki túl szigorú, mindenben bűnt lát, 
nem jellemző rá az egészséges felsza-
badultság. Itt  fontos tudatosítani ilyen 
tévedés esetén Isten irgalmas Atya, aki 
hazavárja megtévedt gyermekét, de el 
is várja, hogy az atyai házba hazatérve 

(folytatás a 9. oldalon )
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szabadon, örömmel, és szeretett el élje 
életét. A laxista a megengedő lelkiis-
meret, mikor valaki mindent megenged 
erkölcsiség terén. Semmi esetre sincs 
felmentve senki a bűnösség alól pusz-
tán azért, mert a szomszéd, vagy sokan 
mások is így cselekednek. Az ilyen em-
bernek őszinteségre van szüksége ön-
magával szemben, merjen bátran bele-
nézni saját életébe lelkének tükrébe és 
megvallania bűneit, hibáit, mulasztásait. 
A torz lelkiismeretek általában torz Is-
tenképből, -fogalomból származnak. A 
katolikus lelkület a kett ő között  van. Jó 
gyónáshoz segít felkészülni egy jó lelki 
tükör, mely imakönyvekben is található, 
ezek rendszerint a Tízparancsolat alap-
ján rendszerezik azt, hogy mely bűnök-
kel sértjük meg felséges Istent. 

Tévedések a gyónás szentségét ille-
tően bőven akadnak. A gyóntatószék 
a bűnbevallás helyszíne, és a lelki újjá-
születésé, amihez az Egyházjog megha-
tározása szerint mind a gyónó, mind a 
gyóntató is ragaszkodhat. Gyónást ett ől 
függetlenül lehet bárhol végezni, ahol 
a kellő diszkréció és a szentség kiszol-
gáltatás méltósága adott . Telefonban 
nem lehet gyónni. A gyóntatószék nem 
chatszoba, ahová csevegni megyünk be 
a lelki problémákat természetesen fel le-

het, és kell hozni, de a tanácskérés, vagy 
lelki útmutatás nem fajulhat felszínes 
bájcsevejjé. Ugyanakkor a gyónás szent-
sége nem lábtörlés, hogy elkövetem a 
szokásos bűneim, sebaj majd meggyó-
nom. Ez nem katolikus gondolkodás. A 
szentgyónás érvényességi feltétele a jó 
elhatározás, vagyis emberi erővel min-
dent elkövetünk azért, hogy a visszatérő 
hibákat kijavítsuk. Ebben a kegyelem 
támogat bennünket, így tanulhatunk 
alázatot, hogy bűneinken magunk erejé-
ből nem győzhetünk, de Isten kegyelme 
révén mindenből van szabadulás. 

Az Egyháztörténelem kezdetétől lé-
tezett  a gyónás. Városi bölcsek mentek 
ki a sivatagi remetékhez, akik Isten imá-
dásában töltött ék életüket, megvallot-
ták rajtuk keresztül bűneiket, és kaptak 
eligazítást, útmutatást életükre vonat-
kozólag. Az irgalmas Isten vár minket a 
bűnbocsánat szentségében, hogy vele ta-
lálkozzunk, és alázatban egyszerűségben 
újjászülessünk a Mennyország számára. 
„Évente gyónjál, és legalább húsvéti időben 
áldozz meg!” Szól Anyaszentegyházunk 
harmadik parancsolata, ez természete-
sen csak a kötelező minimum. Elenged-
hetetlen, hogy a lelki életben az ember 
fejlődjön és mind gyakrabban járuljon 
a szentségekhez, melyek által Krisztus 
táplál, éltet és erősít minket. Vár minket 

Jézus Szíve az első pénteki gyónásra a 
nagy kilencedre, melyet kilenc hónapon 
keresztül minden első pénteken gyónás-
sal és szentáldozással tehetünk teljessé. 
Ehhez nagyszerű ígéretek, kegyelmek 
társulnak. Ugyanakkor a javítás szándé-
kával nem járulhatnak a szentségekhez 
azok, akik házasságtörésben élnek, vagy 
Egyházellenes mozgalom tagjai. Akiket 
persze párjuk elhagyott , és nincs új part-
nerük jöhetnek a kegyelem forrásához, 
de a vétkeseket az Egyház javító szán-
dékkal és a megtérés kínálásával távol 
tartja. 

„Isten, akinek világossága felragyogott  
szívünkben adja meg neked, hogy bűneidet 
belásd és felismerd az Ő irgalmas szerete-
tét!” Így imádkozunk mi áldozópapok a 
gyónóért. Akiket segítünk a közös útra 
Isten és a mennyei haza felé, csak az Ő 
világossága, igazsága és tanítása jobbít-
hatja meg életünket, és adhat erőt min-
denhez, és tehet minket egy közösséggé, 
akik együtt  tartanak ki a megkezdett  jó-
ban. Őszintén szembenézünk magunk-
kal, megvalljuk bűneinket, elvégezzük 
az elégtételt és törekszünk kitartani az 
Úr mellett , ez a gyógyulás.

 Pete Polgár Máté
 káplán

( folytatás a 8. oldalról)

Plébániánk hívei a médiából is értesülhett ek arról, hogy augusztus-
ban villámcsapás érte plébániatemplomunkat. Mi történt? Milyen 
károkat okozott  a villámcsapás? A károkat hogyan sikerült meg-
szüntetni? Erről kérdeztük plébánosunkat, Stróber Lászlót.

Ez év augusztusában villámcsapás érte templomunkat. Bár a 
templomunk nagyon védve van az ilyen csapástól, de ennek a villám-
csapásnak az ereje kivételesen nagy volt. A villámcsapás a következő 
elektromos készülékeket érintett e: a toronyórát, a belső világítás egy 
részét, a villamos kapcsolószekrényt, a hangosítást, a harangvezérlést. 
A hangosítást már sikerült kijavítani, a többi helyreállítása folyamat-
ban van. Az igazi nagy kár az orgonát érte. Magyarországon nem is 
tudják javítani, Hollandiába kellene küldeni. Az orgonajavításra meg-
kaptuk a javaslatot és az árajánlatot, ami bizony tetemes összeg. 

A biztosítónak az Egyházmegyei Hivatal jutt atja el a felmért kár 
összegeket. Az orgona fog késni, de a Zárdából kaptunk addig köl-
csön hangszert, amit hálásan köszönünk. Reménykedünk abban, 
hogy a többi elektromos készülék javítása is hamarosan megtörténik.

László atya
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(folytatás a 11. oldalon )

Mladifest – Fiatalok a Szűzanyával

Medjugorjeban minden év augusztus első hetében rendezik meg az Ifj úsági Imatalálkozót. Ezt a rendezvényt a 2000-ben 
elhunyt Slavko Barbaric atya kezdeményezte, aki a látnokok, a Cenakolo közösség, a Gyermekfalu lelkivezetője is volt. Idén 
27. alkalommal jött ek össze a fi atalok együtt  imádkozni, énekelni, ünnepelni. Voltak sokan, akik egyenesen Krakkóból a 
Katolikus Ifj úsági Világtalálkozóról érkeztek. (Őket SDM feliratos hátizsákjukról lehetett  felismerni.)

Medjugore összekapcsolódott  Krakkóval - Legyetek irgalmasok! – állt a felszólítás a főoltár felett , s hangzott  el a tanítá-
sokban, tanúságtételekben többször is.

A Mindszenty iskola közösségének képvise-
lői minden évben a Homokkomáromból induló 
zarándokcsoporthoz csatlakoznak. Vezetőnk 
Sziráki Erzsébet Mária nővér, aki a Nyolc Bol-
dogság Közösség tagjaként több éven keresztül 
Medjugorjéban szolgálta az Úristent.

Most néhány személyes beszámolóval sze-
retnénk felidézni az ott  töltött  napokat. 

Ezen a nyáron éreztem, hogy jó lenne újra 
elmenni Medjugorejba, a Mladifestre. Ho-
mokkomáromból vasárnap július 31-én hajnal-
ban indultunk útnak busszal egy lélekben fi a-
tal, vidám csapatt al.  Induláskor felajánlott uk 
utunkat Máriának és az ő közbenjárását rög-
tön megélhett ük, amikor a buszunk lerobbant 

az autópálya közepén. Először is imádkoztunk azért, hogy javuljon meg a buszunk, és folytathassuk utunkat. Értékes 
tapasztalat volt, hogy a tehetetlenség és a nagy hőség ellenére senki nem volt ideges (egyedül a buszsofőrön lehetett  
észlelni némi feszültséget). Néhányan leültek az út szélén egy sziklára olvasni vagy beszélgetni, ill. voltak, akik a busz-
ban „Ungame party”-t csaptak, amíg megérkezett  a segítség. Imánk hamar meghallgatásra talált, hiszen kb. 3/4 órával 
később megállt mellett ünk egy sárga útkarbantartó autó és három sárga ruhás férfi  (őket nem hívtuk, illetve nem mi hív-
tuk!) egy vezeték segítségével pár percen belül beindított a a buszt. Végül pár órás csúszással, de épségben megérkeztünk 
Medjugoreba. 

Utazásom előtt , egy barátom megkérdezte, hogy miért vállalok ekkora utat, amikor Istennel bárhol és bármikor kap-
csolatba kerülhetek egy ima által. Erre a kérdésre akkor nem tudtam válaszolni, hiszen döntésem nem észérveken, hanem 
inkább egy belső híváson alapult. Változásra volt szükségem. A hét során jobbnál jobb tanúságtételeket hallott am Isten 
szeretetéről, ill. a szeretet formáló erejéről. Goran és Katarina Curkovic élett örténete mély benyomást keltett  bennem.  
Goran hosszú alkohol és drogfüggőség után rátalált a Mennyei Atyára, aki teljesen átformálta az életét. A börtönben és a 
pszichiátrián töltött  hosszú évek után, Medjugorjeban megérezte Isten szeretetét és jelenleg családapaként éli keresztény 
életét. A történet talán azért érintett  meg különösen, mert van egy ismerősöm, aki fontos számomra, de még nem ismeri 
az Atyát. Ez a tanúságtétel megerősített  abban, hogy senkit nem tudok Jézushoz vezetni szavakkal és érvekkel. Sokkal 
fontosabb az, hogy én fogadjam be Isten szeretetét, engedjem, hogy formáljon, hallgassak a szavára és tegyem, amit 
mond. Hári Zsuzsanna

Medjugorjéba én mindig megpihenni megyek. Ez akkor is igaz, ha nyáron 40 fokos a hőség, és a kis bosznia-hercego-
vinai városkát 60-70 ezer fi atal zarándok „szállja” meg.

A legfontosabb számomra Medjugorjeval kapcsolatban, hogy a Szűzanya mindig az Úrjézusra mutat, s Hozzá viszi a 
zarándokokat. A legfontosabb és legerőteljesebb esemény mindig a szentmise és a szentségimádás!

A Szűzanya üzenetei nagyon egyszerűek, és sokszor ismétlődnek is. Tanárként számomra mindennapos tapasztalat, 
hogy a legegyszerűbb kéréseket nagyon sokszor kell elismételni, mire tanítványaim megértik és meg is teszik azokat. Így 
nem csodálkozom Szűz Mária pedagógiáján; hányan vannak, akik élik az üzeneteit? (Ima, szentmise, gyónás, szentírás-
olvasás, böjt?)
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( folytatás a 10. oldalról)

S végül szeretnék megosztani egy számomra nagyon fontos mondatot, mely ebben az évben a tanúságtételek alkal-
mával többször is elhangzott :

„Adni a szükségesből kell, mert a feleslegünk soha nem lesz elég!” 
Domján Zsuzsanna

Isten kegyelméből már negyedik alkalommal jutott am el Medjugorjéba az Ifj úsági Találkozóra. Számomra minden 
évben a legnagyobb lelki élményt és feltöltődést a Szentmisék és Szentségimádások adják. Csodálatos érzés - a több, 
mint 70 ezres tömegben - az a mély csend, béke és belső öröm, amit az ember megtapasztalhat Krisztus közvetlen kö-
zelében. Az ide látogató zarándok számára szinte tapintható a Szűzanya és Jézus jelenléte és szeretete. Mindig lélekben 
megújulva és testileg-lelkileg feltöltődve térek haza, várva a következő évet. Teljes szívemből ezt kívánom minden leendő 
zarándoknak, a Szűzanya és Jézus oltalmát és áldását kérve mindnyájunkra.

Mohos Kinga Mária

A Krizevacra csoportunk az egyik hajnali órában ment fel, de már akkor is rengetegen voltak a hegyen. Többünknek 
feltűnt egy édesapa, aki alvó kislányát vitt e fel a kereszthez. Kerülgett e a zarándokokat, egyensúlyozott  a köveken, s 
imádkozott  a stációknál. Mindeközben a kislány békésen aludt, szinte tónustalanul borulva édesapja vállára, mit sem 
tudva az őt körülvevő tömegről, a sziklákról, a meredek emelkedőről.

Sokszor vagyok szerintem én is hasonlóképpen. Vajon milyen szakadékok mellett  visz a Mennyei Atya engem is, s én 
legfeljebb az apró kellemetlenségek miatt  morgolódom?

Hári Antal

Összeállított a: Háriné Mile Mónika

2016-05-web.indd   11 2016.09.25.   23:49:44



12  XXIII. évfolyam 5. szám

Máté (Mt 20,1-16) evangéliuma az 
Isten országában működő bérszámfejtést 
szemlélteti. Az isteni bérszámfejtés azon-
ban egészen más szabályozók szerint 
működik, mint az emberi. Az utóbbi szer-
ződéses munkaadói és munkavállalói 
jogviszony alapján történik, míg az előbbi 
a jóság szabályozója nyomán. „Hiszen az 
én gondolataim nem a ti gondolataitok, 
és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja 
az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a 
földnél, annyival magasabbak az én útja-
im a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti 
gondolataitoknál.”(Iz55,8k)

Az emberi igazságosság azt indítvá-
nyozza, hogy a munkában eltöltött  idő és 
a teljesítmény alapján kapja meg a mun-
kás a bérét. Ezt kérik a példabeszédben 
szereplő munkások is Jézustól, ahogyan 
ezt Máté evangéliumában olvassuk.

A mennyek országa olyan, mint ami-
kor egy gazda kora reggel kiment, hogy 
szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután 
napi egy dénárban megegyezett  a mun-
kásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. Majd 
ugyanezt tett e délelőtt  9-kor, délben, dél-
után 3-kor és késő délután 5-kor. Újabb 
munkásokat küldött  a szőlőjébe. Amikor 
beesteledett , következett  a fi zetés. Most 
jött  a felháborodás. A néhány órát dol-
gozók kapták meg az egy dénárt. A kora 

reggeltől dolgozók azt hitt ék, hogy többet 
kapnak, de ők is csak egy dénárt kaptak. 
Amikor átvett ék zúgolódni kezdtek. Ezek 
az utolsók csak egy órát dolgoztak, és 
ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik 
a nap terhét és hevét viseltük. A gazda 
azonban így felelt: „Barátom nem vagyok 
igazságtalan veled. Nem egy dénárban 
egyeztél meg velem? Rossz szemmel né-
zed, hogy én jó vagyok?” Egyforma fi ze-
tés, különböző teljesítményért.

Jézus itt  megvilágítja a mennyország-
ba jutás módozatait. A gazda maga az 
Úristen. A szőlője az Ő országa; a mun-
kások pedig a hívei. Jézus bemutatja az 
emberek viszonyát az Istenhez. A korai 
órától dolgozók, a nap terhét viselő hívek 
azok, akik gyerekkoruktól kezdve egész 
életükön át töretlenül szolgálják az Istent 
halálukig. Ők remélik maguk számára 
a mennyországot. Aztán vannak hívek, 
akik később indulnak a hitbeli életre, egy 
vallásos barát vagy buzgó hitves hatására. 
Vagy felnőtt  korban egy megrendítő bal-
eset, betegség, esetleg életveszélyből való 
megmenekülés után áll be az Isten szol-
gálatába. Másvalaki az élete alkonyán, 
öregségében döbben rá addigi világias 
életének helytelenségére és tér meg az 
Istenhez. De az is megtörténik, hogy az 
úgynevezett  24. órában, éppen a halála 

előtt  találja meg az Isten kegyelmét. És 
egy őszinte életgyónásban nyeri el bű-
neire a feloldozást és a bocsánatot. Így Ő 
is ugyanezt a jutalmat kapja, mint az, aki 
egész életében Isten parancsai szerint élt 
és az Ő akaratának engedelmeskedett  a 
kemény megpróbáltatásokban is.

Első benyomásra, az emberi szabály-
zók szerint ez igazságtalan. Hogy az az 
ember, aki az életét az erkölcstelen élveze-
tekbe belemerülve folytatt a, aki rendsze-
res házasságtörő, korrupt, aki emberek 
nyugalmát megzavarta, sőt a vagyonukat 
elrabolta, aki magát az Istent káromolta, 
az egyházat üldözte és akadályozta mű-
ködését, most egy szentgyónás után meg-
kapja a mennyországot.

Az Isten ugyanis szuverén Úr és a 
saját belátása szerint rendelkezik a jutal-
mazásával. Mindenki megkapja a meg-
ígért mennyországot, de nem egyforma 
szolgálat alapján. Az Isten irgalmassága a 
jövendő életben fog megnyilvánulni. Ak-
kor látjuk majd, hogy Ő nemcsak büntető 
Úr, hanem elsősorban jóságos Atya, aki 
irgalmas az emberrel.

De nekünk kötelességünk, hogy 
egész életünk folyamán engedelmesen 
szolgáljuk mindenható akaratát.

 Tóth János  káplán

Az isteni „bérszámfejtés”

KereszteltekKereszteltek
Jámbori Barnabás, Horváth Miklós 
Medox, Bognár Botond, Bognár Bertold, 
Máté Dorottya, Komáromi Mónika, Pá-
los Eszter, Vörös Abigél, Földes Borbála, 
Erdélyi Letícia, Tamás Szófia, Gerencsér 
Johanna, Lugosi Sanel Szófia, Sebők Do-
rina, Ódor Zente, Katona Szófia, Kovács 
Dorina

Köszöntjük a Katolikus Egyház és egy-
házközségünk legifjabb tagjait! Isten 

éltesse őket sokáig!

HázasságkötésHázasságkötés
Pető Attila – Kasza Dorina, dr. Hegedüs 
András – Végh Hajnalka, Jordán Kriszti-
án – Efimova Anna, Tibola Balázs – Fü-
löp Nikolett, Harsányi László – Gosztolai 
Nikolett, Farkas Dániel – Molnár Vivien, 
Nagy Péter János – Zsidi Orsolya, Simon 
Norbert – Csuka Viktória, Hájas Gábor 
– Tóth Kinga, Gerbovits Róbert – Pék 
Dorisz, Szabó István – Bertók Kinga, Vö-
rös Gábor – Rózsás Zsuzsanna, dr. Kiss 
Ádám – dr. Könczöl Sarolta Katalin, Ma-
gyar Bálint – Zab Georgina

Jókívánságainkat fejezzük ki az ifjú 
pároknak: a kölcsönös szeretetben szen-

telődjenek meg házasságukban!

HalálozásHalálozás
özv. Gelencsér Lászlóné sz. Földesi Mária 
Vilma (1926), Salamon Károly (1947), özv. 
dr. Grósz Józsefné sz. dr. Beke Gizella Má-
ria (1940), Kovács László István (1949), 
Egyed Gyula (1924), Albert József (1935), 
Gaál Ferencné sz. Sabján Karolina (1944), 
Gerencsér Viktor (1950), özv. Szomolányi 
Józsefné sz. Góczán Ilona (1926), Soós 
Kálmánné sz. Martinka Éva (1945), özv. 
Németh Istvánné sz. Gosztolai Mária 
(1951), Bujtor Tibor (1939), Dézsi Ferenc 
(1933), özv. Izsán Jánosné sz. Kiss Anna 
(1928)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink
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Mivel idén ismét megnyertük a 
Mindszenty József életéről szóló 
emlékversenyt, három társammal 
együtt  a bíboros szülőfalujában, 
Csehimindszenten tölthett ünk el 
három napot. A versenyt követően 
nagy lelkesedéssel vártuk az uta-
zást. Végül eljött  ez a nap is.

Tavalyihoz hasonlóan idén újra 
a plébánia épületéhez tartozó za-
rándokszállásra költözhett ünk be. 
A kipakolás után egy kis játék kö-
vetkezett , majd egy nem túl hosszú 
gyalogtúrára indultunk az oszkói 
Hegypásztor-köz felfedezésé-
re. Utunk során vizes játszótéren 
ügyeskedhett ünk, majd a zsuppo-
lás technikáját is bemutatt ák szá-
munkra az épp ott  táborozó egye-

temisták.
Késődélután a polgármester 

úr érdekes tárlatvezetésének le-
hett ünk részesei a bíboros úr szü-
lőházában. Utána tüzet raktunk 
a plébánia udvarán, és szalonnát 
sütött ünk. Mivel a labdarúgó EB 
ideje alatt  voltunk itt , esténként a 
közösségi házban kivetítőn nézhet-
tük a meccseket, amelyeket izga-
lommal vártunk.

Másnap a vasvári múzeumban a 
kolostor és a templom bemutatása 
után kipróbálhatt uk, hogyan írták 
meg az okleveleket madártollal és 
tintával. Miután mi is megírtuk 
a sajátunkat, le is pecsételhett ük. 
Amikor visszaértünk szállásunkra, 
egy tepsi pizza várt minket. Dél-

után Déri Péter plébános úr jóvol-
tából a templom történetét is meg-
hallgathatt uk és nem kis örömömre 
megszólaltathatt am a templom or-
gonáját. Este egy kis grillezés kö-
vetkezett  Bett i néni jóvoltából.

Utolsó nap délelőtt jén elutaz-
tunk Rábahídvégre, hogy kipróbál-
hassuk a Csodaszarvas Tájpark kö-
télpályáit. Ebéd után még egy kis 
foci is belefért a délutánba az iskola 
udvarán. Aztán már csak a pako-
lás és a búcsúzkodás maradt hátra. 
Rengeteg emlékkel gazdagodtunk 
ez alatt  a három nap alatt  és úgy 
gondolom, hogy sokáig emlékezni 
fogunk rá.

Baki Florentin

Csehimindszenti tábor 2016.
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A bőség kosara, mint az Irgalmasság asztala
Krisztus, a mennyből alászállott  élő 

kenyér, mint az élet kenyere – Akivel 
ha valaki híjával van, akkor minden-
nel híjával van – úgy adta legnagyobb 
ajándékát, testét a világ életéért, hogy 
annak jeléül az ember számára erőfor-
rásként szolgáló kenyeret vett e (vö. 
Zsolt 104,14k; Mk 14,22; Jn 6,48-51). 
Így a Miatyánk imádságában, amelyre 
az Úr tanított a övéit, a kenyér foglalja 
egybe mindazokat az adományokat, 
amelyekre leginkább szükségünk van 
(vö. Lk 11,3). 

A mindennapi kenyér kívánalma 
már a Paradicsomból való kiűzetés 
utáni időktől kezdve 
elővételezte az Isten felé 
forduló alázatos bizalom 
azon módját, amellyel a 
pusztában vándorló nép 
is kiáltott  Atyjához a nél-
külözések napján. Isten 
meghallva népe könyör-
gését, mannát hullatott  
az égből eledelül, így az 
„erősek kenyerét” ett e az 
ember, szükségletének 
megfelelően (vö. Zsolt 
78,24-25; Kiv 16,4). Ebben a tekin-
tetben fejezik ki a kenyérszaporításról 
szóló elbeszélések is a túláradó bőséget 
adó isteni adományt (vö. 2Kir 4,42kk; 
Mt 14,20p; Jn 6,12), és mutatják be Is-
tennek az éltető jelenlétével való gon-
doskodását. S miként a pietás a testvé-
ri szeretet legjobb kifejeződéseként a 
nélkülözővel való kenyerünk megosz-
tását tudja (Péld 22,9; Ez 18,7.16; Jób 
31,17; Iz 58,7; Tób 4,16), úgy Jézus 

is arra szólított a fel tanítványi körét, 
hogy ők táplálják általa éhező népét 
(vö. Mt 14,16). Jézus e felhívásának 
eleget téve az apostolok tanúságot tet-
tek Isten akarata mellett , miszerint az 
anyagi kenyér a hitnek egy magasabb 
szintjén a Megtestesült Isten Fia Sza-
vát is jelenti (vö. Jn 6,35-47), mellyel 
töltekezve megízlelhetjük, s gyakorol-
hatjuk Isten irgalmasságát (vö. Zsolt 
24,5; Iz 59,16).

Az ajándékozó, irgalmas Jézus, aki 
ily hatalmas és nagylelkű szeretett el 
volt övéi iránt, hogy kicsinyhitűségük 
ellenére is bevonva őket Önnön szol-

gálatába, rájuk bízta népe jóllakatását, 
a jelenben is szüntelen szólítja minden 
hívét, hogy erre a bensőséges apostoli 
közösségre építve, kenyerüket a nél-
külözők asztaláért megtörve, minden 
igaz szűkölködő kosarát megtöltsék. S 
e sürgető felhívás sok kis angyali fülre 
talált. 

A Petőfi  Sándor Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
3.a osztály hitt anos tanulói, akik mély-

rehatóan megismerkedhett ek a mások 
felé odaforduló, másokat felemelő sze-
retetre emlékeztető, s annak gyakor-
lására ösztönző Tours-i Szent Márton 
életével, a szent példájától felövezve, 
zsebpénzüket az adakozás örömére 
félretéve, pékáruk gazdag választékával 
töltött ék meg 2016. június havában a 
Zalaco üzletben szegények megsegíté-
sére kihelyezett  Szent Márton ládáját. 
E nemes naphoz érkezve, szívüket az 
Úrhoz felemelve, szemük ragyogása, 
arcuk mosolygása, hangjuk elcsitulása 
jelezte, tudatos készület előzte meg e 
nagylelkű, derék cselekedetüket. S az 

üzlet pultja előtt  rende-
zett  fegyelmet tanúsítva, 
türelmesen sorban állva 
választott ák ki a fi nom 
falatokat, hogy azokat 
felajánlva, sok éhes száj 
találjon elemózsiára. 

Miközben megren-
dülten gyönyörködtem 
Isten jó szívvel adakozó 
kis teremtményeiben, 
szívemben hála honolt 
családjuk, tanítóik és 

nevelőik iránt, hisz odaadó elkötele-
zett séggel megélt hivatásuk gyümöl-
csét látt am beérni a gyermeki lélek fe-
lebaráti szeretetében. E pillanatképek 
szinte magától elindítanak és életre 
keltenek bennünk a hit útján, és min-
ket is üdvös döntésre hívnak. A gyer-
mekek Jézus mellett  döntött ek. Dicsé-
retesen kifejezték hűségüket, amellyel 
Isten nagylelkűségére válaszoltak, s 
egyben azt a reményt, hogy hűséges 
az Isten, aki napról napra mindinkább 
megerősít a jóban minket.

A hit, a gyermekek hite és a mi hi-
tünk, talán már sokféle történetben él. 
Mégis van egy közös bennük: a megélt 
pillanatok kegyelme, amely fölemeli 
földre hajló tekintetünk, és tanúskodik 
a boldogságról Istenben. Ezért is vall-
hatjuk mindnyájan együtt , hogy Isten 
irgalmasságából és az emberek szerete-
téből merítkezve élünk. 

Komáromyné Károlyi Judit

Mindszenty emlékek gyűjtése 

A leendő Mindszenty Zarándokközpont számá-
ra tárgyi emlékeket gyűjtünk. Szeretett el kérjük, 
hogy akinek ilyen emlék van tulajdonában és azt 
szívesen felajánlja, szíveskedjék a plébániára hoz-
ni. 
Előre is köszönjük.

Mária Magdolna Plébánia
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Mott ó: Szent Márton követői napjainkban

Magyar Katolikus Kulturális Hetek Szombathelyen

A Magyar Katolikus Kulturális Hetek című rendezvénysorozat alkalmából a Szombathelyi Egyházmegye tisztelett el meg-
hívja Önt, családját és barátait.

2016. október 4 (kedd) 1630

A Magyar Katolikus Kulturális Hetek című rendezvénysorozat és kiállítás megnyitója. Egy remekmű születése. A szom-
bathelyi Szent Márton-kút szoborkompozíció keletkezéstörténete címmel időszaki kiállítás nyílik Szent Márton szü-
letésének 1700. évfordulója alkalmából. A tárlat 2017. március 31-ig tekinthető meg. Helyszín: Szombathelyi Egyházme-
gyei Könyvtár (Szombathely, Szily János u. 1.)

2016. október 5. (szerda)
Szent Márton követői napjainkban címmel pályázatokat hirdet a jánosházi Szent Imre Általános Iskola képzőművészet, 
írás és jócselekedet témakörökben az intézmény 1-8. évfolyamos tanulói számára.

2016. október 10. (hétfő) 1800

A gazdaság öl? A pénz és az örök élet kapcsolata címmel tart előadást dr. Baritz Sarolta Laura PhD, domonkos szerze-
tesnő és adjunktus, valamint Dabóczi Gergely közgazdász és hitt an-etika tanár. Helyszín: Katolikus Egyetemi Lelkészség 
- Savaria Egyetemi központ "C" épület, Nagyelőadó (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

2016. október 12. (szerda) 1800

Igehirdetés festészetben  Prokopp Péter pap-festőművész eddig nem látott  képeinek kiállítás-megnyitója. A kiállítás meg-
tekinthető 2016. december 20-ig. Helyszín: Marineum Felnőtt képző Akadémia (Szombathely, Karmelita u. 1.)

2016. október 13. (csütörtök) 1500

Rajzverseny Szent Márton példája címmel és előadás, interaktív óra alsós tanulóknak és szüleiknek. Helyszín: Szent 
László Katolikus Általános Iskola - Abai terem (Sárvár, Dózsa Gy. u. 28.)

2016. október 14. (péntek) 1800

Emlékkiállítás Kresznerics Ferenc születésének 250. évforddulója alkalmából.  A kiállítás megtekinthető 2016. októ-
ber 28-ig. Helyszín: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könytár - Móritz Sándor Galéria (Celldömölk, dr. Géfi n Lajos 
tér 1.)

2016. október 15. (szombat) 1000

„Hazánk' Tudósai! utat törtem, Kövessetek" - Emlékülés Kresznerics Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából. 
Helyszín: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár - Art mozi (Celldömölk, dr. Géfi n Lajos tér 1.)

2016. október 16. (vasárnap) 1900

Bartl Erzsébet orgonakoncertje. Mendelssohn, Pachelbel, J. S. Bach és L. Vierne orgonaművei. Helyszín: Szent Márton 
templom (Szombathely, Szent Márton u. 40.)

2016. október 18 (kedd) 1700

Szent Márton örökösei. A katolikus egyház karitatív szolgálata a Szombathelyi Egyházmegyében címmel kiállítás-
megnyitó és kerekasztal beszélgetés. Helyszín: Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, Díszterem (Szombathely, Szily János 
u. 2.)

2016. október 20. (csütörtök) 1800

Szent Márton életéről szóló műveltségi vetélkedő. Helyszín: Brenner János Kollégium (Szombathely, Szily János u. 1.)

2016. október 29. (szombat) 1000

Engesztelő imaest hazánkért, népünkért és Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért. Helyszín: Csehimind-
szenti templom (Csehimindszent, Fő u. 42.)
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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
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 Nyomás: Gura Nyomda Kft.
 Zalaegerszeg, Hock J. út 92/B.
 Telefon: (92) 599 464

Október 4-én, kedden 1630-kor kez-
dődik a Magyar Katolikus Kulturá-
lis Hetek című rendezvénysorozat 
megnyitója a Szombathelyi Egyház-
megyei Könyvtárban (9700 Szombat-
hely, Szily János utca 1.). 

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

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

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

Október 27-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.

November 5-én, szombaton, a Szűz-
anya napján, az engesztelő imádság 
1715-kor kezdődik a rózsafüzér elimád-
kozásával, majd a 18 órai szentmise 
után szentórával végződik. 

November 6-án, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

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

November 10-én, csütörtökön 16 
órakor Szent Márton misztériumjá-
tékot adnak elő a Brenner János Álta-
lános Iskola növendékei a Szombathe-
lyei Székesegyházban.

November 19-én,  szombaton 10 óra-
kor kezdődik a Szombathely-szőllősi 
templomban az egyházmegyei Kari-
tász lelkinap.

November 20-án, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

November 24-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

November 26-án, szombaton rende-
zik meg az Egyházmegyei Családi 
Lelkinapot. A püspöki szentmise 15 
órakor kezdődik.

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. november 27-án jelenik 
meg. 

Adventi lelkigyakorlat

2016. december 2. (péntek) és 
december 4. (vasárnap)  között .

Vezeti: Béri L. Renátó karmelita 
szerzetes
Részvételi díj szállással és teljes el-
látással: 10.000,- Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2016. nov-
ember 25.

A lelkigyakorlatra várjuk mind-
azokat, akik szívesen töltenének 
két napot az irgalmas Istenre fi -
gyelve.

További információ és jelentke-
zés:
Martineum Felnőtt képző Akadé-
mia, 9700 Szombathely, Karmeli-
ta u. 1.
Tel: 94/514-354; Fax: 94/514-
341; markovits@martineum.hu;
www.martineum.hu 

Miután Kónya Máté zalaegersze-
gi papnövendék a Győri Papneve-
lő Intézetben szép eredményekkel 
zárta az első két évet, a római Colle-
gium Germanicum et Hungaricum-
ban folytathatja tanulmányait. Katolikus iskolák pedagó-

gusainak világnézeti-spiri-
tuális képzése

2016. október 21. (péntek) és 22. 
(szombat), valamint november 
18. (péntek) és 19. (szombat)
között  a Szombathelyi Egyház-
megyében működő katolikus 
oktatási intézmények pedagó-
gusai számára akkreditált spiri-
tuális-világnézeti képzés indul a 
Martineum Felnőtt képző Akadé-
mián (9700 Szombathely, Karme-
lita u. 1.). Kezdés 1530-kor.

 A képzés részét képezi egy há-
romnapos lelkigyakorlat és egy 
egynapos tanulmányi kirándulás
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