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„Aki irgalmasságot cselekedett vele.” (Lk 10,37a)
Nagyböjt. Amikor az átlagember meghallja ezt a szót, akkor a lemondás, önmegtartóztatás, bűnbánat, önmegtagadás és ezekhez hasonló fogalmak jutnak eszébe. Ennek ellenére keresztény emberként tudjuk, hogy ez
az egyházi év egy nagyon különleges időszaka.
Együtt indulunk Jézussal hamvazószerdán egy zarándokúton, mely
majd a Golgota hegyén ér véget. Látszólag egy fájdalmas, szenvedésekkel
teli út, mégis egy kegyelmi időszakról van szó. Ebben a negyven napos időszakban lehetőségünk van még jobban elmélyülni Urunk szenvedésének
titkaiban, az ahhoz elvezető események mélységeibe, hogy méltóképpen
fel tudjunk készülni Jézus feltámadásának szent ünnepére.
A böjt az Egyház életében nagyon meghatározó. A lemondás által, azzal, hogy a földi értékeket, a jólét eszközeit egy rövid időre jobban háttérbe szorítjuk, meg tudunk nyílni a természetfeletti, örök értékek felé, hogy
készületünkben segítségünkre legyenek. Az elmélkedés, a több imádság, a
Szentírás olvasása által egyre közelebb kerülhetünk és jobban megismerhetjük hitünk szent titkait.
Ehhez azonban meg kell fogadnunk Jézus nyilvános működésének
kezdetén elhangzott szavait: „Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”
(Mk 1,15) A megtérés az Istenhez való közeledésünk első lépése. Ezáltal
meg tudjuk ismerni Isten irgalmasságának nagyságát, és így tudjuk igazán
befogadni az Ő kegyelmeit. Mert Isten irgalmassága átalakítja az ember
szívét, és segít megtapasztalni egy olyan szeretetet, aminek révén ő maga
is képes lesz az irgalomra. Így tudunk Isten képmásaként tevékenykedni a
világban és gyakorolni az irgalmasság cselekedeteit.
A nagyböjt tehát nem a tétlenség ideje, nem a magunkba fordulás, a
bűneink miatti önmarcangolás időszaka, hanem a cselekvő szeretet ideje. Ferenc pápa fogalmazza meg egyik üzenetében: „A jócselekedetek nyomán fölébreszthetjük a szegénység drámája előtt gyakran szunnyadó lelkiismeretünket. Krisztus teste ugyanis újraláthatóvá válik a szegényekben, rajta a
szenvedés, a sebek, a korbácsütés, alultápláltság és üldözés nyomaival, hogy mi
felismerjük, megérintsük és gondosan ápoljuk. Éppen a szegények gondozásában jövünk rá, milyen erős Isten szeretete, aki az emberrel kötött szövetségben
mindig irgalmas volt.”
XVI. Benedek pápa pedig a következőképpen buzdít minket: „A keresztény ember, különösen akkor, ha karitatív tevékenységet végez, olyan személy, akit meghódított Krisztus szeretete, és ezért megnyílik embertársa konkrét szeretetigényére. A keresztény lét olyan, mint amikor folyamatosan felfelé
haladunk egy hegyre, hogy találkozzunk Istennel, aztán újra leereszkedünk,
magunkkal hozva az ebből fakadó szeretetet és erőt azért, hogy testvéreinket
Isten szeretetével szolgálhassuk. A példa alapján még jobban érthető, hogy
egy keresztény számára a legmagasabb értékű karitatív tevékenység magát az
(folytatás a 2. oldalon )
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evangelizációt jelenti, ami Isten Szavának továbbadása. A keresztény ember,
aki gyakorolja a szeretetet, tudja, hogy
valójában nem saját erőfeszítései hoznak
eredményt, hanem az az üdvözítő kezdeményezés, amely Isten kegyelméből származik. Ez utóbbi pedig távol van attól,
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hogy szabadságunkat és felelősségünket
korlátozza. Ehelyett inkább hitelessé teszi és a szeretettevékenység felé irányítja
ezeket az egyébként is nemes emberi tulajdonságokat.”
Ez legyen számunkra a nagyböjt kezdetén a bátorítás, hogy a fájdalmasnak
tűnő utat minden nehézség ellenére Is-

ten kegyelmében bízva járhassuk végig,
hogy a szeretet cselekedetei által mi is
megvalósíthassuk Jézus szavait: „Menj,
és te is hasonlóképpen cselekedjél!” (Lk
10,37b)
Nagy Tamás
káplán

Táborhegy
A Táborhegy lábánál
A nagyböjti időszaknak két tényezője van. Egy negatív és egy pozitív. A
negatív jelleg a lemondások sorozata.
Ilyen például a böjt, amikor megtagadom magamtól a húsételt, a többletétkezést, az ínyenc falatokat, az édességeket. Ugyanígy italban, amikor nem
fogyasztok alkoholt, és kólát, üdítőt is
kevesebbet. Mérséklem magam a kozmetikázásban, a luxus öltözetekben.
És tartózkodom a zajos mulatságoktól.
A pozitív tényező pedig az, hogy
az ember több időt szentel a lelkének.
Töltekezik az imával, Szentírást olvas,
elmélkedik. Keresi a lehetőséget, hogy
egyre gyakrabban találkozhasson a jó
Istennel. Időzzön magával Jézussal, az
Isten Fiával.
Ehhez külön helyre van szükség, ahol a környezet nem zavarja
az együttlétet Istennel. Az elmúlt év
nagyböjtjében a pusztában találkoztunk Jézussal, míg a jelen nagyböjtben
a Táborhegyen szemléljük Jézust.
Hat nappal az után, hogy Péter a
tanítványok nevében kijelentette: „Te
vagy Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt
16,16), „Jézus maga mellé vette Pétert,
Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre” (Mt 17,1).
A tanítványok szívét egyre inkább terheli a környezettel való konfrontáció:
azáltal, hogy Jézussal közösségben élnek, összeütköznek a környezetükkel.
Folyamatosan növekszik a feszültség
Jézus és a nép között. Amit Jézus tanít, cselekszik és utasít, nem felel meg
a népnek. Az Isten üdvösséget ígérő
terve távol áll a felfogásuktól. A nép
földi üdvösséget kíván és nem égit. A
tanítványokban felmerül a kérdés: Ho-

gyan tud ez a jó ember ebben a romlott társadalomban rendet teremteni?
Oly Magasztos az eszményi tanítása
mennyire távol van a valóságtól, az
emberek viselkedésétől, felfogásától,
életberendezésétől. Állandó ellentétben, feszültségben és fenyegetettségben élnek.
A Jézussal együtt élő ember ma is
tapasztalja a konfrontációt. Mennyire
ellentmond a Jézus által meghirdetett
evangélium az emberek közötti erőszaknak, gyűlöletnek, önző magatartásnak. Nézzük részleteiben: ekkora
korrupciót mikor tapasztalt meg a
történelem? Milliárdok sikkadnak el
közkézen, és a sikkasztó nem érez felelősséget lelkiismeretében. Micsoda
ellentét van a Jézus által meghirdetett
tanítás: A tiszta szívűek látják meg az
Istent (vö. Mt 5,8), és a paráznasággal
telített társadalom levegője között. Hol
van a jézusi szelídség a nyers erőszakkal szemben? Hol az igazság a szemenszedett hazugságokkal ellentétben?
Hol a szentségi házasság az élettársi
viszonnyal szemben? És így tovább.
De Jézus akkor a világban tapasztalt
gonoszság ellenére nem adta fel a reményt. „Nem csüggedt el és nem veszítette el a kedvét.” (vö. Iz 42,4) De nem
is kapitulált az emberek laza erkölcse
előtt. Nem hátrált meg a nép hitetlensége láttán. Nem ment a tőle eltávozó hitetlen tömeg után. Nem kötött
kompromisszumot, nem alkudozott a
hit, az erkölcs és az üdvösség dolgában.
Szilárdan kitartott tanításának minden
kijelentése mellett.
Ezt a szilárdságot és kitartást kívánja tőlünk is, keresztényektől, hogy
megmaradjunk őmellette. Minden kö-

rülmények között tanúságot tegyünk
róla az emberek előtt. Jézus ismeri a
megpróbáltatást, a visszahúzó erőt,
a megalkuvás kísértését, a kapituláció ajánlatát, a világ laza erkölcsének
negatív hatását. Nagy a kihívás, hogy
elhagyjam Jézust és menjek az ingoványos talajra.
És ekkor lép közbe az Úr Jézus. Elhív a nyomasztó hangulatból. Magával
visz a Tábor hegyére. Itt a nagyböjti
szent idő lehetősége, hogy elidőzzek
Jézusnál. Erősítsen, bátorítson és biztasson. „Itt az alkalmas idő, hogy félve
és remegve munkáljátok üdvösségeteket.”
(vö. 2Kor 6,2)
A Tábor hegyén
Az előző részben a Tábor hegyénél
táboroztunk Jézussal és tanítványokkal. Velük időzve a saját konfliktusainkat éltük át mi, keresztények, a világ
szembenállásával. Ma pedig Jézussal
és három tanítványával együtt felmegyünk a Tábor hegyére. Ez a hegy
földrajzilag Názárettől 5 km-re fekszik,
a sík környezetből hirtelen kiemelkedő hegycsúcs, a tengerszint felett 600
méterrel. Tehát egészen elzártan a környezettől, a világ forgatagától. Különleges eseménynek lesznek szemtanúi
a tanítványok (Péter, Jakab és János):
„Ott elváltozott előttük, arca ragyogott,
mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett,
hogy vakított, mint a fény.” (Mt 17,2)
A hegy a Bibliában az isteni kinyilatkoztatásnak a helye. Ahogyan tette
ezt Mózessel a Sínai hegyen a pusztai
vándorlás idején. Az Isten a világ folyásától elkülönített helyen jelenik meg.
Itt, a hegyen mutatja meg magát Jézus
(folytatás a 3. oldalon )
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a maga valósága szerint. Itt már nem
rejti el az isteni mivoltát. Teljes fényében mutatkozik meg.
A tanítványok szemlélik az Isten dicsőségét. Az isteni szépséget. Magukba szívják az égi gyönyört. Megérinti
őket a túlvilág ragyogása és fensége.
Mennyivel más ez, mint lent a hegy
lábánál a zajban, a békétlenségben, a
versengésben, a viszálykodásban, a verejtékben, a küzdelemben. Itt, a hegy
csúcsán a nyugalom, a végtelen béke,
a célba érés, a vágyaink beteljesülése,
a biztonság, a védettség, a hiányérzet
megszűnése, a teljesség. Annyira beértek életük céljába, megtalálták az életük értelmét, hogy a három tanítvány
ott szeretne maradni örökre a hegy
oromzatán. A világ már nem tud ehhez
hasonló örömet és gyönyört nyújtani
nekik.
Ezért tör ki Péter ajkáról az ajánlat:
„Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat…”(Mt 17,4) Mi
már nem kívánunk többet a földi életből. Az hiányos, tökéletlen és csonka.
Véglegesítsük ezt a jelen állapotot.
Már itt a túlvilág képviseletéből jelen
van Mózes, a nagy törvényhozó és Illés, a próféták nevében.
„….Felhő borult rájuk, s a felhőből
szózat hallatszott:«Ez az én szeretett
Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!»” (Mt 17,5) Az Isten megpecsételi ezt a közösséget. Először is az
égből leszálló felhő az Isten jelenlétét
tünteti fel. A szava pedig tanúságot
tesz a Názáreti Jézusról. Ő az Isten fia.
Súlyos kijelentés. „Ő a láthatatlan
Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a
mennyben és a földön… Mindent általa
és érte teremtett. Ő előbb van mindennél,
és minden benne áll fenn.” (Kol 1,15)
A hegyi látomás a végtelenbe hat.
Az a názáreti férfi, aki a hegy lábánál
gyógyít, tanít, és vitázik, az Isten fia, de
egyben az emberiség feje. A hegy lábánál csak az embert tapasztalják meg.
Itt azonban az életük célját, teljességét,
boldogságát, magát az istenséget.
Nekünk a nagyböjt folyamán fel

kell mennünk a hegy csúcsára, hogy az
Istennel találkozzunk. Ki kell kapcsolódnunk a mindennapi elfoglaltságból,
az életünk megszokott ritmusából.
Alkalmat kell adnunk Jézusnak, hogy
megmutathassa önmagát. Ismerjük
meg igazságának dicsőségét; a nyugalomnak és a lelki békének az ízét. Ő
akkor elcsendesít, megtisztít; a zavart
eltünteti, és együtt lehetünk vele kegyelmi közösségben.
Együtt lenni Jézussal mindaddig,
amíg azt nem mondod, hogy jó nekünk itt lennünk és maradjunk együtt
egész életünkön, sőt az örökkévalóságon át.
A Táborhegyről lejövet
Vissza az életbe! – Ebben a részben
foglalkozunk a nagyböjt alkalmával a
Táborhegy jelenetével.
A látomás, amelyben Jézusnak színeváltozását megtapasztalták az apostolok, megszűnt. A három apostol
pedig még mindig a hatása alatt volt.
Földre sújtotta őket az istenség fénye,
ragyogása és hangja.
Jézusnak kellett őket életre kelteni:
„Keljetek fel, ne féljetek!” (Mt 17,7) A
túlvilági istenélményetek után térjetek
vissza az evilági életbe. Meghívja őket,
hogy szorongás és aggodalom nélkül térjenek vissza a normális életbe.
Ugyanazt a világot fogják ott találni,
mint amit elhagytak. Tele gonoszsággal, bűnnel, harácsolással, gyűlölettel,
viszállyal, kapzsisággal, erkölcstelenséggel. A világ nem változik, de a három apostol igen; ők megváltoztak.
Töltekeztek az istenélménnyel, megerősödött a hitük; elszántabbak lettek a kihívásokkal, a támadásokkal és
ellentétekkel szemben. Felvértezve
indulnak a rezignáció, az „úgyis mindegy” hangulat helyett a remény és a
végső győzelem tudatával a küzdelembe.
Ez a meghívás nekünk is szól, mai
keresztényeknek. Nekünk is folytatni
kell az utunkat a mennyei Jeruzsálem
felé. A Tábor hegyén bekövetkezett
látomás, Urunk színeváltozása elsősorban arra késztet bennünket, hogy

a ma is keresztre feszített Krisztus leköpdösött, véres sebbel borított arca
mögött meglássuk az Isten fényes arcát. Birkózzunk meg azzal a megalázó ténnyel, hogy Jézus Krisztus a mai
világban nem a győzelemnek, hanem
a vereségnek, a mellőzésnek, a gúnyolódásnak a hordozója. Kevesen veszik
körül, csupán a kisded nyáj. Mégis az
a reményünk, hogy végig velünk járja
zarándokutunkat. És vele találkozik
minden ember.
Rajta keresztül igazolódik, hogy
a szenvedések és megpróbáltatások
közepette mehet fel az ember a menynyei dicsőségbe. A szenvedés az égbe
vezető királyi út. Nem iktathatjuk ki az
életünkből. De ne féljetek az ellenkező véleményű emberektől. Most már
teljes meggyőződéssel hirdessétek a
megváltás átható erejét és kegyelmét.
Jézussal le tudok győzni minden bűnt
és kísértést.
De hirdesse az életem, hogy önmagamban legyőzök mindent, ami
ellentétben áll Jézussal, keresztényi
mivoltommal. Én visszatükrözöm a
kegyelem szépségét az istengyermeki méltóságommal. Vagyis: legyen a
ti beszédetek igen, igen és nem, nem!
Tehát egyenes, őszinte, nem félrevezető vagy megtévesztő. A gondolataitok
pedig arra irányuljanak, ami helyes és
tisztességes. Ne pedig a kéjelgésre és
bujaságra törekedjen. A tetteinkkel
mutassuk meg, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk: „A hit ugyanis tettek
nélkül halott” – hirdeti Szent Jakab
apostol (vö Jak 2,17). Mint ahogyan
Jézus körüljárt, jót tevén, én se legyek
érzéketlen mások szükségével szemben. Tegyük elviselhetőbbé az életet a
környezetünkben. Sőt, szebbé és kellemesebbé.
Az Isten Fiában megtapasztalt fényt
és ragyogást sugározzam magamból.
Oszlassam el a belső kétségbeesést és
sötétséget. Oszlassam el környezetemben is a sötétséget szeretetemmel, irgalmammal és jóságommal.
„Keljetek fel, ne féljetek!”
Tóth János káplán
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A Zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia
2016. évi hitéleti statisztikája
„Hálát adunk Istenünk, hogy színed elé állhatunk, és szolgálhatunk neked!”
E gondolat jegyében ajánljuk az elmúlt év hitéleti statisztikáját a Kedves Hívek hálaadó imájába.
I. Anyakönyvi statisztika
(zárójelben a 20135 évi adatok)
1. Keresztelés
Összesen
Ebből fiú:
Ebből leány:

86 fő
44 fő
42 fő

(111 fő)
(50 fő)
(61 fő)

Felhívjuk a Kedves Hívek figyelmét, hogy más plébániáról gyermeket csak a lakóhely szerint illetékes plébánia
írásbeli engedélye alapján keresztelhetünk meg.
A keresztelést minden esetben legalább az egyik szülőnek
kell kérnie, amennyiben kötelezettséget vállalnak gyermekük vallásos nevelésére. A keresztség szentsége egy egész
életre szóló elkötelezettséget jelent a krisztusi hit és életforma megélésére. Mivel a szülő a gyermek felelős nevelője,
ezért csak ők kérhetik gyermekeik megkeresztelését!
Az a szülő tud keresztény módon gyermeket nevelni, aki
maga is igyekszik keresztény módon élni. Ehhez a szentségi házasság – ahol ez lehetséges – elengedhetetlen követelmény. Ezért kívánja Egyházunk, ha nincs akadálya, akkor a

csak polgári házasságban élők gyermekük megkeresztelése
előtt Isten és az Egyház színe előtt is rendezzék házasságukat. A házasságrendezésnél nem jelent akadályt, ha valaki nem volt elsőáldozó vagy bérmálkozó, hiszen ezeket a
szentségeket felnőtt korban is fel lehet venni, természetesen
megfelelő előkészület után.
2. Házasságkötés
Szentségi házasságot kötött:

36 pár

(34 pár)

Kérjük a jegyeseket, hogy házasságkötésük előtt legalább 3 hónappal korábban jelentkezzenek a plébánián.
3. Halálozás
Egyházi temetésben részesült

130 fő

(153 fő)

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

II. Lelki, vallási élet
1. A szentmisék
Plébániánk területén vasárnaponként és kötelező ünnepnapokon a szentmisék a következő időpontokban vannak:
1. A Mária Magdolna Plébániatemplomban: előesti (szombat
este) 6 illetve nyáron 7 órakor. Vasárnap és ünnepnap reggel 7,
½ 9, 10 és este 6, illetve nyáron 7 órakor vannak a szentmisék.
2. A Notre Dame Nővéreknél vasárnap de. ¾ 10-kor és délután
4 órakor (kéthetente) családos mise. Hétköznap este 6 órakor.
3. Zalabesenyőben: délelőtt 1115-kor.
4. Pózván a hónap 2. és 3. vasárnapján (a hónap többi vasárnapján igeliturgia).
5. Ságodban a hónap 4. vasárnapján (a hónap többi vasárnapján igeliturgia).
6. A Pózvai Idősek Otthonában a hónap 1. illetve 3. szombatján. (igeliturgia a hónap 2. és 4. vasárnapján)
7. Kálvária-kápolnában 2 hetente csütörtökönként 17 órakor.
Kérjük híveinket, hogy buzgón jöjjenek a szentmisékre, ne hanyagoljuk el a vasárnap megszentelését. Buzdítunk mindenkit
a gyakori szentáldozásra, hiszen a szentmisén való részvételhez
a szentáldozás is hozzátartozik. Ha nincs súlyos bűnünk, többször is járulhatunk a szentáldozáshoz.

2. Elsőáldozás
Összesen:

144 fő

(178 fő)

Az áldozással kapcsolatban felhívjuk a szülők figyelmét, hogy
gyermekeik rendszeres hitoktatás után lehetnek elsőáldozók.
Természetesen a hittanórák mellett a szentmisén való részvétel
is követelmény az elsőáldozáshoz.
3. Bérmálás
Hittanos gyermekek bérmálása a Zárda kápolnában és a Mária
Magdolna plébániatemplomban volt.
Hittanosok bérmálása:

65 fő

(29 fő)

4. Keresztény életre felkészítés (Katekumenátus)
Összesen

11 fő

(9 fő)

5. Hitoktatás
Iskolákban
Óvodákban

Tanulók
851 fő
227 fő

Csoportok
76 csoport
13 csoport
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A hitoktatást végzi: 3 lelkipásztor, 23 óraadó hitoktató.
6. Egyesületeink
1. Mária Magdolna Plébánia Szeretetszolgálata (Karitász)
Egyházközség keretében működik. Rászorulókat rendszeres
pénzbeli támogatásban és esetenként alkalmi segélyekben részesíti. Köszönetet mondunk a Karitász csoport lelkes munkájáért. A Karitász csoport munkáját akár pénzbeli adományokkal, vagy bármilyen formában támogató Kedves Híveinknek
nagylelkűségéért hálásak vagyunk.
2. Családosok közösségei: hetente tartott összejöveteleken kö-

zös imádsággal és beszélgetésekkel erősödnek a közösségi szellemben. Plébániánkon több családos közösség működik.
3. Mária Légió Megköszönjük a Mária Légió tagjainak, hogy
rendszerességgel látogatják a betegeket a kórházban.
4. Cursillio Mozgalom közösségei
5. Ifjúsági közösségek: a rendszeres találkozások felkészítik a
fiatalokat a tevékeny, tanúságtevő krisztusi éltre.
XXIV. évfolyamába lépett az Ünnepi Harangszó. Köszönjük
a Kedves Hívek érdeklődését, hogy mindig szívesen fogadják.
Hálásak vagyunk az újságot szerkesztők lelkes munkájáért.

III. Anyagi ügyek
Amikor anyagi ügyeinkre gondolunk, örömünket fejezzük
ki, hogy Kedves Híveink átérzik Egyházunk létének szükségességét, és áldozatvállalásaikkal tevékeny részt vállalnak annak
fenntartásában.
Az Egyház tagjai helyzetüknek megfelelően hozzájárulnak
az egyházközség fenntartásához. Az igazságosság megkívánja,
hogy egyházközségünk fenntartásához ne csak azok járuljanak
hozzá, akik eddig is hűségesen teljesítették kötelezettségüket,
hanem azok is, akik egyházközségünktől bármely lelkipásztori
vagy egyéb szolgálatot kérnek, de eddig – valamilyen okból – elmulasztották az egyházközségi hozzájárulásuk teljesítését. Szeretnénk, ha felhívásunk minden keresztény hívőhöz eljutna, és

jó szándékkal rendeznék tartozásukat.
Ismeretes a kedves hívek előtt a püspökkari rendelkezés:
Felnőttektől személyenként nettó havi keresetük 0,5 %-át kéri a
Püspöki Kar. Ez az előírás mind az aktív keresőkre, mind a nyugdíjasokra vonatkozik. Amikor a testvérek rendezik egyházközségi hozzájárulásukat, megtekinthetik a fizetendő összeg értékét,
havi és egész évre feltüntetett értékekkel.
Kérjük a Kedves Híveinket, hogy ezen összegeket a jövőben
is szíveskedjenek megfizetni, annál is inkább, mert más támogatásra egyházközségünk továbbra sem számíthat. Az eddig fizetett összegeket hálásan megköszönjük.

IV. Munkálatok és tervek
Hálásak vagyunk a mindenható Istennek, hogy a 2016. évben a felújítás munkájában támogatott bennünket. Elkészült az
új liturgikus tér, befejeződött a szószék felújítása. A Szent Erzsébet mellékoltár restaurálása is megtörtént. A belső felújítási
munkákból kisebb felújítások vannak hátra, amelyek tovább
folytatódnak..
A Cimbal freskók felújításának alapítványára nem kérjük az 1
%-ot, mivel a munkálatok befejeződtek. Az 1% felajánlást kérjük
a Szent Család Óvoda illetve a Mindszenty Iskola alapítványai
számára adni. Köszönjük testvéreink pénzbeli adományait, és

hálásak vagyunk a sok imádságért.
2017-ben terveink között szerepel a keresztelő kápolna
rendbetétele, új liturgikus ruhák beszerzése. 2017-ben a plébániai iroda a földszintre költözik. Az idősek közül nagyon sokan
kérték, hogy ne a 2. emeleten legyen az iroda. A plébánia belső felújításában (vendégszoba, közösségi helyek) is szeretnénk
előbbre lépni.
A Mindszenty József Általános Iskolát és a Szent Család
Óvodát is jelentős összegekkel támogattuk.

VI. Köszönet a plébánia munkatársainak, segítőinek
Hálás köszönetet mondunk a lelkipásztori kisegítőknek,
templomaink kántorainak, sekrestyéseinek és a hitoktatóknak,
akik önzetlen hozzáállással és lelkesedéssel végzik munkájukat
Isten dicsőségére és a hitélet növekedésére. Köszönjük minden
Kedves Hívőnknek az áldozatos segítséget és támogatást, amelyet az elmúlt évben tanúsítottak plébániánk és lelkipásztoraink
iránt.
Külön köszönetet mondunk azoknak, akik plébániatemplomunkat és a plébániánkhoz tartozó templomokat díszítik és takarítják, gondoskodnak róluk, rendben tartják, és hétről-hétre
a szentmisére előkészítik. Dicséret illeti Kedves Híveinket, akik
az oltárterítőket, kehelykellékeket igényességgel, sok-sok mun-

kával előkészítik, és aki a gyertyatartókat, csengőket, szent edényeket időről-időre ragyogó tisztává teszi.
Köszönjük a Mindszenty József Kamarakórus és az Ifjúsági
Kórus áldozatkészségét, hogy szerepléseikkel a szertartások áhítatát, szépségét és művészi rangját emelték.
Minden Kedves Hívőnknek Istentől megáldott, boldog, békés újesztendőt kívánnak a Mária Magdolna Plébánia lelkipásztorai és munkatársai.
Zalaegerszeg, 2016. december 31.
Stróber László
c. apát, ker. esperes plébános
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Évértékelőnk 2016. évről Stróber László apát-plébánossal
Plébániatemplomban a szentélyben az új berendezések elkészülte
után megtörtént a szószék, az Aranyos Mária oltár felújítása, a Szent
Erzsébet mellékoltár déli falának
restaurálása.
A szentély kialakítása megtörtént.
A szembemiséző oltár és az ambó díszes fadomborművet kapott. Az oltár
Krisztus jelkép: bárány a könyvvel,
az ambó a Szentlélek jelképét kapta.
A szószék is elkészült. Így most már
méltó helyen végezzük a szent liturgiát.
Folytatódnak ebben az évben is a
munkálatok?
Ebben az esztendőben a keresztelő
kápolna felújítása folytatódik. A kápolnában lévő szép oltárt is restaurálják. Hamarosan el is viszik. A keresztelő kápolnában már megtörtént az
ablak hőszigetelése, a sekrestyében is
szeretnénk az ablakokat rendbe tenni.
Az elmúl évben terveztük a plébániaépületben a fűtési rendszer felújítását is.
A plébániaépületben konvektoros
fűtés megújul. A központi fűtés kialakítása bonyolult technikai megoldást
jelentene. Ahol még nincs hőszigetelt
ablak a plébánián, azt is szeretnénk
megoldani.
Sokak örömére a plébániahivatal
a földszintre költözik. Régóta vártunk már erre.
Miután a templomunk felújítása
nagyrészt megtörtént, gondolnunk
kell a plébániaépületre is. Azt szeret-

nénk, hogy az épület belső részének
felújítására is sor kerüljön. Az iroda
földszinti kialakítása jelenleg is folyik. Ha minden rendben lesz, húsvétra elkészül. Nagyon sokan kérdezték,
hogy az iroda miért a 2. emeleten van,
az idősek, öregek nem tudnak feljönni. Megértett ük a testvérek kérését,
ezért költözik le az iroda földszintre. A plébániai bejárat is változik:
felújításra kerül az ajtó, az ajtókeret.
Szeretnénk, ha a plébániánk is szebb
lenne. Ami a belső átalakításokat illeti, vendégszobát, közösségi helyet és
karitász szobát alakítunk ki. Azokban
a szobákban, ahol gyakran van öszszejövetel, a belmagasságot csökkentjük, így a fűtésszámla is csökkenni
fog. Ami a kegytárgybolt illeti még,
dr. Szabó Gyula plébános úr kötött a
Jász Kft-vel szerződést 1996-ban. A
szerződésben az áll, hogy 15 évig nem
lehet felmondani, illetve felülvizsgálatra kerül a szerződés. 2011-ben ez
meg is történt, és akkor a plébánia közölte, hogy amennyiben a földszinti
helységre szükség lesz, a szerződést
felmondjuk. Ennek most jött el az ideje az új iroda kialakítása miatt.
Személyi változások az elmúl évben
is érintették plébániánkat
A plébánián történt változásokat
a testvérek ismerik. Pete Polgár Máté
atya Szentgott hárdra került, Kovács
József atya jött plébániánkra. Imádkozzunk értük, hogy szolgálatukat
odaadóan végezzék.

tében stratégiai együttműködést
kötött. Az infrastrukturális és szabadidős fejlesztések mellett egy
Mindszenty zarándokközpont felépítése is szerepel a tervek között.
Hogyan áll ez a program?
A Mindszenty projekt keretében
ebben az évben a plébániaépület külső
homlokzata felújításra kerül: festés, a
különböző hibák javítása. Az ablakok
festése a plébánia feladata. A belső udvari rész felújítását is a plébánia végzi.
A templom külső felújítása, illetve az
új orgona építése a tervek szerint az év
második felében indul el.
A tavaly augusztusi villámcsapás komoly problémát okozott az
orgonában, a toronyórákban, az
elektromos rendszerben, Ezeket a
rendszereket mennyiben sikerült
helyreállítani?
A villámcsapás nagy károkat okozott. Az új orgona árának egy részét a
biztosító fizette, a toronyórákra még
nem érkezett a biztosítótól válasz. Reméljük ez is hamarosan megtörténik.
A templom belső világítása átalakításra került, így most ez jóval egyszerűbben működik. A biztosítási ügyeket a
püspökségen intézik.
Hálásan köszönöm a testvérek támogatását, imáját és buzgóságát. Ezt
a támogatást továbbra is kérjük plébániánknak.
Köszönjük a tájékoztatást. Sok fizikai, szellemi és lelki erőt kívánunk
a feladatok ellátásához.

Magyar Kormány és Városunk a
Modern városok program kere-

Mi is a házasság hete?
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén
minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A
házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens
21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg
a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros,
település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

Tájékoztatási munkacsoport
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Laudate Dominum
2016. november 27-én, Advent 1.
vasárnapján az este 6 órakor kezdődő
szentmisében ünnepelte a Mindszenty
József Kamarakórus fennállásának 30.
évfordulóját. A szentmisében hálát adtunk a kórus vezetőjének, Tóth György
kántor úr fáradhatatlan tevékenységéért, melyet a szent zene szolgálatáért
végzett az elmúlt 30 évben plébániánkon, valamint a kórus egykori és jelenlegi tagjaiért kitartó munkájukért.
Mindannyian tudjuk, hogy a szent
zene mennyire fontos és szerves része
az egyházi életnek, különösen is a li-

turgiában. Ezért mindenképpen tiszteletre méltó azoknak a fáradozása, akik
kapott talentumaikat ilyen módon is
kamatoztatni tudják Isten dicsőségére
és a hívő közösség javára. Mert „aki
szépen énekel, az kétszeresen imádkozik” – fogalmazza meg Szent Ágoston.
Ezért szeretném buzdítani a kedves
Olvasót, ha úgy érzi, szeretné a közösséget ily módon szolgálni, bátran csatlakozzon a kórushoz. Az évek folyamán sok tagot elvesztett a kórus, ezért
a létszám meglehetősen lecsökkent,
de akik jelenleg tagjai, azok nagyon

buzgón és lelkiismeretesen szolgálják
a szent zenét. Ezért jó lenne, ha egyre
többen csatlakoznának ehhez a közösséghez, hogy időről időre színvonalasabb lehessen a kórus szolgálata.
Adja Isten, hogy az elmúlt 30 év
munkája és szolgálata továbbra is
valamennyiünk lelkületét erősítse, és
kérjük a Mindenható áldását a Mindszenty kórus további tevékenységére!
Nagy Tamás
káplán

A hónap szentje:

Goretti Szent Mária (1890. október 16. – 1902. július 6.)
Az 50-es évek elején dr.
Galambos Miklós apát úr a
jobboldali mellékoltárokra új
szenteket festetett. Csodálkozva néztük, hogy mit keres
Egerszegen egy kis olasz parasztlány. Azután, mikor megtudtuk, hogy szentté avatásán
a Szent Péter téren összegyűlt
félmillió ember, és édesanyja és megtért gyilkosa is részt vett, kezdtük érteni az öszszefüggéseket. 1950. június 24-én este XII. Pius pápa így
szólt:
,,Ennek a ragyogó nyári napnak az estéjén a népnek egy
egyszerű, szerény gyermeke az Egyház részéről olyan megtiszteltetésben részesül, amilyennél nagyobb megtiszteltetés nem
is érhet senkit; mégpedig olyan különlegesen ünnepélyes keretek között, amilyenre az Egyház történetében még nem volt
példa; itt, a Szent Péter-templom előtt, ezen a roppant téren,
amely szinte árasztja a fenséget, akkora hívő tömeg jelenlétében, amekkorát még egyetlen szentté avatás alkalmából nem
jegyeztek fel.
Miért lesz könnytől fátyolos a szemetek, amikor azt olvassátok vagy halljátok, hogy ez a leány csak néhány évet élt? Ez
az élet még a váratlan és erőszakos halál ellenére is oly egyszerű és oly tiszta, annyira a szemünk előtt áll, hogy csak az evangéliumi történetek közül lehet valamelyikkel összehasonlítani.
Mivel hódította meg Goretti Mária ily gyorsan a szíveteket,
hogy szinte máris kedvenc szentetek lett?’’
A pápa kérdésére Gorett i Mária élete és halála egyértel-

mű választ ad.
Mária 10 éves volt, mikor édesanyja 6 gyermekkel özvegyen maradt. Együtt béreltek egy kis birtokot egy iszákos
özvegy emberrel és fiával. A legidősebb testvér volt, ő látta
el a háztartást és vigyázott a kicsinyekre, míg édesanyja a
férfiakkal a földön dolgozott. Történt, hogy Alessandró, a
bérlőtárs fia, szemet vetett a szép kislányra. Mária ellenállt,
de nem merte édesanyjának elmondani, mert a fiú megfenyegette, hogy megöli. 1902. június 5-én aztán, mert a kislány szép szóval és kézzel-lábbal ellenállt az erőszaknak, 18
késszúrással halálosan megsebesítette. A szomszédok kórházba vitték, de nem tudták megmenteni. Halálos ágyán
megbocsátott gyilkosának. Vértanúhalála után édesanyja
tanusította: „Akarattal soha nem okozott nekem szomorúságot. Mindig, mindig, mindig engedelmeskedett nekem.”
De a legszebb bizonyítványt mégis gyilkosa, Alessandro Serenelli állította ki róla, amikor később így nyilatkozott: ,,Csak jónak láttam, aki mindig engedelmeskedett a
szüleinek. Istenfélő volt, komoly, nem olyan könnyelmű és szeszélyes, mint a többi lányok. Az utcán mindig szerényen viselkedett, és csak arra volt gondja, amivel megbízták. Bármi ruhadarabbal beérte, amit az édesanyja csinált, vagy valakitől
ajándékba kapott. Szülei példája szerint istenfélő volt, megtartotta az Isten parancsait, nem mondhatom, hogy valaha
is rajtakaptam volna vétken. Soha nem hallottam hazudni.
Kerülte a rossz társaságot, úgy, ahogy az édesanyja meghagyta neki.’’
Szent Gorett i Mária, szűz és vértanú példája: őrizd Mária tisztaságodat, de becsüld is meg mindenkiben azt.
Zimonyi Emerika
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Gyermekek és az értékek
Megkérdezték már páran tőlem,
melyik tantárgyat szerettem legjobban az iskolában? Mikor diákévekről
beszélünk mindig a középiskolám
csodálatos négy éve jut eszembe. A
kérdésre a válasz pedig a testnevelés.
Szülővárosomban lehetőségünk adódott felfedezni a történelemórákon
múltunk titkait, hogy megértsük a
jelenünket és értelmezzük, boncolgassuk ennek tükrében a napjaink
gondjait, bajait. A földrajz okításon a
világ természeti oldala mellett a társadalomföldrajz a bolygónk sokszínűségét, páratlanságát, nagyszerűségét
hozta elénk. A különböző kultúrák,
hagyományok mind gazdagíthatják egymást, végül mégis mennyire
ugyanarra vágyik az emberi lélek. Az
irodalom oktatás során kezdve a görög klasszikusokkal, eljutva Európa
és hazánk szépirodalmának géniuszaihoz zsenge ifjúként kezdtük kitapintani az ember szellemi mélységét,
amely lehet csodálatos példamutató,
követésre méltó, vagy aljasodhat gonosszá taszítóvá.
Kosztolányi Dezső Aranysárkányában van egy tartalmas mondat: „A
játék komoly dolog mindig az életet jelképezi ez vezeti be a gyermeket az életbe.” Élni tudni kell mondják divatosan
a pillanat szeszélyének élő modern hedonisták. Mi azt válaszoljuk élni meg
kell tanulni, értékeket el kell sajátítani
és ennek kincsesháza megkezdődik
az első iskolában, a családban, majd
a közösségben tanintézetek osztálytermeiben, a folyosókon, az udvaron.
Nem olyan régen szembesültem egy
statisztikával mely szerint középiskolásaink döntő többsége túlzásnak
tartja, sőt kínzásnak a test edzését a
tanmeneten belül. Anekdoták keringenek a rossz testnevelőkről és edzőkről, ezt máshogy éltem meg. A szomszédos lakótelep tőszomszédságában
mindig felsorakoztunk a suli pályán
tornasorba. A nagy hidegben is felrázott a kint lét öröme. Akadtak nálam

magasabb osztálytársak is, de hamar a
duplasor élére állítottak, minden órán
így én jelentettem Fertőszegi tanár
úrnak, hogy az osztály a testnevelés
órára felsorakozott. A felszerelésnek
mindig megfelelőnek kellett lenni, azt
megigazítani emberi formát felvenni,
ha sorba álltunk.
Milyen jó is ez! Elsajátítani a rendezettséget, a fegyelmet. Felmentés
csak roppant indokolt esetben! Érthető, nem vagyunk lekvárok, vagy
nádszálak, akiket csak elkennek, vagy

gyenge szellők ledöntenek. A felmérések során nemcsak a teljesítmény,
a hozzáállás is számít az értékelésbe.
Milyen értékes pedagógia az ilyen,
ami nem csőlátással, hanem periférikus szemlélettel van megáldva. Az
iskola adja az edzéseket minden nap,
hogy majd erősek legyetek kedves
diákok, mert egy nap ti fogtok minket őrizni, gondozni, gyógyítani, és
a jövőt építeni! Olyan ez, mint a váltófutás, mikor az atléták egymásnak
adnak át egy botot, amivel együtt kell
célt érni.
Vannak alapvető értékek, amiket
óvni, átadni kell. Ezeknek foglalata
lényegében benne van a Tíz parancsolatban, Mózes kőtábláiban. Milyen páratlan, hogy a héber Teremtés

elbeszélésben Isten Tíz szava teremt,
a tíz igében elrejti a természetes erkölcsi törvényt és megtartó rendet. Hol
van az emberpalánta helye a Teremtő
tervében? Találó előtte egy mondóka:
„Hová mész te kis csibe? – Megyek a
csibe bölcsibe. – Mit csinálsz ott kis csibe? – Amit egy nagy csibe csak kicsibe.”
Mintát követ a viselkedésünk még
felnőtt korban is, kinek a képmásává
leszünk? Mi a példa előtt ünk?
Két véglet van a keresztény megoldás között, amikkel inkább szembesülünk a mindennapok során a mai
gyerekeket vizsgálva. Az egyik ilyen,
mikor egy gyermek feleslegesnek érzi
magát a családban és ezt ki is mondják tudatosan, vagy önkéntelenül kimondott mondatokkal. „Ha már vagy,
legalább fiú lennél.” „Bárcsak egy aranyos kislány érkezett volna helyetted.”
„Mennyi anyagi gondot okoztál te nekünk, nem tudtunk szórakozni.” Ezzel
súlyos sebeket hoznak magukkal már
a családból, lélekgyilkosságnak, vagy
a személyiség megsemmisítésének
is nevezhetnénk ezen kijelentéseket.
Egy orvos barátom mesélte el mentőorvosi gyakorlata során mennyire
megdöbbent azon, hogy a lakásajtók
mögött nem ott honok, hanem a kegyetlenkedés különböző helyszínei
bújnak meg. A feleslegesség érzésén
túl kell egy minta, amit követhet. Itt
jön képbe a gengszter lét mai idealizált
ábrázolása, mikor üresfejű valamilyen
szenvedélybetegség komoly szenvedő
alanyát hősként mutatja fel a zeneipar,
vagy a szórakoztatóág más része. Üres
fejekkel és szívekkel nem lehet jobbá,
vagy élhetőbbé tenni a világot.
A másik véglet mikor a gyermek
bálvánnyá lesz. Minden az érkező
csemete körül forog, ő van a középpontba minden és mindenki neki lesz
alárendelve. Ő írja elő az étrendet,
a család időbeosztását, vagy a pénzügyeket is. Itt jön majd az a megoldás,
mikor a szülő szemében mindenki
(folytatás a 9. oldalon )
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ellenséggé válik, aki nem azt csinálja,
amit az ifjonc akarata diktál. Először
a védőnő, majd a pedagógus társadalom, és az egész népesség, mert nem
úgy működnek, ahogy a mini diktátor
megköveteli. Itt hallunk tanárok megfenyegetéséről, vagy bántásáról. Miért is követelünk a gyerektől, hiszen
amúgy is aranyos, miért nem kinézet
alapján osztályozzuk őket? Talán akkor még mindig kőbaltával kergetnénk a mindennapi betevő falatot, és
minimális szókinccsel társalognánk,
sőt még plazma tv-n sem tudnánk
nézni a következő BL fordulót. Az
ilyen hozzáállás fejlődésképtelenséget, fantáziátlanságot, és mérhetetlen
nagy ürességet indukál. Az ilyen mimózák sem fogják majd eltartani a
nyugdíjasokat!
Jézus mondja: „Boldogok a tiszta
szívűek, mert meglátják az Istent!” (Mt
5,8) Tiszta szívre van szükség, vagyis helyes és egészséges értékrendre,
ahhoz, hogy örömtelivé alakuljon

jövőképünk. Attól félünk, hogy a
gyermekek háta meggörnyed a nehéz iskolatáskától, de az okostelefon
nyomkodásától nem félünk, mindig
lehajtják fejüket attól inkább görbe
gerincűvé lehetnek. Az alapokat kell
mindig helyreállítani ahhoz, hogy
stabilan álljunk. Nem olyan régen egy
idős ott honban szolgáltam, ahol egy
asszonnyal beszélgettem, a párbeszéd
közben egy vers került szóba, amit aztán szépen végigmondott, aztán még
egyet és még egyet. Ezek a memoriterek segítették szellemi üdeségét.
Mondják is a tréfában kettő idős ember beszélgetéséről: – Butulunk, butulunk. – Butulunk, de van miből!
Ezt hívják spirituális tőkének. Az
életre való tudatos felkészülés nem a
diplomák, szakmák, és letett nyelvvizsgák számától függ, hanem menynyire tudunk és akarunk értékek szerint élni. Eltelik az élet, vagy megtelik
tartalommal? Hivatás, amit csinálunk
küldetéstudattal
elhivatottsággal,
vagy csak tesszük, mert éppen jó oszt
ezt van. Ma is szívesen gondolok visz-

sza azokra, akik tanítottak, és akikkel
együtt tanulhattam, nagyon sokat
kaptam tőlük. Imáimban megemlékezem róluk, és a magam dolgát lelkipásztorként végzem, ahogy láttam
és tanultam. Amit kaptunk továbbadjuk, és akik átveszik nekik van jövőjük
és reményük. Mindenki, aki elhivatott arra, hogy a jót megtegye és átadja szülő, edző, tanár, vezető, minden
felnőtt, mert valamennyi felnövekvő
emberpalántáért felelünk, legyünk
ebben derűsek és bátrak! Nem baj,
ha ma még nem mondják azt köszönöm, az idő és a történelem mindent
igazol, a Jóisten pedig mindent megfizet. Arany János így vall Itt hon című
verse zárásában: „És felejtem egyelőre
– gondjaimat a jövőre: – Mi nehéz súly
függ e vállon, – Nehogy kedvük búra
váljon, – Gyermek-szívvel öntudatlan
– Nyugszom meg e gondolatban – Hogy
övéit el nem hagyja – Ki mindnyájunk
édesatyja.”
Pete Polgár Máté
káplán

Plébániánk hímző szakkörének hírei
Templomunkban 2016 Karácsonyán a Jézuska születésének méltó
megünnepléséhez hiányoztak az angyalok szárnyai. A kislányok szomorúan álltak sorba az oltár előtt a próbákon. Nem látszott rajtuk, hogy ők
most Isten örömhírét hozzák... Szerencsére a plébánia Hímző szakkörének

tagjai és a kedves anyukák és nagymamák időben elkészítették a drótvázra
az új, csillogó kellékeket. Egy hét alatt
látványos javulást értek el az angyalkák arcán! Nagyon köszönjük László
atyának a lehetőséget, a hímzőknek és
a segítőknek a szabást, varrást! Gratulálunk az angyaloknak a szereplésük-

höz! Már csak 10 hónap és újra lehet
viselni....!
Megnéztük a csácsbozsoki Csurgó
Mária zarándokhelyet a hóban.
Tompa Viola

10

XXIV. évfolyam 1. szám

Gyóntatószékben: Kovács József atya
Szeretettel köszöntjük egyházközségünkben. Szeretnénk, ha
közelebbről is megismerhetnék az
olvasók.
Hol született, honnan származik?
1987. november 21-én születtem
Zalaegerszegen. Zalaháshágyon éltem 2001 nyaráig, ekkor költözött át
a család Zalalövőre. Így két helyről
származónak vallom magam.
Hol tanult?
Általános iskolába Vaspörbe és
Zalalövőre jártam. Itt úgy döntöttem, hogy egyházi iskolába megyek
tovább, így kerültem a zalaegerszegi Mindszenty József Gimnáziumba. Hálát adok Istennek ezért a négy
évért, amit itt tölthettem. Itt szereztem életre szóló barátokat Molnár Jánost és Németh Csabát, akik szintén
egyházmegyénk papjai, és akikkel
azóta is egymás erősítői és támaszai
vagyunk a hivatásban. Érettségi után
egy évig a veszprémi Pannon Egyetem mérnökinformatikus hallgatója
voltam. Ezután adtam be jelentkezésemet főpásztoromnak 2007-ben, aki
a Győri Hitt udományi Főiskolára küldött a szemináriumi évek elvégzésére.
Milyen foglalkozású lenne ma, ha
nem választja a papságot?
Amint említettem Veszprémben
kezdtem el az egyetemet, ahol informatikát tanultam, valószínű, hogy
most mérnökinformatikus lennék.
Mikor és miért döntött úgy, hogy
pap lesz?
Mindszentys éveim alatt már érlelődött bennem a gondolat, de a hivatást még nem éreztem. Veszprémi
egyetemista koromban nem kerültem
be az egyetemi kollégiumokba – hála

ezért Istennek –, ezért az ottani egyházi iskola (Padányi) kollégiumába, a
Davidikumba jelentkeztem. Innen hívott el a szolgálatra Urunk, bár eleinte
nagyon harcoltam ellene. Az ottani fiatalokkal való foglalkozás, a bazilikai
szentmisék, papbarátok és a Mindszentys múltam (barátok, atyák, tanárok) segítették kimondani sok imádság után az „IGEN”-t az elhívásra.
Mi a papi jelmondata?
Két jelmondatom is van. Egyik
bérmálásomtól kísér, és diakónus
szentelésemkor ez égett a szívembe:
„…akik élnek, ne önmaguknak éljenek,
hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott.” 2Kor 5,15.
Diakónus évem során egy másik
igevers érintett meg, ami papi jelmondatom lett: „…de a Te szavadra kivetem a hálót” Lk 5,5.
Mit érez szentmise közben?
Azt tanították, hogy minden szentmisét olyan lelkülettel kell imádkozni,
ahogyan az újmisénket. Mindannyian igyekszünk is, hogy ez így legyen.
Nem akarok ezzel kapcsolatban nagy
dolgokat mondani. Semmi különlegeset nem érzek szentmise közben, azt
azonban tudom, hogy ha valamiért
megfosztanának tőle, az elképesztően
fájna.

Mit jelent az Ön számára a közösség?
„Nem jó az embernek egyedül lenni”
(Ter 2,18), mondja a Teremtő Isten, és
ez nem változik soha. Maga az Isten a
tökéletes közösség (Szentháromság).
Az Egyház maga is közösség, aki közösségben van Istennel. És a nagy
egyház kisebb élő közösségekből áll.
Az egyes egyházközségek pedig családok közössége. A hitünket, a szeretet parancsát is csak közösségben tudjuk megélni. Ha valaki kizárja magát
mindenfajta közösségből, a szeretetből is kizárja magát és ezt az állapotot
pokolnak hívjuk.

Hol szolgált eddig?
Eddigi állomáshelyeim Jánosháza
(2013-2015) és Szentgott hárd (20152016).

Milyen tervei vannak?
Terveim, elképzeléseim mindig
vannak, hiszen az viheti előbbre az
embert magát és a közösséget is, de
csakis azzal a lélekkel, hogy „ne úgy
legyen, ahogy én akarom, hanem
ahogy Te” (Mt 26,39b).

Ki a kedvenc szentje?
Gyermekkoromban nagyon szerettem (valószínű, a „Legyetek jók, ha
tudtok” fi lm miatt) Néri Szent Fülöpöt. Most azonban úgy érzem, hogy
kezd megérni bennem az igazi zalai
Máriatisztelet, és ezért minden szentet megelőz a Boldogságos Szűz.

Köszönjük a bemutatkozást. Reméljük, jól fogja érezni magát köztünk! Köszönjük a beszélgetést, sok
sikert kívánunk! A Jóisten áldását és
a hívek őszinte szeretetét kívánjuk
munkájához!
Tompa Márta és Tompa Viola

Fatimai jelenések 100. évfordulójára emlékezve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zarándoklat indításáról döntött
október 13-ra a budapesti fatimai szentélybe, Soroksár-Újtelepre. A Püspöki Kar kérése, hogy a kedves hívek jelezzék a zarándoklaton való részvételi szándékukat a plébániákon. Mi is kérjük a testvérek előzetes jelentkezését március 1-ig a plébániahivatalban, ill. a sekrestyében.
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Anyakönyvi híreink
Kereszteltek
Lambing Mór, Lambing Ruben, Vörös Panna, Szabó Hunor
Bence, Bajnok Dávid, Berta Brúnó, Kovács Konor Tamás, Sipos
Dóra, Nyakas Bálint, Englert Adél, Csehi Lili Anna, Horváth
Eperke Donna, Németh Áron Sándor, Herman Flórián
Köszöntjük a Katolikus Egyház és egyházközségünk legifjabb
tagjait! Isten éltesse őket sokáig!

Házasságkötés
Tóth Levente – Farkasinszki Anna, Pető Lóránt – Rákos Zsuzsanna
Jókívánságainkat fejezzük ki az ifjú pároknak: a kölcsönös
szeretetben szentelődjenek meg házasságukban!

Halálozás
Spampinato Rozália (1931), Ódor György Lajos (1947), Katona
Jenő (1949), Babucs Tibor (1944), Major Gyula (1941), Jankó István (1942), Gombos László (1949), özv. Tóth Istvánné sz. Herceg
Erzsébet (1931), Koller József (1941), Kullai Zoltán (1951), özv.
Bolla Emilné sz. Gerencsér Anna (1931), Konrád Zoltán (1928),
Földesi Malvina (1934), özv. Simon Józsefné sz. Németh Jolán
(1937), Horváth Rozália (1966), Tóth-Kovács Gábor (1950), dr.

Hegyi Mária (1927), Kovács Károlyné sz. Lakatos Mária (1957),
dr. Kovács László (1930), Englert Lajos (1934), Németh Antalné
sz. Kanti Ibolya (1947), özv. Molnár Kálmánné sz. Kovács Gizella (1927), Major György Imre (1947), özv. Horváth Józsefné sz.
Mihók Mária (1931), özv. Boros Albertné sz. Sárkány Erzsébet
(1925), Könczöl Jenő (1948), Séllei Lászlóné sz. Parragi Mária
(1948), Lajosházi Ferencné sz. Sipos Erzsébet (1925), Kerkai József (1967), Baumgartner Károly (1931), Baumgartner Károlyné
sz. Tóth Matild (1934), Jóna Károly Józsefné sz. Péteri Erzsébet
(1954), özv. Horváth Ferencné sz. Balatoni Valéria (1944), Vörös Lászlóné sz. Palkovics Matild (1936), özv. Németh Józsefné
sz. Tóth Mária (1924), özv. Mesterházy Andrásné sz. Baki Mária
(1941), özv. Babácsek Béláné sz. Tóth Gizella (1919), özv. Goór
Béláné sz. Bükvics Mária (1928), özv. Varga Gyuláné sz. Csiszár
Erzsébet (1923), özv. Molnár Imréné sz. Török Irén (1923), Góth
Ferenc (1937), özv. Kiss Sándorné sz. Soós Ilona (1921), Vipler Lajos (1949), Bakos László (1960), Farkas József (1933), Boros Antal
(1952), Erőss Zsuzsanna (1936), özv. Jónás Gyuláné sz. Koroncz
Mária (1928), Babati Béla (1932), dr. Dankó István (1920), Kasza
Sándor (1929), Fazekas Vilmos (1927), özv. Horváth Józsefné sz.
Lukács Erzsébet (1940), özv. Németh István Gáborné sz. Hegedűs Erzsébet (1930)
Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!
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Tanuljuk a hétköznapi misztikát!
A fenti címmel tartott 3 napos
lelkigyakorlatot a szombathelyi
Martineumban Béri L. Renátó győri
karmelita atya ádvent második hétvégéjén. Bevezető elmélkedésben a rend
két alapítójáról Avilai Szent Terézről és
Keresztes Szent Jánosról hallhattunk.
Ezután az imádság egyik érdekes
változatáról szólt az atya. Arra biztatott
minket az esti csendes szentségimádás
előtt, hogy ne csináljunk semmit a tabernákulum előtt, hanem adjuk át magunkat Krisztusnak anélkül, hogy bármit is mondanánk magunkban. Persze
más alkalmakkor lehet majd a rózsafüzért, zsolozsmát vagy egyéb imát is
mondani, de ezt is érdemes megpróbálni, mert itt is teremhet számunkra
lelki gyümölcs.
Szombaton reggel misével kezdtünk a napot és még délelőtt két előadást is meghallgattunk, valóban elég
sűrű volt a programunk. Bevezetésképp arról szólt az atya, hogy Jézus
jelen van az életünkben. Misztika nem
más, mint magának az evangéliumnak
a megélése ebben az igen nehéz világban és abban az életállapotban ahol és
jelenleg vagyok.
Jézussal ne csak heti egy alkalommal a vasárnapi szentmisén találkozzunk, ne távkapcsolatban éljünk vele!
Ő nemcsak az Oltáriszentségben van
jelen, hanem az életünk minden területén! Az elkövetett bűneink csak
gyengítik a kapcsolatot, de ő nem tud
kiköltözni belőlünk.
Rövid csend után a következőkben
arról hallhattunk, hogy Isten ingyen
szeret minket. A tékozló fiú történetének részletes bemutatásával az előbbi
megállapítást erősítette meg az atya.
Folytatásban pedig a két alapítónak
az életrajzát ismerhettük meg és harmadik szentről is szólt az atya röviden:
Liseux-i Kis Szent Teréz esetében az
az érdekesség, hogy a szüleit is szentté
avatták nem olyan régen.
Az évszámok ismertetése után tért
rá előadónk a lelkigyakorlat fő kérdé-

sére, hogy milyen az én Istenképem?
Érzelmen alapuló kép jelenhet itt meg,
de a tudásismeret is fontos szerepet
tölt be. A régebbi korokban fellelhető
rettegések ellentétben álltak a helyes
Istenfélelemmel. Liseux-i Kis Szent
Teréz röpimáját is megemlítette az
atya: „Te vagy a szeretet!”
Arra is utalt az előadó, hogy ne
gondoljuk azt, hogy az ateistáknak
nincsen Istenképük. A kisgyerekeknél
az előbb említett fogalom már 3 éves
kor tájékán kialakul. Ebben az esetben
a szülők példája döntő lehet. Szülő és
gyermek kapcsolatban az egymáshoz
való kötödés kérdése egy érzékeny
pont. Szabad akaratunk révén meg van
a választási lehetőségünk: vagy megmaradunk abban, amit kaptunk a szüleinktől vagy esetleg változtatunk az
eredeti istenképünkön. Érdekes, hogy
a saját Istenkép örökölhető a szülőktől.
Kicsoda számomra Isten? Milyennek élem meg őt? Ezek a feltett kérdések talán elősegítik a helyes Istenkép
kialakulását! Jézus képünk elég jónak
mondható az atya megítélése szerint.
Sajnos ez már az Atyával kapcsolatban
nem mondható el. Szűzanyáról alkotott képünk is csak akkor lehet helyes,
ha nincs bennünk szorongás. Vigyázzunk a magánkinyilatkozásokra, mert
sokszor megtévesztőek!
Következőkben a különböző Istenképek „vadhajtásai”-ról volt szó. Eltorzult kép esetén idetartozik a büntető,
kisgyermeki és a teljesítmény Isten-

kép. A gyermeknevelésben a szeretet
megvonás a legrosszabb tett.
Pozitív Istenkép esetében is beszélhetünk felelőtlen szeretetről, amikor
bármit megtehetek. Próbáljunk meg
a helyes útra minél előbb visszatérni
erre biztatott az atya ezen gondolatsor
zárásaként.
A lelkigyakorlat utolsó elmélkedésében a társalapítóról Keresztes Szent
Jánosról hallhattunk. Ő a 16. század
egyik nagy szentje és fő műve a „Lelkek
sötét éjszakája”. Ebben arról is olvashatunk, hogy a fejlődés nehézségekkel
jár együtt. A felmerülő hétköznapi
problémákat nem szabad elhallgatni,
elodázni, hanem foglalkozni kell vele
az ember és Istenkapcsolatban egyaránt. A lelki életben is fontos szerepet
játszhat a félelem a fejlődés fájdalmától
vagyis a 3 F ami aztán jóra is változhat.
Másképp fogalmazva a biztonsági zónánkat sokszor fel kell adni a fejlődés
érdekében.
Az előbb említett műben két fajta
éjszakát különböztet meg a szerző Érzékek éjszakája ahol a legelterjedtebb
érzék inog meg, míg a szellem éjszakájánál az értelemben válunk bizonytalanná.
A lelkigyakorlat lezárásaként kérdéseket lehetett feltenni és itt is sok
téma előkerült.
Lelkileg feltöltődve indultunk haza
ádvent 2. vasárnapján a kora délutáni
órákban.
Szeles Miklós

Nagyböjti lelkigyakorlat
Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatát 2017.
március 31-én és április 1-jét az esti szentmise, valamint április 2-án a 10 órakor kezdődő
szentmise keretében Snell György esztergombudapesti segéd püspök, a budapesti Szent István bazilika plébánosa vezeti.
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Szent László temploma Zalában
Az idei év a magyarság számára Szent
László év, mivel nagy királyunkat 825
évvel ezelőtt avatták szentté, 1192-ben,
III. Béla kezdeményezésére. Hogy a lovagkirály tisztelete milyen mélyen meggyökeresedett a magyar nép lelkében,
azt a személyéhez fűződő legendák mellett jól mutatja a Kárpát-medence szerte
fennmaradt vele kapcsolatos számtalan
ábrázolás. Ezek közül a legtöbbet az egykori határőrvidékek templomai őrizték
meg, mivel Szent László király közbenjárását elsősorban az országba betörő
ellenség elleni védelemben kérték.
Szent László ábrázolásai közül kiemelkednek azok freskóciklusok, melyek a hercegnek a lányrabló kunnal
folytatott harcát ábrázolják. Ezek közül

a legismertebbek szintén az elszakított
országrészek templomaiban maradtak
fenn, Székelyföldön és a Felvidéken. De
ha látni akarunk ezek közül egyet, mégsem kell ilyen messze utaznunk, ugyanis
megyénkben, a türjei templomban, található a csonka ország egyetlen Szent
László falkép sorozata.
A településen Szentgróti Dénes bán
telepítette le a premontrei szerzeteseket.
A Szent Norbert által alapított francia
eredetű rend szerzetesei lelkipásztorkodással is foglalkoznak, ezért templomaikat és kolostoraikat településeken
építették fel. Türje Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szentelt, háromhajós téglatemploma 1230 körül épült,
és valamikor a következő században
gazdagodott a falkép sorozattal. A vakolat alatt rejtőző freskókra azonban csak
1996-ban bukkantak rá. Ezért is van,
hogy ezt a kiemelkedő művészeti alkotást talán még mindig kevesen ismerik.
Szent László és a kun harcának
templomokban ábrázolása azonban nem
egyszerűen egy esemény megjelenítése,
hanem a jó és rossz örök harcának ábrázolása. A fehér ruhát viselő szent Isten
harcosa, aki megküzd a démoni erőket
jelképező sötét öltözetű ellenséggel. A
hívek számára így közvetítve az üzenetet, hogy vállalják a maguk küzdelmét
a jó mellett, ahogy a szentek tették, és
Isten kegyelmével győzelmet arattak,
elnyerve az üdvösség koronáját.
fotó: Gedeon Tamás
szöveg: Szalai Attila

Ifjúsági Lelkinap
A találkozót idén 2017. április
8-án, virágszombaton a Szombathely-Oladi Szakközépiskolában
(Szombathely Simon I. u. 2-4.)
tartjuk. Jelentkezni az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda elérhetőségein
(petra@martineum.hu
94/514-355) lehet. Ebédet csak a
határidőre regisztrált fiataloknak
tudunk biztosítani. Jelentkezési
határidő: 2017. április 3.
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Alexia-emlékhét a Mindszenty-iskolában
Iskolánkban rendalapítónkról, Alix
Le Clerc-ről elnevezett emlékhetet tartottunk.
Alexia 1576. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepnapján
született, ezen a napon meg is keresztelték. Fiatal korától kezdve buzgó
társasági életet élt, szerette a csinos
ruhákat, a táncot, és rendezvényekre,
estélyekre járt. Egy betegsége alkalmával jó barátja – ugratásképpen – vallási
könyvet ajándékozott neki, hogy pihenés közben ezzel mulassa az időt. Olyannyira unatkozott, hogy belenézett
és nekiállt elolvasni a kapott könyvet.
Ennek hatására élete fordulóponthoz
érkezett, és másképp’ látta a körülötte
lévő világot, felhagyott korábbi életével. A család elköltözött, ő elment
gyónni a helyi paphoz, Pierre Fourierhoz. Ezután úgy öltözködött, mint egy
egyszerű falusi lány, egyre gyakrabban
járt szentmisére, majd közölte a szüleivel, hogy apáca szeretne lenni. A
családja nem fogadta örömmel, de azt
gondolták, majd kiveri a fejéből. Ám ő
hajthatatlan volt, és négy másik társával fogadalmat tettek, hogy életüket a
lányok nevelésének szentelik.
Eleinte szűkölködve, szegénységben éltek. Poussay-ban kanonissza
házat kaptak, ahol egyre többet fáradoztak azon, hogy megvalósíthassák
terveiket. 1598-ban munkájuk gyümölcseként megnyitották Lotaringia
első ingyenes leányiskoláját, majd ezután egyre több iskolát alapítottak a
világon.
1617-ben megalapították saját
rendjüket, melynek reguláját Fourier
Szt. Péter írta meg, Szent Ágoston szabályai alapján. Így jött létre a Notre
Dame Női Kanonok Rend.
Alexia tevékenységét sokan nem
nézték jó szemmel, de a Szűzanya
oltalmába vette, álmában megjelent
neki, és átnyújtotta számára a kis Jézust: „Neked adom, hogy neveld fel őt a
gyermekek lelkében!” – ezzel megerősítette őt a munkájában.
1622-ben hunyt el, később a forra-

dalom idején a nővérek szétszóródtak,
Alexia sírjának nyomai eltűntek. 1947ben boldoggá avatták, majd 3 évvel később megtalálták a koporsóját, több
éves kutatómunka bizonyította, hogy
az ő földi maradványaira bukkantak. A
Nancy-i Katedrálisba szállították, azóta is ott nyugszik.
Iskolánk diákjai az emlékhét keretében közelebbről megismerhették
iskolaalapítónk életét, és a hozzá fűződő történeteket. Több helyszínen is
betekintést kaptunk az apácák akkori
életébe. Az arra kialakított helyiségben

láthattuk, milyen volt az öltözéke –
apácaruhája – hétköznap, vagy ünnepnap. Az ott található eszközök tükrözték az akkori kor bútorait, eszközeit, a
lúdtollat, a tintát, melyekkel írhattunk
is. Megfigyelhettük a régi kori Bibliát, imakönyvet, emlékfüzetet, naplót,
amit írtak, a különféle tárgyakat, edényeket, amiben, vagy amivel maguk
dolgoztak, mostak, takarítottak, élték
mindennapjaikat. Láthattuk az utazóbőröndöt, amibe belefért minden holmijuk, vagyonuk, ami volt, a ruhájuk,
az imakönyv, a Biblia, a rózsafüzér, és
az a nagy hit és szeretet, amit a fiatalokért tettek.
Az előtérben áll rendalapítónk
szobra, a faliújságon rövid ismertetést
olvashattunk Boldog Alexiáról, majd
ehhez fűződő feladatokat kaptunk
rendbeli életéről. A sekrestyében iskolaalapítónk életéhez kötődő képe-

ket kellett párosítani és a történeteket
elmondani. A következő feladatban a
jó válaszok képdarabjaiból egy Alexiát
ábrázoló ikont rakhattunk ki. A Kápolnában megnéztük Boldog Alexia
nővér ereklyéjét, majd egy hozzá szóló
imát mondtunk el. Utolsó helyszínként a bálteremnek berendezett szobába mentünk, ahol a kor stílusával,
az estélyi ruhák szépségével ismerkedhettünk meg, valamint a korabeli reneszánsz zenére pár tánclépésben felidézhettük a táncmulatság élményét.
Ide kapcsolódik a történet, miszerint
Alexia nagyon szeretett táncmulatságokra járni, de egyszer látomása volt,
kinézett az ablakon és látta, hogy a táncoló tömegnek az ördög dobol a kedvelt muzsikájára, attól kezdve többé
nem táncolt Alexia.
Csütörtökön egy teadélután keretében a diákok kérdéseikkel fordulhattak a francia nővérekhez, akik iskolánk
fenntartói is. Meséltek életükről, munkájukról, az iskolához való kötődésükről.
A diákoknak tanórák keretében
lehetőségük nyílt még jobban megismerni Alexia életét, rajzokat, írásokat, imákat, verseket írtak, készítettek,
amit iskolánk faliújságjain megtekinthetünk a hónap folyamán.
A diákok számára az iskolánk aulájában van egy fa, amelyre mi diákok
felírhattuk, milyen gyümölcsöket termett bennünk mindaz, amit Alexia nővér hagyatékaként ebben az iskolában
kaptunk, s majd amit életünk további
állomásain,kamatoztathatunk.
Nagyon tartalmas volt az Alexiahét, a különféle feladatokon keresztül
bepillantást kaptunk rendalapítónk
élettörténetébe és az ő korának jellegzetességeibe. Köszönjük mindazoknak
a munkáját, akik lehetővé tették, hogy
megismerhessük Alexia Le Clerc példaértékű életét, magával ragadó személyiségét.
Remélem, jövőre is lesz ilyen eseménydús program iskolánkban.
Császár Amina (10.b)
Mindszenty József Iskola
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GYEREKEKNEK
Kedves Gyerekek!
Színezd ki a képet!

Rakd sorrendbe a keresztút állomásait!
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Az egyházközségi hozzájárulás
mértéke a Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése szerint a nettó kereset 0,5 %-a. Ez található meg
a következő táblázatban.
Az egyházközségi hozzájárulás
mértéke
Fizetendő egyházHavi nettó
községi hozzájárulás
kereset
Havonta Évente
300.60.000.3.600.325.65.000.3.900.350.70.000.4.200.375.75.000.4.500.400.80.000.4.800.425.85.000.5.100.450.90.000.5.400.475.95.000.5.700.500.100.000.6.000.525.105.000.6.300.550.110.000.6.600.575.115.000.6.900.600.120.000.7.200.625.125.000.7.500.650.130.000.7.800.675.135.000.8.100.700.140.000.8.400.725.145.000.8.700.750.150.000.9.000.775.155.000.9.300.800.160.000.9.600.825.165.000.9.900.850.170.000.10.200.875.175.000.10.500.900.180.000.10.800.925.185.000.11.100.950.190.000.11.400.975.195.000.11.700.200.000.- 1.000.- 12.000.205.000.- 1.025.- 12.300.210.000.- 1.050.- 12.600.215.000.- 1.075.- 12.900.220.000.- 1.100.- 13.200.225.000.- 1.125.- 13.500.230.000.- 1.150.- 13.800.235.000.- 1.175.- 14.100.-

PLÉBÁNIAI HÍREK
Március 9-én, csütörtökön 1700-kor
kezdődik a Kálvária kápolnában a
szentmise.
Március 10-én, pénteken 15 órakor
kezdődik a keresztút a Kálvárián.
Március 17-én, pénteken 15 órakor
kezdődik a keresztút a Kálvárián.
Március 19-én, vasárnap plébániatemplomunkban 10 órakor kezdődik a
bérmálási szentmise.
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Március 24-én, pénteken 15 órakor
kezdődik a keresztút a Kálvárián.
Március 31-én, pénteken 15 órakor
kezdődik a keresztút a Kálvárián.
Április 1-jén, szombaton 1030-kor
kezdődik Csehimindszenten a főpapi
mise Mindszenty József bíboros születésének 125. évfordulóján.

Március 19-én, vasárnap Szent József
ünnepén szentségimádást tartunk a
plébániatemplomban.

Április 1-jén, szombaton, a Szűzanya
napján, az engesztelő imádság 1715kor kezdődik a rózsafüzér elimádkozásával, majd a 18 órai szentmise után
szentórával végződik.

Március 19-én, vasárnap délután 4
órakor kezdődik a családos szentmise a Zárda kápolnában.

Április 2-án, vasárnap délután 4 órakor kezdődik a családos szentmise a
Zárda kápolnában.

Március 23-án, csütörtökön 1700-kor
kezdődik a Kálvária kápolnában a
szentmise.

Április 7-én, pénteken 15 órakor kezdődik a keresztút a Kálvárián.

Mindszenty imanap
Minden hónap 29-én 18 órakor
engesztelő imanapot tartanak Csehimindszenten, Mindszenty József
bíboros szülőfalujában a Mindenszentek templomban.
Az imanap célja, hogy a nap 24
órájában mindig legyen valaki, aki
imádkozik a bíboros úr mielőbbi
boldoggá és szentté avatásáért, valamint engesztelnek a hercegprímás
szándéka szerint, amelyet 1946.
január 25-én hagyott jóvá: „A Világ
Királynője nagy engesztelő mozgalomra 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 szeretettel várnak.
Akik távol élnek vagy valamilyen
ok miatt nem tudnak részt venni a
közös imádságon, azok otthonukban kapcsolódjanak be az imanap
valamely órájába.

Április
8-án,
szombaton
a
Szombathely-Oladi Szakközépiskolában (Szombathely Simon I. u. 2-4.)
tartják meg az Egyházmegyei Ifjúsági Lelkinapot.
Április 8-án, szombaton, a Szűzanya
napján, az engesztelő imádság 1715kor kezdődik a rózsafüzér elimádkozásával, majd a 18 órai szentmise után
szentórával végződik.
Április 13-án, csütörtökön 1000-kor
kezdődik a Szombathelyi Székesegyházban az olajszentelési mise.
Az Ünnepi Harangszó következő
száma 2017. április 16-án jelenik
meg.
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