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Papszentelés – ÚjmisePapszentelés – Újmise

Nagy ünnepre készül a Mária Magdolna plébánia közössége. Június 
17-én a Szombathelyi Székesegyházban pappá szentelik Kaszás Csaba 
diakónust. Csaba a mi templomunkban ministrált, itt  segített , itt  növe-
kedett  a hitben. A Mindszenty Iskolában erősödött  papi hívatása, és most 
eljött  az a pillanat, amikor a papság szentségében részesül, és beáll azok 
sorába, akik Krisztust adják a világnak és az embereknek. Ez az újmise 
mindannyiunknak nagy öröm, de egyben komoly feladatot is ró ránk, 
hogy imádkozzunk a szentelendőért: Krisztus tudja hűségben szolgálni 
és az embereket Őhozzá tudja vezetni.

Az Úr Jézus barátainak mondott  és nevez mindnyájunkat, a pap kü-
lönös módon is az Ő barátja. Nekik tovább kell adni Isten Országának 
titkait. Ez fontos, de nem a legfontosabb. Megtanulták a lelki „gyógyítás” 
tudományát. A gyóntatószékben a feloldozás szavai által a bűnbánó em-
ber lelkét tisztítják. Persze a bűnt Isten törli el. Az Ő szolgái csak az Úr 
nevében járnak el. A szentségek által megerősítik az embereket. Táplál-
nak bennünket Jézus testével. Nem önmagukból adnak, hanem a Szét-
osztandót, a Krisztust adják az áldozáshoz járulóknak. Jézus távozása óta 
a papok a „mi embereink”. 

Hová is vezetnének ezen a földön, ami nem az Istené? Vagy hová Rajta 
kívül? Hiszen itt  minden út Hozzá vezet, a göröngyös, az egyenetlen is. 
Feladatul kapták, hogy vezessenek Jézushoz. Amikor Jézus az apostolok 
kezébe adta a kenyeret és a bort, és a papszentelésben az újonnan szentel-
teknek is, csak annyit mond: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. A 
Lényeget mondta ki, a Lényeget adta át, bízta rájuk: Önmagát.

Kedves Csaba! A papszentelésben felken az Úr, hogy örömhírt vigyél 
a szegényeknek, gyógyítsd a megtört szívűeket. Hirdesd az örömhírt, 
mutasd be a krisztusi szeretetet. Megmutatni, hogy ez a szeretet boldog-
gá tehet és tesz minket, mindenkit. Szolgáló szeretett el venni körül az 
embereket. Amint szent Pál apostol fogalmazta: mindenkinek minde-
ne lett em, hogy mindenkit üdvözítsek. Légy az imádság embere. Isten 
választott ai mindig az imádság emberi voltak. Jézus negyven napon át a 
pusztában, imában készül küldetése betöltésére. Tanító évei alatt  hány-
szor elvonult, hogy imában együtt  legyen a mennyei Atyával? Igen, ha 
erőt és hűséget szeretnénk kapni, az imádság embereivé kell felnőnünk!

A papszentelés és újmise előtt  megköszönjük a jó szülőknek, a csa-
ládtagoknak, hogy Csabát segített ék, támogatt ák a hívatásában. Az Úr 
áldása legyen életükön. De hálát adunk azoknak is, akik imájukkal Csa-
ba mellett  voltak, és Isten kegyelmét kérték, és kérik ezentúl is számá-
ra. Mindannyian sokat könyörögjünk papi hívatásokért, mert a kitar-
tó imádságnak csodálatos ereje van. „Az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába” (Mt. 
9,37-38).

Stróber László (apát-plébános)
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Lelkigyakorlat után a Nagyböjtben

Elmesélte, hogy Csongrád- me-
gyéből származik a Bazilikától 220 
km-re. Szülőföldjéről hárman vannak 
élő papok. Bár nehéz körülmények 
közül és sajátos történelmi helyzetből 
szólított a meg Isten a követésére, nem 
választana ma sem más hivatást, pe-
dig nehéz ma papnak lenni...

Jelenlegi állomáshelye a Szent 
István Bazilika, a magyar katolikus 
egyház központja, nagyon sok prog-
rammal, feladatt al. A lelki-
pásztori szolgálat nehézsé-
ge, hogy kevés az ott lakó 
híveik száma. Hivatalok, 
közintézmények, szórako-
zóhelyek és 3 iskola alkotja 
a területet. Rengeteg turis-
ta, vendég diák, szegények, 
öregek járnak a templomba, 
akik nem a plébánia terü-
letén laknak, mégis kell ve-
lük foglalkozni. Akárcsak 
a plébánia területén lévő 
iskolák hitt anosaival, akik 
viszont lakhelyükön járnak 
vasárnapi misére. A plébá-
nia területén lakó családok 
java része pedig kiköltözött  
a város peremére.

A vasárnapi három 
szentmisére megtelik a Ba-
zilika, csak kapcsolatot nehéz velük 
tartani. A statisztikából is látható, 
hogy mennyire eltérő a plébánia élete 
a többi magyarországi plébánia életé-
hez viszonyítva: évente 52 temetést, 
142 esküvőt, 300 keresztelőt tartanak. 

Úgy látja, hogy ma sokkal inkább 
„papfüggő” a hitélet, mint korábban, 

ezért is nagy a papok felelőssége. Sok 
munka és áldozat szükséges a szolgá-
lathoz. Két káplán és egy kisegítő sze-
mély a munkatársa. Szeretik egymást. 
Ő, mint jó apa várja ebédre, vacsorára 
kollégáit és ő is mosogat el, hogy pél-
dát mutasson nekik...

Rákoskeresztúron szolgált előző-
leg 33 évig. A templomépítés mellett  
beindított ak 850 fős katolikus óvodát 
és általános iskolát gimnáziummal. 
Minden reggel 3/4 6-kor nyitott a a 
templomot, reggelit készített , ment 
dolgozni. Szerinte ha mindenki meg-
teszi a dolgát, az meghozza a gyümöl-
csét – mégha a várt eredmény nem 
is látható azonnal! Így az erőfeszítés 
jutalma a zarándoklatra megtelt busz, 
a lelkigyakorlaton résztvevők száma... 
és az örömök minden helyzetben mu-
tatkoznak.

Beszélgetésünk során az egyház 

mai helyzetére terelődött  a szó. Köz-
hely, de a diktatúra utáni mai szabad 
világban is nehéz megőrizni, átadni 
a hitet, nagy a kísértés arra, hogy le-
térjünk a helyes útról. Ha pedig letér-
tünk, nehéz visszatalálni. Mindezek 
ellenére vallja: ha mi sokat imádko-
zunk gyermekeinkért, a jelen és a jövő 

híveiért, akkor nem vesznek el! A Jó-
isten tud a vargabetűkön keresztül is 
egyenesen írni! Van hit, remény a szí-
vekben!

Minden évben ellátogat 
Búcsúszentlászlóra, legtöbbször a fo-
golykiváltó búcsúra. Öröm volt szá-
mára itt  lenni. Plébánosunkat, Stróber 
Lászlót régóta, még a Központi Sze-
mináriumból ismeri, de most káp-
lánunk, Kovács József atya kérésére 
érkezett , akivel szintén jó kapcsolatot 
tart évek óta.

Ma már ritkán, kivételes esetek-
ben vállal lelkigyakorlat vezetését, 
mert az évek súlyát már ö is érzi. Egy 
szentírási részt idéz magára vonatkoz-
tatva, amikor Jézus mondja Péternek: 
„Bizony, bizony, mondom neked: 
Amikor fi atal voltál, felövezted ma-
gad, s oda mentél, ahova akartál. De 
ha majd megöregszel, kiterjeszted 
karod, s más fog felövezni, aztán oda 
visz, ahova nem akarod.” Jn 21,18. 
Mosolyogva mondja magáról: „Ma 
már nehezen megyek, félek, már min-
dent elmondtam..., de tudom, hogy 
nekem nem kell mindent tudnom, 
mert mindent Isten gondviselő szere-
tete intéz!”

Köszönjük a találkozást, a lelki gaz-
dagítást! Isten áldja életét és munkáját!

Lejegyezte: Tompa Viola

2017. március 31. péntek 1800, áp-
rilis 1. szombat 1800, április 2. va-
sárnap 1000 püspöki szentmise 
keretében Snell György esztergom-
budapesti segédpüspök, a Szent 
István Bazilika plébánosa, a Szent 
Jobb őre tartott  nagyböjti lelkigya-
korlatot templomunkban. Vele be-
szélgett ünk.
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A húsvéti misztérium lelkisége

Ezzel a címmel tartott  nagyböj-
ti lelkigyakorlatot a szombathelyi 
Martineumban dr. Varga Imre Ka-
pisztrán ferences atya a virágvasárna-
pi hétvégén.

25-en vett ünk részt ezen az igen 
magas színvonalú 5 előadásból és 
hozzátartozó programokból álló lel-
ki tréningen. Péntek este a rövid be-
mutatkozást követően már kérte is 
az előadó, hogy tartsunk csendet, 
mondván, így könnyebben el tudunk 
mélyedni az előadásokon elhangzott  
témákról gondolatainkban.

Először a lelkiség fogalmát jártuk 
körbe, ami mindenkinek megadatott  
és arra utal, hogy az illető, hogyan 
kezeli a vágyait az életében. Nem 
szabad félni a csendtől, próbáljunk 
ezzel is megbarátkozni, mert így még 
jobban fogalmat, képet alkothatunk 
magunkkal kapcsolatban. Ha ön-
magunknak nem halunk meg, akkor 
nem is támadunk fel.

Szombat délelőtt  már konkrétab-
ban szó esett  a húsvéti misztériumról, 
vagyis a szenvedés, halál, átalakulás 
tartozik ebbe a fogalomkörbe az elő-
adó szerint. Több irodalmi és bibliai 
idézetet is felhozott  e témában: pl. 
„Minden misztérium középpontja a 
húsvét, a szenvedés, a halál és az újjá-
éledés”.

Ezután fogalmazta meg szerintem 
az atya a lelkigyakorlat lényegét mely 
a következőkben foglalható össze: 
nagypéntek, húsvét, a húsvétot köve-
tő 40 nap, mennybemenetel, pünkösd 
igen szorosan összekapcsolódik, nem 
választhatók el egymástól! Szintén 

egybetartozik a szent 3 nap is!
Krisztus kereszthalálával történik 

meg az élet elvesztése, de húsvétkor 
a feltámadással kezdődik az új élet! 
40 nap alatt  kiteljesedhet az új élet, 
és ezután a mennybemenetelkor már 
teljesen hagyjuk el a régi életet, hogy 
aztán pünkösdkor megkaphassuk az 
új életet!

Naponta vegyük fel keresztünket, 
és ebből kifolyólag az előbb említett  5 
napot próbáljuk meg naponta átélni.

Ismerjük fel a húsvét paradigmáját 
és azután alkalmazzuk azt. Emberek 
által átélt történetekkel szemléltett e 
az Atya, amelyekben a húsvét misz-
tériuma megtestesül. Előadásában 
kifejtett e a kétféle halál értelmezését: 
a végleges halálét, ami lezárja az élet 
lehetőségeit, a húsvéti halálét, ami  
élett el végződik.

A következő elmélkedés témája 
volt a nagypéntek: az élet elvesztése, 
húsvét, az új élet elnyerése, az újhoz 
való alkalmazkodás, a régi elhagyása. 
Hagyni a régit elmenni, ahogy Jézus 
tett e, hiszen áldás származik belőle. 
5 ciklusban fogalmazta meg Atya azt 
hogyan élhetjük meg mindennapja-
inkban az előbbieket: 

•  nevezd meg veszteségeidet, 
•  követeld ki az új életet,
•  nyugodtan gyászold el, amit 

elvesztett él, de kezdj alkal-
mazkodni az új valósághoz, 

•  ne ragaszkodj a régihez, 
•  vedd annak az életnek a lelkü-

letét, lelkét, amit gyakorlatilag 
élned kell.

Minden résztvevőben mély lelki 

gondolatokat ébresztett  fel az 5 cik-
lus, amit kiscsoportos formában osz-
tott uk meg egymás között . Meggyő-
ződtünk arról, hogy szükséges, hogy 
gyökereink és a múltunk megáld ben-
nünket még akkor is, ha szörnyűek 
voltak azok.

A közös és csoportos elmélkedé-
sek, a virágvasárnapi szentmisén el-
hangzott  passió, az arany miatyánk 
– melyet egy testvérünk énekelt el – a 
szentgyónás, a kálvária kertjében be-
mutatott  barkaszentelés olyan lelki 
élményt adtak valamennyiünknek, 
amelynek birtokában nyitott  szívvel 
és lélekkel készültünk fel a nagyhétre 
és a szent három napra.

Azt is megtapasztaltuk, hogy mire 
volt jó a szilencium, amit Atya kért 
tőlünk. Nemcsak gondolatainkban 
merülhett ünk el, de a kerti séták al-
kalmával hallott uk lábunk alatt  a kö-
vek kocogását, a madarak énekét, szél 
suhogását, ebben is érzékelve Isten 
jelenlétét.

Lelkileg megerősödve térhett ünk 
haza, készülve a húsvéti szent napok-
ra.

Kiss Józsefné

A kórházlelkészség hirdetése

Vasárnaponként és szerdánként du. ½ 5 órakor van szentmise a kórházkápolná-
ban. 

A külső kórházban a hónap 4. csütörtökén du. ½ 4-kor kezdődik a szentmise a 
pszichiátria tornatermében.
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A Lélek nyomai
Nem könnyű a Szentlélekről be-

szélni, a pünkösd ünnepének Iste-
néről, Ő ugyanis láthatatlan, áthatol 
mindeneken és minden felett  műkö-
dik. Az összes szépség, ami a világban 
található és oly nagy érték, a Szentlélek 
műve. Továbbá ami az egyházban az 
igazságra és a szentségre vonatkozik, 
szintén Tőle származik. Amikor Őróla 
akarunk beszélni, sokkal előnyösebb, 
ha magát a Szentlelket engedjük szó-
hoz jutni és meghallgatjuk, mit mond 
nekünk önmagáról.

Hogyan cselekszik különböző te-
rületeken? Elsősorban Jézusban mű-
ködött , ahogy Lukács evangéliumában 
olvassuk: „Az Úr lelke nyugszik rajtam” 
(Lk 4,18); „abban az órában felujjon-
gott  a Szentlélekben” (vö. Lk 10,21), 
aki betöltött e Őt. Mit tesz a lélek az 
emberben? Isten gyermekévé alakítja. 
Elsősorban az isteni életre szül ben-
nünket újjá, az Isten természetében 
részesít minket, és Ő biztat arra, hogy 
a felséges Istent atyának szólíthatjuk. 
Tehát az Isten világába vezet ben-
nünket. Azonkívül rajtunk keresztül 
alakítja az egyházat, amikor Krisztus 
testébe kapcsol minket. Egyénileg pe-
dig megtérésre indítja, amikor elveti a 
régi embert a bűnös szokásaival és új 
emberré alakítja. Ő tanít meg az Is-
tennel való beszélgetésre az imában, 
Ő erősíti meg a hitünket. Ő öltöztet 
fel a különböző erényekbe, az alázat-
ba, az önfegyelembe, a kitartásba, a 
hűségbe. Mit tesz a Lélek a világban? 
Világos választ ad nekünk az Aposto-
lok Cselekedetei18,10. „Nagyszámú 
nép tartozik hozzám ebben a városban” 
– mondja az Úr Pál apostolnak, ami-
kor az Korinthusba érkezett . Az Úrhoz 
nemcsak azok tartoznak, akik temp-
lomba járnak. A Lélek ismeri ugyanis 
a szív titkait, hogy mi lakik benne. Se-
gít felfedezni a hitet, az Isten-keresést, 
a belé vetett  bizalmat, amely a Lélek 
műve az emberben. Mennyi megle-
petéséri az embert, hogy akiről nem is 
gondolná, vagy sejtené, az is Istenhez 
tartozik. A közelmúltban nyilvános-

ságra hozott  közvélemény-kutatás is 
mutatja, hogy a fi atalok 57%-a isten-
hivőnek vallja magát. Ma különösen 
abban mutatkozik a Szentlélek ereje, 
hogy a keresztség felvételére készteti a 
felnőtt eket. „A Lélek ott  fúj, ahol akar.” 
Egészen váratlanul, meglepetésszerű-
en vallásos nevelési előzmény nélkül 
elindítja a Lélek az embert a hitre, a 
megtérésre, a bűnbánatra. Egyszer 
csak azon veszi észre magát valaki, 
hogy „élek, de már nem én élek, hanem 
Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20) Az 
egymáshoz való viszonyban pedig a 
különbségeket egyesíti. Hidat épít az 
emberek felé. Legyőzi az ellentéteket 
és meggyógyítja az elszakadásokat. 
Létrehozza a keresztények között  kü-
lönböző ajándékaival és karizmáival a 
sokszínűséget. Tehát nem alacsonyítja 
le az emberi magatartást az egyforma-
ságra, a sablonosságra.

A világban ma is jelenvalóvá teszi 
Jézust, aki kétezer évvel ezelőtt  élt itt  a 
földön. Legyőzi az időbeli távolságot. 
Így Jézus a Lélek által ma is magához 
ragadja az emberi szíveket annak el-
lenére, hogy szekularizálódik a világ. 
Látszat szerint sok a hitetlen, közöm-
bös, sőt ellenséges megnyilvánulású 
ember a vallással szemben. Hogy a 
Szentlélek eredményesen működjék 
az emberben, szabadságot kíván meg 
tőlünk. Legyünk nyitott ak indításaira, 
nehogy megmerevedjünk vagy meg-
csontosodjunk. Oldjuk fel az elzárkó-
zást, a kötött séget, „Ahol az Úr lelke, 
ott  a szabadság.” (2Kor 3,17) Legyőzi 
a közönyösséget és az önzést.

Befejezésül egy szentírási példabe-
széd a Szentlélek működéséről. Luk-
ács 11,5-8: „Valakinek van egy barátja. 
Elmegy hozzá éjfélkor és azt mondja 
neki: Barátom, adj kölcsön három ke-
nyeret. Útról érkezett  egy barátom, és 
nincs mit elébe tegyek. De az kiszól: ne 
zavarj! Az ajtó már be van zárva, gyer-
mekeim itt  vannak a hálószobában. 
De az nem hagyja abba a kopogtatást. 
Mondom nektek: ha azért, mert barát-
ja nem is kelne fel, hogy kisegítse, az al-

kalmatlankodása miatt  mégis fölkel és 
odaadja, amire szüksége van.” Nemde 
ráismerünk önmagunkra, amikor hoz-
zánk is kellemetlen vendég érkezik? 
Nem földi kenyeret kér tőlünk, hanem 
az Isten igéjének kenyerét. Amikor 
szeretné kiönteni a szívét, hogy meg-
könnyebbüljön, vagy tanácsot kérne 
problémájára, szeretné felszámolni 
legalább egy időre a magányát, hogyan 
fogadom a kellemetlen vendéget? Én 
is magyarázkodjam, hogy be van zárva 
az ajtó, a szívem ajtaja? Nem nyitom 
meg a másik számára. De kellemetlen 
vendégem lehet maga a Szentlélek is, 
amikor a lelkiismeretemben megszó-
lal és megtérésre ösztönöz. Esetleg 
többletvallásosságra sarkall, és akkor 
elzárkózom. Elég nekem a megszokott  
vallásosságom, nem vállalok többet. 
Egy sor kifogást hozok fel magamban. 
Ragaszkodom a vallási rendszeressé-
gemhez, már nem változtatok rajta. A 
szokás hatalma elzárkózott ságba ta-
szít engem. Pedig, a Lélek ott  fúj, ahol 
akar. Éberen kell fi gyelnem, vajon mit 
kíván tőlem. 

Tóth János káplán

IMATÁBOR 2017

Francia eredetű imaiskolát szervez-
nek immár második alkalommal 
gyermekek és fi atalok számára a 
szent ignáci elvek alapján. Délelőt-
tönként kis létszámú csoportok-
ban egy-egy evangéliumi részletet 
dolgoznak fel, majd a szentmisén 
gondolataikat megoszthatják a töb-
biekkel, vagy kérdéseiket feltehetik 
lelki vezetőnknek, Óra Krisztián 
atyának.

Délután színes programok várnak 
rájuk: kézműveskedés, sport, túrá-
zás, táncház, bátorságpróba, aka-
dályverseny, stb.

A helyszín: Nick, az időpont pedig 
augusztus 6-12.
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Legyőzve győzött 
Mindszenty József 125-dik születésnapján

Kérünk József bíboros, az utolsó magyar hercegprímás, könyörögj értünk az Úristennél. Magyarországért, a ma-
gyar Egyházért, a magyarokért, Európáért, a kereszténységért. Hogy míg ember él a Földön, az evangéliumot tanít-
sák. Kérünk, imádkozz békéért, békét a szívünkben, békét családunkban, békét nemzetünknek, békét a világnak.
Könyörögj, hogy az Úristen jó vezetőket küldjön a Földre, akik adni akarnak, nem elvenni, akik a népért munkál-
kodnak és nem a hatalomért, akik nem bombázzák szét mások országát, hogy elüldözzék a népességet, és azt a 
keveset is elvegyék tőlük, amijük van.
Kérünk, könyörögj az útonlévőkért, az éhezőkért és szomjazókért, a háborúk áldozataiért és különösen a gyerme-
kekért. Hogy legyen nekik ott honuk szülőkkel, testvérekkel, iskolákkal, játszótérrel, játékokkal. Hogy a 8-10 éves 
fi úk kezébe be ne adjanak fegyvert, ne tanítsák meg őket ölni, a kislányokból pedig ne csináljanak élő bombákat.
Kedves József atya, kérünk, imádkozz városunkért, az itt  lakókért, mi pedig imádkozunk a Mindenhatóhoz, hogy-
ha szent akaratával megegyezik, adja meg hívő magyar népének, hogy József bíboros szolgáját egykor Egyházunk 
szentjei között  tisztelhessük Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Esztergomi zarándoklat
Idei esztendőben a május 1-jei egy-

házmegyei zarándoklatot eredetileg 
Bodajkra hirdett ék meg, de ott  felújí-
tások folynak és ezért lett  a Duna jobb 
partján fekvő szép kisváros a zarán-
doklat helyszíne.

Kissé borult időben indultunk kora 
reggel Egerszegről, de mire a Duna kö-
zelébe értük már ragyogóan sütött  a 
nap. Útközben a dicsőséges szentolva-
só elmondásával hangolódtunk rá lel-
kileg a szép eseményre. Autóbuszunk-

ból délelőtt  10 óra előtt  nem sokkal 
szálltunk ki az ország legnagyobb 
templomának parkolójában.

Zsúfolásig megtelt a bazilika a mise 
kezdetére, melyet dr. Erdő Péter bíbo-
ros úr mutatott  be sok paptestvérrel 
együtt . Szentbeszédében a napi evan-
géliumi szakaszról tett  rövid elmélke-
dése után még megemlékezett  Mind-
szenty Józsefről is, aki a szombathelyi 
egyházmegye szülött je és most már az 
esztergomi bazilikában van a sírhelye.

Szentmise után szabad program 
következett .

A kincstárban az egyes történel-
mi korok liturgikus eszközeit lehetett  
megtekinteni, elsősorban miseruhákat 
és kelyheket. Innen továbbhaladva a 
kupola felé vett ük az irányt, ahova kb. 
400 lépcső vezet fel, közben a pano-
rámateremben is gyönyörködhett ünk 
a kilátásban. Fent a kupolában kör-
besétáltunk és megcsodáltuk minden 
irányban a panorámát. Tiszta időben 
messze el lehetett  látni és a szélvédett  
részen a Napnak is egész komoly mele-
gítő hatása volt. A kupolából egyből az 
altemplomba mentünk, ahol imádkoz-
tunk Mindszenty sírjánál.

A záró program előtt  még volt 
időnk egy kis sétára is a Bazilika kör-
nyékén. Május hónap révén litániával 
fejeztük be a zarándoklatot. Délután 
4 óra után indultunk haza és a buszon 
elimádkoztunk az un. Világosság útját, 
átelmélkedve a feltámadás eseményeit.

Este 8 óra után lelkileg felfrissülve, 
de kissé elfáradva érkeztünk haza Za-
laegerszegre.

 Szeles Miklós
 Szent Anna cursillós csoport
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Az elmúlt év augusztus 19-én ha-
talmas vihar vonult végig városunk 
felett , felhőszakadás, dörgés, villám-
lás kíséretében. Sajnos a természeti 
jelenség templomunkat sem kímélte. 
A nagy erejű villámcsapás súlyos ká-
rokat okozott . (világítás, hangosító 
berendezés, orgona, harang vezérlés, 
toronyóra) 

A legjelentősebb anyagi kár az 
orgonában keletkezett . A szakértői 
vizsgálat megállapított a, hogy a digi-
tális orgona teljes elektronikája ká-
rosodott , javítása csak a hollandiai 
gyárban komplett  elektronika cseré-
vel megoldható. Ennek költsége 4,2 
millió Ft. Az „elnémult” hangszerünk 
helyett esítésére kölcsönbe kaptuk a 
Zárda kápolna régi elektromos orgo-
náját, amely a szentélyben elhelyezve 
5 hónapon át „szükségmegoldás”-
ként szolgált. 

Mivel a biztosító az orgona te-
kintetében 1,3 millió Ft. kártérítést 
ítélt meg, el kellet gondolkodni a 
legcélravezetőbb megoldáson a ja-
vítással vagy cserével kapcsolatban. 
A JOHANNUS orgonagyár képvi-
selőjével többszöri egyeztetés után 
körvonalazódott  a végső megoldás. A 
Sweelinck 30 (3 manuálos, 58 regiszte-
res) orgonánk helyett  a JOHANNUS 
gyár felajánlott a, egy kisebb hangszer 
megvásárlásának lehető-
ségét, 2,4 millió Ft-ért. Ez 
a hangszer nem új gyártá-
sú, hanem már korábban 
készült és Hollandiában 
egy hangszer-szalonban 
volt bemutató orgona.

Ez év január végén 
megérkezett  templo-
munkba, a „villámkárt” 
szenvedett  hangszerünk 
„kisöccsének” nevezhe-
tő Johannus Sweelinck 
20 digitális orgona. Ez 
a hangszer 2 manuálos, 
47 regiszteres. A fa 
szekrényzete exkluzív 

kivitelű, ízlésesen díszített , sötét cse-
resznye színű. A hangszer pár apróbb 
részletben modernebb megoldások-
kal készült elődjénél. „Kisebb” voltát 
nem csak a kevesebb regiszterszám, 
és a 3 helyett  2 manuál jelzi, hanem 
hangsugárzó rendszere 8 helyett  5 
csatornás, de hangja így is kiváló mi-
nőségű, liturgikus szolgálatra és kon-
certezésre is alkalmas.

A liturgiában az ének, a zene, az 
orgona szolgálatot teljesít, Isten di-
csőségét hirdeti, az embereket pedig 
az isteni ajándékok befogadására han-
golja.

Reményeink szerin pár éven belül 
megadatik annak az évszázados hiá-
nyosságnak a megszüntetése, amely a 
Mária Magdolna templomban a sípos 
orgona hiányát jelenti, végre meg-
épülhet a város és a templom rangjá-
hoz méltó, méretéhez illő sípos orgo-
na! (Mindszenty projekt)

Addig is azt kívánom, hogy a pár 
hónapja szolgáló digitális orgonánk 
hangja keljen életre és váljék imádság-
gá! Hangolja mindig Istendicséretre 
és áhítatra a templomunkba betérő 
hívő keresztény emberek szívét!

 Tóth György
 kántor-karnagy

Villámcsapás után: orgona csere

g

Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek
Somogyi Petra, Balázs Lara, Kántor 
László, Kiss Dorka Eszter, Máté Ro-
meo Santiago, Boncz Bálint Mihály, 
Kránicz Fanni Erzsébet, Kránicz 
Hédi Katalin, Marton Szabolcs, Sza-
bó András, Horváth Vencel, Nádai 
Martin Noel

Köszöntjük a Katolikus Egyház és 
egyházközségünk legifjabb tagjait! 

Isten éltesse őket sokáig!

HázasságkötésHázasságkötés
Pócza Tamás József – Monek Judit

Jókívánságainkat fejezzük ki az ifjú 
pároknak: a kölcsönös szeretetben 
szentelődjenek meg házasságuk-

ban!

HalálozásHalálozás
özv. Mátyás Ferencné sz. Laczkó Ilo-
na (1928), özv. Györe Balázsné sz. 
Farkas Teréz (1922), Molnár József 
(1923), özv. Fitos Józsefné sz. Mátyás 
Anna (1937), Simon Ferenc (1931), 
Pacsa Gézáné sz. Horváth Erzsébet 
(1951), Vöczköndi Irma (1927), Ko-
vács Ferenc (1929)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!
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A Kárpát-haza tetején: A Magas-Tátra I.

2015. júliusának végén a Kárpá-
tok legmagasabb hegye felé vett ük az 
irányt. Szállásunk a hegy alatt i Csor-
ba településen volt, egy panzióban, 
melynek tulajdonosa magyarul is jól 
beszélt, és ez nagy könnyebbséget je-
lentett . A szállás elfoglalása után egy 
rövidebb bemelegítő túrát terveztünk, 
de a kitartóan szemerkélő eső miatt  in-
kább a városnézés mellett  döntött ünk. 
A Tátra fővárosának is nevezett  Poprád 
történelmi városrészébe, a piacnapjá-
ról elnevezett  Szepesszombatba men-
tünk. A szászok által alapított  település 
hosszúkás főterén egymás után sora-
koznak a szépen felújított , késő góti-
kus stílusú lakóházak. Ékessége pedig 
a Szent György tiszteletére szentelt 
árpádkori templom, mögött e, az erre 
vidékre jellemző, különálló, szögletes 
reneszánsz harangtoronnyal. A temp-
lomban több gótikus szárnyas oltár is 
látható. A védőszentet ábrázoló főoltár 
Lőcsei Pál mester munkája, akinek az 
alkotásaihoz két évvel korábbi sze-
pességi barangolásunk során már volt 
szerencsénk. A szintén középkori Szűz 
Mária és Szent Miklós oltár mellett  
már a barokkot képviseli a Szent József 
halálát ábrázoló kép, akihez ekkortól 
imádkoznak a jó halál kegyelméért. 
Kellemes meglepetés volt számunk-
ra, hogy ennyire északon is találkoz-
hatunk magyar emlékkel: a templom 

mögött i téren egy obeliszk felirata 
magyar nyelven hirdeti az 1848-49-es 
honvédek dicsőségét. A modern város 
képét mutató Poprád belvárosában is 
érdemes egy sétát tenni. Az új épüle-
tek között  itt  is egy középkori temp-
lom bújik meg, és felfedezhetünk még 
más régi épületeket is. A szállás felé 
tartava megálltunk még az út mellett , 
hogy gyönyörködjünk a Magas-Tátra 
hegyvonulatában, melynek csúcsai hol 
kibukkantak a felhők közül, hol pedig 
szemérmesen újra elrejtőztek.

Másnap a Kis-és Nagy-Tarpa-
taki völgyek bejárására indultunk. 
Ótátrafüredről a fogaskerekű vasútt al 
mentünk Tarajkáig (1285 m.), ahon-
nét előbb lefelé vezet az út a látványos 
vízesések láncolatán alábukdácsoló 
Tarpataki vízeséshez. Innét egy köny-
nyedebb útszakasz következik az első 
menedékházig. Itt  a rengeteg turista 
között  egy róka járt-kelt, akárcsak egy 
macska, még az asztalokra is felment, 
hogy élelmet kunyeráljon. A felfelé 
vezető út aztán egyre meredekebbé 
vált, de megkönnyített e a haladást, 
hogy a turistautak kiépítői elegyen-
gett ék az útba eső méretes köveket. A 
Magas-Tátra ugyanis a hazai turizmus 
bölcsője. Égre törő ormaival elsőként 
vonta magára a hegyek szerelmeseinek 
fi gyelmét, és 1873-ban, a világon he-
tedik turistaegyesületként, itt  alakult 

meg a Magyarországi Kárpát Egyesü-
let. Az itt  járó vándor láthatja, milyen 
emberfelett i munkát végeztek ezek az 
útt örők, hogy a varázslatos hegyvilá-
got a nagyközönség számára is járha-
tóvá tegyék. Közéjük tartozott  Téry 
Ödön, akinek a nevét viseli utunk kö-
vetkező állomása, a 2015 méteren ta-
lálható menedékház. Persze aki ide fel 
akar jutni, annak még le kell küzdenie 
az elé tornyosuló hatalmas gleccserlép-
csőt. A ház környezete azonban kár-
pótol minden fáradságért. A meredek 
sziklák övezte völgykatlanban tiszta 
vizű tengerszemek csillognak, vissza-
tekintve pedig feltárul a hajdani glecs-
cservölgy káprázatos panorámája. Az 
út java azonban még hátra van. A két 
Tarpataki-völgy között  a Vöröstorony-
hágó (2352 m.) láncokkal biztosított  
sziklafalát megmászva lehet átkelni. 
Majd jön a hosszú ereszkedés a Nagy-
Tarpataki völgyben. A fárasztó úton 
az újabb tengerszemek, és a partjukon 
legelésző zerge csapat látványa jelen-
tett  felüdülést. A bevezetőnek tervezett  
túra meglehetősen húzósra sikeredett , 
így a társaság eléggé elgyötört állapot-
ban ért vissza a szállásra.

(folytatjuk)

fotó: Gedeon Tamás
szöveg: Szalai Att ila
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Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont létrehozása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Az Önkormányzat a fenti program keretében kívánja megvalósíta-

ni a „Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések 
megvalósítása” nevű projektet.

A Projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánya 2015-ben elkészült, melyben meghatározásra kerültek a projekt 
elemei, úgy mint: Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont létrehozása; Göcseji Múzeum fejlesztése; Par-
kolók építése; Botfai Erdődy-Hűvös-kastély épületének felújítása és korszerűsítése; Mária Magdolna Plébánia-
templom és Plébánia felújítása; Kvártélyház és Levéltár korszerűsítése.

Plébániánkhoz két projektelem kapcsolódik közvetlenül:
1. Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont

A Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont épü-
lete a Göcseji Múzeum közvetlen szomszédságában kerül 
elhelyezésre. Az épületben kialakításra kerül egy egyházi 
használatú, külön bejáratú közösségi tér, segítve a plébániai 
közösségek, az egyházközség összejöveteleit, rendezvényeit.

2. Mária Magdolna Plébániatemplom és Plébánia
A plébániatemplom, valamint a hozzá tartozó plébá-

nia épületének homlokzati és lábazati felújításával, illetve a 
templom környezetének rendezésével az ide érkező zarán-
dokok számára megemlékezésekre is méltó helyszín kerül 
kialakításra. Az orgona beépítésével lehetőség nyílik emel-
kedett ebb hangulatú (zarándok) szentmisék, illetve orgona-
hangversenyek megtartására is.

A projektre vonatkozó Kormányrendelet szerint a program teljes költségvetése: 5.510.000.000,- Ft. A Mindszenty Jó-
zsef Múzeum és Zarándokközpont megépítésének teljes költsége az engedélyezési tervdokumentáció költségbecslése alap-
ján: brutt ó 3,3 milliárd Ft, mely a koncepció szerint 2019-ben kerül átadásra.

A plébániatemplom felújítására az önkormányzat 2017. tavaszán pályázatot kíván benyújtani, csökkentve ezzel a hazai 
forrásfelhasználás mértékét. A plébániatemplom felújításához kapcsolódó kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

A projekt része lesz a templomba új, korszerű, a kor elvárásainak megfelelő, elektromechanikus orgona építése, amely 
egyfelől hangzásával a templomteret betölti, a liturgiai szolgálatot a legszínesebben biztosítja, másfelől akár hangverseny-

(folytatás a 9. oldalon )
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orgonaként is biztos alapot képez a közösség egyházzenei életében. Az orgona becsült költsége mintegy 110 millió Ft.

A projekt keretében a Mária Magdolna plébánia épület felújítására brutt ó 9.044.397.- Ft fordítható. A feladat elvégzésé-
re vélhetően 2017. őszén kerül sor.

Szeli Gábor

( folytatás a 8. oldalról)

Politikáról, magunk közt, másként! 
(Helyzetkép Úrnapja után)

Isten, mivel maga a szeretet, sehogy se maradt meg egek lakójának.
Szembeszállt tehát a káosszal és nem tisztelte a másságot.
Beavatkozott  Kain magánéletébe, Ábrahámot rávett e a közügyekre, majd Mózest nemzetközi konfl iktusba sodorta.
Jeremiás és Ezdrás fedőnevű ügynökeivel ellenállási mozgalmat indított  a kisemberekért.
Dánielt, a határokon túli kisebbség képviselőjét, Baltazár lakomáján egyoldalú médiaelőnyhöz jutt att a, így megbon-
tott a az addigi erőegyensúlyt, és előkészített e a pogányok Galileáját a Pusztába Kiáltó szavára.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén személyesen belépett  a napi politikába, majd fokozatosan megszállta a vilá-
got, mert nem fért el a sekrestyében.
Maga körül feldühített e a hamisakat, és lázba hozta az igazakat.
Miatt a őrült meg a beépített  Júdás, és tőle nem tudott  aludni a köztisztviselő Pilátus.
Kampányolt 33 éven át, megbukott  nagypénteken, és mégis győzött  húsvétkor.
Ezzel azonban nem elégedett  meg.
Ő ugyanis nem győzni, hanem meggyőzni akart.
Igényt tartott  a világ jobbszélére is, balszélére is, sőt a centrumra is.
Bántott a őt a lakomán üresen maradt hely, fájt neki a piacon ácsorgó, a gyümölcstelen ág és a kamatt alan tőke.
Tüzet hozott , amit lángoltatni akart.
Ehhez viszont vérkönny kellett , majd meghasadt Szív és áradó Lélek.
Mindez megtörtént, részéről minden rendben, részünkről annál kevésbé.
A helyet ezért pocsék, és ezért tart még a történelem.

Beton
Balázs Béla püspök 
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1. A gyerekek és szüleik gyakrabban 
láthatnak a vasárnapi diákmisén. Hogy 
szólíthatnak?
A legegyszerűbben: a keresztneve-
men!

2. Hol voltál kisgyerek? Kötődtél-e már 
akkor templomunkhoz?
Én három templomhoz kötődtem 
gyerekkoromban, sőt, négyhez. A 
hejőcsabai templomhoz, ami Mis-
kolchoz tartozik, az iváni templom-
hoz Győr-Moson-Sopron megyében, 
és Sopronban a Szent Orsolya temp-
lom és Szent György templom a meg-
határozóak a számomra. Több helyen 
laktunk, és lett em iskolás, ebből kifo-
lyólag több helyen is kötődtem több 
templomhoz, plébániához. 

3. Mikor és hol voltál elsőáldozó, 
bérmálkozó? Milyen élmény volt a szá-
modra?
Huszonhat évvel ezelőtt  voltam első-
áldozó, május 13-án, Ivánban, egy ra-
gyogó tavaszi napon. 
A bérmálkozásomra pedig 1996. má-
jus 27-én került sor a soproni Szent 
György templomban. Sopronban, a 
Szent Orsolya Római Katolikus Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium akkor induló nyolcosztályos 
gimnáziumába járhatt am kollégis-
taként. Az iskolám a Szent György 
plébániához tartozott . Így nem a 
csodaszép, szeretett , de kisebb „isko-
latemplomunkban” tartott uk a nagy 

ünnepeinket, hanem a szomszédos, 
és számunkra szintén jól ismert nagy-
méretű másikban. Így a Szent György 
templomban bérmáltak meg engem is 
az osztálytársaimmal együtt .
Visszajönnek gondolatban az első-
áldozásunk – már említett  – tavaszi 
színei, a rekkenő napsütés, az első 
szentgyónás délutánjának izgalmai, 
a könyörgés-olvasással együtt  járó 
sorban állás izgatott sága, a szép fehér 
ruhám, a teljes nagy rokonság jelen-
létének öröme, és a két szín alatt i ál-
dozás furcsasága, íze és újszerűsége. 
Készültem rá, rendszeresen jártam 
a szentmisére még nyaranta is. Na-
gyon élénk, aktív, sokat játszó, társa-
sági gyerek voltam, nem unatkoztam. 
Ebbe a mozgalmas kis életbe könnye-
dén illeszkedtek ezután az áldozással 
járó szentmisék.

A bérmálásunkon az osztályom-
mal és a párhuzamos két osztállyal 
együtt  vett ünk részt. Nagyon készül-
tem rá, de meg kell mondjam, sem-
miféle nagy dolog nem történt velem. 
Találkoztam a püspök atyával, el-
hangzott , aminek el kellett  hangzania, 
majd a bérmaszülőmmel, Rita nénivel 
a helyünkre mentünk. Nem történt 
velem semmi nagy és rendkívüli do-
log. Pedig vártam volna valamit! Egy-
egy tekintetre emlékszem. Akkoriban 
csúnyácska leányzónak látt am maga-
mat, sajnos ez a rossz érzés is előjön, 
ha a bérmálásomra gondolok. 

Igazából folytatódott  egy út, ami-
nek az elsőáldozásom és a bérmálko-
zásom is egy állomása volt, s velük 
teljesebb, gazdagabb hétköznapok 
is köszöntött ek rám. Olyan ez, mint 
egy barátság: folyamatosan gazdagít-
ja életünket. Nemcsak a találkozás, 
a megismerés a csodálatos, hanem 
utána az egymás még mélyebb meg-
ismerése, gyenge és erősebb oldalai-
nak a megismerése is az öröm forrása 
lehet. De meg kell mondjam, ezek a 
megismerések az esetek legnagyobb 
részében önmagunkhoz is közelebb 

vezetnek, s rejtett  utakra hívnak. Sőt, 
egyre inkább. Isten a társunk szeretne 
lenni, akkor is, amikor fogat mosunk, 
eszünk, vagy imádkozunk. A szent-
ségek – jó esetben – erősítik a Vele 
való kapcsolatunkat. A bérmálással 
természetesen a Szentlélek várása ke-
rült előtérbe. Az ajándékai, az ereje, 
az öröme. Sokszor fordultam hozzá 
akkoriban is, ma is, mindezért.

4. Miért lett él hitoktató? Mit tartasz eb-
ben fontosnak?
Már a soproni utolsó három évem-
ben tudtam, hogy engem az iroda-
lom, a nyelvtan és a teológia érdekel 
mindennél jobban. Így egy pillanatra 
sem volt kérdéses a számomra, hogy 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
e két szakát szeretném elvégezni. Így 
is történt, s ez büszkeséggel, örömmel 
tölt el. Nagyszerű tanáraim voltak, 
akiktől rengeteget tanulhatt am. Há-
lás vagyok érte.

A dolog azonban talán ott  kez-
dődött , hogy arra lett em fi gyelmes, 
hogy azoknak az embereknek a jelen-
létében éreztem igazán jól magamat, 
akikről – én úgy vett em észre – su-
gárzott  a jóság, akik bölcsességgel és 
jóakaratt al, becsületesen élték napja-
ikat, végezték a feladataikat, mindig 
keresve és kutatva az igazságot.  Én 
vágytam minderre! Mindennek pedig 
a teológia adott  keretet, s színesített e 
tovább a magyar szak. (Igazából az 
irodalom és a nyelvtan is a gondolko-
dásról szól, annak a struktúráiról és 
különböző formáiról, ha belegondo-
lunk.) Vonzott  tehát az Istennel való 
kapcsolat, a kutatás és az ő keresése.
Életem útjának ezen a szakaszán na-
gyon sok örömöm van a hitoktatás-
ban. (Két plébániához tartozom.) 
Nem volt egyszerű megtanulnom a 
pontosan kétszázötven nevet, és nem 
volt könnyű kezdett ől fogva megta-
lálni a hangot a nagyobbakkal, vagy 
a nyüzsgő kicsikkel. Hihetetlenül 

Bemutatjuk plébániánk hitoktatóit – dr. Siposné Ivancsics Evelin

Plébániánk főfoglalkozású hit-
oktatóit rendszeresen látjuk a 
szentmiséken és a különböző plé-
bániai eseményeken, azonban a 
hitt anosokat és szüleiket nem te-
kintve ismeretlenek számunkra, 
ezért szeretnénk bemutatni őket. 
Ugyanazon kérdéseket tett ük fel 
nekik. A kérdéseket és a válaszo-
kat szívesen tesszük közzé.

(folytatás a 11. oldalon )
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érdekes számomra: velük lenni. Azt 
mondanám, hogy ajándék. Itt  az-
tán valóban csak azt mondhatom az 
együtt  töltött  órákon, aminek tanúja 
vagyok vagy voltam. Itt  mellébeszélés 
nem lehet! Itt  az embernek vállalnia 
kell azt, ami éppen van. De amikor 
rossz napom van, akkor ez nehéz. És 
a gyerekek is érzik ezt. Határozott an 
gondolom, hogy a gyerekeknek – és 
nekünk, felnőtt eknek – nem arra 
van szükségünk, hogy megmutas-
suk, vagy eljátsszuk, hogy mi milyen 
nagyszerű keresztények vagyunk. Ez 
soha nem lesz példa. Ez tévút. Ez bűn. 
Hanem azt kell megmutatnunk, ami 
igazából igaz: hogy törekszünk a jóra, 
törekszünk mi is becsületesnek lenni, 
törekszünk megbízható emberekké 
válni, de nem mindig vagyunk azok. 
Elesünk, megbotlunk, hibázunk, 
bántunk, de beismerjük, megbánjuk 
és bocsánatot kérünk és talán igyek-
szünk jóvá tenni. Nem lehet egymás-
tól elszigetelve, egyedül élni. 

Mi nem vagyunk tökéletesek. De 
az, hogy erre törekszünk, ez már óriá-
si dolog! Én az őszinteségre próbálom 
a gyerekeket is, magamat is nevelni. 
Az önmagukhoz való őszinteségre, 
ami a boldog élet záloga. Hogy a vallá-
sosságunk ne merüljön ki a szabályok 
betartásában, hanem készek legyünk 

több nézőpontból is látni egy-egy dol-
got, akkor talán kevésbé leszünk elíté-
lőek másokkal szemben. Ezt nagyon 
fontosnak tartom. S a Jóistenhez kö-
zelebb segítgetni a gyerekeket ezen az 
úton nagy felelősség, kihívás, feladat. 
De Ő segít minket ezen az úton, ha 
botladozunk is olykor.

5. Jelenleg mi foglalkoztat?
Egy szakdolgozatnak a befejezése; az 
idő jobb kihasználása; hogy még nem 
veteményeztünk el!...

6. Mi a hobbid? a kedvenc ételed? a 
kedvenc színed? kedvenc éneked?
Szeretek tornázni; a keresztgyereke-
inkkel és a családunkkal lenni; enni 
is nagyon szeretek; szeretem a művé-
szeteket, a művelődéstörténetet; sze-
retem a citrom sárgát, a kéket, a zöldet 
és a rózsaszínt; szeretem a zenét, ezt 
fel sem lehet sorolni…

7. Mit üzensz a gyerekeknek és szüleik-
nek?
Örülök Nekik, hogy vannak! 
És talán még ezt: 
sokszor nem tudják az emberek, vagy 
nem tudjuk, hogy hogyan kell imád-
kozni, mert senki nem tanított a meg 
nekünk. Ilyenkor azt szoktam mon-
dani, hogy semmi különleges nem 
kell ehhez. Elég, ha az érzéseinkkel 

imádkozunk. Például: „Istenem, kö-
szönöm Neked, hogy ilyen szép idő 
van!” Vagy: „Istenem, szomorú vagyok. 
’Ez és ez történt’, és most úgy érzem, 
hinni is nehéz benned. Ne haragudj.” 
Vagy: énekelek egy szép, vallásos dalt, 
(akár hamisan is), amíg a buszról le-
szállva hazaérek. Vagy: elolvasok a 
szentírásból egy zsoltárt, és hagyom, 
hogy „kiemelkedjen” számomra egy 
mondat, vagy egy szó, ami úgy érzem, 
hogy kifejez engem. Vagy egy evangé-
liumi résszel is megtehetjük ugyan-
ezt. De egy tánc is lehet imádság. A 
bennünk lévő szándék a fontos ebben, 
hogy végülis, a kapcsolatot keressük 
Vele. Hogy úgy imádkozzunk, – pró-
báljuk meg azzal kezdeni –, hogy va-
lóban úgy fi gyeljünk az imában, mint-
ha hallana is bennünket „a Valaki”. És 
szeretett el van jelen mellett ünk, nem 
pedig azt keresi, hogy ’milyen rossz is 
vagyok én!’. Ezt lehet gyakorolni.
Természetesen jó, ha csöndet terem-
tünk magunk körül valahol a házban, 
lakásban, vagy a parkba kiülve, így a 
belső csend is elérkezhet hozzánk. 
Egy fogmosásnyi idő is telhet imád-
sággal. Ő mindig vár, mindenkit, 
mindenhogyan, szeretett el. Ne fél-
jünk tőle, bízzunk Benne.

Tompa Viola

( folytatás a 10. oldalról)
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Ne félj, a kölyök csak kamasz!
A mai világban a fi atalok élete külö-

nösen fontos téma! Sajnos a 12 évnél 
idősebbek nagy része már nem tudja 
kellőképpen odatenni magát a köteles-
ségei mellé. Legalábbis én így látom. 

Sok tininek a legfontosabb a sza-
badsága. Az a baj, hogy ezeknek a fi ata-
loknak nem adatik meg az az ösztönzés, 
ami késztetné őket, hogy megcsinálják 
azt, amit elvárnak tőlük. Tulajdonkép-
pen azért szeretnének kikapcsolódni, 
kicsit pihenni, és élvezni a semmit-
tevést, mert a hétköznapokon nagy a 
nyomás rajtuk, és megpróbáltatások 
érik őket, nem tudnak megállni, és 
egy percet lazítani. Én azt látom, hogy 
a pihenéssel töltött  idő nem adatik 
meg kellőképpen. Nem tudják 
beosztani a mai fi atalok megfe-
lelően az idejüket, mert annyi 
mindent szeretnének egyszerre 
megcsinálni, hogy nem is tud-
ják, melyiket csinálják.

Sok probléma van a szülő-
gyerek kapcsolatokban is. A 
kamaszkor a fi atalok legnehe-
zebb időszaka, és a szüleiknek 
hasonlóképpen. Nehezen keze-
lik a fi atalok a konfl iktusokat, és kissé 
feszült lesz a hangulat, amikor a gye-
rek elkéredzkedik ott honról. A szülő 
nehezen engedi el, mert tudja, hogy a 
csemetéjének a kötelességeit kell telje-
sítenie elsőször, és nagyon féltik, hogy 
rossz társaságba keveredik, züllött  
alakokkal ismerkedik meg, akik aztán 
elviszik rossz irányba szemük fényét. 
Persze a gyerek sosem érti, hogy miért 
nem engedik el, mert azt gondolja, ha 
elengednék a szülők, akkor szeretnék 
igazán. Ha pedig nem engedik el, ak-
kor azt gondolja, hogy haragszanak rá, 
és nem szeretik. Ilyenkor még az is elő-
fordul, hogy a fi atalok indulatosak lesz-
nek, és megsértődnek. Persze ez nem 
jár semmilyen következménnyel, álta-
lában ezeket az indulatokat a gyerek 
tudja kezelni. A szülők elvárják a po-
rontyuktól, hogy a maximumot nyújt-
sa minden téren, főleg az iskolában, és 

hogy maradjon az ő szeretnivaló kicsi 
gyerekük. Borzasztó nehezen fogadják 
el, hogy a fi atal előtt  a világ kinyílt, a 
kortársak társaságára vágyik, sőt égő, 
ha szülővel együtt  látják a gimist pl. vá-
sárolni, kicikizik a világból.

A kamaszokra váró újabb és újabb 
kötelességteljesítés nagyon kimerítő 
néha. A diákra sok bizalmas feladat 
hárul, amit jobb megcsinálni, mint 
elfeledni! Vagy, olykor nem képesek 
teljesíteni, mert éppen egy másik kö-
telességet teljesítenek. A kamaszok 
élete sok nehézséggel és döntéssel 
jár! És még kicsin azt akarták, bárcsak 
nagyobbak lehetnének, és azt csinál-
hatnák, amihez kedvük szott yan. Sok 

döntést kell meghozniuk. Például én 
már jártam úgy, hogy el tudtam vol-
na menni osztálykirándulásra, de egy 
nagyon fontos versenyemen is ott  sze-
rett em volna lenni (versenyszerűen ví-
vok). Nos, lehet, hogy furán hangzik, 
de én a versenyt éreztem fontosabb-
nak, mert hiszen az edzőtársaimat ki 
tudja meddig láthatt am volna még, 
az osztályomat meg még hányszor lát-
tam! Szerencsémre, hála Istennek, a 
verseny jól sikerült, és úgy gondolom, 
hogy jó döntést hoztam.

A fi ataloknak folyamatosan dönte-
niük kell, teljesen váratlan helyzetek-
ben. Jobb előre rákérdezni dolgokra, 
hogy biztosra menjen, mint hogy ké-
sőn, tétován kapkodjunk a levegőért! 
Előfordulhat az is, hogy a gyerek élete 
sínen van, és nagy ívben kikerüli eze-
ket az eseteket, de akkor a diák önbe-
csülése az egekbe szállhat. Én ehhez 

csak annyit fűznék hozzá, hogy ala-
posan gondoljuk át, hogy mennyire 
vagyunk elégedett ek magunkkal, mie-
lőtt  elénk áll az élet, és ad egy pofont, 
mi meg fordulunk 360 %-ban. Mindig 
tudnunk kell, mikor vagyunk öntelt 
alakok. Inkább legyünk szerények és 
önmegtartóztatók, mintsem olyanok, 
akinek csak érdekbarátai vannak. 

Fontos szerepet játszik a fi atalok 
életében a személyes környezetük. Az 
ifj ak személyiségéről a legtöbbet elárul 
a temperamentumuk, és hogy kivel ba-
rátkoznak. Nagyon meglátszik valakin, 
ha nincs igaz barátja. Az ilyen gyere-
kekkel nagyon sokat kell foglalkozni, 
és megpróbálni beszélgetni, együtt  

érezni velük, segíteni rajtuk. 
Viszont hamar kiderül, ha vala-
kik okosak, szerények, becsü-
letesek, illetve lelkiismerete-
sek. Tehát akik még a normális 
kamaszok közé tartoznak, akik 
nem tesznek többségben sem-
mi rosszat. 

Kedves olvasóm, a kama-
szok élete nem könnyű. Sajnos 
vannak olyan kamaszok is, akik 

fi atalon, életük legnehezebb éveit töl-
tik. Magukra vannak utalva, nem segít 
nekik senki, és közben nem tudják, ho-
gyan tovább. Nekik külön-külön a kö-
vetkezőket tudom tanácsolni: Próbálj 
előre haladni, és ne vágd magad alatt  
a fát! Próbáld meg elkerülni a zűrös 
dolgokat és embereket, mert külön-
ben nem biztos, hogy ki tudsz kerülni 
ebből a helyzetből. Nem kell mindent 
feltétlenül kipróbálni! Ha elbuktál, 
tápászkodj fel, hogy tovább és tovább 
tudj menni a felnőtt é válás útján! 

A kamaszok, úgy ahogy a kisebbek 
is, a szabadságot a felnőtt é válásban 
látják. Arra vágynak, bárcsak kikerül-
nének az iskolából, és bárcsak szaba-
dok lennének! Nos, én a kamaszok 
világát így látom.

Lukács János (12.b)
Mindszenty József Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium
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A hónap szentje:

Boldog Salkaházi Sára (1899-1944)

Német névvel Magyarországon, Kassán született , majd 
Csehszlovákiába került, felnőtt ként újból magyar állam-
polgár lett , és akkor magyarosított a a nevét Schalkház-
ról, mikor divat lett  visszavenni a né-
met neveket. Ha elolvassuk életútját, 
ahogy a fi ús, cigarett ázó, szabad életet 
élő újságíróból Sára testvér lett , 10 em-
bernek elég lenne az a tevékenység, 
amivel ő foglalkozott , de fő területe 
mindig a szociális munka volt. A hiva-
tásáért való harc éppen 10 évig tartott . 
1927-ben ismerkedik meg a Kassán 
letelepedő szociális testvérekkel. Be-
látja, hogy változnia, bizonyítania kell, 
s komoly küzdelmek árán leszokik a 
dohányzásról és az újságírói élet kínál-
ta „szabadságról”, hogy ráléphessen az 
Istennek adott  lélek belső szabadságá-
nak új távlatokat nyitó útjára.

1929-ben elfogadják jelentkezését a 
Szociális Testvérek Társaságába, első 
fogadalmát 1930 pünkösdjén teszi le.

1934-ben támad benne először komoly vágy a missziós 
tevékenység iránt, de a háború kitörése ebben megakadá-
lyozza.

1940 pünkösdjén teszi le örökfogadalmát. Rengeteget 
dolgozik, és egyre jobban él benne a vágy, hogy felajánl-
hassa életét „azon esetre, ha Egyházüldözés, a Társaság és 

a testvérek üldözése következne be.”
1943-ban teljes titokban életfel-

ajánlást tesz. A szociális testvérek ki-
vett ék részüket az üldözött ek menté-
séből. Mintegy ezer ember köszönheti 
nekik az életét, közülük közel száz sze-
mély szerint Sára testvérnek. A Társa-
ság összes budapesti és vidéki háza tele 
volt bújtatott akkal.

1944. december 27-én a Bokréta 
utcai ott honból vitt ék el a nyilasok és 
lőtt ék a jeges Dunába.

Isten elfogadta Sára életfelajánlását, 
a szociális testvérek közül senkinek 
nem történt bántódása, a világhábo-
rú pusztítása következtében egyetlen 
testvér sem vesztett e életét.

A boldoggáavatás ünnepélyes ki-
hirdetése 2006. szeptember 17-én a 

budapesti Szent István téren, a Bazilika előtt  történt.

Zimonyi Emerika

Pedagógusok nyári lelkigyakorlata

2017. június 21-23. (szerda-péntek) között  kerül megrendezésre az idei Lelkigyakorlat  a pedagógusok számára a Martineum 
Felnőtt képző Akadémián (Szombathely, Karmelita u. 1.).
Mott ója: „ Mint a Főnix tüze..."
A programot Heitler Róbert Gott fried atya, premontrei szerzetes vezeti.

Észak–Erdély  – Máramaros – Moldvai korostorok
Körutazás és zarándoklat idegenvezetővel és lelki vezetővel Észak-Erdély – Máramaros – Moldvai kolostorok megtekin-
tésére augusztus 9. és augusztus 13. között . 
Útvonal: Zalaegerszeg – Budapest – M3 – Csengersima – Szatmárnémeti – Erdőd – Miszmogyorós – Koltó – Nagybánya 
– Szaplonca – Máramarossziget – Jód – Borsafüred – Moldovita – Sucevita – Arbore – Voronet – Moldvahosszúmező – Besz-
terce – Dés – Szamosújvár – Válaszút – Kolozsvár – Magyarvista – Zilah – Érmindszent – Nagykároly – Vállaj – Nyírbátor 
– Nagykálló – M3 – Budapest – Zalaegerszeg 
Részvételi díj: 90 250 Ft. + biztosítás. 
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Elhelyezés: 4 éjszaka 3*-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 
Ellátás: félpanzió 
Jelentkezni lehet Salamon Károlynénál a 30/388-1135 telefonszámon vagy salagitt a@freemail.hu e-mail címen.
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Mária Maraton - 2017. június 16-július 15.
(Szombathelyi Egyházmegyei szakaszokkal)

Mária Maraton – 1300 (Mariazell – Csíksomlyó, 2017. június 16 – július 15.) – Életforma, közösség, spiritualitás

Futó és kerékpáros zarándoklat
A Mária Maraton Európa egyedülálló eseménye kerül megrendezésre a Mária Úton. 2017-ben egy házaspár, Makai 

Viktória és Makai László ultramaratonfutók futják végig a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó több, mint 1300 kilométert. A 
zarándoklatot 30 nap alatt , naponta átlagosan egy maratoni távot futva teljesítik. A különleges zarándokfutásra a házaspárt 
elkíséri két kisgyermeke is. A zarándoklatot hálaadásképpen ajánlják fel családjukért. A zarándoklathoz bármely napon 
csatlakozhatnak futók.

Makai Viktória ultramaratonfutó tanúságtétele meghallgatható a Mária Rádió honlapján, az alábbi linken keresztül: 
htt p://www.mariaradio.hu/podcast/2541/Makai_Viktoria_ultrafuto_tanusagtetele

A csatlakozóknak a következő helyszínt és időpontot javasoljuk:
1. Kőszeg-Sárvár: 2017. június 19. Táv: 54 km
2. Esztergom-Budapest-Máriabesnyő: 2017. június 25-26. Táv: 93 km
3. Tokaj-Máriapócs: 2017. július 4. Táv: 56 km
4. Mezőmadaras-Nyárádszerda-Székelyudvarhely-Csíksomlyó: 2017. július 13-15. Táv: 139 km

A Mária Marton zarándoklat kerékpáron is teljesíthető. A kerékpárosok naponta 90-130 km-t megtéve 13 nap alatt  teljesí-
tik az Ausztria, Magyarország és Erdély tájain át vezető különleges zarándok maratont.
A Mária Maraton nem futóverseny vagy kerékpártúra. Sokkal inkább egy zarándoklat, egyszerre lelki út és sport.
A rendezvény védnökei: Fabiny Tamás evangélikus püspök, Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita és Székely János 
római katolikus püspök. Vendégünk: Kovács István „Kokó”

A mai naptól a 2017-es zarándoklat mellett  a 2018-as futó zarándoklatra is lehet jelentkezni a htt p://mariamaraton.
mariaut.hu honlapon.

Hívunk mindenkit, aki hosszabb-rövidebb szakaszon szívesen kerékpározna vagy futna a nagy távot teljesítő sportolók-
kal! A Mariazell és Csíksomlyó között i táv napi lebontásban megtalálható a www.mariamraton.mariaut.hu honlapon, ahol 
az induló és érkező települések nevére katt intva GPS-koordináták is elérhetők.

A Maraton minden reggel 9 órakor indul az adott  településről, a részvételi szándékot az adott  napon a felállított  induló-
pontnál kell jelezni. Kérjük, hogy a csatlakozni kívánók jelezzék részvételi szándékukat honlapunk Jelentkezés menüpontja 
alatt  (htt p://mariamaraton.mariaut.hu/tart-index-1290-1/Jelentkezes_2017), ezzel is segítve a szervezőket. Egyéni je-
lentkezők és spontán csatlakozók számára a szolgáltatások nem biztosított ak, saját, önálló szervezést igényelnek.

Futó útvonalterv:

Nap Dátum Indulás Érkezés Távolság 
[km]

Teljes emelkedés 
[m]

Teljes ereszkedés 
[m]

1 2017. június 16. Mariazell Schwarzau 52,3 809 1062
2 2017. június 17. Schwarzau St. Corona 47,8 917 700
3 2017. június 18. St. Corona Kőszeg 60,3 1168 1714
4 2017. június 19. Kőszeg Sárvár 54,8 254 374
5 2017. június 20. Sárvár Pápa 50,7 254 264
6 2017. június 21. Pápa Zirc 52,5 726 482
7 2017. június 22. Zirc Bodajk 33,7 274 522
8 2017. június 23. Bodajk Tatabánya 44,8 507 480
9 2017. június 24. Tatbánya Esztergom 48,4 523 604

10 2017. június 25. Esztergom Budapest 46,9 990 750
11 2017. június 26. Budapest Gödöllő 46 494 405
12 2017. június 27. Gödöllő MVSZK 60,3 416 427
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13 2017. június 28. MVSZK Galyatető 30,6 979 237
14 2017. június 29. Galyatető Eger 52,9 654 1410
15 2017. június 30. Eger Bánkút, Nagyvisnyó 40,3 1231 531
16 2017. július 1. Bánkút, Nagyvis-

nyó
Szirmabesenyő 38 351 1098

17 2017. július 2. Szirmabesenyő Abaújszántó 47,3 437 379
18 2017. július 3. Abaújszántó Tokaj 31,2 162 237
19 2017. július 4. Tokaj Máriapócs 66,7 198 157
20 2017. július 5. Máriapócs Bátorliget 26,4 94 105
21 2017. július 6. Bátorliget Tasnád 49,5 163 113
22 2017. július 7. Tasnád Szilágysomlyó 44,7 422 389
23 2017. július 8. Szilágysomlyó Zilah 26,8 211 183
24 2017. július 9. Zilah Középlak 45,7 681 633

25 2017. július 10. Középlak Kolozsvár 47,9 485 432
26 2017. július 11. Kolozsvár Mociu 43,7 505 407
27 2017. július 12. Mociu Mezőmadaras 51,5 983 984
28 2017. július 13. Mezőmadaras Nyárádszerda 44,9 532 519
29 2017. július 14. Nyárádszerda Székelyudvarhely 43,5 703 463
30 2017. július 15. Székelyudvarhely Csíksomlyó 50,2 974 759

Összesen: 1369,3 17097 18331

Teljesítsd a teljes távot kerékpáron!
Kerékpáron 14 nap alatt  teljesíthető a teljes táv. Ehhez edzett  kerékpáros, és egy megfelelő kerékpár szükséges. A kerék-
pározás kezdőnapja 2017. június 17, de a mariazelli indulás a jelentkezők számától függően akár 15 napon át is tarthat. 
Kezdeni lehet akár július 3-án is. Minden nap indulhat kerékpáros csapat, ha lesz elég jelentkező, ami minimálisan 20 fő. Az 
adott  napi kerékpáros túracsapat maximális létszáma 25 fő. Jelentkezés a mariamaraton.mariaut.hu honlapon a Jelentkezés 
menüpont alatt .

Kerékpáros útvonalterv:
Nap Indulás Érkezés Távolság [km] Teljes emelkedés [m] Teljes ereszkedés [m]

1 Mariazell St. Corona 100,1 1726 1762
2 St. Corona Sárvár 115,1 1422 2414
3 Sárvár Zirc 103,2 980 2088
4 Zirc Tatabánya 78,5 781 638
5 Tatabánya Budapest 95,3 1513 746
6 Budapest MVSZK 106,3 910 1004
7 MVSZK Eger 83,5 1633 1002
8 Eger Szirmabesenyő 78,3 1582 1084
9 Szirmabesenyő Máriapócs 134,2 797 1354

10 Máriapócs Tasnád 75,9 257 1155
11 Tasnád Középlak 117,2 1314 832
12 Középlak Mociu 91,6 990 664
13 Mociu Nyárádszerda 96,4 1515 1647
14 Nyárádszerda Csíksomlyó 93,7 1677 1941

Összesen: 1369,3 17097 18331

Bővebb információ a részletekről Sóskuti-Varga Gergelytől (06 30 933 10 05) kérhető.
www.mariamaraton.mariaut.hu, www.mariaut.hu

2017-03-web.indd   15 2017.05.18.   22:43:22



16 PLÉBÁNIAI HÍREK XXIV. évfolyam 3. szám

Ünnepi Harangszó
A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség

 tájékoztatója. Megjelenik kéthavonként.

Szerkeszti: Tájékoztatási Munkacsoport
E-mail: harangszo@mariamagdolna.hu

Felelős kiadó: Stróber László

Szerkesztőség és a kiadó címe:
8901, Zalaegerszeg, Balatoni u. 1., Pf.: 91.

Tel.: (92) 599 230, Fax: (92) 599 231
Web: www.mariamagdolna.hu

E-mail: mariamagdolna.zeg@gmail.com

Tipográfia: Frimmel Gyula
Nyomdai előkészítés: Paksa Tamás

 Nyomás: Gura Nyomda Kft.
 Zalaegerszeg, Hock J. út 92/B.
 Telefon: (92) 599 464

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

Június 9-én, pénteken 13 órakor kez-
dődik Csesztregen az egyházmegyei 
Minisztrans-focibajnokság az általá-
nos iskolások részvételével.

Június 10-én, szombaton 15 órakor 
kezdődik Szentpéterfán az egyházme-
gyei Minisztrans-focibajnokság a 
középiskolások részvételével.

Június 13-án, kedden este 19 óra-
kor kezdődik Brenner János bol-
doggá avatásáért, valamint papi és 
szerzetesi hivatásokért a szentmise 
Szentgott hárd-Zsida településrészen a 
Jó Pásztor kápolnában. 

Június 17-én, szombaton a papszen-
telés szertartása 10 órakor kezdődik a 
szombathelyi Székesegyházban.

Június 18-án, vasárnap a zalaegersze-
gi plébániák közös Úrnapi körme-
nete a Jézus Szíve ferences templom-
ban 930-kor kezdődő szentmise után 
indul a ferences templomból a Mária 
Magdolna plébániához.

Június 18-án, vasárnap tartjuk meg 
Ján kahegyen a Szent Antal búcsút. 

Június 18-án, vasárnap délután 4 óra-
kor kezdődik a családos szentmise a 
Zárda kápolnában. 

Június 24-én, szombaton 10 órakor 
kezdődik a szombathelyi székesegy-
házban a jubiláns házaspárok talál-
kozója.

Június 29-én, csütörtökön felszentelt 
újmisés papok közös szentmiséje 
18 órakor kezdődik a Szentgott hárd-
Zsida településrészen a Jó Pásztor ká-
polnában 

Július 1-jén, szombaton, a Szűzanya 
napján, az engesztelő imádság 1815-
kor kezdődik a rózsafüzér elimádko-
zásával, majd a 19 órai szentmise után 
szentórával végződik. 

Július 2-án, vasárnap, országos Péter 
fi llér gyűjtést tartunk templomaink-
ban.

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 2017. szeptember 10-én jele-
nik meg. 

Örömmel értesültünk a hírről, és 
tudatjuk olvasóinkkal, hogy 

egyházközségünk vezetőjének,

Stróber László
apát-plébánosnak 

 

Pro Urbe Zalaegerszeg címet 
adományozott  városunk képviselő-

testülete. 

Július 2-án, vasárnap tartjuk meg az 
Öreghegyi napi búcsút Za la be se nyő-
ben.

Július 9-én, vasárnap, plébániatemp-
lomunk felszentelésének ünnepén 
egész napos szentségimádást tar-
tunk a Mária Magdolna templomban.

Július 12-tól (szerda) július 16-ig (va-
sárnap) tart az idei egerszalóki ifj úsá-
gi találkozó. 

Július 23-án, vasárnap tartjuk meg a 
Mária Magdolna napi búcsút a plé-
bániatemplomban.

Július 30-án, vasárnap Szent Anna  
búcsú lesz a Zalabesenyőben.

Augusztus 5-én, szombaton, a Szűz-
anya napján, az engesztelő imádság 
1815-kor kezdődik a rózsafüzér elimád-
kozásával, majd a 19 órai szentmise 
után szentórával végződik. 

Augusztus 18-án, pénteken 1630-kor 
kezdődik a Szent Ilona napi szentmi-
se a kálvárián. 

Augusztus 26-án, szombaton 1030-kor 
kezdődik a papok és szüleik zarán-
doklata Szentgothárd-Zsida telepü-
lésrészen a Jó Pásztor kápolnában.

Szeptember 2-án, szombaton, a Szűz-
anya napján, az engesztelő imádság 
1715-kor kezdődik a rózsafüzér elimád-
kozásával, majd a 18 órai szentmise 
után szentórával végződik.  
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