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Jöjj, életadó Lélek!
A teremtés kezdetén a Biblia leírása szerint „Isten Lelke lebegett a vizek fölött” (Ter 1,2). A mondatban szereplő ige (lebegett) az anyamadárra
utal, amely kikölti a csibéit, szárnyai alatt oltalmazza azokat. Az egyik
ősi, sumér teremtéselbeszélés is anyamadárhoz hasonlítja a teremtő Istent, aki előhívja a világ ősanyagából, mint hatalmas tojásból az életet.
Isten Lelke életadó Lélek. Ez a teremtő Lélek hívta létre a világmindenséget, Ő hívta elő az élettelenből az életet, az élők közül az embert. A
teremtő Isten ereje, mint fölfelé vonzó Mágnes emeli maga felé, tölti be
élettel a világmindenséget.
Ezt az életadó Lelket kérjük most az új tanév kezdetén. Kérjük a családjainkba, hogy a házastársak szívét töltse be az Istentől kapott szeretet,
irgalom, nagylelkűség. Tőle kapjanak mindig új erőt, leleményességet,
örömet ahhoz, hogy bőkezűen, önfeledten tudjanak szeretni.
Kérjük ezt az életadó Lelket különösen is a fiatal házaspároknak, hogy
bőkezűen tudjanak igent mondani az élet kincsére, a gyermekáldásra.
Hogy felismerjék: a gyermek – áldás. Mégpedig az egyik legnagyobb áldás, amit Isten adni tud egy házaspárnak, egy családnak, egy nemzetnek.
Kérjük az életadó Lelket a gyermekeknek, a fiataloknak, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Hogy felismerjék, szeretetre
születtek, és akkor fog sikerülni az életük, ha sikerül azt odaajándékozniuk, ha sikerül szeretetben, önátadásban élniük.
A napokban volt nálam látogatóban egy hétgyermekes család. A család minden este összegyűlik a nappaliban levő házi oltár körül. Az oltáron sok-sok gyertya, szentképek, csillogó díszek vannak. Ha csak lehet,
minden este elmondanak egy tized rózsafüzért, azután minden gyerek
elmondja a maga hálaimáját is, együtt énekelnek. Gyönyörű percek ezek,
szinte a mennyország száll ilyenkor le ebbe a családba. Ezek a szülők egyáltalán nem kifacsartak és életuntak, hanem boldogok, derűsek, teljes
életet élnek!
Egy ötgyermekes édesanya a hatodik gyermekét várta, amikor kiderült, hogy a vérráknak egy különleges, ritka fajtája jelent meg a testében,
a vérlemezkék szaporodnak túl a vérében. Az orvos azt mondta, hogy ha
életben akar maradni, akkor el kell vetetnie a gyermekét, és azonnal kemoterápiára van szüksége. Az édesanya azonban azt mondta, hogy soha
nem lenne képes arra, hogy a kicsi ártatlan, védtelen gyermeket, akit
Isten őrá bízott, az ő kezeibe helyezett, az orvosok kései alá küldje, elpusztítsa. Megpróbálja kihordani amíg lehet, és ha kell, koraszülött ként
császármetszéssel hozza majd a világra, de mindenáron védeni szeretné
őt. Új orvost kellett keresniük. A várandósság alatt többször ki kellett vezetni az édesanya vérét a testéből, és egy különleges eljárással kivonni
belőle a vérlemezkéket, hogy a vére meg ne alvadjon. A vérlemezkék egy
(folytatás a 2. oldalon )
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kisebb vödröt megtöltöttek sárgás, ragacsos folyadékként. A férj és a feleség
csontig ható halálfélelmet érzett, ahogyan látta, de imádságban kitartottak
az elhatározásuk mellett. Az édesanya
egy makk egészséges kisfiút hozott a
világra. A kisfiú most 8 éves. Az édes-

anya pedig, bár a betegség ott van a
testében, gyakorlatilag egészséges. A
betegsége – orvosilag nem egészen
megmagyarázható módon – visszahúzódott.
Jöjj, életadó Lélek! Töltsd meg újra
élettel a családjainkat, a falvainkat, a
fiataljaink szívét! Töltsd meg hittel és

nagylelkűséggel a gyermekeket! Tedd
újra népünket Mária országává, ahol
úgy ahogyan a Szűzanya befogadta az
Élet Szerzőjét, mi is befogadjuk az élet
kincsét, és az Élet Forrását, az Isteni
Örök Szeretetet!
Székely János
megyéspüspök

Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke
A szentatya, Ferenc pápa június
18-án Székely Jánost, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
segédpüspökét a Szombathelyi
Egyházmegye megyéspüspökévé
nevezte ki, áthelyezve őt Febiana
címzetes püspöki székéből és segédpüspöki hivatalából.
Székely János 1964. június 7-én
született Budapesten. Az érettségi
után az Esztergomi Hitt udományi Főiskola, majd Budapesten a Pázmány Péter Hitt udományi Akadémia hallgatója,
majd 1987 és 1991 között a
Cremisan-Betlehem-i Saint
Paul’s Theological College növendéke. 1995-ben licenciátusi
fokozatot szerzett Rómában,
a Pápai Biblikus Intézetben,
majd elkezdte a doktori kurzust. 1997-ben szerzett PhD

fokozatot a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hitt udományi Karán.
1991-ben szentelték diakónussá
Jeruzsálemben, majd ugyanebben az
évben részesült a papszentelésben.
1991 és 1993 között káplán Érsekvadkerten. Római tanulmányai után
1996 és 1998 között Budapesten a
Rózsák terén plébánoshelyettes. 1998
és 2001 között plébános BudapestSzéphalmon, 1999-től Hidegkúton
is. 2001 és 2005 között spirituális a

budapesti Központi Papnevelő Intézetben. 2005–2006-ban a budapesti
Örökimádás-templom
igazgatója.
2006 és 2007 között plébános Esztergomban a Szent Anna-plébánián.
2006-tól az Esztergomi Hitt udományi Főiskola rektora. 2007. november 14-től az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye segédpüspöke. Püspökké szentelése 2008. január 5-én
volt Esztergomban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs
Bizottságának vezetője, a
Caritas in Veritate Bizottság
elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a
Felnőtt képzési Bizottságnak.
2010-től a Magyarországi
Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.
forrás: Magyar Kurír

Isten stílusa a jászol és a kereszt –
Interjú Székely János kinevezett szombathelyi megyéspüspökkel
Ferenc pápa június 18-án
Székely Jánost, az Esztergombudapesti főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi
egyházmegye megyéspüspökévé
nevezte ki. A kinevezés másnapján kérdeztük a kinevezett szombathelyi püspököt szolgálatáról,
terveiről.
– Hogyan fogadta a kinevezés hírét?
– Az emberi élet eseményei mö-

gött a Teremtő Isten szándéka rejtőzik. Különös erővel éreztem ezt a kinevezés körüli napokban. Váratlanul
több találkozás alkalmával is azzal
fordultak hozzám, hogy valaki Szombathelyről vagy a környékéről kért
imádságot, látogatást, keresztelőt. A
kinevezés napján Hévízgyörkben, egy
Szent Márton tiszteletére szentelt régi
Árpád-kori templomban tartottam
imádságot. A szertartás alatt éppen
szemben ültem Savaria szülöttének
képével, már azzal a tudattal, hogy az

ő egyházmegyéjébe rendelt engem a
gondviselés. Az utóbbi időben többször is vezettem az egyházmegyében
lelkigyakorlatot, triduumot. Magam
is megtapasztaltam, hogy a Szombathelyi egyházmegyének sok nagyszerű papja van. Ez Magyarország egyik
legvallásosabb vidéke, amit óriási értéknek tartok.
Először is szeretnék személyesen
találkozni az egyházmegye papságával. A püspök kötelessége, hogy leg(folytatás a 3. oldalon )
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alább ötévente felkeresse a plébániákat, magam is nagyon készülök ezekre
a találkozásokra. Érdekes, hogy a sok
gratuláció és imádság mellett az egész
egyházmegyéből rengeteg meghívást
kaptam, aminek nagyon örültem.
El-elgondolkodva azon, hogy milyen irányba kell haladnom, arra jutottam, hogy nekem is Krisztus, a Jó
Pásztor felé kell lépnem, mert csak akkor tudok a nyájnak utat mutatni, ha
az én életem is Krisztus-követő élet.
Minden ilyen új küldetés radikális,
Istenre mutató életre hív. Örömmel
vállalom ezt a szolgálatot, úgy érzem,
nagyszerű feladat az, amit most az
Egyház rám bíz.
– Az imént Szent Mártont említette.
Önnek mindig is különösen fontos volt
a szegények, a kitaszítottak sorsa...
– Minden püspöknek feladata,
hogy foglalkozzon a szükséget szenvedőkkel, az elhagyatottakkal. Akkor
hiteles a kereszténységünk, ha senki
sincs kizárva belőle. Én gyerekkorom
óta nagyon erős hívásnak, küldetésnek érzem, hogy odafigyeljek a rászorulókra.
– Nemrég különösen sokan voltak Esztergomban a Szombathelyi egyházmegye zarándoklatán, melynek résztvevői Mindszenty József bíboros emléke
előtt tisztelegtek. Milyen kötődést érez
ehhez az örökséghez?
– Amikor fiatal voltam, nagyon
óvatosan beszéltek Mindszenty Józsefről, de azt hamar beláttam, hogy
rendkívül jelentős alakja a keresztény
katolikus hitnek, valóban vér nélküli
vértanú, odaadott lelkű pásztor. Az
első külföldi utam során beszereztem
az emlékiratait. Mindszenty József
Csehimindszenthez, Zalaegerszeghez és Szombathelyhez is kötődik.
De az egyházmegyének rajta kívül is
nagyon sok lelki forrása van. Például
Brenner János vértanú is. Rájuk építeni kell. Gyönyörűnek tartom, hogy
Császár István szervezésében olyan
sokan eljöttek erre a zarándoklatra.
– Eddigi szolgálatának fontos tényezője volt a lelkipásztorkodás...

– A püspök és a pap életének gerince a szentmise, a tanítás, a gyóntatás
és a szentségek kiszolgáltatása. Ezek a
jövőben is az életem oszlopai lesznek.
Szeretnék a székesegyházban aktívan
jelen lenni – gyóntatni, felnőtt katekézist tartani –, közvetlen módon
kapcsolatot teremteni az egyházmegye híveivel. Minden püspök egyik
legfontosabb küldetése az egyházmegye lelki életének megújítása zarándokutak, találkozók révén és más
eszközökkel. Nagy hívást érzek erre.
Mint ahogyan arra is, hogy segítsem

házmegyéhez kötődött. Igyekeztem
felépíteni az esztergomi és a budapesti Gát utcai közösséget. Ezeket, csakúgy, mint az Esztergomi Hitt udományi Főiskolán vagy a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Hitt udományi
Karán végzett tanári munkámat, valószínűleg abba kell majd hagynom.
– Ön az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának elnöke...
– Ezt a feladatot a jövőben is el
fogom látni. Különösen aktuális kérdés ez, hiszen nemsokára elérkezik a
Katolikus Társadalmi Napok rendez-

a családokat. Ugyanígy szeretném a
paptestvéreket is megerősíteni a hivatásukban. Manapság különösen nagy
feladat a hivatások ébresztése. Ezért is
sokat szeretnék majd tenni.
– Ön a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Cigánypasztorációs
Bizottsága, valamint a Boldog Ceferino
Roma Misszió vezetője...
– A romák helyzete a mai Magyarországon óriási nagy kihívást jelent,
de nagy lehetőséget is. Csak akkor
tudunk örömteli, élhető közös hazát
felépíteni, ha segítjük őket felzárkózni
a tanulás, a munka és a hit segítségével. Ezt a küldetésemet, az országos
cigánypasztoráció összefogását a jövőben is folytatni fogom.
– A kinevezés tükrében meg tud majd
felelni korábbi megbízatásainak?
– A feladataim nagy része az egy-

vénysorozatának ideje. Ennek az eseménynek, tágabb értelemben pedig
a bizottságnak is az a feladata, hogy
az Egyház társadalmi tanítását megjelenítse; rámutasson arra, hogy ez
életünk sója és kovásza. Megmutassa,
hogy az Egyház az oktatás, a nevelés
és a szociális intézmények által milyen módon van jelen a társadalomban.
– Püspöki címerében a betlehemi jászol és a kereszt látható. Tervezi esetleg, hogy változtat valamit a címerén,
jelmondatán?
– Nagyon közel áll hozzám az a
gondolat, hogy Isten stílusa a jászol
és a kereszt. Isten az egyszerűség és
az önfeláldozás révén jött a világba, és bennünket is ugyanerre hív. A
püspökségemnek ez a vezérfonala, az
(folytatás a 4. oldalon )
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erőforrása. Én is az egyszerűségre, az
alázatra törekszem, szeretném az életemet szétosztani, ezért sem kívánok
változtatni a címeren.
– Püspöki jelmondata: „Mindenki Őérte él!” (Lk 20,38)...
– A püspöki kinevezésem napján
elhangzott evangéliumból való Jézusnak ez a különleges mondata. Két jelentése is van. Egyrészt arra utal, hogy
Isten számára minden emberi személy végtelen érték. Jézus arra hívja
fel a figyelmet, hogy Isten Ábrahám,
Izsák és Jákob Istene, vagyis ők nem
haltak meg, mert Isten örök szeretettel szereti őket. Ez a szál sohasem tud
elszakadni. Neveink örökre beírattak
az ő nevébe. Isten örök életre teremtett bennünket. Ebből a szeretetből

lett a világ, őérte vagyunk, ő a kezdet és a vég, a beteljesedés. A másik
aspektus, hogy mindannyiunk élete
Isten szeretetéből lett, és afelé tart.
Ez az emberi élet nagy íve: a Teremtő kezéből az atyai ház felé tartunk. A
püspök ezen az úton segít mindenkit.
Feladata, hogy feltárja ezt a titkot annak is, aki esetleg nem ismeri, hogy
mindenki rádöbbenjen: ő is szeretetből van, és arra született, hogy odaadja az életét.
– Egy feladat örömteli kihívásokat jelent, lehetőséget nyújt újfajta találkozásokra. Emellett azonban másoktól el
kell majd búcsúznia...
– Természetesen fájdalom elszakadni az eddigi munkámtól, az emberektől, a közösségektől. Az életem
Budapesthez és környékéhez kötő-

dött, ez fog megváltozni. Ugyanakkor
az emberi életnek része a töredékesség, a végesség. Együtt haladunk az
úton, egy darabig segítjük egymást,
de a közös célunk, hogy az életünket
Isten szeretetének adjuk át. Köszönök
minden segítséget, szeretetet. Nagyon sok kincset kaptam az Esztergom-budapesti egyházmegye közösségeitől, mindezt magammal fogom
vinni. Remélem, hogy jól végeztem a
szolgálatomat, és sok embert sikerült
Krisztushoz vezetnem. Arra kérek
mindenkit, hogy imádkozzon értem
továbbra is.
Székely János megyéspüspöki beiktatási szertartása július 8-án, szombaton délelőtt 1030 -kor lesz a szombathelyi székesegyházban.
forrás: Magyar Kurír

Szent Mária Magdolna búcsú 2017.
A Szombathelyi Egyházmegye újonnan kinevezett és beiktatott megyéspüspöke, dr. Székely János püspök atya volt
plébániánk búcsúnapján, Szent Mária Magdolna ünnepén imádságunk vezetője és szónoka. A hívekkel és imádsággal telt
templom, örömmel és szeretettel teli tapssal zengett, köszöntve a hozzá először ellátogató főpásztorát. Stróber László apátplébános a püspökfogadás szertartásával és imádsággal először vezethette be a plébánia közösségébe János püspök atyát.
A Tanácsadó Testület nevében Fercsák Tamás köszöntött, a
plébániai csoportok és közösségek képviseletében a Cursillo-s
tagok énekelték a De Colores éneket. Püspök úr atyaként, jó
pásztorként jött közénk, aki mint saját nyáját tanította és buzdította Zalaegerszeg hívő népét. Megköszönte a lelkipásztorok és segítőik munkáját és kérte további szolgálatukra Isten
áldását. Isten éltesse és tartsa meg köztünk János püspököt, ad
multos annos!
Forrás: mariamagdolna.hu
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A szeretet szeretetet gerjeszt – de hogyan?
ségre, a külsőre, arra, amit értünk vagy
másokért tett. Az ilyen ember különösen érzékeny a bátorításra, a dicséretre
és az általa végzett tevékenység megköszönésére, a sértések könnyen sebet
ejthetnek rajta.

Gary Chapman lelkipásztor az
Egyesült Állapokban, az Északnyugat Baptista Teológián végzett. Az öt szeretetnyelv pszichológiai fogalmának megalkotója
állítja, megtanulhatjuk, miként
nézzük a pozitív oldalt a negatív
helyett. Állítása szerint a Bibliában, Jézus működésével kapcsolatban is felfedezhetők a szeretetnyelvek.
Már tizenöt éve foglalkozott házaspároknak szóló tanácsadással, mielőtt
megalkotta koncepcióját. Újra, meg
újra hasonló történeteket hallott, s
átnézve a jegyzeteit feltette a kérdést:
amikor valaki azt mondta, úgy érzi, a
házastársa nem szereti, mire vágyott,
mi miatt panaszkodott? A válaszok öt
kategóriába tartoztak, s ezek mentén
vált valósággá az öt szeretetnyelv.
Eszerint az emberek ötféle módon
fejezik ki és fogadják be a szeretetet.
Természetesen időnként mindnyájan
tapasztaljuk mindegyik szeretetnyelvet (ritka példa, hogy valaki kifejezetten utálja, ha megdicsérik), ám mindenkinél kimutatható egy elsődleges s
olykor egy szintén hangsúlyos másodlagos szeretetnyelv, amelyen leginkább
érzi és kommunikálja a szeretetet.
Elismerő szavak: Verbális megerősítést nyújtanak a szeretett személy
számára. Vonatkozhatnak a személyi-

Minőségi idő: Azt fejezi ki, hogy szeretünk együtt lenni. Osztatlan figyelemmel tiszteljük meg a másikat, egymásra nézve, végighallgatva társunkat.
Egy közösen végzett tevékenység is
lehet minőségi idő, például egy séta
vagy a sportolás, feltéve, hogy
az együttlét a lényeg, nem csupán a mozgás.
Ajándékozás: Sokan ezáltal
érzik leginkább a szeretetet, kifejezni számukra, hogy társuk
akkor is gondol rájuk, amikor
éppen nem voltak együtt. Az
ajándéknak nem feltétlenül
kell drágának lennie, egy apró
gesztus, egy szál virág vagy egy
képeslap is jó érzést vált ki. Az
ajándékozás nyelvét beszélő ember attól a gondoskodástól és erőfeszítéstől
érzi magát különlegesnek, amely az
ajándékozás mögött rejlik.
Szívességek: Aki ezt a szeretetnyelvet
beszéli, annak a tettek többet mondanak a szavaknál. Számára tehát a
teregetés vagy a vacsorakészítés fejezi ki a szeretetet, de bármilyen olyan
cselekedet sokatmondó lehet, amely

megkönnyíti a rá nehezedő terheket.
Amennyiben azt akarjuk, hogy érezze
a törődésünket, figyeljük meg, milyen
segítségre vágyik, majd tegyük ezt
rendszeresen.
Testi érintés: Kulturálisan eltérő,
hogy milyen érintések elfogadottak,
és mi számit illetlenségnek. Az elfogadott érintés szeretetet fejez ki, míg
a nem helyénvaló sértő vagy megalázó
is lehet. A testi érintés érzelmi energiát közvetít azok számára, akiknek ez

a szeretetnyelvük. Ők érzékenyek a
fizikai közelségre; egy ölelésre, egy simogatás, netán csak egy vállveregetés
alkalmas lehet arra, hogy a másik fél
kifejezze szeretetét.
A szeretetnyelvek.hu honlapon található online kérdőív kitöltésével mi is
könnyen megállapíthatjuk, melyik típushoz tartozunk.
Forrás: A Szív újság 2017. májusi száma

Jelentkezés Kántorképző tanfolyamra!
Szeretettel várjuk a 2017 októberétől induló Szombathelyi Egyházmegyei Kántorképző tanfolyamra mindazon 14. életévüket betöltött hölgyek és urak jelentkezését, akik érdeklődnek az egyházzene és a liturgia iránt; vallásukat gyakorló római katolikusok és szívesen teljesítenének kántori szolgálatot a szentmiséken. A képzés tanulmányi ideje 3 év (6 félév), amely elméleti
és gyakorlati képzésből áll. A jelentkezési határidő: 2016. szeptember 15.
A képzés elméleti- illetve csoportos-gyakorlati része kéthetente szombatonként (előre egyeztetett alkalmakon), a hangszeres
képzés pedig egyéni időpontokban a tanárokkal való előzetes egyeztetés alapján történik. A képzés megkezdése felvételi
vizsgához kötött, amelyhez biztos éneklés-hallás, hangszeres előtanulmányok (zongora, orgona) és zenei alapismeretek szükségesek. A felvételi vizsga időpontja 2017. szeptember 30., szombat 900 óra. A jelentkezési laphoz csatolni kell a helyi plébános
ajánlását, illetve egy rövid önéletrajzot is. A jelentkezéseket az alábbi címre szíveskedjenek eljuttatni:
Szombathelyi Kántorképző Tanfolyam, Lakner- Bognár András igazgató 9700 Szombathely, Széchenyi utca 8.
Információk a martinus.hu egyházmegyei honlapon érhetők el, kérdéseiket a laknerbognarandras@gmail.com e-mail címre várjuk.
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Jézus kommunikációja
Isten a teremtéssel kezdte meg a kommunikációt. A természet megmutatja Isten erejét, jóságát, szépségét és bölcsességét.
Másik kommunikációja maga a Biblia. Az Isten üzenete számunkra. Végül pedig Jézusban közölte önmagát. Ahogyan a
Zsidókhoz irt levél kezdete közli: „Miután többféleképpen és
különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk…. Dicsőségének
kisugárzása és lényének képmása ő” (vö. Zsid 1,1kk) Krisztus az
Igen, az Isten örök szava.
Jézus jellemzője az önazonosság, teljes mértékben ismeri
önmagát, tudja, hogy kicsoda, belső harmóniával rendelkezik.
Nincs benne semmi ingatagság.
Benne rend van és másokban is rendet alkot. Akiben zavar
van, az másokban is zavart idéz elő.
Jézus szavát megelőzte a csend. 30 évig rejtett életben hallgatott. Csak három évig beszélt. Aki beszél, annak előbb tudnia
kell hallgatni. Tudniillik a csend szüli a gondolatokat. Szükséges
az elmélkedés, a tűnődés, hogy gazdag legyen a mondanivalóm.
Jézus kommunikációja az örömhír, amely a teljes embert
érinti. Jelentése, hogy az Isten szereti az embert, gyermekévé fogadja és tökéletes boldogságot készít neki.
Aki beszél, azt bizalmába fogadja. „Barátaimnak nevezlek
titeket” (vö. Jn 15,15) és nem szolgának. Amíg ugyanis valaki
szolga, addig nem mond el mindent. Tehát a viszony minősége
meghatározza a mondanivaló tartalmát.
Hogyan kommunikált Jézus? Tanított. Akikhez beszélt, azokat nem hagyta meg butának. A tudás ugyanis hatalom. Jézus
tanítása kimeríthetetlen. Mindig tudott újakat mondani. Szemléltetően, példabeszédekben szólt a hallgatóságához. Az Isten
országának láthatatlan kegyelmét érzékelhetővé és megfoghatóvá tette a képekkel. Így például a magvetőről szóló példabeszédben az Isten szavának sorsát mutatja be (Mt 13,1-23). Igen
érdekes a konkolyról szóló példabeszéd (Mt 13,24-30), amely a
jó és rossz eredetéről, illetve egymás melletti működéséről szól.
A mustármag az Isten országának a növekedését jeleníti meg
(Mt 17,20; Lk 13,21).
Jézus közlései érthetőek. Az isteni igazságokat, a végtelen értékeket közel tudja hozni hallgatóihoz. Beszédei oly hatásosak,
hogy nemcsak órákra, hanem napokra is leköti hallgatói figyelmét és érdeklődését. Ugyanakkor empátiával, a másik lényébe
való beleérzéssel kommunikál. Ezen azt értjük, hogy nemcsak
tanított, de szeretett is. Így nemcsak értelmével kapcsolódott az
emberekhez, hanem szívével is. Ő szelíd és alázatos szívű, benne
nyugalmat talál a lélek.
Ugyanakkor nem hagyja, hogy az ellensége a sarokba szorítsa. Például szabad-e a császárnak adót fizetni? Felelet: „Adjátok
meg az Istennek, ami az Istené, a császárnak pedig azt, ami a császáré” (vö. Lk 20,25). Vagy a zsidók szerint a házasságtörésen ért
asszonyt meg kell kövezni. Válasz: Az dobja rá az első követ, aki
bűn nélkül van.
Jézus személyisége vonzó. Általában fi noman, barátságosan

szól. Soha nem kiabál, nem szid.
Másként beszél a sokasághoz, másként az egyénhez. Az előbbivel határozott, világosan mondja el az igazságot. Az utóbbival
szemben viszont az irgalom dominál. A kétszínűséget azonban
nyíltan megbélyegzi. „Jaj nektek, farizeusok.” Kívülről meszelt
sírok, belül pedig rothadás. Jézus a gőgöt sem tűri, a gőgöst megalázza. Sőt, nem is beszél mindenkivel. Heródes, a zsidók királya
előtt hallgat. Nála ugyanis csupán a kíváncsiság játszott szerepet, nem a megtérési szándék.
Különösen gyengéd volt Jézus a bűnösökhöz. Zakeus a
vámosok parancsnoka volt Jerikóban. Sok embert becsapott.
„Szállj le hamar, ma nálad kell megszállnom” (vö. Lk 19,5), szólította meg Jézus. Zakeus jóvátette bűneit és megtért. A bűnös
nőt, Magdolnát Jézus a lábaihoz engedte, hogy átkarolja és könynyeivel mossa le róla a port. És Magdolna végigkísérte Jézust hűséggel a keresztúton. Jézus tudta, hogy a bűnbánat forrása nem a
bűn, hanem az Isten szeretete. És ezt érzékeltette az emberekkel.
Az apostolaival következetesen viselkedett. Velük életközösségben volt. Igyekezett tökéletes embereket alakítani belőlük.
Ezért elítélte a versengéseket, a szenvedéstől való visszariadást,
a keményszívűséget, stb. Jézus kommunikációjában érvényesült
az igazság és a szeretet harmóniája. Kövessük Őt. Jézus elvezet
bennünket a teljes igazságra, hogy általa megtaláljuk Isten országát, örök üdvösségünket.
Tóth János káplán
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A Kárpát-haza tetején: A Magas-Tátra II.

A harmadik nap esővel köszöntött
ránk, de ezt senki sem bánta, mert
az előző napi túra mindenkit rendesen kifárasztott. Így következett a
kultúrprogram: városnézés a MagasTátra délkeleti lábánál fekvő Késmárkon. A nagy múltú szepességi város
sokáig volt Lőcse vetélytársa a környékben betöltött vezető szerepért. Ez
a vetélkedés időnként fegyveres összetűzéssé is fajult. A szászok által alapított település Nagy Lajos királyunktól
kapott szabad királyi városi rangot. Nevét a német Kasemarkt, vagyis sajtpiac
szóból eredeztetik. A XV. században
már vára is volt, melyet Thököly István
építtetett ki nagyszabású várkastéllyá.
Itt született fia, a kurucvezér Thököly
Imre. Bár a város és a főúri család között rendszeres volt a viszály, a Rákóczi
szabadságharc idején Késmárk végig a
kurucok oldalán állt.
A Poprád folyó partján parkoltunk
le autóinkkal. A folyó önmagában is
érdekes, mivel nem a Dunába, és Fekete-tengerbe tart, hanem észak felé
áttörve a Kárpátok vonulatát a Visztulán keresztül vize a Balti-tengerbe jut.
A városnézést a gótikus Szent Kereszt
templomnál kezdtük. A templom mellett szintén megtalálható a reneszánsz
stílusú harangtorony, belsejében pedig több faragott vagy festett szárnyas
oltárban gyönyörködhetünk. A főoltár közepén, a templom titulusának

megfelelően a Golgota jelenet látható,
a négy mellékképen azonban a gyermekségtörténet eseményeit ábrázolták. A bal oldali mellékhajóban az
apostolok oltára található, a jobb oldaliban pedig a vértanú szüzeké. Itt a
középső nagy képen Alexandriai Szent
Katalint, Szent Borbálát és Antiochiai
Szent Margitot láthatjuk, míg a mellék
képek Szent Ágnest, Szent Orsolyát,
Szent Lúciát és Szent Apollóniát ábrázolják jellemző jelképeikkel.
A templomlátogatást követően végigsétáltunk a város főutcájának reneszánsz és barokk stílusban épült házai
között. Középtájt értük el a főteret,
ahol a városháza és az evangélikus líceum található, majd kiértünk arra a
parkos részre, ahol a régi és az új evangélikus templom áll. A XVIII. század
elején épült régi templom érdekessége,
hogy csak fából készült, még vas szög
sincs benne. A görög kereszt alakú
templomot kívül egyszerű fehérre meszelték, belül viszont gazdagon borítja
a bibliai jeleneteket ábrázoló festés. A

azonban szülővárosának evangélikus
templomában helyezték el. Ezután újra
végigmentünk a főutcán, hogy a másik
végén lévő vár udvarára is bepillantsunk. Ezzel zártuk városnéző túránkat.
A következő napunk is borongósan
indult. Amikor a Csorba-tótól (1355
m.) elindultunk, sejtelmes felhők gomolyogtak a víz felett, de ahogy feljebb
haladtunk a hegyen, lassan kiderült az
ég. Így bizakodva indultunk a MagasTátra turisták által szabadon látogatható legmagasabb csúcsa, a lengyel-szlovák határon lévő Tengerszem-csúcs
(2499 m.) felé. A Gerlachfalvi-csúcs
(2655 m.) csak vezetővel és felszereléssel járható. Az út fokozatosan
emelkedett a 2000 méter felett fekvő
Békás tavak katlanáig. Innét meredek,
láncokkal biztosított ösvény vezetett
a félmagasságban fekvő menedékházig, majd tovább a hegytetőre. Itt igazi
csúcsforgalom fogadott bennünket, a
sok turista valósággal egymás sarkát
taposta. Azért nagy nehezen fél percre sikerült elfoglalnunk a csúcsot egy

millennium idején épült új templom
jelentőségét nem az épület adja, hanem a benne található Thököly-mauzóleum. Amikor 1906-ban II. Rákóczi
Ferenc, valamint édesanyja és társai
földi maradványait hazahozták Rodostóból, katolikusok lévén, a kassai Szent
Erzsébet dómban kaptak végső nyughelyet. Az evangélikus Thököly Imrét

fotó erejéig. Lefelé menet útba ejtettük
a Poprádi-tó partján létrehozott szimbolikus temetőt, ahol a Tátra áldozatainak állítottak emléket. Mindenkinek
emlékeztető ez, sohase legyünk felelőtlenek, a hegyet komolyan kell venni.
fotó: Gedeon Tamás
szöveg: Szalai Attila
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Papszentelés Szombathelyen

Június 17-én, a szombathelyi Székesegyházban áldozópappá szentelte
Kaszás Csaba diakónust dr. Pápai Lajos, nyugalmazott győri megyéspüspök.
A család, barátok, ismerősök, az
egyházmegyei hívei és papsága jelenlétében zajlott az ünnep. Mindig
örömünnep a papszentelés, kezdte
üdvözlő beszédét Császár István egyházmegyei kormányzó. Igaz ugyan,
hogy idén csak Kaszás Csaba részesül
az áldozópapi rendben, de hálát adunk
érte Istennek. Az egyházmegye kormányzója köszöntötte az idei évben
jubileumukat ünneplő papokat.
Dr. Pápai Lajos, nyugalmazott
győri megyéspüspök végezte a szertartást. Ma sokan csodálkoznak
amikor arról hallanak: papszentelés,
kezdte szentbeszédét püspök atya.
Ez a csodálkozó mentalitás sokszor
beszivárog a hívek közé is. Hasznos
ez egyátalán? Nem tehetne többet
világi hívőként? Ilyen krízisek idején
nekünk a kinyilatkoztató Istenre kell
figyelnünk.
Mi zavarja a mai embert a papban? – tette fel a kérdést püspök
atya. Pl. a felszentelt volta, az állandó
disponálhatósága, a küldetése osztatlan volta. Sokan szeretnék ezért megváltoztatni a papképet. A pap legyen
olyan aki eltűnik a tömegben, aki egy
egyszerű funkcionárius, aki leszerel-

het mint egy katona, ha úgy gondolja. Azaz: szeretnék megszüntetni az
emberek a pap identitását. Mindez a
II. Vatikáni Zsinat határozatainak félremagyarázásából ered. Mi azonban
a kinyilatkoztató Istenre figyelünk és
az Ő igéjében keressük az eligazító választ, mondta Pápai Lajos.
Krisztus kiválasztotta a 12 apostolt. Ők Krisztus tanúi, követei,
szolgái, akik szolgálata által a népek
áldozata kedvessé lesz Isten előtt,
megszentelve a Szentlélekben. Krisztus hatalma csak az apostolság által
hosszabbodik meg és állandósul.
Megdöbbenünk a kiválasztáson,
ami minden érdem nélkül történik.
A pap által továbbadott üzenet – az
evangélium – egész lényegét át kell,
hogy járja. Mindez csak a Jézusba vetett hitben érthető. Az apostoli papság
részese leszel testvérem. És mit jelent
ez? Jelenvalóvá tenni Jézus Krisztust.
Ő próféta, az Atya kinyilatkoztatója,
ő a Jó Pásztor, ő az első és egyetlen
igazi főpap, aki önként, szeretetből
lett értünk vállalt áldozattá. És Krisztus a benne megjelent új papi küldetésbe vonja be apostolait. És ennek
leszel részese Te is. Mi a feladat? Jelenvalóvá tenni Krisztust az egyetlen
főpapot, aki tanít, aki megszentel, aki
a Jó Pásztor.
Az apostoliságért nagy áldozatokat hozott az Egyház és ma is hisszük,

hogy enélkül nem tudná befogadni
Krisztus egyetlen közvetítését.
Számodra mindez bátorítás: Nem
Ti választottatok engem, hanem én
választottalak Titeket, mondja az Úr.
És felelősség is: Kinyilatkoztassa Bennem a Fiát, ahogy azt Szent Pál is tanítja, mondta Pápai Lajos.
Nem féltem az Egyház jövőjét,
mondta a megyéspüspök. Bízom benne, hogy lesznek fiatalok, akik ma is
vállalják a papi hivatást, akik mernek
tanúságot tenni Krisztus mellett.
Végül imádkozott a papokért,
hogy valóban Krisztus tanúi legyenek az emberek között. És fiatalokért,
hogy legyenek akik a papi hivatás
mellett kötelezik el magukat.
A szentmise végén Püspök atya,
az egyházmegye kormányzójával,
Kaszás Csaba atyával, Brenner József
nagypréposttal a Szent Márton oltárnál imádkozott.
Kaszás Csaba Zalaegerszegről
származik, ott végezte általános iskolai és középiskolai tanulmányait. A
Mária Magodolna-templom közösségéhez tartozott. A szemináriumi éveket Győrben töltötte. 2016-ban, még
dr. Veres András szentelte diakónussá. A szokásoknak megfelelően június
29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén
Szentgott hárdon a Jó Pásztor-kápolnánál mutatott be misét Kaszás Csaba.
forrás: Martinus
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Jó volt olvasni:
Egy francia szerzetesnő imája a XVII. századból
A keserű öregasszony az ördög remekműve
Ezek egyre többen vannak,
és nagyon szívesen elsorolom őket.

Uram, Te is tudod,
sőt jobban, mint én,
hogy mindennap öregszem.
Ments meg attól a rettenetes szokástól,
hogy mindennel és mindenkivel kapcsolatban
elmondjam a véleményem.
Szabadíts meg attól a törekvéstől,
hogy elrendezzem mások ügyeit.
Tégy meggondolttá és szolgálatkésszé,
segíts, hogy ne legyek mogorva és akaratos.
Néha nagyon sajnálom, nem tudom
felhasználni páratlan tapasztalataimat,
de tudod, Uram, szeretném, maradna
néhány barátom.
Add, hogy ne vesszek el történeteim
ezernyi részletében;
adj szárnyakat, hogy azonnal a
lényegre térhessek.
Zárd be ajkamat, ha bajaimról
és fájdalmaimról kezdek beszélni.

Azt nem merem kérni,
hogy adj jobb emlékezőtehetséget,
de azt igen, hogy tanuljak a csodálatos leckékből,
ha mások pontosabban emlékeznek valamire,
és bizony én tévedek.
Nem törekszem arra, hogy szent legyek:
néha olyan nehéz elviselni a szenteket,
de tudom, hogy egy keserű öregasszony
az ördög remekműve!
Segíts abban, hogy örüljek az életnek,
hiszen annyi vidám és szórakoztató dolog van
a világon.
Ott is, ahol egyáltalán nem számítunk rá:
add, hogy képes legyek meglátni a jót.
És felismerjem másokban a tehetséget,
noha nem is gyanítottam meglétét.
Végezetül add kegyelmedet,
Hogy ki tudjam mondani: Amen.
Forrás: Bonum TV

A Bonum TV-ben egy pálos misén a homíliát mondó atya ezzel a verssel fejezte be beszédét. Ajánlom nemcsak öregaszszonyoknak , hanem idősödő férfiaknak is, sőt fiataloknak , hogy időben figyeljenek arra, ne legyen belőlük keserű öreg.
Zimonyi Emerika

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és a Magyar Katolikus
atolikus Püspöki Konferencia május 20-án kiadta az 52. Nemzetközi Eucharisztikuss Kongresszust
meghirdető körlevelet, melyben azt kérik, hogy a Kongresszus sikeréért
rt minden vasárnapi szentmise végén mondjuk el az alábbi imádságot.
Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk
levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus
us
ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Amen.
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Bemutatjuk plébániánk hitoktatóit – Miszoriné Mocsári Mariann
Plébániánk főfoglalkozású hitoktatóit rendszeresen látjuk a
szentmiséken és a különböző plébániai eseményeken, azonban a
hittanosokat és szüleiket nem tekintve ismeretlenek számunkra,
ezért szeretnénk bemutatni őket.
Ugyanazon kérdéseket tettük fel
nekik. A kérdéseket és a válaszokat szívesen tesszük közzé.
1. A gyerekek és szüleik gyakrabban
láthatnak a vasárnapi diákmisén. Hogy
szólíthatnak?
A szentmisén való találkozás a gyermekek és tanáraik számára is érzelmi
többletet jelentenek. Nemcsak az iskola falain belül találkozunk, hanem
az Isten házában is, ami megerősít
mindannyiunkat közös hitünkben. A
„Mariann néni” megszólítás számomra a legkedvesebb, a „Tanárnő” csak
elvétve fordul elő.
2. Hol voltál kisgyerek? Kötődtél-e már
akkor templomunkhoz?
Felsőpáhokon töltöttem gyermekkoromat, igazi vidám, boldog környezetben. Kovács János esperes úr
akkoriban került hozzánk és közvetlenségével, tenni akarásával sokunkat
vonzott templomi szolgálatra. Szép
számmal voltak ministránsok és felolvasók is a szentmiséken.
3. Mikor és hol voltál elsőáldozó, bérmálkozó? Milyen élmény volt a számodra?
1991-ben voltam elsőáldozó, a fényképek bizonysága szerint tizen részesültünk elsőáldozásban. Kis falu lévén ez nem is volt olyan csekély szám.
A bérmálásra Alsópáhokon került
sor és megtisztelő volt, hogy verssel
köszönthettem az akkori veszprémi
püspököt, Szendi Józsefet. A szentmise végén kedves történeteket mesélt,
amelyekre ma is emlékszem. Közvet-

lensége megindító volt számunkra és
éreztük, a bérmálás szentségében kapott küldetésünk a legnemesebb célt
szolgálja.
4. Miért lettél hitoktató? Mit tartasz ebben fontosnak?
Az előzmények kicsi gyermekkoromra nyúlnak vissza. Vallásos családban
nevelkedtem, nagypapám több faluban kántorizált. Nem csupán szívből
jövő énekekkel, hanem életének minden tettével az Úrat szolgálta. Érettségit a veszprémi piaristáknál szereztem. Családommal Zalaegerszegre
költöztünk és itt találkoztam Nátrán
Józsefnével (Nusi néni), aki javasolta

a Hitt udományi Főiskola elvégzését.
Általa ért a megtiszteltetés, hogy ma
az Ady Endre Általános Iskola hittantanára lehetek. Hivatásom fő célja,
hogy a tárgyi tudás mellett a krisztusi
értékeket helyezzük előtérbe a gyerekekkel. Elsősorban a nagyobbakkal
beszélgetünk az e világi dolgokról
(barátság, szórakozás…), mindig
szem előtt tartva katolikus keresztény
elveinket.
5. Jelenleg mi foglalkoztat?
Két kisgyermek édesanyja vagyok,
hivatásom mellett igyekszem minél

több időt érdemben velük tölteni. Második diplomám megszerzése nem kevés áldozatot követel, az ELTE Pedagógia Szakos hallgatójaként minden
napom alapos tervezést igényel.
6. Mi a hobbid? a kedvenc ételed? a kedvenc színed? kedvenc éneked?
A kötelezettségek mellett kevés időm
marad hobbyra. A családi kirándulások, baráti összejövetelek fontosak az
életemben és az állatmenhely lakóit is
gyakran látogatjuk. Lehetőség szerint
sétáltatjuk őket gyermekeimmel.
7. Mit üzensz a gyerekeknek és szüleiknek?

János evangéliumának 13-dik fejezetében olvashatjuk:”Szeressétek egymást! Arról tudják majd meg rólatok,
hogy a tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn
13,35) Sokszor nem könnyű megbocsátani, főleg pedig elfelejteni sérelmeinket. Mégis! Törekedjünk erre,
türelemmel és jó szándékkal közeledjünk embertársainkhoz, ez által szebbé, emberségesebbé tehetjük mindennapjainkat.
Tompa Viola
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Megújulás, kamaszpanasz, reformok…
Családfesztivál 2017.
Ezzel a címmel rendezzük meg 2017. szeptember 30-án immár 24.
alkalommal a Zalaegerszegi Családfesztivált.
A programsorozatnak idén is – a megszokott hoz hasonlóan – a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI ad helyet.
Előadóink között szerepel Krúdy Tamás, a Nők Lapja vezető szerkesztője, akit felesége, Zsófia is elkísér. A hatgyermekes hívő katolikus újságíró a házasság mindennapi megújításáról beszél, saját életük tapasztalatait is megosztva velünk.
Ugyancsak a felnőtteket célozza meg Puskás Antal mesével, énekekkel színesített előadásával. A moldvai csángó származású előadóművészt hallgatva, szinte átkerülhetünk a furfangos, távoli, érdekes és oly nagyon vonzó bukovinai álomvilágba. A Moldvai Magyarok a Moldvai Magyarokért Egyesület alelnöke a hazánkba áttelepített csángóság nehéz
sorsának történetét dolgozza fel, emellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat révén folyamatosan segíti az „ott-honi” rászorulókat.
A délután folyamán Ráth Éva kriminológus, igazságügyi nyomszakértő középiskolás fiatalokkal fog beszélgetni a drogfogyasztás hatásairól és a korosztályukra leselkedő egyéb veszélyekről.
Meghívtuk Székely János megyéspüspök urat, aki naptárjának telítettségétől tette függővé jövetelét.
Gedeon Tamás, mozgókép- és médiaismereti pedagógus képeiből összeállított kiállítását Szalai Attila, teskándi plébános nyitja meg.
Örömmel várjuk a református és az evangélikus lelkészek rövid bemutatkozását.
Délelőtt a Furullás Palkó című, népi gyerekjátékokkal, dalokkal tarkított, interaktív mesejátékra várja a Tarsoly Egyesület a legfiatalabbakat.
A gyereknek természetesen az idén is nehéz lesz választani a sokféle vonzó kínálatból. A megszokottak mellett ólomöntés
a fémfaragókkal, mászófal, trambulin is várja őket.
Ott lesznek a Polgárőr Egyesület kerékpárosai, a cserkészek, és természetesen a könyvtárosok is. Az idén a kalózok
izgalmas életébe vezetnek be bennünket.
Újdonság lesz a szerencsekerék, ami a korábbi családfesztiválok történéseiről feltett kérdésekre várja a jó válaszokat.
Utazzunk a zene szárnyán! – a címe annak az interaktív zenés, irodalmi összeállításnak, amivel a VeraMi Duó ajándékozza meg a kicsiket, nagyokat. A dalokhoz tartozó ritmus hangszereket ki is próbálhatják a gyerekek. Sőt zenélhetnek
velük több műsorszám alatt is.
Szokás szerint ebéddel és uzsonnával szolgálunk, nehogy
valakinek a főzés akadályt jelentsen, és emiatt meg kelljen
szakítani a programokra figyelést.
(A műsorban a mai állapotokhoz képest előfordulhatnak
változások.)
Mindenkit szeretettel várunk a Családfesztiválra, a családokat, az egyedülállókat, mindenkit, aki egy tartalmas,
izgalmas, kellemes találkozásra jó beszélgetésre alkalmat
nyújtó napot szeretne velünk eltölteni.
Szervezők

Szerzetesrendbe távozás
Kirner Antal Zoltánt, plébániánk volt káplánját saját kérésére
dr. Székely János püspök felmentette a celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia vezetése alól és
elengedte a Szombathelyi Egyházmegyéből, hogy beléphessen
a Don Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartományába.
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Aranymiséjét ünnepelte Márfi Gyula veszprémi érsek
Márfi Gyula 50 éves papi jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be a veszprémi bazilikában június 19-én este a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
tagjai, a veszprémi, a szombathelyi, a kaposvári, az egri és más egyházmegyék papjai, diakónusai, valamint rokonai és barátai körében.
A Szent Mihály-főszékesegyház
szűkös befogadóképessége miatt sok
százan a Szentháromság téren felállított kivetítőn keresztül kapcsolódhattak be a szertartásba. A szentmise
kezdetén Alberto Bottari de Castello
nuncius, a Szentszék követe köszöntötte az aranymisést, majd Takáts István érseki kancellár olvasta fel Ferenc
pápa köszöntőlevelét.
A Veszprémi Főegyházmegye nevében Szerenka Miklós érseki helynök

méltatta a főpásztort és adta át az egyházmegye ajándékát egy díszes monstranciát.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes üdvözletében a magyar kormány nevében megköszönte az érsek
egyház- és nemzetszolgálatát. Rámutatott: Szent István óta a kettő nemhogy nem mond ellent egymásnak,
hanem egymásra mutat; különösen
kiemeli mindezt Mindszenty bíboros
tanúságtétele.
Áder János köztársasági elnök levelét Nagy Károly apátkanonok tolmácsolta. A köztársasági elnök úgy
fogalmazott: „Köszönöm, hogy közös-

sége jó pásztoraként mindig a szeretet
megélésére és cselekedeteinek gyakorlására buzdít. Ezzel pedig megmutatja,
hogy az egyházak jelenléte természetes módon túlmutat saját kereteiken,
és küldetésüket vállalva egy egész társadalom, egy nemzet erőforrását jelentik.”
A szentmise szónoka Gyürki László pápai prelátus, egykori körmendi
plébános volt, aki szentbeszédében
elmondta, hogy a papszentelés 50.
évfordulója ajándék, a hivatás útjának
fontos mérföldköve. Érsek atya ötven
éve szolgálja az Urat és tapasztalja meg
Isten jóságát, csodás tetteit – ezt meg
kell ünnepelni. Szent II. János Pál pápa
is megünnepelte aranymiséjét, és ekkor egy könyvvel is megajándékozta
paptestvéreit, melynek nagyon sokat
mond a címe: Ajándék és titok. Márfi
Gyula Isten elé helyezi most életét, és
hálát ad a kapott kegyelmekért, egész
életéért, ahogy
Szent Ágoston
is tette a Vallomások című
művében. Ehhez a hálaadáshoz csatlakozunk most mi
is mindannyian – mondta a
szónok.
Gyürki László beszédében felidézte: Pákán volt káplán, abban az időben,
amikor Pördeföldéről, mezei úton egyórás gyaloglás után érkezett a szentmisére a Márfi család; a két fiú, Imre és
Gyula ministrált. Később mindketten
papi hivatást kaptak. Innen a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba, majd a
budapesti Központi Szemináriumba
vezetett az út. Imre tizenhat évi papi
szolgálat után, mindössze 40 évesen
távozott az Örök Hazába.
Máté evangéliumában a meghívásnál szól arról, Jézus azt akarta, hogy tanítványai vele legyenek. Jézussal lenni
– ez a pap első és legfontosabb feladata.

Figyelni rá, egyre jobban megismerni
és mindig vele maradni. Ahogy Jézus az imádságban volt együtt mindig
mennyei atyjával, ugyanúgy a pap is az
imádságban van együtt Jézussal. A pap
arra kapott meghívást, hogy folytonosan virrasszon és intenzíven imádkozzon. Az imádkozó pap a legnagyobb
áldás a világ számára. És nemcsak a hivatás ajándéka, hanem annak megőrzése is Isten nagy kegyelmi ajándéka.
Az ötvenéves hűséges szolgálat nagy
öröm a meghívottnak, és mélységes
hálára és köszönetre késztet. Az elmúlt
fél évszázad bővelkedett történelmi és
egyházi eseményekben. Ha visszatekintünk a kezdetekre, megállapíthatjuk, hogy hitet próbáló évek voltak,
amely után Gyula érsek eljutott a papszentelésig.
A szónok egy Márfi Gyula számára
kedves verssel zárta a szentbeszédet:
Köszönöm, Uram, hogy hitet adtál,
mélyet, komolyat, égőt és szépet.
Tudok örülni minden jónak,
és gyermek szívvel imádlak téged.
Az élet verhet, ostorozhat,
de nem gyűr le a gyötrő bánat.
Vérző szívvel, de nem csüggedve
küldöm tehozzád hő imámat.
Nekem vesztett reményem nincsen,
és nincsen átkozódó hangom.
Kezem támasztom a keresztnek,
s az élet súlyát állom, tartom.
Köszönöm, Uram, hogy hitet adtál,
mélyet, komolyat, élőt és szépet,
mert így az élet minden kínja
egy égbe húzó szent ígéret.
A szentmise végén a fiatalok énekükkel köszöntötték a jubiláns főpásztort, majd Steinbach József református
püspök a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa, a testvérfelekezetek és a református közösség nevében megköszönte a testvéri szeretetet,
(folytatás a 13. oldalon )
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nyitottságot, amellyel mindig közeledett hozzájuk.
Végül Hegyi László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főtanácsosa tolmácsolta Balog Zoltán miniszter
levelét, aki méltatta a főpásztor bátor
kiállását az Egyház és a nemzet értékei
mellett.
A szentmise végén a főpásztor megköszönte a jelenlevőknek, hogy vele
együtt ünnepeltek, s visszaemlékezett
azokra, akik pályáján elkísérték.
A szentmise után az érseki palotában tartott fogadáson Erdő Péter bíboros is köszöntötte a jubilánst; arról
beszélt: a főpásztor személyében, va-

lamint az egyházmegye lelkiségében
ott van a jelen és a jövő is. Márfi Gyulát levélben köszöntötte Orbán Viktor
miniszterelnök is.
A jubileumi szentmisén jelen volt
Kövér László, az Országgyűlés elnöke,
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselők, Vas,
Zala, Veszprém megye közgyűlésének
elnökei, kormánymegbízottjai, több
település polgármestere és egyéb állami, önkormányzati vezetők.
A szentmisén közreműködött a bazilika Szent Mihály kórusa, Zsilinszky Cecília vezényletével, valamint a
veszprémi MH Légierő Zenekar, Katona János alezredes vezényletével.

Forrás: Magyar Kurír

A hónap szentje:

Szent Imre herceg

(1007-1008 között – 1031. szeptember 2.)
Szent Istvánnak és Boldog Gizellának a hagyomány
szerint több gyermeke volt, akik azonban nagyobb részt
már kiskorukban meghaltak, nevét is csak kettőnek ismerjük, Ottó és Imre.
Imre herceg élete folyását nem könnyű követni, legnagyobbrészt a krónikák és legendák adataira vagyunk utalva, a legenda pedig a „liliomos herceg” alakját századokon
át valami nőies, fi nom, nem e világból való alaknak rajzolta. Pedig – Sík Sándor szerint – kétségtelenül erőteljes, férfias jelenség volt. Nem lehet kétséges, hogy az uralkodó,
hadvezér, diplomata Szent István trónusának várományosát is uralkodónak, hadvezérnek és diplomatának nevelte.
Bizonyos, hogy a trónörökös nevelésére rendkívül nagy
gondot fordítottak. István szenvedélyesen szerette fiát,
nevét nap-nap után belefoglalta imádságos megemlékezésébe, és nem szűnt meg Krisztus kegyes pártfogásába és a
mindenkor szeplőtelen Szűz anyai oltalmába ajánlani.
1015-ben Gellért bencés szerzetes Velencéből jövet
Pannóniába érkezett. Itt István udvarába vezették. A magyarok királya azonnal fölismerte benne a kiváltságos,
nagy tudományú, szent életű szerzetest és fia nevelőjévé
tette. Imre királyfi hét éven keresztül tanult kiváló mestere
irányítása mellett. Elvégezte az akkori kor iskolafokozatait, megtanult latinul, s anyjától föltehetőleg németül is.
Gellért apát bizonyára beavatta őt a lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthető, hogy olyan ifjú lett belőle, „akit szeretett az Isten és tiszteltek az emberek”.

Tizenöt éves korától atyja vette maga mellé, 23 éves
korában befejezett nek látta nevelését, maga is ír számára
egy könyvet az erkölcsök neveléséről. (Intelmek.) Imrétől,
mint jövendő uralkodótól elvárták, hogy rangjának megfelelő házasságot kössön, biztosítsa a dinasztia fennmaradását. Pontosan nem tudjuk feleségének kilétét, csak annyi
bizonyos, hogy szűzi házasságban éltek egymással. ,,Lehetetlen, hogy ne érezte volna át óriási felelősségét, hogy ne
látta volna atyja gondjait – írja ismét Sík Sándor – ha mégis vállalta fogadalma következményeit, biztosra vehetjük,
hogy számolt ezzel a problémával; hogy valami nagy jót
akart elérni fogadalmával, nagyobbat, mint az a veszteség,
amely áldozatából származott.”
István 1031-ben hatalmának és tekintélyének tetőpontján Székesfehérvárott koronázásra készült. Imre herceget
akarta megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténység zsenge vetését a jövő számára biztosítsa. Ekkor jött a szomorú hír, hogy fiát egy földühödött vadkan
vadászat közben megölte.
Szent László király Szent Imrét atyjával, Istvánnal, és
Gellért püspökkel 1083-ban oltárra emeltette. Azóta példaképe a magyarságnak, elsősorban a magyar ifjúságnak.
,,Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az
erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot arasznyi
uralmával boldogítja.”
Zimonyi Emerika
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Személyesen kísért
szentignáci lelkigyakorlat
a Martineum Felnőttképző Akadémián
Martineum Felnőttképző Akadémia
(Szombathely, Karmelita u. 1.)
2017. október 20. (péntek) 1700 - 23. (hétfő) 1500
A szentignáci lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődésen, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az
önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban. Minden lelkigyakorlatozót egyénileg kísérünk Isten mélyebb
megtapasztalásának az útján, személyre szabott imaanyagokkal, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva megismerhesse Isten jelenlétét
és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint
alakítsa életét.

Anyakönyvi híreink
Kereszteltek
Bihari Szófia Mendi, Simon Dorka, Ádám Anna, Ádám
Dániel Balázs, Ádám Virág, Ádám Vivien, Ádám Bianka,
Ádám Noémi, Ádám Míra, Pintér Júlia Rita, Bailo Lea
Kinga, Lipics Vince, Boncz Kristóf ,Domján Jázmin, Tóth
Olivér Tamás, Jekisa Dorina Emma, Vizsi Rozina Rozália, Martonics Armand, Simon Ambrus, Barabás-Bár Vajk
Csaba, Papp Csongor, Orsós Eleonóra Kármen, Orsós Klementina Noémi, Orsós Vendel Krisztofer, Orsós Ramón
Ticián, Tököli Róbert Vitó, Molnár Mirkó Lajos, Fehér
Olívia, Polgár Helga, Fenyvesi Melodi Mária, Sándor Szonja, Farkas Róbert Laurent, Csányi Dániel, Fenyvesi Szofia
Köszöntjük a Katolikus Egyház és egyházközségünk legifjabb tagjait! Isten éltesse őket sokáig!

Házasságkötés
Ezt a lelkigyakorlatot azoknak ajánljuk, akik szeretnék
elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni a hitüket, mélyebb megtérésre
vágyakoznak, ill. fontosabb döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Olyanokat várunk, akik szívesen vállalják a
csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak. Azokat
is hívjuk, akik elfáradtak és csak meg szeretnének pihenni
az Úrban, szeretnék éleszteni szívükben az egykor megtapasztalt tüzet, és újraizzítani életük üszkösödő részeit.
Kedvezményes részvételi díj szállással és étkezéssel:
15.000,- Ft
Jelentkezni lehet: 2017. október 5-ig 5.000,- Ft előleg befizetésével.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Martineum Felnőttképző Akadémia
9700 Szombathely, Karmelita u. 1.
Tel: 94/514-354; Fax: 94/514-341
markovits@martineum.hu; www.martineum.hu

Felnőtt hittan és katekézis
Szeptember 16-án, szombaton este 7 órakor kezdődik
a felnőtt hittan és katekézis a plébániánkon. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a fiatalokat, felnőtteket és
házasságra készülőket, akik nincsenek megkeresztelve, ill. nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók és szeretnének e szentségekben részesülni. Jelentkezni a plébániahivatalban lehet.

Tüske Imre – Ilyés Krisztina Szidónia, Husz Tibor – Csiszler
Brigitta, Szegedy Zoltán – Vörös Viktória, Orosz Ferenc –
Kele Adrienn, Zabari Zoltán Krisztián – Varga Renáta, Forgács András – Schmidt Kata Diána, Mikó-Baráth Dániel
– Ragán Renáta, Tófeji Tamás – Dóra Mónika, Kajdel Péter
– Windisch Erika, Gulyás Bálint – Boros Zsófia Edit, Pencz
László – Ferenczi Ágnes, Tóth Károly Roland – Zsiga Orsolya, Máté Balázs – Héder Anita, Markó Gábor – Pintér Viktória, Blaskovics Tamás – Bödör Edina, Wetscherek Hugo –
Dandóczi Henrietta, Gondos Róbert – Márkus Petra, Nagy
Zoltán – Szakács Judit
Jókívánságainkat fejezzük ki az ifjú pároknak: a kölcsönös szeretetben szentelődjenek meg házasságukban!

Halálozás
Pámel Sándor (1933), Virág László (1942), Oláh Antal (1959),
özv. Major Lajosné sz. Gosztolai Zsuzsanna (1934), özv. Farkas Béláné sz. Neuhercz Szidónia (1935), Tóth Józsefné sz.
Nédár Ella (1941), özv. Mészáros Lászlóné sz. Rózsás Gizella
(1923), Cserkuti János (1945), özv. Borbély Jánosné sz. Andor Mária (1935), Toplak Emil (1954), özv. Kutasi Antalné
sz. Méhes Erzsébet (1935), özv. Válics Ferencné sz. Vandra
Matild (1924), özv. Bognár Andrásné sz. Lukács Ilona (1931),
özv. Lecsek Jenőné sz. Molnár Erzsébet (1939), Kondor Klára (1973), Kaiser Jenőné sz. Zsár Rozália (1956), Tóth Zoltán
(1931), Kaisz Pál (1931), özv. Handrik Józsefné sz. Balázs
Anna (1944), Taba József (1965), Peszlen Sándorné sz. Könczöl Teréz Éva (1951), özv. Zsálek Károlyné sz. Mazzag Erzsébet (1925), Reismüller Károly (1941)
Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!
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Szeretettel köszöntelek benneteket az új tanév kezdetén!
Itt az ismerős rejtvényünk a TAKI (találd ki). A szentmisében a
Szentlélek segítségét kértük egész éves tanulásunkra, törekvéseinkre. Ha az ábra bal felső sarkából elindulsz lóugrásban, „L” alakban,
akkor megfejtésül egy melléknevet kapsz. Jézus is azt akarja, hogy
ilyen tanuló legyél.

Megfejtés: ................................................................!
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Jézus egy nagyon fontos kérdést tesz fel apostolainak. Kinek tartják őt az emberek. Péter apostol is válaszolt. De vajon mit? Ezt tudhatjátok meg a rejtvényből!
(Mk 8,27-35)

Indulj el a betűrács bal felső sarkából lóugrásban, „L” alakban!

Megfejtés: ................................................................

A rejtvényben, Jézusnak egy az evangéliumban elhangzott ismert mondatát rejtett ük el. A betűket úgy kevertük össze,
hogy ABC sorrendbe tett ük. Találd meg a megfelelő sorrendet és írd le Jézus mondatát!
Az összekevert betűk:

aH aaiklv eőls aakr eilnn, eegyln eiidkmnn öökttz az oóulst, és eeiidkkmnnn a aáogjlsz!
A megoldás: .....................................................................................................................
Az apostolok arról tanakodtak, hogy közöttük ki az első, ki a legnagyobb. Jézus válasza
mindnyájukat meglepte: „Aki első akar lenni,
legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. ” Jézus szemében az az első, az a legnagyobb, aki
másokon segít, aki másokat szolgál.
(Mk 9,30-37)
FELADAT! Ha a megadott szavakat megkeresed a betűrácsban és kihúzod, akkor a megmaradt betűkből egy szót állíthatsz össze!
Szavak: AZ, TANÍTVÁNY, EMBERFIÁT, ELSŐ, NEM, JÉZUS, VITATKOZIK,
DE, OKTATNI.
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PLÉBÁNIAI HÍREK
Táncmeditáció

Martineum Felnőttképző Akadémia
(Szombathely, Karmelita u. 1.)
2017. október 14. (szombat)
A lelkinap vezetője: Csókási Anna
Sacré Coeur nővér, teológus,
lelkigondozó
„Tánc-imára” hívjuk mindazokat,
akik szeretnék a testüket és lelküket
Isten jelenlétébe helyezni az imagesztusok és a tánc segítségével. Ezáltal megnyílunk Isten felé, önmagunk felé és embertársaink felé. Így
mindent, ami minket érint, Őhozzá
viszünk. A tánc-imák egyszerű koreográfiájúak, ami segíti az elcsendesedést és megnyílást.

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.
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Szeptember 14-én, csütörtökön 1700kor kezdődik a Kálvária kápolnában a
szentmise.

Október 15-én, vasárnap délután 4
órakor kezdődik a családos szentmise a Zárda kápolnában.

Szeptember 14-én, csütörtökön, a
Szent kereszt felmagasztalásának
ünnepén szentségimádást tartunk a
Zárda kápolnában.

Október 20. (péntek) és október 23.
(hétfő) között Személyesen kísért
szentignáci lelkigyakorlatot tartanak
a Martineum Felnőttképző Akadémián.

Szeptember 15. (péntek) és szeptember 17. (vasárnap) között a
Martineum Felnőtt képző Akadémián tartják meg a lelkipásztori munkatársak lelki- és képzési hétvégéjét.

Október 26-án, csütörtökön 1700kor kezdődik a Kálvária kápolnában a
szentmise.

Szeptember 16-án, szombaton este 7
órakor felnőtt hittan és katekézis kezdődik a plébánián.
Szeptember 17-én, vasárnap tartjuk
meg a páterdombi búcsút és a ságodi
kápolna búcsúját.
Szeptember 17-én, vasárnap délután
4 órakor kezdődik a családos szentmise a Zárda kápolnában.
Szeptember 28-án, csütörtökön 1700kor kezdődik a Kálvária kápolnában a
szentmise.

Kórházlelkészi megbízatás
Székely János megyéspüspök az
alábbi személyi változásokat rendelte el az egyházmegyénkben.
Kovács Richárdot felmentette a zalaegerszegi kórházlelkészi megbízatásából, egyúttal Takács Andrást
kinevezte a zalaegerszegi kórház
kórházlelkészévé és a zalaegerszegi
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia kisegítő lelkészévé.
Hívható telefonszám:
06/30/211-9359

Szeptember 30-án, szombaton tarják
meg a 24. Zalaegerszegi Családfesztivált az Ady Endre Iskolában.
Október 7-én, szombaton, a Szűzanya
napján, az engesztelő imádság 1715kor kezdődik a rózsafüzér elimádkozásával, majd a 18 órai szentmise után
szentórával végződik.
Október 1-jén, vasárnap délután 4
órakor kezdődik a családos szentmise a Zárda kápolnában.
Október 7-én, szombaton tartják meg
a Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozót.
00

Október 12-én, csütörtökön 17 kor kezdődik a Kálvária kápolnában a
szentmise.
Október 14-én, szombaton a
Martineum Felnőtt képző Akadémián tartják meg a Táncmeditációt, melyet Csókási Anna Sacré Coeur nővér
vezet.

Az Ünnepi Harangszó következő
száma 2017. október 29-én jelenik
meg.

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

