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ÜNNEPI

„Tanúim lesztek” (ApCsel 1,8)„Tanúim lesztek” (ApCsel 1,8)

Isten, a mi Gondviselő Atyánk a teremtés óta arra hívja az embert, hogy meg-
ismerje a világot, és annak szépségeiben felismerje Isten dicsőségét. Az idők folya-
mán sok természeti nép felismert a természet erőiben valami különlegeset, amit 
istenségként tisztelt. De att ól kezdve, hogy Isten kiválasztja Ábrahámot és ezzel 
közvetlen módon megnyilatkozva a világban, szeretné az ember az igaz Istent 
megismerni.

Az üdvösség története folyamán a választott  nép sokszor megtapasztalhatt a 
Isten végtelen irgalmát és szeretetét; és bár sokszor hűtlenné vált a szövetséghez, 
Isten mégsem hagyta magára népét. Majd Jézus eljövetelével személyesen is meg-
jelent a világban, és közvetlen módon tanított  bennünket és mutatt a meg Isten jó-
ságát. Az ember pedig felismerhett e Jézusban az Isten országának megvalósulását, 
és azt, hogy Jézus minden embert meghív ebbe a csodálatos országba.

Jézus ezért választ maga köré apostolokat, tanítványokat, hogy mennybeme-
netele után menjenek el az egész világra és vezessenek minden embert Jézushoz. 
Az Apostolok Cselekedetei szépen leírja, hogy Szent Pál három hosszú missziós 
utat jár be, és amerre csak jár, hirdeti az evangéliumot. Így terjed el a keresztény-
ség a Római Birodalom területén, és innen indul a későbbi századok során a hit 
terjesztése a föld végső határáig. Azóta is az Egyház azon munkálkodik, hogy min-
denkinek megmutassa Krisztust, az Ő szeretetét, és elvezesse őket az örök életre.

Korunkban talán annyira nem hallani arról, hogy számos olyan területe van 
világunknak, ahol még nem hallott ak Jézusról. Sok missziós teszi fel egész életét 
arra, hogy ilyen helyekre elmenvén terjesszék Isten országát. Rendkívüli nehéz-
ségekkel, olykor életveszéllyel kell megküzdeniük, de bátran és lelkesen vállalják 
Krisztusért. Fontos, hogy gondoljunk ezekre a papokra, szerzetesekre, és imád-
kozzunk értük, hogy küldetésüket, hivatásukat Isten dicsőségére és a lelkek javára 
tudják végezni.

De nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek a feladatnak mi is részesei vagyunk. 
Hívő, keresztény emberként nekünk is szól Jézus parancsa: „Menjetek el az egész 
világra, és tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19) Nekünk is – ha 
nem is kell elmennünk a világ végéig – hirdetnünk kell Isten örök életre hívó ta-
nítását akár ott hon a családban, akár a munkahelyen, baráti társaságban, bármerre 
járjunk is, bármilyen élethelyzetben. Példát kell adnunk, hogy érdemes keresz-
ténynek lenni, hogy érdemes Krisztushoz tartoznunk. Mert ha ezt látják az embe-
rek, akkor ez vonzó lehet számukra. Így válhatunk Jézus tanúivá, igazi apostolokká.

Ferenc pápa szavaival kérjük Égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűz Máriát: 
„Hagyjuk, hogy Mária, az evangelizálás Anyja ösztönözzön bennünket! Mária 
a Szentlélek indítt atására befogadta az Élet Igéjét alázatos hitének a mélységé-
ben. Segítsen bennünket a Szent Szűz, hogy kimondjuk a mi Igen válaszunkat 
Jézus Örömhíre meghirdetésének a sürgetésére. A feltámadott ak új lelki hevüle-
tét nyerje el számunkra, hogy mindenkinek elvigyük az Élet evangéliumát, mely 
legyőzi a halált! Járjon közbe értünk, hogy szent bátorságot szerezzünk új utak 
keresésében, hogy mindenkihez eljusson az üdvösség ajándéka!”

Nagy Tamás atya
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Tisztelet és szeretet a családban
Egy cikkben olvastam a következő 

idézetet, és olvasása közben teljesen 
úgy gondoltam, hogy korunk írása, 
mígnem meglepődve látom a gondo-
latmenet korát:

„Egy dekadens, halódó korszakban 
élünk. A fi atalság semmire sem jó: nem 
tiszteli az öregeket, türelmetlen, lázadó. 
Ősrégi ismeretekben kételkedik, szü-
leivel szemben tiszteletlen. A kornak 
ezek a jelenségei arra mutatnak, hogy 
egy teljes világromlás felé haladunk.” 
(Óegyiptomi sírfelirat)

Mindez voltaképp megnyugtatott , 
hogy igazolja a Szentírás szavát „nincs 
új a nap alatt ” (Préd 1,9), ugyanakkor 
elképesztőnek tartom, hogy nem tu-
dunk kitörni a mókuskerékből, mert 
ugyanazokba a hibákba esünk újra és 
újra, erős és céltudatos kísértésekkel 
bombáz minket a Gonosz, ugyanazo-
kat az eszközöket használva ellenünk 
évszázadok, évezredek óta.

A Biblia parancsa – Ószövetség 
– egyértelmű tanítást nyújt: „Tisz-
teld apádat és anyádat, hogy hosszú 
életű légy azon a földön, amelyet az 
Úr, a te Istened ad majd neked!” (Kiv 
20,12). Tiszteletről beszél, ami meg-
jár minden szülőnek (nem rajongás, 
nem szeretet), mindazonáltal Jézus 
tanításából egyértelmű az is, hogy ez 
a tisztelet a szeretetből kell, hogy fa-
kadjon. Benne foglalja már a jutalmat 
is „hogy hosszú életű légy”. Szent Pál 
apostol – Újszövetség – kiegészíti és 
pontosítja, két irányúvá téve a paran-
csot: „Gyermekek, engedelmeskedjetek 
szüleiteknek az Úrban, mert így van az 
rendjén… És ti apák, ne ingereljétek ha-
ragra gyermekeiteket, hanem neveljétek 
őket fegyelemben és az Úr intelmével!” 
(Ef 6,1-4). Ne csak elvárják a tisztele-
tet, hanem mutassák is, hogy méltók 
rá, hogy ez a méltóság miből ered, sze-
retném kifejteni.

A tisztelet alapja a szülői méltó-
ságnak, hogy az egész atyaság-anya-
ság fogalma kapcsolatban van Isten 
atyaságával. Mégpedig nem úgy, 
hogy mi emberek a földi atyánkban 
megismert atya-fogalmat egyszerűen 

alkalmazzuk Istenre, hanem éppen 
megfordítva: úgy, hogy Isten a maga 
atyai mivoltából ad valami részt azok-
nak az embereknek, akiktől testileg 
származunk, tehát a szüleinknek. Az 
édesapának és édesanyának szülői 
minőségén átragyog valami a meny-
nyei édesatya valóságából. Olyan kö-
zel állnak Istenhez az édesatyák és 
édesanyák a maguk szülői mivoltuk-

ban, hogy maga Isten követel tisztele-
tet a számukra, és maga Isten kölcsö-
nöz visszfényt nekik abból a fényből, 
amely egyébként kizárólag az Istené! 
Aki megtagadja a tiszteletet atyjától 
és anyjától, az magától Istentől tagad-
ja meg!

Igen ám, de megint csak azt mond-
juk, hogy ehhez fel kell nőni a gyer-
meket vállaló szülőnek. Ez kezdett ől 
fogva a szülő feladata, hogy beletáp-
lálja a gyermekébe.

Isten parancsa nagyon világos a 
szülőkhöz: szülők, az a hivatástok, 
hogy szülői magatartástok Isten atyai 
mivoltát tükrözze! És az a feladatotok, 
hogy gyermekeiteknek a saját létük 
értelmének a nagy kérdésére a nagy 
feleletet megadjátok! És mivel magas 
funkciót töltötök be, ilyen nagy mél-
tóságra emelt benneteket Isten, és 
ilyen nagy feladatot bízott  rátok: ezért 
kell, hogy tiszteljenek benneteket a 

gyermekeitek! 
A Szent Család példáját sem sza-

bad elfelednünk. A Szentírás nem ír 
különösebben Jézus gyermek vagy 
kamaszkoráról, pusztán 12 éves kori 
jeruzsálemi „eltűnéséről”, amit so-
kan gondolhatnának akár kamaszko-
ri csínynek, de nem az volt. Lukács 
evangélista szereti megokolni Jézus 
cselekedeteit: „A Lélek a pusztába vit-
te”; „A Szentlélekkel eltelve visszatért 
a Jordántól”; „A Lélek erejével eltelve 
visszatért Galileába”. (Lk 4,1.2.14) 
Ebből következtethetünk arra, hogy 
a tizenkét éves Jézust is a Szentlélek 
irányított a, amikor Jeruzsálemben 
maradt. A feleletet is a Lélek adhatt a a 
gyermek szájába. Ezek után Jézus szü-
leivel együtt  visszament Názáretbe, és 
„engedelmeskedett  nekik”. Mária em-
lékezetében kitörölhetetlenül ott ma-
radt ez a templomi jelenet és az utána 
következő „engedelmesség”. Későbbi 
nyilvános működése alatt  az „enge-
delmesség” lesz Jézus legfőbb erénye. 
Engedelmesség a mennyei Atya aka-
rata iránt: „Engedelmes volt egészen a 
kereszthalálig” (2Kor 8,9; Fil 2,8).

Hogy József még ezután is Jézus 
mellett  maradt, kitűnik abból is, hogy 
Lukács többes számot használ; enge-
delmeskedett  „nekik”. Ami természe-
tes is. Jézus nem látott  semmi ellenté-
tet a szüleinek tartozó engedelmesség 
és a mennyei Atya iránt tanúsított  
engedelmesség között . Különben is 
könnyű azoknak engedelmeskedni, 
akiknek egyetlen vágyuk és örömük 
az Istennek való feltétlen engedelmes-
ség. 

Szent József aligha parancsolga-
tott . Erre nem volt szükség. A Szent 
Családban mindenki tudta, mi a ten-
nivalója. Mind a hármuknak erős volt 
a hivatástudatuk. Nem is szólva arról, 
mennyire szerett ék egymást. Az igazi 
szeretet nem abban áll, hogy folyton 
egymást nézzük, egymás kezét szo-
rongassuk, mint azt a tapasztalatlan 
szerelmesek szokták tenni. A valódi 
szeretőket arról lehet felismerni, hogy 

(folytatás a 3. oldalon )
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egy szívvel, egy lélekkel fordulnak a 
közös eszmény felé. A cél, az eszmény, 
amire néznek, egy és ugyanaz. Ez köti 
össze őket, testüket és lelküket. Ahol 
ez a közös cél, eszmény hiányzik, nem 
sokáig fognak egymás külsejében 
gyönyörködni.

A Szent Család minden egyes tag-
ja szüntelenül az Atyát nézte. Mind-
nyájuk közös Atyja fűzte egybe őket. 
Ilyenkor az engedelmesség nemcsak 
hogy nem nehéz, hanem éppen az el-
lenkezője volna az. Nem vagyunk ké-
pesek nem engedelmeskedni. József 
szerepe sem a parancsolgatásban állt, 
hanem a nevelésben. Ma sokat írnak 
a nevelés csődjéről. Lassan a nevelők 
sem tudják, miről beszélnek.

A hívő zsidó számára a nevelés 
mindenekelőtt  az istenfélelemre, is-
tenszolgálatra, valamint a felebarát 
szeretetére, megbecsülésére való ne-
velésben állt. Jézus harminc évvel ké-
sőbb is ebben jelöli meg a „tökéletes-
ség” eszményét.

A nevelés nem idegen adathalmaz 
beszajkózását jelenti, hanem az egyéni 
képességek természetes kifejlődésé-
nek, kibontakozásának előkészítését, 
lehetővé tevését. Már a közönséges 
nevelés is felelősségteljes beállítást 
kíván, mennyivel inkább akkor, ha a 
gyermek maga Isten Fia.

„Jézus meg gyarapodott  bölcses-
ségben, korban s Isten és emberek előt-
ti kedvességben.” (Lk 2,52) Ebben a 
növekedésben Szent Józsefnek nagy 
szerepe volt. Jézus sokban hasonlított  
édesanyjához, Máriához, viszont ami 
tudását, bölcsességét illeti, Józsefé az 
oroszlánrész. Általában lebecsülik a 
názáreti ács képességeit. Az egyszerű 
környezet, az ácsmesterség, a szegény 
ház még nem jelent okvetlenül lelki-

szellemi elmaradott ságot. A szentek 
soraiban sokszor találkozunk kima-
gasló egyéniségekkel, akik Isten után 
szinte mindent egyszerű szüleiknek 
köszönhett ek. Nem az anyagilag mér-
hető tudás, sem a bevett  szokásokhoz, 
társadalmi formákhoz való szolgai ra-
gaszkodás, még kevésbé a kifi nomult 
modor teszi a nevelést. A gondolkozás 
egyenessége, az ítélet biztonsága, az 
érzelmek gazdagsága jellemzi az iga-
zán nagy embert. No meg az erkölcsi 
érzék tökéletessége.

Mindezt bőségesen, a legmaga-
sabb fokon találjuk meg Szent Jó-
zsefb en, az „igaz”-ban. Akiben ezek a 
tulajdonságok megvannak, az képes a 
nevelésre. Akiben pedig hiányoznak, 
annál semmi egyéb sem képes pótolni 
őket: se vagyon, se befolyás, se rang, 
se tekintély.

A názáreti „iskola” József iskolá-
ja volt. Mindenekelőtt  József erköl-
csi tisztasága, minden körülmények 
között  megőrzött  becsületessége, 
istenszeretete, a Törvény határtalan 

tisztelete, a felebarát megbecsülése. 
Amennyire tudta és értett e, József Jé-
zusba is belecsepegtett e már kiskorá-
tól kezdve a Törvény szeretetét és an-
nak alapismeretét. Nagyon könnyen 
el lehet képzelni, hogy a Szent Család 
esténként együtt  olvasta a Törvényt, s 
elmélkedett  Isten könyvein.

Bizonyára mély nyomot hagyott  
Jézuson József erkölcsi nagysága. 
Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy 
valahányszor Jézus Atyjáról beszélt, 
tudatosan vagy tudat alatt , Józsefre is 
gondolt. Az „apa” képe ő volt számára. 
Sokan utaltak már arra, mennyire be-
folyásolta Mária Jézus érzelemvilágát, 
képzeletét (hasonlatok, példabeszé-
dek stb.). Ez tökéletesen igaz, viszont 
szinte senki sem gondol Józsefre, ami-
kor Jézus emberi tudásáról van szó. Ki 
tudja, hátha az erős, a férfi as vonás az 
Isten atyai képében nem József jelle-
mére vall-e? Jézus egész életén keresz-
tül megőrizte „apja” emlékét.

Kovács József káplán

XXIV. évfolyam 5. szám  3
( folytatás a 2. oldalról)

Új plébánia alapítása

Dr. Székely János püspök az Egyházmegyei Papi Szenátus véleményét kikérve úgy döntött , hogy 2017. október 30-ai hatállyal 
Nagykutas központt al Kiskutas, Nagypáli és Kispáli községekből új plébániát alapít, és a nagykutasi Szent Jakab tiszteletére 
épült templomot plébániatemplomi rangra emeli.
Az új plébánia plébánosává a mindenkori zalaegerszegi börtönlelkészt, jelen esetben Gyöngyös Balázs atyát nevezte ki.
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CSALÁDFESZTIVÁL 2017.
Beszámoló

2017. szeptember 30-án, szomba-
ton, ismét benépesült az Ady Endre 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola udvara és 
belső tere. Immáron 24. alkalommal 
került megrendezésre a Családfeszti-
vál Alapítvány szervezésében a Csa-
ládfesztivál. 

A fesztivál idei témája: Megújulás, 
reformok, kamaszpanasz. A témákkal 
felmerülő kérdésekre és problémákra 
keresték a választ a megtartott  előadá-
sok, melyek a délutáni órákban zaj-
lott ak. Elsőként Kovács József zala-
egerszegi káplán – Segíts fi am, kontra 
hagyjál mutt er! – előadása színesített e 
műsorunkat. Ezután Ráth Éva igaz-
ságügyi nyomszakértőt hallgathatt ák 
az érdeklődők, aki segítséget és bizta-
tást nyújtó szavakkal, információkkal 
készült a kamaszoknak és az őket ne-
velő szülőknek. Záró előadásként pe-
dig Krúdy Tamás – a Nők lapja vezető 
szerkesztője és felesége, Zsófi a érkez-
tek hozzánk. Ők személyes élményeik-
ből, nehézségeikből, tapasztalataikból 
összeállított  előadást tartott ak, mely 
során beavatt ak minket a házasság utá-
ni élet rejtelmeibe és felmerülő kérdé-
seikbe.

A délutáni előadások közben fel-
csendült a VeraMi duó, mely a zene 
szárnyán kelt útra a fülelő gyerkőcök-
kel.

A megnyitót Tolvaj Márta alpol-
gármester asszony köszöntője indí-

tott a, melyet Szalai Att ila 
atya áldása követett . Idén az 
adysok mutatkoztak be egy 
csodás fuvolajátékkal és egy 
aranyos és megható verssel. 
A megnyitó után a közönség 
Gedeon Tamás fotóiból 
nyílt kiállítását tekinthett e 
meg az iskola aulájában. 

Természetesen a szoká-
sos kézműves programok 
sem maradhatt ak el, melyek 
egész nap várták a kisebbe-
ket és nagyobbakat is. Volt 
ólomöntés, bábkészítés, 
barkácsolás, tésztaformázás, 
valamint a József Att ila Vá-
rosi és a Deák Ferenc Me-
gyei könyvtár is várta az érdeklődő-
ket egy Örömkörre és Kalózkalandra.

Újdonságként zenés mesejátékkal, 
a Furullás Palkóval készültünk a gye-
rekeknek, melyet a Tarsoly Egyesület 
tolmácsolásában hallgathatt unk meg. 
Ezzel párhuzamosan Puskás Antal – 
mesemondó, énekes – tartott  előadást 
a csángó világról, történelemről, 75 
éve ott honról hazajött ünk címmel. 

Mindemellett  az udvaron lehetőség 
nyílt kipróbálni a trambulint, a kosár-
hintát, a falmászást, a családi tájékozó-
dási versenyt és a közlekedésoktatást, 

melyet a Zalaegerszegi Polgárőr 
Egyesület Bűnmegelőzési Közleke-
dési Szervezet segített .

A fesztivál csapata idén is egy fi nom 
ebéddel, keresztrejtvénnyel és megle-
petésekkel készült a résztvevőknek.

Bízunk benne, hogy mindenki 
hasznos információkkal, vidámsággal 
és sok-sok színes élménnyel telve tá-
vozott  a 24. Családfesztiválról. Várjuk 
Önöket jövőre is, amikor 25. – jubile-
umi – fesztivált tartunk!
 Szöveg: Takács Aliz Ilona
 Fotó: Paksa Hajnalka
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A Kárpát-haza tetején: A Magas-Tátra III.

Utolsó túranapunk a Magas-Tátra 
ikonikus hegyére, a Krivánra (2495 
m.) vezetett . A hegylábon végigka-
nyargó útról elindulva több mint 1200 
m szintemelkedést kellett  leküzdenünk 
a csúcsig. Az ösvény eleinte a vihar ál-
tal letarolt egykori fenyőerdő marad-
ványai között  vezetett . Így nem is volt 
világosan érzékelhető, mikor hagytuk 
el az erdőhatárt, csak a törpefenyők 
itt -ott  feltűnő foltjaiból lehetett  sejte-
ni. Aztán a sziklás részhez érve feltűnt 
a hegy jellegzetes ferde orma. Majd 
újra eltűnt, mikor közelebb érve a hegy 
oldalában haladt tovább az ösvény. Itt  
már ismét 2000 méter felett  jártunk. 
Az utolsó kilométeren meredeken lép-
csőztünk felfelé a Kis-Kriván sziklás 
oldalában, és 2300 méter fölé emel-
kedve értük el a hegygerincet.  Majd az 
utolsó métereket már szinte négykéz-
láb megtéve, nem a fáradtság, hanem 
a hegyoldal meredeksége miatt , végre 
felértünk a hegytetőre. Elénk tárult a 
Magas-Tátra nyugati része égbe törő 
csúcsaival, keskeny sziklás gerinceivel, 
valamint a szomszédos Liptói-havasok 
valamivel alacsonyabb és szelídebb 
hegyvilágának panorámája. A tekinté-
lyes hegyről a lefelé út sem ígérkezett  
könnyebbnek, de leérve megelégedés-
sel nyugtázhatt uk a hét eredményeit. 
Búcsúesténken vidám házigazdánk, a 
félig szlovák félig magyar Éva asszony 
itallal kínált bennünket. Kedélyes koc-
cintás közben köszönhett ük meg a szí-
vélyes vendéglátást.

Azért a haza-
út sem telt ese-
m é n y t e l e n ü l . 
Mindössze fél óra 
autózás után le-
kanyarodtunk a 
közeli Hybbére. 
A kicsiny község 
gótikus stílusban 
épült templo-
mában található 
ugyanis neves 
költőnk, Balassi 

Bálint végső nyughelye. A költő titká-
rának, Rimai Jánosnak a feljegyzéséből 
tudjuk, hogy Balassit, miután 1594-
ben belehalt Esztergom ostrománál 
szerzett  sebeibe, itt eni családi birtokuk 
templomában temett ék el. A XIX. szá-
zad végén a Magyar Tudományos Aka-
démia megbízásából folyt kutatás rá is 
bukkant a költő földi maradványaira. 
Ezt követően emléktáblát helyeztek el 
a templomban. Az erődfallal kerített  
épületet természetesen zárva találtuk. 
De nem kellett  sokáig tanácstalanul 
ácsorognunk. Az egyik szomszédos 
házból előkerült két kis cigánylány, 
akik láthatóan a turistákra szakosod-
tak, és fejenként két euróért készsége-
sen megmutatt ák, hol lakik a kulcsos 
bácsi. Az öreg jött  is hamarosan és be-
engedett  bennünket.

Ebédidőben pedig a nagy múltú 
Besztercebányán álltunk meg, és a vá-
rosnak legalább a főterét körbe sétál-
tuk. A szász bányászok által felvirágoz-
tatott  település történelmi magjában 
számos gótikus és 
reneszánsz elemet 
őrző ház maradt 
fenn, közép tájt 
pedig egy vastag 
mohapárnákkal bo-
rított  kövekből álló 
szökőkút ékesíti. A 
kétt ornyú barokk 
székesegyház ere-
detileg a jezsuiták 
temploma volt, 

1776-ban lett  az újonnan alapított  egy-
házmegye főtemploma. Közelében áll 
az 1567-ben épült tűztorony. A város 
legrégebbi épülete azonban a különbö-
ző korszakok stílusjegyeit magán viselő 
plébániatemplom. A román stílusban 
épült templomot gótikus stílusban bő-
vített ék a XIV.-XV. században, végleges 
formáját pedig a barokk felújítás során 
nyerte el, miután tűzvész pusztított  
a városban. Tőle balra találjuk a góti-
kus építészet egyik remekét, a királyi 
szállásnak épült Mátyás-házat, aljában 
egy kis kápolnával. A legjelentősebb 
esemény az volt a város életében, ami-
kor 1620-ban itt  választott ák királlyá a 
Felvidéket hódoltató Bethlen Gábort, 
aki a protestáns ligával szövetségben 
harcolt a Habsburgok ellen. A fejede-
lem azonban sosem koronáztatt a meg 
magát. A szultántól kapott  ékkövekkel 
kirakott  koronát végül a béke záloga-
ként Bécsbe küldte, ma is ott  látható a 
kincstár kiállításán. A főtér elkeskenye-
dő részén találjuk a házat, ahol a XVIII. 
század jeles történésze és természet-
tudósa, Bél Mátyás lakott  egykor. 
Szerény emléktáblája persze szlovák 
tudósként tünteti fel, jól példázva, mi-
ként próbálják elorozni történelmün-
ket. Ennek csak az lehet ellenszere, ha 
ismerjük nagyjainkat, és minél többen 
felkeressük elszakított  vidékeinket, az 
ott  található természeti értékeket, tör-
ténelmi emlékeket.

(vége)
fotó: Gedeon Tamás  
szöveg: Szalai Att ila
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Mindennapi kenyerünk
Az imádság táplálja keresztény 

életünket és kapcsolatainkat. Mun-
kánkat pedig még gyümölcsözőbbé 
teheti. Mindennek hatása nemcsak 
Anyaszentegyházunkon belül érezhe-
tő, hanem azon kívül is. Jézus minden 
emberért vállalta a kereszthalált, így a 
mi küldetésünk is minden emberhez 
szól.

Hogyan lehet még imádkozni a ha-
gyományos imagyakorlaton túl? Pár 
módszert szeretnék bemutatni, ame-
lyekkel való találkozás meghatározó 
volt számomra, és amelyekből sokat 
merített em a későbbiekben is.

Egyetemista tanulmányaim alatt  
ismerkedtem meg a Szent Ignác-i 

lelkiséggel. Erről annyit tudhat ta-
lán az átlag hívő, hogy Loyolai Szent 
Ignác nevéhez kötődik, aki pedig a 
Jézus Társaságát, ismertebb nevén a 
jezsuita rendet alapított a a 16. század 
közepén Európában. Ignác atyánk 
kedvenc imamódszerét szeretném 
bemutatni Tamás Barna SJ összeállí-
tásából válogatva, valamint idézek a 
magyar jezsuiták egyik szórólapjából 
is. Ezek az imák az esti, a napot záró 
imádságunkat segítik.

Először is jó, ha tudunk egy olyan 
helyet találni, ahol senki nem fog ben-
nünket megzavarni az ima ideje alatt . 
Ha ez mégis megtörténik, ne essünk 

kétségbe. Határozzuk el, hogy meny-
nyi időt szeretnénk az imádságban 
tölteni, és hogy ebben a szándékunk-
ban akkor is kitartunk, ha nagyon él-
vezetesnek találjuk az imádság idejét. 
Öt perctől akár húsz percig is tarthat 
az ima. Előtt e gondoljunk arra egy pil-
lanatra, hogy az egész teremtett  világ 
javát is szolgálja az imádságom. Sza-
badon szólhatok Istenhez hangosan 
is, gondolatban is. Ő szeretett el fi gyel 
rám, meghallgat engem. A csendtől 
pedig ne féljünk. Ha zavar, akkor is 
próbáljunk meg türelemmel lenni 
magunk iránt, hogy megérezhessük 
a csend ízeit és benne Isten jelenlétét. 

Lehetséges lépések egy esti imában:
0. Elcsendesedem. Tudatosítom, hogy Isten jelenlétében vagyok.
1. Kérem a Szentlélek világosságát, hogy Isten szemével láthassak.
2. Sorra veszem a nap eseményeit, külső és belső történéseit, mintha egy fi lmet néznék.
3. Melyek voltak azok az ajándékok a nap folyamán, amelyekért hálás lehetek Istennek? Hol működött  Isten a mai napon 

az életemben, és hol tudtam együtt működni vele?
4. Hol vannak azok a pillanatok, amikor nem Jézus lelkülete szerint gondolkodtam, szóltam, cselekedtem? Hol vétett em, 

mulasztott am? Bocsánatot kérek az Úrtól, aki végtelenül irgalmas.
5. Előre tekintek a következő napra: mit vár tőlem Jézus? Milyen hozzáállással szeretnék jelen lenni a rám váró események-

ben? Bízom Isten segítségében és kérem az erejét.”

Ne a gyorsaságra törekedjünk, sok-
kal inkább arra, hogy jelen legyünk az 
imában tudatosan, őszintén és alázat-
tal. Kóválygó gondolatainkat észrevé-
ve, szelíden, újra irányítsuk fi gyelmün-
ket Istenre és a szívünk belső zugaira.

Ha nem érzünk azonnal semmi 
magasztosat, nem tapasztalunk óriási 
felismeréseket, akkor se csüggedjünk. 
Ez természetesen előfordul. Hűséggel 
térjünk vissza ehhez a fajta imádság-
hoz, bátorsággal, kockázatot vállalva, 
mert kincset talál benne az, aki kitartó 
és szívében alázatos. Jusson eszünkbe 
a pillangó, aki soha nem fog tudni re-
pülni, ha idő előtt  kibontjuk a bábjá-
ból, amiben fejlődik. Neki kell kijutni 
onnan, akkor, amikor eljön az ideje. És 
ekkor az imádságunk Isten ajándéka 
lesz a számunkra.

Az igaz ima segít bennünket alap-
vető viszonyulásaink felismerésében, 

az emberi kapcsolataink gazdagításá-
ban.

Amikor kevés időnk van az imára, 
tegyünk fel egy-egy rövidebb, imád-
ságunkat segítő kérdést, vagy fi gyel-
hetünk pár kijelentő mondatra, amely 
megvilágítja emberi kapcsolatainkat:

„Kiragadok egy embert, akivel ma 
együtt  voltam, és hatással volt rám. 
Próbálom felfedezni jó tulajdonságait, 
karizmáit, amelyek együtt létünk alatt  
felszínre kerültek. Elsorolom azokat és 
hálát mondok az Úrnak… Köszönöm 
Uram, hogy mindig vannak újabb és 
újabb emberek, akik megérintenek, ala-
kítanak, áldássá válnak számomra… 
Áldd meg őket, Uram!”

Egy kérdést, mely segít elfogadni 
gyengeségeinket:

„Melyek voltak a mai nap megaláz-

tatásai? Hogyan viseltem? Mennyire vol-
tam tudatában, hogy a megaláztatások 
által szorosabb kapcsolatba kerülhetek 
Jézussal, aki maga is gyalázatot szen-
vedett ? Kérek erőt tőle… Hálát adok a 
szerzett  tapasztalatért, mely hatással 
van rám, és életem egyik gyöngyszeme 
lehet, ha el tudom fogadni…”

Egy kérdést, amely segít megérteni 
a félelmeinket:

„Mivel kapcsolatban tapasztaltam fé-
lelmet a mai napon? Mivel segít ez szem-
benézni? Hol lehetnék bátrabb, elszán-
tabb? Miben kíván tőlem az Úr nagyobb 
bedobást, kockázatot? Milyen növekedés 
elöl zárom el magam e félelemmel? Mi-
lyen kegyelmet kérek az Istentől? Végül 
imádkozom nagylelkűségért: Örök Ige, 
Isten Egyszülött  Fia, tégy engem igazán 
bátorrá...

( folytatás a 7. oldalon )
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És végül két segítő kérdés önma-
gunkhoz:

„Hol tapasztaltam a mai nap folya-
mán szeretetet?”

„Mennyire voltam ma személyes 
(=beszéltem magamról, gondolataimról, 
érzéseimről) és mennyire mondtam ítéle-
tet másokról? Hogyan volt jelen az Úr? 
Bocsánatot kérek… Hálát adok…”

Ezt az imádkozási módot examen-
nek [egzámennek] hívjuk, a szerető 

fi gyelmesség imájának is nevezik. 

Zárásként idézek egy – a hivatá-
sukat keresőknek szóló – imádságot, 
amelyet felnőtt  fejjel is imádkozha-
tunk „az igeragokat átírva”, hogy ész-
revegyük az új feladatokat, vagy gyer-
mekeink, unokáink, az osztályunk, a 
tanítványaink, a hitt anosaink, vagy 
minden iskolás gyermek és fi atal javá-
ra, aki él e Földön:

„Hivatásom megtalálásáért:

Uram, mutasd meg világosan, mi az 
a szolgálat, amire engem hívsz. Add meg 
a szükséges erőt, hogy bátran, szeretett el 
válaszolhassak hívásodra, hogy életem 
bő termést hozzon, hogy boldog és má-
sokat boldoggá tevő lehessen, a Te dicső-
ségedre és embertársaim javára. Ámen.”

A Szent Ignác-i imádság, remélem, 
hogy segíti az olvasót abban, hogy az 
ima mindennapi kenyerünkké váljon, 
amely után éhezünk nap mint nap.

S. Ivancsics Evelin

( folytatás a 6. oldalról)

Gimnáziumi zarándoklat a fatimai jelenések 100. évfordulóján
1917-ben, immáron száz éve, tör-

téntek a fatimai jelenések. Három kis-
gyermeknek többször is megmutatko-
zott  Szűz Mária, Portugáliában, a Béke 
Völgyének lejtőin. Először májusban 
lett ek fi gyelmesek egy fénylő, csoda-
szép nőre, aki egy rózsafüzért tartott  a 
kezében. Körülött e mindig nyugalom-
ban és biztonságban érezték magukat.

A Szűzanya elmond-
ta a gyerekeknek, hogy 
imádkozzanak a jóért. 
Megkérte őket, fohász-
kodjanak Oroszorszá-
gért, a háború végéért, a 
békességért. Megmutat-
ta nekik a kárhozatot, és 
ez a három gyermeket 
nagyon rosszul érintet-
te. Ezek után augusztus 
kivételével, mert akkor 
őket éppen kihallgatt ák, 
így abban a hónapban 19-
én mutatkozott , minden 
hónap 13-án megjelent a 
Szűzanya a kisgyerekeknek. Noha kez-
detben elítélték Ferencet, Luciát és Já-
cintát, október 13-án 70000 zarándok 
előtt  csoda történt. Ezt Nap-csodának 
nevezzük, s ahogy az emberek elmond-
ták, a Nap forgott  egyet, közelebb jött  a 
Földhöz, majd eltávolodott .

A fatimai jelenések 100. évfordu-
lójára emlékezve mi is tartott unk egy 
zarándoklatot. A zalaegerszegi Mind-
szenty-iskola gimnazistái a Jánka-hegy 

emelkedőin keresztül, az Aranyoslapi-
forráson át, egészen a kertvárosi Szűz 
Mária Szeplőtelen Szíve templomig 
gyalogoltak. Mivel én nem a környé-
ken lakom, így a táj teljesen új volt ne-
kem. 

Utunk alatt  az állomásokon kü-
lönféle feladatokat kellett  megoldani. 
A jelenésekkel kapcsolatos erőpróbák 

hitbéli ismereteink elmélyülését szol-
gálták, valamint az osztályközösség 
erősítését segített ék elő. Tavaly – ki-
lencedikes gimnazistaként – Szent-
Gellért napján mentünk zarándokútra, 
igazán ott  ismertem meg minden osz-
tálytársamat. A szervezők nagy hang-
súlyt fektett ek arra, hogy összedolgoz-
zunk egy-egy probléma megoldásáért. 
Elsőként egy totót kellett  kitöltenünk, 
majd egy imát raktunk össze a meg-

adott  szavakból. Másutt  meg kellett  
menteni a szenvedő lelkeket a kárho-
zatt ól, illetve egy rózsafűzért kellett  
lufi kból kreálnunk. 

A nap lezárásaként részt vett ünk 
egy szentmisén, melyet Kovács József 
káplán, illetve Stróber László apátplé-
bános, esperes mutatott  be. Iskolánk 
szokásaihoz hűen, gitáros kísérett el 

adták elő a dicsőítő éne-
keket. 

Nagyon tetszett , hogy 
egy innovatívabb prog-
ramon vehett em részt. 
Úgy gondolom, a mai 
fi atalokat hasonló prog-
ramokkal lehet meghívni 
az igaz keresztény életre. 
Remélem, hogy hama-
rosan minden katolikus 
közösség átveszi ezeket a 
jó szokásokat.

Jövőre ismét megren-
dezik ezt a programot, és 
már nagyon várom, nem-

csak azért, mert nem lesz tanítás azon a 
napon, hanem azért is, mert rengeteget 
beszélgethetek az osztály- és évfolyam-
táraimmal. Ha hosszabb is lesz a zarán-
doklat, engem az sem zavarna, mert a 
táj csodálása, vagy az emberekkel való 
remek beszélgetés mindent kárpótol 
majd. 

Mór Máté (10.b) 
Mindszenty József Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 
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Kérdések egy tábori lelkészhez
Hrabóczki József Sándor (HJS): 
Hogyan és mikor dőlt el, hogy tábo-
ri lelkész lesz?

Kálinger Roland (KR): 2009-
ben lett em tagja a tábori lelkészi 
csapatnak. Az első felkérést 2005-
ben a Kölni Ifj úsági Világtalálkozón 
kaptam az akkori tábori püspöktől, 
és pár évig a fi ókban pihent a terv. A 
2008-as esztendő végén felvett em a 
kapcsolatot Berta Tibor ezredes úr-
ral és Hankovszky Béla őrnagy úrral 
és feltett em a kérdést, hogy kellek-e 
még a tábori lelkészi szolgálatba? A 
válaszuk egyértelmű 
volt, hiszen a következő 
évben az új tábori püs-
pök, Bíró László kato-
nai ordinárius már fel 
is vett .

HJS: Mostani számunk 
a halál és az örök élet 
kérdéseivel foglal-
kozik. (szerk.: Mária 
Rádió Magazin 2017. 
április) Mi jut eszébe 
először erről?

KR: Vannak olyan 
emberek és katonák, 
akik a hit felől közelítik 
meg a halál és az örök 
élet kérdését és vannak olyan em-
berek és katonák, akik a hitet mel-
lőzve szeretnének válaszokat kapni. 
Szoktam őket bíztatni, hogy ha már 
elfogadják az én álláspontomat és 
meghallgatják a válaszomat, az már 
az első lépés a hit felé.

HJS: A katonák kiképzésébe az ölés 
is beletartozik? Milyen hitbéli és 
lelki konfl iktusok alakulnak ki ez-
zel kapcsolatban egy katonában?

KR: Az orvosok is tanulják, ho-
gyan kell végtagokat amputálni, 
mégsem csinálják nap, mint nap. 
Ahogy az orvosi hivatás a gyógyítás-
ról szól, úgy a katona hivatása a Haza 

szolgálatáról és védelméről szól. A 
katonák jelen pillanatban is teljesítik 
feladatukat, melyre kiképezték őket 
és védik a hazát és az állampolgáro-
kat a déli határszakaszon. Szó sincs 
arról, hogy nekik „ölni” kellene, de 
feladatukat fegyveres szolgálatban 
látják el. Még a katonai esküben is 
csak az szerepel, hogy hazámat „éle-
tem árán is megvédem”.

Persze a fegyveres szolgálat ma-
gába rejti a lehetőséget, hogy egy-
szer a fegyvert használni kell és aki 
katona lesz, az tudatában van ennek 

a lehetőségnek,
Sokszor felteszik a kérdést, hogy 

bűn-e, ha egy katona öl? A válasz: 
Igen! Ugyanakkor sokszor pedig kö-
telessége a gyenge és védtelen em-
bertársai érdekében a fegyverhasz-
nálat. Megkérdezik tőlem is, hogy 
ha kell, megvédeném-e magamat 
fegyverrel? Az egyénre van bízva, 
hogy megvédi-e az életét vagy fel-
áldozza azt. Ezt én eldönthetem, de 
azt nem, hogy társaim életét megvé-
dem-e vagy nem. Őket kötelességem 
megvédeni.

HJS: Szoktak-e félni a katonák a ha-
láltól? Mivel önt beléjük ilyenkor 

erőt?
KR: Nem találkoztam még olyan 

bajtárssal ( még Afganisztánban 
sem), aki félt volna a haláltól. Talán 
még nem volt alkalmam olyan kato-
na mellett  lenni, aki nagyon közel 
állt volna a halálhoz, de nem is sze-
retném, hogy ezt az érzést bárki is 
megismerje.

A katonák sokkal jobban aggód-
nak szerett eik testi, lelki épségéért, 
beteg szülőkért, kórházban lévő 
gyermekükért vagy vajúdó feleségü-
kért, mint, hogy féljenek a haláltól.

A halál távoli do-
log a számukra, ahogy 
minden ember számá-
ra, mert senki nem úgy 
indul reggel dolgozni, 
hogy mi lesz, ha ma 
meghalok. Tele van-
nak tervekkel, ötletek-
kel az életre.

HJS: Mivel vigasztal-
na egy katonát, aki 
embert ölt harc köz-
ben és ezért lelkiisme-
ret-furdalása van?

KR: Mivel vigasz-
taljuk a tűzoltót, ha 
nem tud az összetört 

autóroncsból kiszedni valakit élve? 
Mivel vigasztaljuk az orvost, ha a 
betege meghal a műtőasztalon? Mi-
vel vigasztaljam a katonát, ha tett e a 
dolgát, amire kiképezték, amire pa-
rancsot kapott ?

Nem kellett  még ezért katonát vi-
gasztalnom. Ha lelkiismeret-furda-
lása van, az jó jel, mert ott  működik 
benne az Isten szava. Azt hiszem, 
ott  nem emberi bölcsességre lenne 
szükség, hanem a Szentlélek böl-
csességére, amit ha kérjük, mindig 
megad nekünk.

HJS: Önnek „Kötéltánc élet és halál 

(folytatás a 9. oldalon )
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között  – Az emberi élet szentsége, 
sérthetetlensége, minősége” cím-
mel katonai értéktani előadása van. 
Mit jelent ez pontosan és mit emel-
ne ki az előadásából röviden?

KR: Az Isten a teremtéskor fele-
lősséget, testet és halhatatlan lelket, 
értelmet, lelkiismeretet és szabad-
ságot adott  az embernek. Ezt úgy 
szoktuk mondani, hogy „saját ké-
pére és hasonlatosságára teremtett e 
az embert”. Istenképűségünk vele-
járója, hogy életünkben döntéseket 
kell hozni, sokszor nehéz döntése-
ket. Emberségünk tűzpróbája, hogy 
döntési helyzetekben milyen dönté-
seket hozunk.

Mikor tekintjük élőnek az em-
bert, és mikor tekintjük halott nak? 
Mikor tekintjük embernek az em-
bert? Mitől számít gyilkosságnak az 
ember megölése? Mi is az igazi „mi-
nőségi” élet? Van-e jogunk elvenni 
mások vagy magunk életét?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések-
kel foglalkozik az előadásom. Körül-
vesznek, érintenek bennünket ezek 
a kérdések és mégsem foglalja össze 
senki és ad rá egyértelmű választ. 
Előadásom az Egyház válaszait tár-
ja a katonák elé és néha döbbenetes 
hatással vannak rájuk.

Talán ha egy diát felidézhetek. 
Egy palota belseje és egy putri lát-
szik a képen és a kérdés az, hogy hol 
lehet „minőségibb” életet élni? A 

csel az, hogy az emberek többsége 
a „minőségi” szón sokszor pénzben 
kifejezhető mennyiségit ért, pedig 
az emberi élet minősége semmi má-
son nem múlik, csak azon, miként 
bánunk embertársainkkal nap, mint 
nap.

HJS: Az Ön szolgálati helyén mi-
lyen gondok és milyen örömök van-
nak a mai időkben?

KR: Tizenhárom évet dolgoz-
tam egyházmegyés papként. Nem 
szabad abba a hibába esni, hogy egy 
működő egyházközséget keressek a 
katonák között . Talán ez nemcsak 
engem, de más lelkész kollégát is 
érint. Ezt említeném nehézségnek.

Öröm és sikertörténet sokkal 
több van, és azokra szívesebben em-
lékezik és szívesebben beszél róluk 
az ember. Valakit elvezetni a hitre, 
valaki gyermekét megkeresztelni, 
a jegyeseket oltárhoz kísérni, meg-
hallgatni a szomorúakat és megvi-
gasztalni a csüggedőket, ez mind-
mind öröm. Azonban a legnagyobb 
öröm az, amikor két hét határszolgá-
lat után, vagy fél év külszolgálat után 
azt mondják a kollégák, atya úgy hi-
ányoztál, jó, hogy újra köztünk vagy. 
Mert érzik, ha a tábori lelkészük ve-
lük van, az Isten sincs olyan messze 
tőlük.

HJS: A magyar történelemből ki a 
pap és ki a katona példaképe?

KR: Kómár József kanonok tar-

( folytatás a 8. oldalról) talékos főhadnagy volt a második 
világháborúban. Kanonok úr, Is-
ten nyugtassa, kisegítő lelkész volt 
Lentiben, mikor ott  voltam káplán. 
Az ő tábori lelkészes történetei so-
kat jelentett ek nekem akkor és ma 
is. Büszke vagyok rá, hogy ismer-
hett em egy ilyen embert, mint ő. 
Boldog Apor Vilmos püspök is pél-
daértékű számomra. Bár az életét 
egy szovjet katona oltott a ki, mégis 
tudta a szentéletű püspök, hogy mi 
a feladata egy papnak a háborúban, 
az elesett ek és oltalomra szorulók 
védelme.

Mivel kőszegi vagyok, így egy-
értelmű, hogy katonai példaképem 
Jurisich Miklós várkapitány. Ki tud-
ta hozni a maroknyi emberéből a 
legjobbat és nem futamított a meg a 
feladat nagysága.

HJS: Gyermekkorában mi szeretett  
volna lenni?

KR: Mindig is érdekelt a történe-
lem, ezért a papság mellett  még a ré-
gészet foglalkoztatott  komolyan. A 
történelem iránti érdeklődés a mai 
napig megmaradt, ezért történelmet 
tanulok a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészett udományi Karán.

HJS: Ha nem tábori lelkész lenne, 
hol, milyen területen szeretne pap 
lenni, és ha nem lenne pap, milyen 
fegyvernemnél szolgálna szívesen 
katonaként? 

KR: Örülök, hogy tábori lelkész 
lehetek. Talán ha húsz éves papi éle-
temet végignézem, ez az első olyan 
helyem, ahol azt tehetem, amihez 
kedvem és tehetségem is van.

Örülök, hogy pap vagyok és el 
sem tudom képzelni, milyen lenne 
az életem, ha nem állhatnék nap-nap 
után az oltár mögé. Az biztos, hogy 
ha katona lennék, akkor valamilyen 
„kék ruhás”, azaz légierős alakulatot 
keresnék magamnak.

Hrabóczki József Sándor
Forrás: Mária Rádió Magazin
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A küldetés
A tömegkommunikáció elidegenedő 
és elidegenítő világában egyre na-
gyobb igény mutatkozik egy olyan 
reményt adó és összefogásra sarkalló 
kommunikációs eszközre, mely ké-
pes az egyént folyamatosan megerő-
síteni a Krisztusba vetett  hitében. A 
BonumTV Szent II. János Pál pápa 
útmutatását követve kívánja használ-
ni a modern kommunikációs lehető-
ségeket, hogy a huszonegyedik század 
embere ismét rátaláljon az Örömhír-
re. Célunk megvalósításához elen-
gedhetetlen a világi és a keresztény 
társadalom egymás iránti nyitott sága. 
Ennek erősítése érdekében a televízió 
párbeszéd színtere kíván lenni, hogy 
a társadalom mikrorétegeiben is elin-
dulhasson egyfajta dialógus. Ezáltal 
olyan társadalmi, szociális és kultu-
rális együtt működés jöhet létre, mely 
segít az embereknek újra rátalálni a 
Krisztushoz vezető útra.

A történet
A televíziós társaság magánkezdemé-
nyezésre jött  létre 2010. augusztus 
15-én. A BonumTV 2011. április 30-
án, szombaton 20:00 órakor kezdte 

meg napi 24 órás adásának sugárzá-
sát az interneten. A BonumTV, mint 
helyi katolikus tematikus televíziós 
csatorna 2012. december 8-án kezdte 
meg kábelhálózatokon műsorainak 
továbbítását, Tamási József papi prog-
ramigazgató irányításával. A televízió 
2014. január 1-től országosan elérhe-
tővé tett e műsorainak terjesztését.

A tartalom
A BonumTV hiánypótló csatorna 
Magyarországon. Elsődleges célja, 
hogy informáljon és szórakoztasson. 
Ferenc pápa tanítását követve a jót 
keresi, és a jót közvetíti. Figyelmet 
fordít a hétköznapinak tűnő, mégis 
létfontosságú problémákra és kérdé-
sekre, de megjelenik tartalmai között  
a család, a gyereknevelés és a közös-
ség témakörén túl többek között  az 
életmód, az egészség és a zöld tartal-
mak is. A BonumTV egy folyamato-
san megújuló, dinamikusan fejlődő 
csatorna, mely a közkedvelt témakö-
rökben igyekszik műsorokat kínálni 
úgy, hogy közérthető, szórakoztató 
formában szóljon nézőihez. A televí-
zió törekszik a sokszínűségre, a krea-
tívan feldolgozott  témákra, a modern 

képi világra, és fi gyel, alkalmazkodik 
egy dinamikus generáció szüntele-
nül változó igényeihez. Az első olyan 
televíziós társaság Magyarországon, 
amely vállalja a katolikus, keresztény 
érték közvetítését műsoraiban. Híre-
iben markánsan megjelenik Vatikán, 
a pápa, és azok a hazai hírek, melyek 
más médiumokban nem kapnak meg-
felelő hangsúlyt. Magyarországon 
egyedülálló módon élőben, magyar 
nyelven közvetíti Ferenc pápa esemé-
nyeit, valamint napi három alkalom-
mal élő szentmise közvetítést sugároz 
saját fejlesztésű kamerarendszer segít-
ségével a budapesti Sziklatemplom-
ból. A BonumTV Védnöki Testüle-
tének első tagja Böjte Csaba ferences 
szerzetes.

A www.bonumtv.hu honlapon friss 
hírek olvashatók a világban, a Va-
tikánban és a magyarsággal történ 
eseményekről. A tv régebbi felvételei 
is letölthetők, de az élő adás is követ-
hető.
Közönségszolgálat
06 1 780 8085
kozonsegszolgalat@bonumtv.hu
www.youtube.com/user/bonumtv

BonumTV

Nekem sok örömet szerzett , és megvigasztalt, ha betegségem miatt  nem tudtam templomba menni. Tudom, hogy nem helyett e-
síti a szentmisét, de megnyugtat, hogy ha távolból is, de részt vett em valahol s Szikla-templomban, Csíksomlyón, Veszprémben 
az érsek úr arany-miséjén, vagy éppen Bánk atya köszöntésén 90 éves korában, vagy a vasmiséjén. Minden vasárnap együtt  
imádkozom Ferenc pápával az Úrangyalát. 
Nemcsak öregeknek és betegeknek tudom ajánlani, hanem mindenkinek, aki örömet és megnyugvást keres.
Október 13-án Soroksár-Újtelepről látt am bíborosi szentmisét a fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából.
A 13690-es adományvonalon a Tarr Kft . telefonjánál egy hívással 500 Ft-tal tudunk hozzájárulni a BonumTV fenntartásá-
hoz.  Zimonyi Emerika

Műhelymunka hitoktatóknak, lelkipásztori munkatársaknak, közösségvezetőknek a 
Martineum Felnőtt képző Akadémián

2017. november 6-án (hétfőn) 1700 – 1900 között  Az Eucharisztikus élet pedagógiája hitt anóráinkon, plébániánkon, közössé-
geinkben – készségfejlesztés és eszközgyűjtés a szentségimádáshoz címmel rendezik meg a műhelymunkát.
Vezeti dr. Versegi Beáta-Mária nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, a Központi Oltáregyesület Elnöke, a Sapientia Szer-
zetesi Hitt udományi Főiskola adjunktusa, okleveles szupervízor-coach.
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött . Jelentkezési határidő: 2017. október 30.
Szeretett el várnak minden érdeklődőt!
További információ és jelentkezés: Kissné Takács Eszter takacs.eszter.martineum@gmail.com, 30/623-92-53
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Anyakönyvi híreinkAnyakönyvi híreink

KereszteltekKereszteltek
Árbócz Luca, Járfás Zoé Mária, Tóth Eszter, Wachter Aliz 
Kinga, Hankó Linda, Hajmási Vencel, Fischer Izabella, 
Dudás Noel, Gróf Lili Anna, Havas Gábriel, Mester Jan-
ka Nóra, Tóth Gergő, Zuggó Botond Róbert, Fülöp Anna 
Anasztázia, Horváth Naomi, Mendi Ilona

Köszöntjük a Katolikus Egyház és egyházközségünk leg-
ifjabb tagjait! Isten éltesse őket sokáig!

HázasságkötésHázasságkötés
Molnár Tamás – Nagy Veronika, Horváth Roland – Vastag 
Adrienn, Babos Att ila – Kásler Tünde, Szépligeti Mátyás – 
Csávás Dóra, Zsidi Zoltán – Báhr Bett ina, Beleznai Kriszti-
án – Bajsz Viktória, dr. Korompai Máté – Balogh Alexandra, 
Németh Péter – Salamon Nikolett , Simon Zoltán – Lőrincz 
Melinda, Farkas Zsolt – Kroboth Anna, Szegő Ákos – Nagy 
Veronika, Mátrai Balázs – Guitprecht Evelin, Szabó Károly 
– Tóth Renáta, Moszbacher Gergely – dr. Csalló Krisztina, 
Horváth Róbert – Modori Melinda, László Krisztián – Pintér 
Dóra, Pál András – Töreki Otília, Tamás László – Salamon 
Edit, Poldauf Richárd – Jóna Alexandra, Némethy Roland – 
dr. Pálfi  Szandra, Kulcsár Balázs – dr. Balázs Alexandra

Jókívánságainkat fejezzük ki az ifjú pároknak: a kölcsö-
nös szeretetben szentelődjenek meg házasságukban!

HalálozásHalálozás
özv. Hollósy Miklósné sz. Deményi Erika (1939), Kolompár 
Mária (1955), Bakonyi István (1926), özv. Varsányi Jánosné 
sz. Cserép Magdolna (1943), özv. Horváth Józsefné sz. Ha-
lász Borbála (1933), Szente Ignác (1941), özv. Turi Vincéné 
sz. Bognár Aranka (1928), özv. Csonka Jánosné sz. Borsos 
Franciska (1926), özv. Szakony Józsefné sz. Doszpoth Elza 
(1931), özv. Benő Zsoltné sz. Surányi Katalin Zsuzsanna 
(1960), özv. Gál Józsefné sz. Varga Gabriella (1938), Egyed 
János (1963), özv. Horváth Lászlóné sz. Németh Mária 
(1936), Kovács Sándor (1928), Horváth Mónika (1973), Ta-
más György (1935), Németh Miklós (1935), Horváth Att ila 
(1970), Peszleg István (1932), Berta László (1932), özv. Sipos 
Vilmosné sz. Varga Márta (1935), özv. dr. Szekeres Józsefné 
sz. Horváth Erzsébet (1920), Balha Zoltán Ott ó (1953), özv. 
Fölföldi Zsigmondné sz. Rózsa Irma (1931), özv. Györe Jenő-
né sz. Berta Katalin (1926), Tóth Anna (1935), Krompaszky 
Att ila (1942), Polcza Rita (1965), Csorba Jolán (1942), özv. 
Ludányi Béláné sz. Balás Mária (1914), özv. Bertalan Dezső-
né sz. Kanta Margit (1949), Farkas István (1931), Szabó János 
Béla (1956), özv. Tóth Istvánné sz. Igricz Anna (1932), özv 
Imre Sándorné sz. Sift er Etelka (1928), Srágli Jánosné sz. Czi-
ráki Irén (1947)

Adj Uram, örök nyugodalmat nekik!

Isten Szolgája Brenner János vértanúságának 60. év-
fordulója alkalmából 2017. december 15-én, pénteken 
1830 órakor a szombathelyi Szalézi templom altemplo-
mában esti dicséretet imádkozunk, majd koszorút he-
lyezünk el Brenner János sírhelyén.

2017. december 16-án, szombaton 945 órától gyónási le-
hetőség, és lelki ráhangolódás lesz a Székesegyházban, 
1030 órától pedig püspöki koncelebrációs szentmisét 
mutatunk be Brenner János boldoggá avatásáért. Erre 
a szentmisére szeretettel hívom és várom a paptestvé-
reket és a híveket! A lelkipásztoroknak könnyebbség 
lehet az adventi gyóntatásban, ha buzdítják a híveket, 
hogy ezen az alkalmon járuljanak a bűnbánat szentsé-
géhez.
A szentmisét követően 1300 órától bemutatásra ke-
rül Iváncsits Tamás: A jó pásztor c. zenés drámája a 
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban (MMIK, 
Szombathely, Ady tér 5.). Az előadás hossza kb. 90 
perc.

A 2017. szeptember 27-én, a kánonjog előírásainak 
megfelelően megalakult az Egyházmegyei Papi 
Szenátus, melynek választott  tagjai között  találjuk 
plébánosunkat, Stróber Lászlót, illetve plébániánk 
volt káplánját, dr. Kürnyek Róbertet. A kinevezett  ta-
gok között  is szerepel plébániánk egyik volt káplánja: 
Óra Krisztián. 
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A diákság városi és mindszentys szervezetének együtt működéséről
A tavalyi jól sikerült „Fiatalok Za-

laegerszegért” projekt ötletbörze foly-
tatásaként és a további eredményes 
együtt működés reményében 2017. 
szeptember 25-én ellátogatott  isko-
lánkba a Zalaegerszegi Városi Diákön-
kormányzatának diákpolgármestere, 
illetve jegyzője. A meetingen részt vet-
tek a Mindszenty József Gimnázium 
közösségfejlesztéséért, programterve-
zéséért felelős tanulói, a DÖK tiszt-
ségviselői, tagjai. 

A találkozón a helyi gimnazisták 
szempontjából kiemelten fontos kér-
déseket tett ek fel a városi diákság ér-
dekeit képviselő fi atalok. Rákérdeztek 
többek közt arra, hogy milyen a mel-
lékhelyiségek-, a fűtésrendszer állapo-
ta, mennyi időnk van étkezni, illetve 
minőségben mit képviselnek a felszere-
léseink tárolására szolgáló szekrények. 
Vendégeink a kollégiumi lakók időren-
di beosztása után is érdeklődtek. 

Amennyiben egy-egy, a többi isko-
lának is remek példával szolgáló ele-
met találtak iskolánkkal kapcsolatban, 
azokat feljegyezték, hogy a többi okta-
tási intézménnyel is megoszthassák a 
nagyszerű gondolatokat, a nálunk pél-
dásan működő jó gyakorlatot. 

A beszélgetés második felében el-
magyarázták nekünk, hogyan épül fel 

a városi diákszervezet, miként jelölik 
ki a feladatköröket. Bepillantást nyer-
hett ünk a ZVDÖK programszervező 
tevékenységébe. Megosztott ák velünk 
azt is, mennyi pénz áll rendelkezésre 
a város fejlesztésére, események szer-
vezésére. Elmondták, hogy pályáza-
tokkal növelik a lehetőségek számát, 
illetve a pénzügyi keretet. Emellett  
megpróbálnak kisebb összegekből is 
kihozni tartalmas, vonzó programo-
kat. 

Megosztott ák velünk azt az infor-

mációt, hogy a kezdeti nehéz időszak 
után fokozatosan nő a diákszervezet 
támogatott sága. Jelenleg kiemelt cél-
juknak tekintik a zalaegerszegi tan-
intézmények lokális problémáinak 
megszüntetését. Biztatt ak bennünket, 
hogy aki tag szeretne lenni, jelentkez-
zen, hiszen ez nem csak nekik, hanem 
az egész város diákságának az érdeke.

Mór Máté (10.b) 
Mindszenty József Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 

Adventi lelkigyakorlat a Martineum Felnőtt képző Akadémián
2017. december 15. (péntek) 1800 – december 17. (vasárnap) 1400 között  

A lelkigyakorlatra várják mindazokat, akik elcsendesedve szeretnének készülni az ünnepre. A lelkigyakorlatot Bejczi Tibor 
domonkos atya vezeti.
Részvételi díj szállással és teljes ellátással: 12.000,- Ft/fő. Jelentkezési határidő: 2017. december 6.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Martineum Felnőtt képző Akadémia, 9700 Szombathely, Karmelita u. 1.
Tel: 94/514-354; Fax: 94/514-341; markovits@martineum.hu ; www.martineum.hu

A férfi  útja a Bibliában, a társadalomban és a családban 
a Katolikus Egyetemi Lelkészség nyitott  előadásai

Dr. Németh Norbert egyetemi lelkész Szombathelyen, a Savaria Egyetemi Központ „C” épületében tart előadást
november 6-án, hétfőn „Bibliai apaképek” címmel,
november 27-én hétfőn „A hiteles férfi kép a Biblia nyomán” címmel .
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A hónap szentje:

Árpád-házi Szent Erzsébet
1207. (Sárospatak?) – 1231. november 17. (Marburg)

A szenvedélyes, lángoló szeretet nagy szentjének szülei 
II. András magyar király és Merániai Gertrúd. Apja még 
megélhett e, hogy leánya halála után 
4 évre ott  lehetett  a szentt é avatásán. 
Nemzetközi tisztelete egész Dél-Ame-
rikáig terjed, a magyar szentek közül 
őt ismerik és tisztelik a legtöbben a 
világon.

Erzsébet négyévesen került jegye-
se családjához Th üringiába. Már kicsi 
gyermek korában kitűnt istenszerete-
tével és az emberi nyomorúság iránti 
fogékonyságával. Mai szemmel érthe-
tetlen szegénység utáni vágya, a 13. 
században Szent Ferenc után ez érthe-
tőbb volt. Az 1200-as évek szentjei a 
lemondásban, a teljes szegénységben, 
nyomorban látt ák az Evangélium kö-
vetését. Erzsébet ezt férje halála után 
tudta teljesen magára venni. Addig is 
jótékonykodott , de ekkor már mindenét elajándékozta.

Erzsébet legbensőbb titka és egyútt al legvonzóbb vo-
nása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott  teremteni az 

Isten és a férje iránti szeretet között .
Utolsó éveiben nagy szerepet játszott  Marburgi Kon-

rád, akit maga a pápa jelölt ki Er-
zsébet lelkiatyjául. Konrád nagy 
feladatának tekintett e Erzsébet töké-
letességének kibontakoztatását. Szi-
gorú lelkivezető volt: kis hibákért is 
megostorozta Erzsébetet. Ha észre-
vett e ragaszkodását a világ dolgaihoz, 
azonnal kegyetlenül megvont tőle 
mindent. Ő pedig nem tiltakozott  
és nem keresett  kibúvókat, hanem 
Krisztus iránti szerelme jeleként tö-
kéletesen engedelmeskedett . Oly hű-
séggel és hajlékonysággal simult Is-
ten kezébe, hogy emberi szigor nem 
tudott  ártani neki. 

Irgalmas Istenünk, kérünk, vilá-
gosítsd meg híveid szívét, és Szent Er-
zsébet közbenjárására segíts minket, 

hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük, és mindig égi 
vigasztalásodnak örvendjünk! 

Zimonyi Emerika

Pár kép a 2017. szeptember 23-án Körmenden megrendezett   Szent Erzsébet napi karitász rendezvényről.
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A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársai közül hárman részesültek idén a Caritas 
Hungarica díjban.

A Katolikus Karitász a Caritas Hungarica díjjal ismeri el azon önkéntesek munkáját, akik hosszú évek óta áldozatosan szol-
gálják rászoruló, magányos, beteg embertársainkat. Az idei évben 42 önkéntes részesül az elismerésben, amelyet október 
7-én adott  át Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász elnöke és Écsy Gábor, a segélyszervezet igazgatója a Magyar Szentek-
templomában Budapesten. Az ünnepség 11 órakor hálaadó szentmisével kezdődött , majd ezt követően adták át a díjakat.
Az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a Katolikus Karitász tevékenysége során a legtöbbet tett ek karitatív tevékeny-
ségben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, fogyatékkal élők és a társadalom peremére sodródott  családok tá-
mogatása.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársai közül dr. Boda-Novy Zsoltné, Jóna Imre és Erős Klára részesült elisme-
résben.
Gratulálunk! 

Dr. Székely János megyéspüspök 
atya 2017. október 3-án, ünnepélyes 
szentmise keretében megáldott a fel-
újított  kápolnánkat. Tóth Mária Mer-
cédesz nővér által elindított  felújítási 
munkálatok a tető teljes megújulásá-
val fejeződtek be. A meghitt  ünnepen 
az iskola diákjai, nevelői és a munká-
latokat támogató meghívott  vendé-
geink vett ek részt. A szentmise zenei 
szolgálatát Dankos Att ila orgonamű-
vész és az iskola énekkara nyújtott a.

Mint ismeretes, az 
iskolában nagyfokú 
beruházások mentek 
végbe a közelmúltban: 
felújított ák a teljes kol-
légiumi részt, új közös-
ségi tereket hoztak lét-
re, kialakított ak két új, 
korszerű informatika-
termet, illetve a kápolna 
teteje is ki lett  cserélve. 

Püspök úr ez utóbbi 
munkálat befejezte mi-
att  érkezett  nagy vára-
kozás közepett e. Szent-
beszédében kiemelte az idő és a csend 
fontosságát. Egyik példájának közép-
pontjában egy pillangó állt. A pillangó 
bebázódott , majd amikor eljött  az idő, 
elkezdte szépen lassan lebontogat-
ni magáról a bábot. Szárnyait egyre 
erősebben kezdte el nyitogatni, amíg 
a báb teljesen szét nem nyílt, és végre 

kiszabadulhatott  belőle. Amikor egy 
másik pillangóval történt ugyanez, 
odament egy kisfi ú, és segíteni akart 
neki. Lebontogatt a a bábot a pillangó-
ról. Azonban így a pillangó hiába ke-
rült a napvilágra, nem tudott  repülni. 
A szárnyai összeragadtak, nem tudta 
szétnyitni, és ezért pár órán belül el is 
pusztult. Mivel nem volt meg a kellő 
akadály (jelen esetbe a báb leküzdé-
se), nem is lehetett  szép befejezése a 
történetnek. 

Püspök atya kiemelte, hogy az 
életben a nehézségek nem véletlenül 
állnak előtt ünk. Le kell küzdenünk 
őket, tanulni belőlük és tovább lép-
nünk. (Az idő az iskola életében is 
fontos szerepet játszik, hiszen most 
már majdnem 100 éve alapított ák in-
tézményünket.)  

Püspök atya elmesélte, hogy ami-
kor iskolába járt még, a vonatmeg-
állóval szemben volt egy templom. 
Ide, amikor volt egy kis ideje, mindig 
bement, és ameddig tudott , ott  volt. 
Senki nem háborgatt a, nyugodtan ül-
hetett  ott , ameddig akart. Ma a csend-
nek nagyon nagy fontossága van / 
lenne. A mai rohanó világban, még 
ha csak öt percre is, de érdemes meg-
állni kicsit, átgondolni a dolgokat, és 
haladni tovább céljaink felé. Néha 

annyira benn vagyunk 
a „mókuskerék-hely-
zetekben”, hogy nem 
vesszük észre egyköny-
nyen a lehetőségeket, 
holott  csak távolabbról, 
egészében kéne szem-
lélni az eseményeket. 

Püspök atya ilyen 
értékes tanításokat 
adott  át az iskola diák-
jainak, tanárainak és a 
beruházásokat támo-
gató vendégeinknek.

Az ünnep rengeteg 
élményt tartogatott  számunkra, az is-
kola támogatóinak köszönjük a meg-
jelenésüket, Püspök atyának pedig a 
szentmise elvégzését, illetve a tartal-
mas szentbeszédét.

Baki Florentin (10.b) 
Mindszenty József Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 

Püspöki szentmise és kápolnamegáldás
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Hiszek

Fiatal lányok vallomásai
(Hitt antábori lány csoportom: 5-6. osztályt végzett ek)

Hiszek Istenben és minden nap imádkozok és min-
den vasárnap templomba járok.

Az én hitem abban nyilvánul meg, hogy nagyon sokat 
gondolok Istenre és nagyon hálás vagyok neki minde-
nért.

Hiszek Istenben, Jézusban és a Mennyországban. Mindennap imádkozok, rendszeresen járok templomba.

Minden vasárnap elmegyek misére. Hiszek Istenben és neki egyszülött fiában.

Én szeretem a hittanórákat és a misén is szeretek imádkozni és tudom, hogy Isten segít. 

Én hiszek Istenben és minden este imádkozom. Szeretek misére járni.

Én hiszek istenben! Mindig imádkozom este. Mindig hűséges leszek!

Hiszek Istenben!! Sokszor járok misére és szeretek oda járni!

Én is hiszek Istenben! Szinte mindig megyek misére! A testvéremért is sokat imád-
kozom! És köszönöm, hogy a bajban mindig megsegítesz!

Én hiszek ISTENBEN és rendszeresen járok misére.

Én hiszek Istenben és rendszeresen járok misére és szeretek is és mindig imádkozok.

Boldogság tö l t e l, ha tudom, hogy van aki fen tről vigyáz rám. Hogy ezt megkö-
szön jem, gyakran imádkozom.

Hiszek Istenben, mert hogyha bajban vagyok vagy ha nem tudok döntésre jutni, mindig mellettem van.

Hiszek Istenben, mert minden apró dologból érzem, hogy mellettem van és, ha egyedül vagyok 
akkor rágondolok és beszélgetek vele. Tudom, hogy mellettem van.

Hiszek Istenben, mert ő az, aki tudom, hogy sosem hagy egyedül, megsegít és ezért imádko-
zom hozzá, beszélgetek vele, járok templomba.

Az én hitem abban nyilvánu l meg, hogy próbálok Istennek tetsző é letet é ln i 
(p l .: imádkozom, templomba járok és jót teszek másokka l) ☺♥†

Én minden este szoktam imádkozni, mióta meghalt az egyik kutyám - úgy 6 éve - nem telik el este anélkül, hogy egy-két 
szót nem szólnék az Atyához. Számomra nagyon fontos az imádság, mert ezáltal a kapcsolatom Istennel még erősebbé 
és jobbá válik.

Szívet melengető olvasni ezeket a sorokat. Ezek a lányok az iskolai hit- és erkölcstan órákon kívül ott hon és a templom-
ban is meghallott ák Isten halk, szelíd, szerető hangját. Életükkel és reggeli vagy esti imádságaikkal (a helyesírást ilyenkor 
nem javítjuk!) válaszolnak is Neki.  Köztünk járnak... Vegyük észre Őket!

Összeállított a: Tompa Viola
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Ünnepi Harangszó
A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség

 tájékoztatója. Megjelenik kéthavonként.

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

Felelős kiadó: Stróber László

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

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

E-mail: mariamagdolna.zeg@gmail.com

Tipográfia: Frimmel Gyula
Nyomdai előkészítés: Paksa Tamás

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

November 2-án, csütörtökön, szent-
mise az Egyházmegye elhunyt püs-
pökeiért és papjaiért a szombathelyi 
székesegyházban.

November 4-én, szombaton, a Szűz-
anya napján, az engesztelő imádság 
1715-kor kezdődik a rózsafüzér elimád-
kozásával, majd a 18 órai szentmise 
után szentórával végződik. 

November 5-én, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

November 6-án, hétfőn a  Mind-
szenty-iskolában 17 órakor kezdődik 
a Család(sz)építő program Hogyan 
ünnepeljük az ünnepeket!  címmel.

November 9-én, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

November 18-án, szombaton 10 óra-
kor kezdődik Szombathelyen, a  Jézus 
Szíve-plébániatemplom (Szőllős) az 
Egyházmegyei Karitász lelkinapja.

November 19-én, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

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

November 26-án, vasárnap bérmálás 
lesz plébániatemplomunkban.

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 em-
bert 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.

Forrás: www.martinus.hu

Az Ünnepi Harangszó következő 
száma 2017. december 24-én jelenik 
meg. 

Imahét a krisztushívők 
egységéért 

2016. január 17-24.
(vasárnap-vasárnap)

December 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. 

December 3-án, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

December 4-én, hétfőn a  Mind-
szenty-iskolában 17 órakor kezdődik a 
Család(sz)építő program A karácso-
nyi balhé!  címmel.

December 7-én, csütörtökön 18 órá-
tól Családi (had)erőforrásaink elő-
adássorozat házaspároknak keretében 
A karácsonyi balhé címmel elő-
adást hallgathatunk Szombathelyen, a 
Martineum Felnőtt képző Akadémián 
(Szombathely, Karmelita u. 1.). Elő-
adó: Éger Csaba pszichológus 

December 10-én, vasárnap tartjuk 
meg a pózvai városrész búcsúját. 

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

December 17-én, vasárnap délután 4 
órakor kezdődik a családos szentmi-
se a Zárda kápolnában. 

December 24-én, vasárnap 1600-kor 
kezdődik a plébániatemplomban a ka-
rácsonyi misztériumjáték. 

December 24-én, vasárnap az éjféli 
mise előtt  2330-kor a Mindszenty Ka-
marakórus tart karácsinyi koncertet 
templomunkban.

December 28-án, csütörtökön 1700-
kor kezdődik a Kálvária kápolnában a 
szentmise.  

December 28. (csütörtök) és január  
1. (vasárnap) között  Bázelben rende-
zik meg a Nemzetközi Taizéi Ifj úsági 
Találkozót. 
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