
„Hol a töb bi ki lenc?” – kérdezi az Úr Jé zus a
tíz meg gyógy ult lep rás kö zül vis  sza tért egyet -
len tõl (Lk 17,18), va la hogy úgy, mint an nak
 ide jén az Úr Ká in tól: „Hol van a test vé red,
Ábel?” (Ter 4,9).  Jé zus szá má ra az em be rek
min dig ne vük kel, pon to san kö rül ha tá rolt sze mé -
lyi sé gük kel je len nek meg: Pé ter, And rás, Já nos,
Má ria Mag dol na, Bartimeus. Oly kor, ha nem is
tud juk pon to san a ne vü ket, más jel lem zõk ha tá -
roz zák meg õket: a tíz lep rás, a bé na, a két vak.

Az evan gé li u mok ban egyet len egy szer sem
ol va sunk olyan ta lál ko zás ról, amely nek so rán
Jé zus ne sze mé lye sen ke rül ne kap cso lat ba. Jé -
zus nem ir tó zik a fa ri ze u sok kö zé men ni. Lát -
szó lag az írás tu dók há ló já ba ke rül, min den fé le
em be rek kö zött for dul meg: lep rá sok, pi a ci áru -
sok, meg bé lyeg zet tek kö zött, mert ben nük egy -
sze ri és meg is mé tel he tet len em be ri sze mé lye ket
lát.

Csak Jé zus te he ti em be ri ta lál ko zá sa in kat,
kap cso la ta in kat igaz zá, örök ér té kû vé: ha pél -
dá já ra em ber tár sa ink ban mi is fe le ba rá tot ke re -
sünk, ha ne vü kön szó lít juk õket, sze mük be né -
zünk és fi gye lünk rá juk. Ha ezt az ál do za tot
vál lal juk, ak kor Jé zus köz re mû kö dé se ré vén vá -
rat la nul meg ta pasz tal juk, hogy Õ sze mé lye sen

is je len van min den fe le ba rá tunk ban, a nyo mo -
rú sá gos ban, az el len szen ves ben, a nagy han gú -
ban, az el len ség ben.

Jé zus 12, majd 72 em bert ho zott ös  sze, és
tar tott egy be föl di út ja so rán. Õk nem csak Ve le
ta lál koz tak, ha nem egy más sal is, úgy, hogy Jé -
zus ha lá la és fel tá ma dá sa után bár hol meg for -
dul tak, ta ní tá suk és az ot ta ni is me ret sé ge ik nyo -
mán újabb ta lál ko zá sok, kö zös sé gek, egy ház -
köz sé gek szü let tek. Sen ki más nem tud így ta -
lál koz ni ve lünk, sen ki más nem ké pes ek ko ra
sze re tet tel át hat ni is me ret sé gün ket, ba rát sá gun -
kat. Jé zus ne künk is se gít egy más sal ta lál koz -
nunk, a má sik em ber társ sal kap cso lat ba ke rül ni,
ha le gyõz zük elõ í té le te in ket, kö zöm bös sé gün -
ket. Kér nünk kell Krisz tust, se gít sen fel áll nunk
ke reszt je ink alól is, és gya ko rol nunk az Õ sze -
re tõ ir gal mas sá gát el sõ sor ban azok kal a „bû nö -
sök kel” szem ben, akik kö zött az el sõk ép pen mi
va gyunk (vö. Tim 1,15).

Az iga zi ta lál ko zá sok ban ki tá gul a szív: cso -
dál koz va lát juk, ho gyan ad juk el fél ve õr zött
önál ló sá gun kat, hogy a má sik kal kö zös ség be
ke rül jünk. Egy új élet le he tõ sé gét hor doz za
vagy ígé ri az ilyen ta lál ko zás.
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Ta valy volt a 250. év for du ló ja an nak, hogy az épít te tõ Padányi Bí ró
Már ton veszp ré mi püs pök (1693-1762) ha lá lát kö ve tõ en utó da, Koller
Ig nác (1725-1773) meg ren del te a za la eger sze gi, két tor nyú Má ria Mag -
dol na plé bá nia temp lom fal ké pe it Johann Ignaz Cimbal (1722-1795) bé -
csi fes tõ nél. A szi lé zi ai szü le té sû Cimbal a bé csi aka dé mi án Paul
Trogernek, a 18. szá zad el sõ fe le leg na gyobb ha tá sú, is ko la te rem tõ fres -
kó fes tõ jé nek volt a ta nít vá nya. Al só-auszt ri ai, mor va- és cseh or szá gi
meg bí zá sok után, 1768-ban hív ta Ma gyar or szág ra Koller püs pök, aki nek
meg bí zá sá ból elõbb a szé kes fe hér vá ri plé bá nia temp lom, a mai szé kes -
egy ház fal ké pe it ké szí tet te el, majd a kö vet ke zõ év ben a püs pök Za la -
eger szeg re szó lí tot ta. 

A Troger-iskola stí lu sát, de rész le te i ben Franz Anton Maulbertsch sü -
me gi fres kó i nak a ha tá sát is tük rö zõ, az ol tár ké pe ket is ma gá ba fog la ló
za la eger sze gi falképegyüttes iko nog rá fi ai prog ram ját min den va ló szí nû -
ség sze rint Koller Ig nác ál lí tot ta ös  sze. Az ilyen, ko moly te o ló gi ai fel ké -
szült sé get igény lõ prog ra mok a kor szak ka to li kus ta ní tá sá nak egy faj ta
ös  sze fog la lá sai. Ese tünk ben ter mé sze tes mó don köz pon ti sze re pet ját szik
ben ne a temp lom név adó ja, Má ria Mag dol na, aki a szen tély zárófalának
mo nu men tá lis kom po zí ci ó ja mel lett ugyan itt a két ol dal fa lon is fel tû nik,
apo te ó zi sa (meg di csõ ü lé se) pe dig az ol tár kép fe let ti men  nye zet ké pen lát -
ha tó. Mel let te hang sú lyo san je len nek meg a Szûz anya, va gyis Má ria éle -
té nek je le ne tei: a temp lom ha jó szen tély fe lõ li bolt sza ka szá nak men  nye -
zet kép ét a Menny be vi te le, ol dal fa la i nak ol tár ké pe it a Kál vá ria ke reszt je
alat ti el alé lá sa, il let ve a Szep lõ te len fo gan ta tás dí szí tik. Ugyan csak nyo -
ma té kos a ma gyar szen tek meg je le ní té se: a szen tély ol dal fa la in Szent
Lász ló és a so ká ig ugyan csak szent ként tisz telt Sa la mon alak ja tû nik fel,
két mel lék ol tár kép pe dig Szent Ist ván ko ro na-fel aján lá sát, il let ve az ala -
mizs nát osz tó Szent Er zsé be tet áb rá zol ja. Az ol tár ké pe ken meg je le nik
még a je zsu i ta rend ala pí tó ja, Loyolai Szent Ig nác és a gyó ná si ti tok vé -
dõ szent je, Nepomuki Szent Já nos, az ol dal ká pol nák fa la in pe dig a 12
apos tol fi gu rá ja, míg a to váb bi men  nye zet ké pe ken a kö te le zõ elem ként
fel tû nõ Szent há rom ság mel lett az Egy ház di a da lá nak és a Sar ka la tos eré -
nyek nek al le gó ri á ja lát ha tó.

Az egész, szem mel lát ha tó an na gyon gon do san ter ve zett falképe-
gyüttesnek ér de kes ke re tet nyújt a fes tett épí té sze ti hát tér. A temp lom ban
nin cse nek épí tett ol tá rok, csak ol tár asz ta lok és eze ken szent ség tar tók. Az
ol tár ké pek fal ra fes tet tek, és a men  nye zet ké pek kel és a zárófal nagy fest -
mé nyé vel együtt hoz zá já rul nak a temp lom te ré nek át lé nye gí té sé hez.
Cimbal ecset je nyo mán már nem kö zön sé ges tég lá ból, ha nem már vány -
ból lé võ, gaz dag ta go za tok kal el lá tott épü let ben lát juk ma gun kat, még -
hoz zá egy olyan lé gi e sen kön  nyû, nyí lá sok kal szab dalt ar chi tek tú rá ban,

amely nek nyí lá sa in ke resz tül a men  nyei szfé ra sze rep lõi je len nek meg és
lép nek be a temp lom bel se jé be. A men  nye ze ti me zõk az ég bolt ra és az
elõt te le be gõ szent ese mé nyek re nyit ják meg a te ret. Az ol tár ké pek egy-
egy dog ma, vagy le gen da lé nye gét sû rí tik theatrum sacrumként (szent
szín ház ként) lá tott je le ne tek be. A ba rokk fes tõ il lú zi ó val él: a rö vi dü lé -
sek, a pers pek tí va, a fény-ár nyék ha tá sok a meg fe le lõ né zõ pont ból néz ve
a szakralitás vir tu á lis, de tel je sen va lós nak tû nõ vi lá gá ba ve ze tik a hí ve -
ket. Az apos to lok fal ra fes tett szob rai ugyan így plasz ti ku san, hang sú lyos
ve tett ár nyék kal tûn nek fel, be lép ve a szem lé lõ sa ját te ré be. Ma ga az épü -
let im már nem más, mint az Is ten tõl alá szál ló vá ros, a Men  nyei Je ru zsá -
lem, ahol a szen tek és mai kö ve tõ ik együtt, kö zö sen di csé rik az Is tent.

A ba rokk fres kó dísz, így a za la eger sze gi plé bá nia temp lom im po záns
falképegyüttese is olyan ös  sze tett prog ra mot, ta ní tást je le ní tett meg vi zu -
á lis for má ban, amely nek le írá sa igen ter je del mes lett vol na, ugyan ak kor
a hí vek pon to san ér tet ték a ké pi uta lá sok utol só rész le te it is. A ha zai el -
len re for má ció so rán a do mi nan ci á ját vis  sza szer zõ – Eu ró pa más ré sze in
ezért küz dõ – ka to li kus ság a vizualitásban az egyik leg je len tõ sebb fegy -
ve rét ta lál ta meg a ké pek sze re pét a hát tér be szo rí tó vagy el uta sí tó pro -
tes tan tiz mus sal szem ben. A ma tel jes dí szé ben pom pá zó, fel újí tott Má ria
Mag dol na temp lom e fo lya mat be te tõ zé sé nek egyik jel ké pe is.

Dr. Kostyál Lász ló
mû vé szet tör té nész

Ne gyed év ez re des fal ké pek
a Má ria Mag dol na temp lom ban
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Ho gyan kom mu ni kál
a Jó Is ten?

Az em ber sze re ti a bé két,

oda megy, ahol sze re tik és el fo gad ják

ide von zó dik.

Is ten a bé két ad ja ne künk 

és ön ma gát ad ja oda szün te le nül

még ön ma gunk ban is

Nézd meg a nap le men tét, õ ott van.

Nézd meg a hal dok ló ar cát, je len van.

Játssz egy gyer mek kel, meg ta lá lod.

Vi gasz tald a szo mor ko dót, fel le led.

Ki rán dulj a fák kö zött és el kí sér.

Hall gasd a csön det

õ

né ma sá gá val sú lyos bi zo nyos sá gá val lep meg

és íté let nél kül fel emel

fo gadd el

en gedd be

és ne félj

S. Ivancsics Evelin



Jé zus ta ní tá sa – amely nek sza va it Is ten ad ja a szá já ba – tu laj don kép -
pen egyet len do log ra vo nat koz nak: ho gyan ke rül het az em ber kap cso lat -
ba Is ten nel. Ez kell ugyan is az üd vös ség hez, az örök élet hez, a men  nyek
or szá gá ba va ló be ju tás hoz.

Azt gon dol hat nánk, hogy e cél ér de ké ben Is ten rõl, az or szág ról, az üd -
vös ség ál la po tá ról kell be szél nie. Hi szen mi, ha va la mit el aka runk ér ni,
igyek szünk meg gyõz ni em ber tár sa in kat ar ról, hogy amit mon dunk, az a
jó, a szép, a he lyes, a hasz nos. A rek lá mok élénk szí nek kel, ze né vel,

étel-ital lal fes tik meg szá munk ra az el éren dõ „or szá got”, ahol min den ki
bol dog.

De Jé zus nem akar ja „el ad ni” ne künk Is tent – tud ja, hogy nem va -
gyunk ké pe sek fel fog ni õt. Nem akar ja el ad ni a menny or szá got sem, sõt
ha tá ro zot tan me gálljt pa ran csol az ilyen jel le gû fan tá zi á lá sok nak, még ha
azok akár a leg kö ze leb bi ta nít vá nya i tól ered nek is. Az üd vös ség, az Is ten
or szá ga az õ meg kö ze lí té sé ben vá rat lan. Leg in kább az öröm te li meg le -
pe tés hez ha son ló.

Jé zus ta ní tá sá nak je len tõs ré sze sa ját ma gá ról szól. Ez meg le põ le het
ne künk, aki ket ta lán a kö te le zõ sze rény ség re ne vel tek, és akik nek már
ele günk van, ele günk le het az új tí pu sú, ön ma gát túl be csü lõ, ön rek lá mo -
zó, ma gát min den áron „ránk tuk má ló” em ber tár sa ink ból. Jé zus gyak ran
élt ha son la tok kal, pél da be szé dek kel, ami kor ta ní tott. Ve gyük sor ra, mit
is mond ma gá ról, ami kor cél ba akar jut tat ni ben nün ket:

– Én va gyok az út. Út, ami ös  sze köt, ame lyen át el jut ha tunk ...
– Én va gyok a szõ lõ tõ. Raj tam ke resz tül jut a táp lá lék a gyö ke rek tõl az

új ves  szõk be, haj tá sok ba 
– Én va gyok a ka pu. Át ve ze tek az egyik hely rõl a má sik ba, az egyik

lét mód ból egy egé szen más fé lé be ...
– Én va gyok a pász tor, aki hí vok és ve ze tek ...
Az Atya azért küld te a Fi út, hogy meg te remt se a kap cso la tot ön ma ga

és az em be rek kö zött, még pon to sab ban azért, hogy õ le gyen a kap cso lat
köz tünk és a te rem tõ Is ten kö zött. Nem kell mást ten nünk, mint hit tel be -
fo gad ni õt.

Aki rá néz, lát ja az Atyát, aki hall gat ja a sza vát és hisz, az át ment a ha -
lál ból az élet re, ha te hát ben ne hi szünk, el ju tunk a men  nyei Atyá hoz.

Marx Má ria
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Kap cso la tunk – Krisz tus

Mi tart meg min ket bol dog ság ban, és egész ség ben mi köz ben él jük az
éle tün ket? Pénz, hír név, ke mény mun ka biz to sít ja szá munk ra a jó éle -
tet? 

Ezek re a kér dé sek re ke res te a vá laszt a Har vard Egye tem fel nõtt em -
be rek fej lõ dé sét vizs gá ló, 1938-ban in dult ku ta tá sa is. A ku ta tás kü lön le -
ges sé ge, hogy még most is zaj lik, ugyan az zal a vizs gált cél cso port tal.
Kö zü lük 60-an még min dig él nek, és már a 90-es éve ik ben jár nak. In du -
lá sa kor 724 fi a tal fér fi éle tét kezd te kö vet ni a vizs gá lat. Na gyon rész le te -
sen, év rõl év re vizs gál ták a fér fi ak bi o ló gi ai mû kö dé sét, szo ci á lis kö rül -
mé nye it, in ter jút ké szí tet tek ve lük a mun ká juk ról, ma gán élet ük rõl, be -
szél get tek a csa lád ja ik kal, vért vet tek tõ lük, az agyu kat tér ké pez ték, or -
vo si ada to kat gyûj töt tek stb. En nek ered mé nye ként több tíz ezer ol dal nyi
ku ta tá si anyag gyûlt ös  sze, és ezek bõl má ra, az em lí tett, ere de ti leg fel tett
kér dés re a leg tisz táb ban az aláb bi vá lasz fo gal ma zó dott meg: „A jó kap -
cso la tok tesz nek min ket bol do gab bá és egész sé ge seb bé. Punk tum” A 75
év alatt a ku ta tás lép ten-nyo mon be bi zo nyí tot ta, azok bol do gul tak a leg -
job ban, akik a csa lá dot, a ba rá to kat és a kö zös sé get tar tot ták szem elõtt,
a kap cso la ta ik ba fek tet tek be.

És Önök kel mi a hely zet? Hang zik el az újabb kérdés… Hogy néz ki a
kap cso la tok ba va ló be fek te tés? Iga zá ból vég te le nek a le he tõ sé gek. Akár
olyan egy sze rû dol gok kal, mint le cse rél ni a kép er nyõ idõt tár sa ság ban
töl tött idõ re, egy lany hu ló kap cso lat ban el kez de ni va la mi újat csi nál ni
együtt, na gyo kat sé tál ni, es tén ként ran de vúz ni vagy meg lá to gat ni va la -
kit, aki vel már évek óta nem be szél tünk. A túl sá go san meg szo kott csa lá -
di vi szá lyok ször nyû ál do za tot kö ve tel nek azok tól, akik a ha ra got táp lál -
ják. „A jó élet jó kap cso la tok kal van ki kö vez ve.” 

A vi deó meg te kint he tõ: 
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good

life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness
1A TED, kon fe ren ci ák glo bá lis so ro za ta. A kon fe ren ci ák té má ját ki fe je zi a szer ve zõk fõ

jel sza va: „ideas worth spreading”, az az olyan gon do la tok, ame lye ket ér de mes ter jesz te ni. A

ren dez vény kü lön le ges sé ge, hogy az elõ adók szá má ra csu pán 18 perc áll ren del ke zés re, hogy

át ad ják az in for má ci ót, amit kí ván nak, ugyan ak kor ins pi rál ják a hall ga tó i kat. A TED

weboldalán le he tõ ség van a vi de ók fel ira to zá sá ra, en nek ered mé nye kép pen már több mint

1000 vi deó ér he tõ el ma gyar fel irat tal.

Szabó-Hidvégi Orsolya

Ked venc TED konferencia1 be szé dem – a kap cso la tok ról

Mi tõl lesz „jó” az élet?
A leg hos  szabb ide ig tar tó bol dog ság ku ta tás ta nul sá gai
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Ka ran tén ban, fa lak kö zé zár va, de lé lek ben sza ba don – ezt je len tet te ne künk, a Szent An na cursillos cso port tag ja i nak a
jár vány ve szély mi att el ren delt, szi go rú sza bá lyok be tar tá sa.

Aki kö zös ség ben él, az lel ki leg és fi zi ka i lag sem volt egye dül ezen idõ alatt. Cso por tunk tag jai kö zött gya ko ri ak vol tak
a te le fon hí vás ok: így ez ál tal egy más erõ sí té se, vi gasz ta lá sa, az ott ho na ink ban vég zett egyé ni imák, a kö zös ima lán cok
mind-mind se gí tet tek ben nün ket ab ban, hogy ezt az idõ sza kot jól él jük át. 

Vol tak, akik na gyon fél tek a ví rus tól, ko ruk és egyéb be teg sé ge ik mi att. Ezek nek a fé lel mek nek mér sék lé sét, fel ol dá sát
se gí tet ték az egy há zi mû so rok a TV csa tor ná kon.

A sza bá lyok né mi kön  nyí té se után egy mást kö ve tõ négy va sár na pon du. fél 5 és 5 óra kö zött Szent ség imá dá son vet tünk
részt a Szent Má ria Mag dol na temp lom ban. Az el sõ al ka lom mal va la mi le ír ha tat lan örö met érez tünk, ami kor Stróber atya ki -
he lyez te az ol tár ra az Ol tá ri szent sé get. Az imá kat, kö nyör gé se ket az Ol tá ri szent ség elõtt tér del ve hall gat tuk, kön  nyek kö zött ad -
va há lát az Úr nak azért, hogy új ból temp lom ba jö het tünk. Az örö münk csak fo ko zó dott, ami kor Lász ló atya a kö zö sen el mon -

dott bûn bá na ti ima után kö zös ség ben fel ol do zott ben nün ket bû ne ink alól, majd szent ál do zás hoz já rul hat tunk, utá na pe dig szent sé gi ál dás ban ré sze sül -
tünk. Május 14-én este szentmisét ajánlottunk fel a cursillos közösségek elhunyt és élõ tagjaiért. A szentmise után – a távolság betartásával – személye-
sen is köszönthettük egymást egy mosollyal, egy kedves szóval.

Is ten ir gal mát meg kö szön jük, hogy most már részt ve he tünk szent mi sé ken. Imá in kat to vább ra is fel ajánl juk a jár vány vég le ges meg szû né sé ért, az
el huny ta kért, a be te gekért, a gyó gyí tó kért, a se gí tõ kért, bíz va ab ban, hogy egy re töb ben meg ér zik és meg ta pasz tal ják az Úr gon dos ko dó sze re te tét,
ke gyel mét, amit eb ben a ne héz idõ ben mi is érez tünk.

Ban gó Józsefné – Szent An na cursillos cso port

„Ma es te 9-kor Online Kö zi. Kül döm a Skype meg hí vót.” Hó na po kig ez zel a mon dat tal kezd tem a kö zös sé günk nek írt
le ve le i met. Min den szer da es te, pont ban 9-kor le ül tünk ott hon a szá mí tó gép elé, in dí tot tam a hí vást, és vár tuk, hogy a töb -
bi ek be csat la koz za nak. Egy más után buk kan tak fel az is me rõs ar cok a kony há ból, a kert bõl, egye dül, ket tes ben. Az új don -
ság ere jé vel ha tott a kép er nyõn ke resz tül az online tér ben „ta lál koz ni”. Min dig volt egy rossz mik ro fon, le me rült mo bil,
va la ki, aki nem tu dott be csat la koz ni, az tán va la hogy még is. Hol ne vet tünk egy más ügyet len sé gén, hol tü rel me sen vár tunk.
De ott vol tunk. Majd nem min den csa lád, min den szer da es te. Együtt imád koz tunk, majd be szél get tünk, vagy épp egy tár -
sun kat hall gat tuk, aki az ak tu á lis hó nap szent jé rõl me sélt ne künk.

Az internet le küz di a tá vol sá got, ez egy „har ma dik szín tér” az ott ho ni, mun ka he lyi kör nye zet mel lett. Bár hol, bár mi kor
el ér he tõ, nem kell idõt, ener gi át töl te ni az zal, hogy el men jünk ott hon ról, csak elõ ves  szük az elekt ro ni kai esz közt, nyom juk
a gom bot. De mi nem az egy sze rû el ér he tõ ség mi att va gyunk egy kö zös ség. Az online tér ben nincs „ka tar zis”. A va lós kö -
zös sé gi együtt lét ma ga egy ben sõ sé ges bá zis.

Eszem be jut nak itt Böjte Csa ba sza vai, akit egy szer egy in ter jú ban az internet ve szé lye i rõl kér dez tek. Azt mond ta, „min dent ar ra kell hasz nál ni,
ami re va ló”. Az online tér ben hal lunk és lá tunk, tö ké le te sen tu dunk in for má ci ót fo gad ni és kül de ni. De nem érez zük a má si kat. Az a meg hitt ség,
ahogy egy más mel let tér de lünk a Kál vá ri án, vagy ami kor együtt csend ben va gyunk, vagy öröm hírt, bá na tot osz tunk meg, azt érez ni kell. A Jó Is ten -
hez is sok kal kö ze lebb érez zük ma gun kat, ha el me gyünk a temp lom ba szent mi sé re, mint ha ott hon a té vé bõl néz zük a köz ve tí tést. Azt gon do lom,
hogy a kö zös sé gi együtt lét nem ide jét múlt, ma ra di do log, ha nem az egyet len, ami – ki sza kít va a hét köz na pi haj szá ból – se gít fel töl tõd ni, fej lõd ni,
tük röt tar ta ni, lel ki leg erõ söd ni. Ezt az internet nem tud ja és so ha nem is fog ja tud ni. Aki csak az online tér ben ke res tár sa sá got, az el szi ge te lõ dik,
nem él meg va lós ér zel me ket, el gyen gül tes ti leg, lel ki leg. 

Ös  szes sé gé ben: azt gon do lom, hogy a ka ran tén ide jén ki tar tot tunk, meg mé ret tet tünk – és re mé lem, hogy al kal mas nak ta lál tat tunk!
Ba logh Edit – Út ke re sõk

Az „Es küd tek házasközösség” 2019-ben ün ne pel te 30 éves fenn ál lá sá nak év for du ló ját. 30 év elég
szép idõ..., sok min den van már a há tunk mö gött, sok öröm ben volt ré szünk, és sok ne héz sé get le küz -
döt tünk. Ki csit meg öre ged tünk. De ilyet, hogy ko ro na ví rus, hogy ka ran tén, még nem lát tunk!!!

Már ci us kö ze pé tõl a he ti ta lál ko zá sa ink el ma rad tak. Sen ki nek nem akar tunk ár ta ni, ví rust át ad ni.
Masz kot hord tunk és be zár kóz tunk. An  nyi ra ko mo lyan vet tük, hogy csak a leg szük sé ge sebb tár gyak
mi att moz dul tunk ki a la kás ból. A mun kánk meg sok szo ro zó dott, meg ne he ze dett, meg vál to zott és reg -
gel tõl es tig le kö töt te az idõn ket. Elõ ször ész re sem vet tük, hogy kedd van..., hogy több hét is el telt a
kö zös sé gi tár sa ink nél kül! Ilyet so ha nem tet tünk ad dig! Mi tör tént ve lünk?

Je lent ke zett a szí vünk ben és az erõnk ben az igény a töb bi ek kel va ló be szél ge tés re, együtt töl tött
idõ re, a kö zös imád ko zás ra, az in for má ci ók hi á nyá ra... Egyik ügyes tár sunk se gít sé gé vel az interneten
–  chatszobában – vet tük fel új ra a kö zös ség szá la it. Né ha aka doz va, kés ve, ügyet le nül, de öröm mel

„ta lál koz tunk” új ra! Sõt! Ró má ban ta nu ló Óra Krisz ti án atyánk is tu dott csat la koz ni a kö zös sé gi al kal ma ink hoz, ve lünk imád ko zott, éne kelt, el mél -
ke dett... Ez na gyon so kat je len tett mind an  nyi unk nak. Úgy érez tük, hogy a mo dern tech ni ka se gí tett a lel ki éle tünk hely re ál lí tá sá ban! Kö szön jük a
hoz zá ér tõk se gít sé gét, a tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sát, és kü lö nö sen a lel ki fej lõ dés, gyógy ulás le he tõ sé gét Is ten nek, tár sa ink nak!

Tom pa Vi o la és Mi hály – Es küd tek

A jár vány ve szély mi at ti sza bad ság kor lá to zás a kö zös sé get is új hely zet elé ál lí tot ta. A ta lál ko zá so kat online he lyet te sí -
tet tük a szo kott he ti egy sze ri idõ pont ban egy olyan internetet hasz ná ló prog ram al kal ma zá sá val, amelynek a se gít sé gé vel
a nyolc csa lád egy szer re lát hat ta, hall hat ta egy mást ott hon ról, a kép er nyõn ke resz tül. Az internetes ta lál ko zá sok ba Lász ló
atya is be kap cso ló dott, leg alább egy rö vid idõ re. A va ló di ta lál ko zá sok nyúj tot ta él ményt vi szont csak kis mér ték ben pó -
tol ta ez a meg ol dás. Hi á nyoz tak az érin té sek, a kéz rá zás, az öle lés. Az egy más ra fi gye lés, a re a gá lá sok fi nom sá gai. A kö -
zös prog ra mok, él mé nyek kö zös ség for má ló le he tõ sé ge it is nél kü löz nünk kel lett. Imá ink ban vi szont to vább ra is hor doz tuk
egy mást, és min den ki ugyan úgy érez het te, hogy tar to zik va la ho va, a vé dõhá ló nem szûnt meg kö rü löt te. Ha va la ki ar ról
szá molt be az online ta lál ko zás kor, hogy ros  szul ér zi ma gát, gond jai van nak, más nap biz tos volt olyan kö zü lünk, aki fel -
hív ta, hogy át be szél jék a ne héz sé get. 

Sza bó-Híd vé gi Or so lya – Olaj fa kö zös ség 

Kö zös sé gek ka ran tén ban



Tó csa tü kör ben. Ez a cí me Füller Tí mea el sõ köny vé nek, mely me sé -
ket, tár cá kat, no vel lá kat tar tal maz. A szer zõt – aki ere de ti leg ze ne ta nár -
nak ké szült, majd evan gé li kus lel kész fe le ség, kán tor s öt gyer me kes
édes anya lett – el sõ szárny pró bál ga tá sai után Láz ár Er vin biz tat ta írás ra.
Si ke rét jel zi az is, hogy 2015-ben e kö tet nek már a 2. ki adá sát is kéz be
ve het te az ol va só.

A szép iro dal mat ked ve lõk a Je ri kó ró zsá ja cím lát tán ta lán egy va -
rázs la tos, ro man ti kus tör té ne tet vár ná nak, egy misz ti kus ke le ti me sét,
eset leg me ta fo ri kus szó kap cso la tot sejt vén egy cso dá la tos lány éle té nek
be mu ta tá sá ra gondolhatnának… Nos, a szer zõ egy va ló sá gos tör té ne tet
ele ve nít föl, mely ve le esett meg. Itt, Ma gyar or szá gon, a Tol na me gyei
Ten ge li cen, ahol él…

Mi e lõtt azon ban ezt a drá mai tör té ne tet is mer tet ném, tud nunk kell, mit
je lent va ló já ban a cím. Je ri kó ró zsá ja egy nö vény. Egy kü lön le ges, szá -
raz, még gyö kér rel sem ren del ke zõ, csú nya, élet te len nek lát szó gom bo -
lyag. A si va ta gi szél ké pes éve kig, év ti ze de kig is gör get ni, hogy az tán
esõ ha tá sá ra ágai ki nyúj tóz za nak, ki egye ne sed ve ki hajt sa nak, ki zöl dül je -
nek, sõt akár ki is vi rá goz za nak. Nem vé let len a gö rög ere de tû, bo ta ni ká -
ban hasz ná la tos ne ve: Anastatica hierochuntia. (Anastasis = fel tá ma dás,
Hiericho= Je ri kó gö rö gül)

A kul túr tör té net ben is mert az a Szûz anya-le gen da, mely azt be szé li el,
hogy az Er zsé bet hez si e tõ Má ria (Sar lós Bol dog as  szony), mé hé ben hor -
doz va a kis Jé zust, úgy ha ladt a Je ri kói si va ta gon ke resz tül, hogy lá bai
nyo mán sor ra ki zöl dül tek, ki vi rá goz tak, élet re kel tek ezek a nö vé nyek.
Nem ne héz az üze net lé nye gét meg ér te ni: Jé zus je len lét ében min den, sõt
min den ki új élet re kel, fel tá mad! Má ria hozta/hoz za el a mi szá munk ra is
az Urat, az Éle tet! 

Füller Tí mea, köny vünk szer zõ je, hit ok ta tó. A ta nít vá nya i nak egyik
órán az Élõ víz rõl, Jé zus ról akart be szél ni. Ki tû nõ pe da gó gi ai ér zék kel
be vitt a gye re kek nek egy kis gom bóc cá szik kadt, csontszárazzá tö pö rö -
dött növénykét, Je ri kó ró zsá ját. Be tet ték egy kis víz be, s vár ták, mi is
fog tör tén ni. „A töp pedt száradék, amint vi zet ért, azon nal moz go lód ni
kez dett. Ha lott nak hitt ága-bo ga kun ko ro dott, nyúj tóz ko dott, és élénk -

zöld dé vált. – A víz, lát já tok, mi lyen cso dát tett Je ri kó ró zsá já val? Jé zus
azt mond ja, ilyen a lel künk nek az a víz, amit õ ad. Örök élet re buz gó víz
for rá sá vá lesz ben ne. Fel üdí ti, élet re kel ti.”

A gye re kek nem fe lej tet ték el ezt az órát. Barnus sem. Õ egy kü lön -
le ges fiú volt, nem a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet ben ke resz tel ték, a
szü lei egy má sik kö zös ség be is já ro gat tak, még is sze re tett hit tan órá ra
jár ni. 17 éves volt, ami kor egy ret te ne tes tra gé dia tör tént ve le: va la mi -
lyen konf lik tus után düh be gu rul va fel má szott a nagy fe szült sé gû ve ze -
ték pózná jára... He li kop ter szál lí tot ta kór ház ba, az egész fe le ke zet, sõt
az egész fa lu imád ko zott ér te. Am pu tál ni kel lett mind két lá bát. Az tán
he te kig csak „tom bolt és üvöl tött, dü hön gött és csap ko dott, és le esett
az ágy ról zo kog va, az tán csak fe küdt csu kott szem mel, moz du lat la nul,
és nem re a gált sem mi re.” Ami kor ha za vit ték, már csak a to ló ko csi ma -
radt szá má ra. Ké sõbb már meg-meg je lent az ut cá kon is. Õ szó lí tot ta
meg egy ko ri hit ok ta tó ját: „– Ti mi né ni!   Meg van még ma gá nak az a...
Je ri kó rózsája? – kér dez te. (...) Nagy fe ke te sze mé ben meg csil lant va -
la mi ned ves ség. Szé gyen lõ sen haj tot ta le a fe jét. A ke zé re tet tem a ke -
zem. Azt hit tem, el sze ret né kér ni a ró zsát. Már ép pen fel akar tam
aján la ni ne ki, ami kor új ra rám né zett, és az aj kát ha rap dál va azt mond -
ta: – Hát csak hasz nál ja! Hasz nál ja! És to vább gu rult a ke re kes szé -
kével.”

Ne fe lejt sük el mi sem Je ri kó ró zsá ját!
Mi ma gunk is – mi ként a Szûz anya, aki Er zsé be tet lá to gat ta meg –

min den kap cso la tunk ban, te le fon hí vá sa ink ban, min den le ve lünk ben, ta -
lál ko zá sunk ban vi gyük Jé zust em ber tár sa ink nak! Min den ki nek Rá van
szük sé ge! Min den ki a Sze re tet után szom ja zik. Le gyünk ki csi Má ri ák ká,
hogy az Élõ víz zel olt has suk má sok szom ját! 

Je ri kó ró zsá ját éve kig, év ti ze de kig tud ja gör get ni a si va ta gi szél – úgy,
mint ha élet te len len ne. Az em be ri lel kek is sok szor hos  szú ide ig csak si -
va ta gi szá raz ság ban hal do kol nak. Hig  gyünk Is ten ben! Hig  gyük, hogy Õ
ké pes ál dá sá val ön töz ni, fel tá masz ta ni, élet re kel te ni mind nyá jun kat –
mint Je ri kó ró zsá it!

Dömötörfi Nó ra

Füller Tí mea: Je ri kó ró zsá ja
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A la tin missio szó je len té se: kül dés, kül de tés. A mis  szió szót mai ér -
tel mé ben elõ ször a je zsu i ták hasz nál ták, an nak ki fe je zé sé re, hogy sa já tos
fel ada tuk nak te kin tik a pá pa szol gá la tá ban a vi lág be já rá sát, a hit ter jesz -
té sét a vi lág ban. „Men je tek el az egész vi lág ra, és hir des sé tek az evan gé -
li u mot min den te remt mény nek.” (Mk 16,15-16) Így ha tá roz ta meg az Úr
az apos to lok kül de té sét, mi e lõtt a menny be ment, és eh hez se gít sé gül
küld te a Szent lé lek ere jét, hogy ál ta la vég re hajt has sák pa ran csát. A pa -
rancs nem csu pán az apos to lok ra, ha nem utó da ik ra is ér vé nyes. Min den
hí võ nek kö te les sé ge az üd vös ség út ját meg is mer tet ni a po gá nyok kal sza -
vak kal, de leg in kább a pél da mu ta tás, a ta ní tás sal össz hang ban ál ló élet
ál tal. Míg a zsi dó val lás nem lé pett fel a hit ter jesz tés igé nyé vel, ad dig a
ke resz tény ség ese té ben min den nép „vá lasz tott”. „Nincs kü lönb ség zsi dó
meg po gány kö zött, mert mind nyá junk nak egy az Ura...” (Róm 10,12) –
ír ja Szent Pál. Így vál ha tott ke resz tén  nyé a né pek so ka sá ga, pl.: az ör mé -
nyek Vi lá go sí tó Szt. Ger gely, az írek Szt. Pat rik, a szlá vok Ci rill és Me -
tód mun kás sá ga ál tal.  Az I. szá zad apos to lok ál tal ve ze tett el sõ mis  szi ói
óta el ju tot tak a ka to li kus mis  szi ók a Föld min den or szá gá ba. A mis  szi o -
ná ri u sok ta lál ko zá sa más kul tú rák kal gyak ran ér tra gi kus vé get, a vér ta -
núk ál do za ta azon ban sok szor hul lik ter mé keny ta laj ra, nem egy nem zet
szent ként tisz te li a po gány ele ik ál do za tá ul esett mis  szi o ná ri u so kat. Rit -
ka eset az olyan, mint Gé za fe je de le mé, aki ma ga hív ta az or szá gá ba a
hit té rí tõ püs pö kö ket. 

Szent II. Já nos Pál Redemptoris missio en cik li ká ja fel hív ja a fi gyel met
ar ra, hogy a mis  szi ós lel ki ség is mer te tõ je le az apos to li sze re tet. Ez meg -
kü lön böz te ti a ka to li kus mis  szi ót az ag res  szív ke res ke del mi és po li ti kai
mar ke ting tõl, a szek ták to la ko dó va la mint egyes szél sõ sé ges val lá si
irány za tok fegy ve res hit ter jesz té si mód sze re i tõl. De ha tá ro zott nak is kell
len ni, Szent Pál lal val la ni: „Nem szé gyel lem az Evan gé li u mot, hi szen Is -
ten üd vös sé get ho zó ere je min den hí võ nek (Róm 1,16).” A mis  szió cél ja
nem más kul tú rák le igá zá sa, de nem is a meg aláz ko dás más kul tú rák
elõtt, ha nem a híd épí tés. Az Evan gé li um ba nem üt kö zõ szo ká so kat nem

kell meg szün tet ni, azo kat meg
kell is mer ni és meg kell õriz ni,
le het az a szo kás egy or szá gé,
nem ze té vagy egy fa lué. A ko -
rai je zsu i ta mis  szi ók Kí ná ban
nem csak a hit ta ní tá sát, ha nem
az eu ró pai tu do mány ered mé -
nye it is meg is mer tet ték, és Eu -
ró pá ba is el hoz ták a kí nai tu dó -
sok fel fe de zé se it. 

Vi gyáz ni kell és meg kell ta -
nul ni azt a nyel vet, ame lyen
leg in kább cél ba ér az üze net.
Az anya nyel vi szer tar tá sok
biz to sí tá sa fon tos mis  szi ós fel -
adat le het úgy Kö zép-Eu ró pá -
ban, mint Af ri ká ban, ahol
szám ta lan eset ben eu ró pai tu -
dó sok, nem egy szer mis  szi o ná -
ri u sok dol goz ták ki sok he lyi
nyelv írás be li ség ét és ír ták le

nyelv ta nát, hogy nyom ta tott for má ban is cél ba ér jen az Evan gé li um, mi -
köz ben a he lyi ve ze tõk to vább ra is az egy ko ri gyar ma to sí tók nyel vét
hasz nál ják hi va ta los nyelv ként, ami a la kos ság je len tõs ré szé nek nem
anya nyel ve. Az õsi szó kincs ele mei is sok szor jól in teg rál ha tó ak a ke -
resz tény szó hasz ná lat ba. Az inkulturáció, va gyis a he lyi kul tú rá ba va ló
be épü lés mód sze rei sok szor meg bot rán ko zást kel te nek a hí vek kö ré ben,
de ez ál ta lá ban egy ál lo más. Ki gon dol már ar ra, hogy az „Is ten” szó
„atyács ka” je len tés ben a po gány ma gya rok hit vi lá gá hoz kap cso ló dott,
ahogy a finn „ukko” szó is ha son ló utat járt be, vagy, hogy a la tin
„pater” szó a „Ju pi ter” szár ma zé ka (Ld.: Eti mo ló gi ai szó tár). Az inkul-
turáció je len tõ sé gét mu tat ja, hogy mi kor XI. Ke le men pá pa 1704-ben ba -
bo ná nak mi nõ sí tet te és be til tot ta a kí nai ke resz tény kö zös sé gek ben az
õsök és el hunyt csa lád tag ok õsi kul tu szát, a kí nai mis  szi ók rö vid idõ
alatt ös  sze om lot tak. Majd mi kor 1939-ben XII. Piusz a szo kást a ka to li -

kus hit tel ös  sze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tot ta és en ge dé lyez te, rö vid idõn
be lül 20 új ér sek ség és 79 püs pök ség ala kult Kí ná ban, per sze csak az
1949-es kom mu nis ta ha ta lom át vé te lig.   

A „po gá nyok” kö re nap ja ink ra meg vál to zott. Szent Pál ko rá hoz ké -
pest az ani mis ta val lá sok kö ve tõ i nek szá ma mi ni má lis ra csök kent még
más kon ti nen se ken is. A fo gyasz tói tár sa dal mak ban a szo ci a lis ta ma te ri -
a liz mus gya kor la ti ma te ri a liz mus sá vált. Cseh or szág ban, Hol lan di á ban
már pa pí ron is a la kos ság több mint a fe le nem hí võ. Má sutt is so kan
csak pa pí ron. Egyes neoprotestáns egy há zak vagy ke le ti egy há zak a ka -
to li ku so kat is sa ját mis  szi ós cél pont juk nak te kin tik, egy faj ta „kön  nyí tett”
üd vös sé get kí nál va, és meg foszt va a Jé zus ál tal el ítélt bû nö ket a bûn jel -
le gük tõl. De még is a ka to li kus az egyet len olyan val lás, amely nek ha a
pa ran csa it min den em ber meg tar ta ná a Föl dön, az egy tö ké le tes, bûn nél -
kü li tár sa dal mat ered mé nyez ne. 

Ma már be in dult a for dí tott mis  szió: nem Eu ró pa küld mis  szi o ná ri u so -
kat Af ri ká ba, Ázsi á ba, Dél-Ame ri ká ba, ha nem on nan jön nek Eu ró pá ba
fi a ta lon, vi dá man, lel ke sed ve. Ma gyar or szá gon is mis  szi ós cél te rü let
min den meg nem ke resz telt sze mély, min den nem szent sé gi há zas ság,
min den hit tan ra nem já ró gye rek, min den temp lom ba nem já ró em ber, de
min den csüg gedt hí võ is. Min den hí võ nek a ko runk ad ta, de sok szor el -
ha nya golt fel ada tá vá vált a hit to vább adá sa. 

A fel adat szám ta lan ne héz ség gel jár: az el uta sí tó fo gad ta tás, meg alá -
zás, más val lá sok vagy az ate iz mus ál ta li nyílt ül döz te tés egyes or szá -
gok ban, az el is mert egy há zak szá má nak nö ve ke dé se, egyes sú lyos bû nök
em be ri jo gok ként va ló ál la mi vé de lem be vé te le. E kül sõ ne héz sé gek
mel lett a Redemptoris missio fel hív ta a fi gyel met olyan bel sõ aka dá lyok -
ra is, mint a ké nyel mes ség, ér dek te len ség, egyes hí vek meg bot rán koz ta tó
ma ga tar tá sa, a re mény hi á nya. Sok hí võ csa ló dott, hi szen a kül vi lág még
a sa ját csa lád juk ban is sok szor le gyõ zi a mis  szi ós mun ká ju kat, hogy a
kö zeg ben, ahol él nek, te vé keny ked nek az er köl csi el vá rá sok jó val ala -
cso nyabb szin ten van nak, mint ami a hi tünk bõl fa kad na. Hogy nincs an  -
nyi ide jük a hit ter jesz té sé re, mint amit rá kel le ne szán ni, hogy egy sze -
rûen „nem jön nek az ered mé nyek”. 

A Redemptoris missio sze rint min den la i kus mis  szi o ná ri us a ke reszt -
ség ré vén, kö zöt tük is ki emel ke dõ he lyet fog lal nak el a hit ok ta tók, egye -
dül ál ló nak és pó tol ha tat lan nak ne vez ve mun ká ju kat. Mind an  nyi unk hét -
köz na pi mis  szi ó i hoz kér jük a Szent lé lek se gít sé gét, hogy e ne héz, konf -
lik tu sos fel adat ban le gyen a hí vek se gít sé gé re.

dr. Sipos Já nos

Mis  szi ók: kul tú rák ta lál ko zá sa

A misszióban nem szabad 
önelégültté válnunk.
Amikor azt hisszük, hogy a miénk
ez a projekt, akkor abban
a pillanatban széthullik minden,
és a legmélyebb zuhanást éljük meg.
Mindig mindent fel kell ajánlanunk
a Jóistennek, hiszen onnan jön a hívás mindig.

dr. Csókay András
2019.01.08.
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„Nem tud já tok, hogy tes te tek a ben ne tek la kó Szent lé lek temp lo ma,
akit Is ten tõl kap ta tok?”

(1Kor 6,19)

Ho gyan ta lál hat juk meg a he lyün ket az ép pen fu tó perc nek ab ban a vi -
lá gá ban, amely kö rül vesz és meg tart, vagy ép pen úgy érez zük, ve szé -
lyez tet min ket? Jó hír, hogy le het sé ges ön ma gunk hoz kap cso lód ni olyan
hely ze tek ben is, ami kor ta lán té to ván moz gunk éle tünk szín pa dán. Gya -
kor lás sal élet re vált ha tó és a kap cso la ta ink ban is mi nõ sé gi kü lönb sé get
ve he tünk ész re. Ugyan is ha ön ma gam hoz tu dok kap cso lód ni, ak kor az
em ber tár sa im hoz is. Ak kor, ha ki lé pek az ön ma gam kö rü li gon do la tok
von zá sá ból.

A kul csunk ön ma gunk hoz az éber fi gye lem. Na gyon egy sze rû és hét -
köz na pi do log ról esik most szó. Ha szá nunk öt per cet a gya kor lás ra, már
az is ta pasz ta la tot hoz ma gá val. Igen, be ál lít hat juk az éb resz tõ órán kat er -
re az öt vagy több perc re akár min den nap.

Az egyik le he tõ ség az le het, hogy le ülünk egy csen des, za var ta lan
hely re. És meg fi gyel jük a sze münk se gít sé gé vel, amit lá tunk. Gon do la -
tok nél kül. El vá rá sok nél kül. Ha ész re ves  szük, hogy gon dol ko dunk, nyu -
god tan tér jünk vis  sza a csen des, éber fi gye lem hez. 

A má sik le he tõ ség az le het, hogy ahol va gyunk, akár bu szon utaz va
vagy ha lad va va la ho vá, fi gyel jük a tes tünk moz gá sát. Tu da to san is in dít -
ha tom a lé pé se i met. Érez he tem a fe lü le tek ta lál ko zá sa it. A sa ját ke zem
hi de gét, a szí vem üté sét. A lé leg zet vé tel önál ló rit mu sát. A fo gan tyú fe -
lü le tét. És pró bá lok er re fi gyel ni sze lí den, ko mo lyan vé ve fi gyel me met. 

Le het, hogy né hány ön ma gunk nak fel ve tett kér dés meg vá la szo lá sa is
be tud ja vi lá gí ta ni utun kat és ku sza gon do la ta ink ban ki bo goz hat ja a szá -
la kat: 

Mi az, ami lé nye ges eb ben, ami tör tént, és mi nem az?
Mi is tör tént? Ami tör tént, az ho gyan érin tett en gem?
Mit tesz ve lem?
Ér de mes le het egyet vagy mind há rom kér dést le je gyez ni ma gunk nak,

hogy elõ ve hes sük szük sé günk ide jén bár mi kor.
A vá la szo kat en ged jük meg egy õszin te, el vá rá sok nél kü li tér ben meg -

szü let ni ben nünk. Ilyen kor kin csek re ta lál ha tunk. Ha több idõnk is van,
le is ír hat juk ma gunk nak.

Aho gyan vi szo nyu lunk a dol gok hoz, az em be ri fe le lõs sé günk. Hogy a
fé lig po hár víz ben azt lát juk-e, ami ben ne van vagy ami hi ány zik. Lát juk
a hi ány zó részt is, de lát juk a meg lé võt is. Ami van, az van. En ged jük
meg ne ki, hogy le gyen. Min den élet ér té kes, és jó, hogy van. Ha nem is
min dig érez zük így. Az élet nek azon ban jó, hogy va gyunk. 

Ezért ta lán ar ról van szó, hogy az ön ma gunk sze líd sze re te té ben kel le -
ne ma gun kat meg erõ sí te nünk, hogy má so kat is sze ret ni tud junk. Sza bad
fi gyel ni a bõ rünk ér ze té re, a gyom runk fáj dal má ra, iz ma ink ös  sze hú zó -
dá sá ra. Má sok meg hall ga tá sá ra. Szán junk rá juk idõt és kap cso lód junk
hoz zá juk. (Versegi Be á ta Má ria nõ vér és Mustó Pé ter SJ gon do la tai is
meg em lí tés re ke rül tek.) 

S. Ivancsics Eve lin
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Kap cso lat ön ma gam mal
Éber ta pasz ta lat – se gí tõ kér dé sek

Ments meg engem, Uram,

mert elképesztõ intelligens vagyok,

bármikor elvégzek hihetetlenül

bonyolult számításokat,

igazán kár lenne értem.

Ments meg engem, Uram,

mert rengeteget tudok

az emberi kapcsolatokról,

tele vagyok empátiával,

tanácsaim aranyat érnek.

Ments meg engem, Uram,

mert elszántan figyelem

a világ sorsát, minden hírcsatorna

összes hírét szintetizálom,

halomszámra írom alá a petíciókat,

hallatom hangom a köztereken.

Ments meg engem, Uram,

mert családcentrikus vagyok,

életem és vérem falaztam

a gyerekeimbe, még ha nem is

túl hálásak érte.

Ments meg engem, Uram,

mert szakmám elitkommandójába

tartozom, és hát mi másért

küldtél a földre, mint hogy kiteljesítsem

a tõled kapott hivatást?

Ments meg engem, Uram,

mert nálam nincs jótékonyabb,

két kézzel osztom, amit kaptam tõled,

özvegyek, árvák áldják a nevemet,

sokszor meg mint szerény jótevõ,

a háttérben kuksolok.

Ja, nem.

Ments meg engem, Uram,

ne vélt vagy valós teljesítményemért.

Hanem a te nevedért, a te hûségedért,

a te irgalmadért.

Ragyogtasd rám arcod,

és megmenekülök.

(Forrás: www.777.hu)

LACKFI JÁNOS:

MENTS MEG ENGEM, URAM!
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Eb ben az év ben Úr nap ján ün ne pel ted Ka zinc bar ci kán az ezüst mi -
sé det. Ez szá munk ra za la eger sze gi hí vek szá má ra is nagy ün nep, hi -
szen hat évig vol tál a Má ria Mag dol na plé bá ni án káp lán.  Mi lyen
kap cso la tok se gí tet tek, ve zet tek Té ged oda, ahol most szalézi szer ze -
tes ként szol gá lod az Úr is tent?

Szá mom ra is a leg meg ha tá ro zóbb a csa lád. Szü le im „elém él ték” a hi -
tet. Szá munk ra ter mé sze tes volt, hogy éle tün ket át szö vi az Úr is ten nel va -
ló kap cso lat. Édes anyám el sõ sza va min den nap a reg ge li imád ság volt:
„Szí vem el sõ gon do la ta...” Ak ko ri ban nem örül tem, de ma már há lá val
gon do lok vis  sza ar ra is, hogy a kö zös mun kák ban ne künk, gye re kek nek
is részt kel lett ven nünk. Pél dá ul ku ko ri ca ka pá lás kor, vagy té len, ami kor
mor zsol tuk a ku ko ri cát. Együtt imád koz tunk, be szél get tünk, hall gat tuk a
rá di ót. A szü lõk ér ték rend je így lett a gye re ke ké.

Kaplonyban, a szü lõ fa lum ban,  a va sár nap ün nep volt. Elõt te szom ba -
ton ki ta ka rí tot tuk a há zat, az ud vart, az ál la tok is tisz ta al mot kap tak. Va -
sár nap ra ki ké szí tet tük az ün nep lõ ru hát. A szent mi sé ken az egész fa lu
részt vett. El sõ va sár na po kon és ün ne pe ken a fa lu fú vós ze ne ka ra szol -
gált. Így már gye rek ként is tud tuk, hogy az Is ten nel va ló kap cso lat ki -
emel ke dik a töb bi kap cso la tunk kö zül, ez a leg fon to sabb, s Ne ki jár a le -
he tõ leg na gyobb tisz te let.

A fa lu ban fe ren ces atyák vol tak a plé bá no sok. Szi go rú an, de nagy em -
ber ség gel fog la koz tak ve lünk, gye re kek kel.  Jól tud ták öt vöz ni az em be ri
örö mö ket, cé lo kat a ter mé szet fö löt ti vel. Na gyon so kan mi nist rál tunk. A
nagy mi sén va ló szol gá lat le he tõ sé gét ki kel lett ér de mel nünk. A mi nist rá -
lá sért ju tal mat kap tunk, na gyon büsz ke vol tam rá, ami kor én kap tam a
leg töb bet! 

A fa lunk ból én vol tam a 33. pa pi hi va tás, és még utá nam is lett jó né -
hány. Azt gon do lom, nem a hi va tá sok vál sá gát éjük most, ha nem a hit
vál sá gát, s ez mu tat ko zik meg a ke vés pa pi hi va tás ban.

Gyu la fe hér vár ról ke rül tél a gyõ ri sze mi ná ri um ba. Szom bat he lyen
szen tel tek pap pá. El sõ szol gá la ti he lyed, káp lán ként, Za la eger szeg volt.

Élénk, len dü le tes plé bá ni ai kö zös ség fo ga dott. Plé bá no som, Dr. Sza bó
Gyu la atya egyé ni sé ge meg ha tá ro zó volt szá mom ra. Nél kü le nem tar ta -
nék most itt. Er dély bõl, a Partiumból,  ke rül tem át Ma gyar or szág ra, a
csa lá dom, ro ko na im mes  sze él tek, ezért úgy te kin tet tem rá, mint aki
apám he lyett apám. Pél da ké pem õ mind a mai na pig. Jó volt ve le be szél -
get ni, a szo bá já ban ve le együtt mon da ni a ró zsa fü zért, nagy vi dám ság -
ban ve le együtt kö zö sen ét kez ni.

Min den ki rõl a leg job bat fel té te lez te, és min den ki ben meg tud ta lát ni a
jót. A plé bá ni át alá zat tal ve zet te. Szin te min den ün ne pi szent mi sét a káp -
lán ja i val vé gez te tett, õ meg ma radt a hát tér ben. Se gí tett min ket nö ve ked -
ni. Ma már én is lá tom, hogy ha má so kat elõ tér be he lye zek, te ret adok a
fi a ta lok nak a nö ve ke dés re, ez ál tal én is nö vek szem.

A za la eger sze gi évek má sik nagy aján dé ka szá mom ra az Es küd tek
csa lá dos kö zös ség.  Az ak ko ri fi a tal csa lá dok egé szen kö zel en ged tek
ma guk hoz, ré sze se le het tem az éle tük nek. Sor ba szü let tek a gye re ke ik,
nagy él mény volt szá mom ra, ahogy kö zö sen ké szül tek egy-egy ba ba
szü le té sé re. 

Mé lyebb kap cso la tok is szö võd tek a kö zös ség ben. Pél dá ul Far kas
Mik lós sal és fe le sé gé vel, Ju dit tal, a Há zas Hét vé gék kap csán több ször
dol goz tunk együtt.  Ta nú ja vol tam, ahogy Mik lós meg nyílt az Úr is ten
elõtt, az Õ ke zé be tet te le éle tét. Vé gig el kí sér het tem szen ve dé sé ben is,
kö zel áll hat tam hoz zá, s szin te éle te utol só pil la na tá ig mel let te le het tem. 

Em lé ke ze tes ma rad az el sõ egerszegi ka rá csony is, ami kor
Mikoláséknál a fa alatt ne kem is volt aján dék, a csa lád juk ré szé nek érez -
het tem ma gam. De so rol hat nám a töb bi csa lá dot is. Töb ben meg tisz tel -
tek bi zal muk kal, ami kor lelkivezetõjüknek kér tek. Ma in kább ezt lel ki
kí sé rés nek mon da nám, mert Is ten az, aki ve zet, a pap csak kí sé rõ, se gí tõ
a lel ki élet útján… Ös  sze fog lal va: ott hon érez tem ma gam köz tük!

A Te párt fo gá sod alatt in dul tak el plé bá ni án kon a cursillos cso por -
tok, me lyek a kö vet ke zõ szol gá la ti he lye den, Becsehelyen is osz lo pai
let tek a kö zös sé gi élet nek, ami kor már több fa lu plé bá no sa is let tél.

Em lék szem, ami kor Becsehelyre ke rül tem a plé bá nia épü le tét úgy mu -
tat ták be az idõ seb bek, hogy itt van a pap lak! Na gyon bán tot ta a fü le met
ez az el ne ve zés, hi szen úgy gon do lom, hogy azon kí vül, hogy a lel ki -
pász tor ott la kik, a plé bá nia a kö zös sé gek ott ho na is. Gyor san át ke resz -
tel tük a pap la kot kö zös sé gi ház zá. Nagy aján dék volt Er zsi né ni je len lé te
a plé bá ni án, aki szá mom ra azt a nyu godt és biz ton sá gos hát te ret je len tet -
te, ami nek kö vet kez té ben még tel je seb ben a hí vek szol gá la tá ra tud tam
for dí ta ni az idõ met.

Az em be rek szí ve sen jöt tek és kap cso lód tak be ak tí van az egy ház köz -
sé gek éle té be. Az volt a szép, öröm te li ta pasz ta la tom, hogy az em be rek -
kel nincs baj, akar nak és sze ret nek ten ni az Egy ház ért, csak en ged ni, biz -
tat ni kell õket, és ter mé sze te sen ér té kel ni, meg kö szön ni a szol gá la tu kat.
So kat dol goz tam ve lük két ke zi mun kát is a temp lom fel újí tá sok kap csán.
En nek is nagy ös  sze tar tó ere je volt. 

Becsehelyen pa pi éle tem nek lé nye ges ele me let tek a kö zös za rán dok -
la tok, fõ leg Medjugorjeba.  Egy év ben több ször is út ra kel tünk a kü lön -
bö zõ kö zös sé gek kel, s kü lön a fi a ta lok kal is. Medjugorjeban en gem is
mé lyen meg érin tett a Szûz anya je len lé te, na gyon sok cso dát, meg té rést,
Is ten hez ta lá lást lát tam ott. A kö zös utak so rán em be ri leg is kö zel ke rül -
tem a hí vek hez, hi szen akár 10–12 órát is együtt utaz tunk a busz ban, kö -
zös volt a szál lá sunk, ezek ben a he tek ben szin te együtt él tem ve lük. 

Cell dö möl kön az egy ház me gye egyik leg je len tõ sebb plé bá ni á ját
ve zet ted. A bú csúk ra mes  szi rõl is ér kez nek a hí vek, s a Szent Be ne -
dek is ko la lel ki ve ze té se is a Te fel ada tod volt.

Sok fel ada tom volt, itt már több mun ka társ sal dol goz tam együtt. A
cell dö möl ki temp lom kü lön le ges hely. Töb ben mond ták ne kem, hogy
ami kor be lép nek a kegy ká pol ná ba, ér zik, hogy ott van a Szûz anya. Én is
na pon ta imád koz tam ott. Egy re erõ sö dött ben nem az ér zés, hogy még
nem ad tam oda min dent Is ten nek. Sze ret tem itt is len ni, de egy bel sõ

„Is ten ke gyel mé bõl va gyok, aki vagyok” (1Kor 15,10)
Be szél ge tés Kirner Zol tán ezüst mi sés szalézi szer ze tes sel
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hang egy re erõ seb ben hí vott, hogy az egész éle te met ad jam át az Úr is ten -
nek Don Bosco nagy csa lád já ba lép ve a fi a ta lo kért, kü lö nö sen a leg in -
kább rá szo ru ló kért. Erõs vágy volt ben nem az is, hogy kö zös ség ben él jem
meg a lel ki éle tem, egy sze rûb ben és sza ba dab ban a vi lá gi kö tött sé gek tõl.

Az ezüst mi sén me sél tél ar ról, hogy mek ko ra bol dog ság volt szá -
mod ra az, hogy szin te min de ne det el aján dé koz va két bõ rönd del je -
lent kez tél a szaléziak óbu dai rend há zá ba.

A rend be va ló be lé pé sem kor a dol ga im szá má ra elég volt egy au tó cso -
mag tar tó ja. Óbu dán egy sze rû ki csi szo bá ba ke rül tem. A pap ba rá tom, aki
fel vitt, ami kor meg lát ta a szo bá mat, azt mond ta: „Mi nek is kell en nél
több! ...” Az zal, hogy le egy sze rû sö dött az éle tem, nagy sza bad sá got kap -
tam. Kü lön ben a kö zös ség ben min den rõl gon dos kod nak. Nem hi ány zik
semmi… A kö zös ség meg ta nít az alá zat ra, a tü re lem re. A ró mai ta nul má -
nyi évem alatt együtt lak tam ná lam, jó val fi a ta lab bak kal, akik a vi lág
szin te min den tá já ról ér kez tek. Tu da to san egy akar tam len ni kö zü lük: el
akar tam fe lej te ni az éve im szá mát, a lel ki pász to ri ta pasz ta la tot, az atyás -
ko dást (bár sze rin tük ez nem min dig si ke rült), fel ven ni ve lük a rit must a
mun ká ban, ta ka rí tás ban, a sport ban. Ha mar el ne vez tek Pus kás nak, mert
már én sem bír tam an  nyit fut ni, de ha meg kap tam a lab dát, ál ta lá ban be is
ta lál tam a ka pu ba. A két leg fon to sabb, amit ezek ben az évek ben ta nul tam
az alá zat és a tü re lem volt. Ezen a két úton tu dunk a fi a ta lok hoz és egy -
más hoz is kö ze led ni, ez két fon tos pil lé re az em be ri kap cso la ta ink nak.

Most Ka zinc bar ci kán élsz a szalézi rend ház ban. Jú li us tól a Don
Bosco Szak is ko la lel ki ve ze té se a fõ fel ada tod.

Be val lom, hogy tit kon ar ra vágy tam, hogy eb be az is ko lá ba ke rül jek.
Na gyon örü lök ne ki, hogy itt kezd he tem meg a szalézi mun kás éle te met!
Már vágy tam ar ra, hogy, há rom év után, vis  sza tér jek a min den na pi élet -
be. Eb ben az is ko lá ban kö zel 400 több sé gé ben hát rá nyos hely ze tû ro ma
fi a tal ta nul. Don Bosco meg elõ zõ mód sze ré vel pró bá lunk szak mát ad ni a
fi a ta lok ke zé be egy olyan csa lá di as kör nye ze tet ki ala kít va, ami so kuk nak
nem ada tott meg ott hon. A bajt, a prob lé mát meg le het elõz ni az zal, ha a
fi a ta lok ér zik, hogy sze ret ve van nak és az ál lan dó és te vé keny je len lét tel.
Pusz tán a köz tük va ló je len lét ren ge te get je lent szá muk ra, mert meg tud -
nak ben nün ket szó lí ta ni és mi is meg szó lít ha tó vá tes  szük ma gun kat szá -
muk ra.  Rend ala pí tónk jel mon da ta sze rint – „Lel ke ket adj ne kem, min -
den mást ve gyél el!” – sze ret nék tár suk, ba rát juk len ni, meg is mer tet ve
ve lük azt a Jé zust, aki re ala poz hat ják az éle tü ket, Aki szá muk ra a leg -
jobb ba rát tud len ni.  Mind ez nem kis ki hí vás szá mom ra, de nem fé lek,
mert nem va gyok egye dül. Õ ve lem van min dig és a rend tár sa im is, va la -
mint a ne ve lõk is, akik szí ve sen és oda adás sal te szik a dol gu kat. 

Az is ko la mel lett új ra káp lán is le he tek, be se gít ve a plé bá ni án, 25 év
után újra… 

Zol tán atya kö szö nöm szé pen, hogy meg osz tot tad ve lünk gon do la -
ta i dat. 

Ezüst mi sém al kal má ból au gusz tus 16-án dél elõtt 10-kor Pusz ta csa tár -
ban, egy ko ri mi nist rán som, Mikolás At ti la meg hí vá sá ra, au gusz tus 29-
én, szom ba ton es te, a Má ria Mag dol na temp lom ban mu ta tok be há la adó
szent mi sét. Örü lök, hogy új ra ta lál koz ha tom majd a za lai hí vek kel.

Háriné Mile Mó ni ka

A ter mé szet kap cso la tok szö ve vé nyes rend sze re. Az ál la tok a kom mu -
ni ká ció szin te min den spekt ru mát fel hasz nál ják a kap cso lat te rem tés re. A
han gok tól az il la to kig, a lát ha tó szí nek tõl az ál ta lunk lát ha tat lan ult ra ibo -
lya szín tar to má nyo kig min den csa tor nát ki hasz nál nak, hogy in for má ci -
ók kal lás sák el kör nye ze tü ket. Jól is mer jük, ha
baj van, ak kor nõ az em be rek ben is a buz gó ság
és egé szen kü lön bö zõ fe le ke ze tû, hí võ, vagy ko -
ráb ban ma gát ate is tá nak val ló em ber is imá ra
kul csol ja a ke zét. A ter mé szet ben is a baj, a ve -
sze de lem sok ál la tot együtt mû kö dés re buz dít. A
ma da ra kat kön  nyû a hang juk alap ján el kü lö ní te -
ni, hisz mind egye di dal la má val kom mu ni kál
faj tár sa i val. De ha baj ban van egy ma dár, ak kor
"nem zet kö zi" ma dár nyel ven sír, és ezt a dal la -
mot min den ki ér ti, a ba bi lo ni madárdalkavalkád
hir te len el né mul, és csön des né ma ság gal pró bál
túl él ni, mind egy, hogy a "sí ró" ma dár egy ap ró
cin ke vagy egy na gyobb tes tû har kály.

Az em be ri kom mu ni ká ci ó val és me ta kom mu ni ká ci ó val- ha nem va -
gyunk elég ébe rek- bi zony na gyon be csap hat nak min ket, is me ri ezt sok
rek lám ké szí tõ szak em ber, és él is le he tõ ség gel. Nincs ez más ként a Park -
er dõ ben sem. Da ra zsak me le gí tik reg gel ma gu kat fész kü kön és szi ma tol -
ják csáp ja ik kal a kör nyék fu val la ta it, hogy zsák má nya ik után ered hes se -
nek, me lyek kö zött a leg na gyobb ked ven cek a szaf tos lep ke her nyók. A
her nyók nak ön ma gá ban nincs il la tuk, de ha el kez de nek meg rág ni egy
nö vényt, an nak már van il la ta. A sé rült nö vény il la ta nem csak a kör nye -
zõ nö vé nyek nek szál lít in for má ci ót a kö ze li her nyó tá ma dás ról, hogy
ezek a kö ze li nö vé nyek fel ké szül hes se nek a be lõ lük is lak má roz ni aka ró
her nyók el le ni vé de ke zés re úgy, hogy rossz ízû vé pró bál ják ma gu kat
ten ni, ha nem el árul ják a da ra zsak szá má ra is a her nyók tar tóz ko dá si he -
lyét. De hol van eb ben a be csa pás, kér dez het nénk? Hát úgy, hogy ami -
kor az éhes és min den re el szánt da ra zsak meg ér kez nek a sé rült nö vény
il la tá nak a for rá sá hoz, és bõ szen ke re sik a reg ge li jü ket, nem ta lál nak
mást, csak egy vi rág zó or chi de át, a szé les le ve lû nõ szõ fü vet, mely a be -
csa pott da ra zsa kat a vi rág po rá nak el szál lí tá sá hoz bé rel te csak föl, ha mis
il lat csal étek kel.

Sok szor fél re ért jük a ter mé szet jel zé se it, pe dig a kör nye ze tünk ben je -
len le võ tör vény sze rû sé gek igen lo gi ku sak és egy sze rû ek. A nap pa li pá -

va szem csak szá munk ra gyö nyö rû és sze met gyö nyör köd te tõ a szár nyak
fel szí nén ap ró, szí nes ki tin pik ke lyek bõl ki raj zo ló dó szem fol tok ál tal.
Min den ki más, és fõ leg a ma da rak, meg ret ten nek et tõl a lát vány tól. A vi -
zu á lis kom mu ni ká ció egy ér tel mû, ami kor a sö tét bar na, ké reg min tá za tú

lep ke szár nyak fo nák ja már nem nyújt elég vé -
del met a tá ma dó el len, leg alább is úgy vé li a pá -
va szem, fel vil lant ja a két sze mét, va gyis hir te len
ki tár ja a szár nya it. A ma da rak hir te len egy pil la -
nat ra meg ijed nek, így a lep ke idõt nyer a me ne -
kü lés hez. De mi ért is ijed meg egy ma dár két
szem tõl? Mert az ál lat vi lág ban a két egy más
mel let ti szem az em be ren kí vül a ra ga do zók is -
mér ve. Pró bált már va la ki egy õzi ké vel far kas -
sze met néz ni? Ez le he tet len, hi szen nö vény evõ
"pré da ál lat" lé vén sze mei a fe je ol da lán he lyez -
ked nek el, hogy moz du lat la nul is le he tõ leg min -
dent lás son. Cse ré ben õk nem lát nak olyan jól

elõ re, hisz a két sze mük lá tó te re alig fed át, ami a tér lá tás hoz na gyon
kell, ez utób bi ra a ra ga do zók nak van in kább szük sé ge.

Sok szor az el ha mar ko dott és hely te len íté let al ko tás igen ká ros le het.
Jó pél da er re a bag lyok és a ha lál ös  sze kap cso lá sa. A bag lyok "ha lál ma -
dár rá" deg ra dá lá sa egy ös  sze tett, de nem túl bo nyo lult kap cso lat rend szer
hely te len ér tel me zé sén alap szik. Ha va la ki meg hal, vir rasz tunk mel let te,
imád ko zunk ér te. Ez ma is így van, és még az elekt ro mos ság elõt ti ko -
rok ban is így volt, ak kor, ami kor még éj sza ka sö tét volt a te le pü lé se ken,
és nem volt ek ko ra pa zar ló éj sza kai fény szen  nye zés. A vir rasz tás hely -
szí nén égett csak né hány mé cses vagy olaj lám pás. Az éj sza kai ro va rok
egy ré sze ma is ked ve li a fényt, és ká bul tan re pül a vil lany kör te, ko ráb -
ban pe dig a mé cse sek pis lá ko ló fé nyei fe lé. Igen nagy rovarkavalkád le -
he tett eze ken a he lye ken, ha be le gon do lunk, hogy az el múlt év ti ze dek -
ben meg fe le zõ dött a re pü lõ ro va rok szá ma. A ku vik, mely egy kis tes tû
ba goly, éj sza kai ro va rok kal táp lál ko zik. Per sze, hogy fel ke res te a ha lott
mel let ti vir rasz tá sok hely szí ne it, hi szen ott kön  nyen te le töm het te a
gyom rát, majd te li has sal ki ált ha tott be le az éj sza ká ba, de ez a ki ál tás a
te li has ról és nem a ha lál kö zel sé gé rõl ta nús ko dott.

Fi gyel jünk te hát az ap ró jel zé sek re és he lye sen ítél jük meg a ter mé -
szet tel, a tár sa ink kal és a Jó is ten nel va ló kap cso la tun kat.

dr. Il  lyés Zol tán

Kap cso lat az ál lat vi lág ban



Volt egy szer egy Kis fiú, akit egy szép ta va szi na pon ki rán dul ni vitt a
ma má ja a test vé re i vel, ke reszt szü le i vel együtt. Vo nat tal utaz tak. Na gyon
vár ták az uta zást! Két há ti zsák ba pa kol tak szend vi cse ket, in ni va lót, kéz -
fer tõt le ní tõt és masz kot is. Per sze, fény ké pe zõ gé pet és te le font is, hogy
tud ja nak fény ké pez ni és te le fo nál ni is, ha szük sé ges. Egyet len ko csi in -
dult, ar ra száll tak fel.  A vá ros után ha ma ro san a ré ten át vitt az út, ra -
gyo gó nap sü tés ben, jól esõ hu zat ban, és köz ben be szél get tek néz ve a fá -
kat, a fel fe lé nyú ló lomb ju kat, a le ge lõ ket, a rö pü lõ ma da ra kat. A Leg ki -
sebb Fi úcs ka az ab lak fe lé for dult és éne kel ni kez dett: „Jajj, de szép éle -
tem van! Jajj, de jó éle tem van!” És ezt is mé tel get te el ké pesz tõ hun cut -
ság gal és olt ha tat lan öröm mel. Jól esett ne kik együtt len ni, együtt né ze -
get ni, be szél get ni és rá cso dál koz ni a kör nye ze tük re, a táj ra. Ar ra, hogy a
Jó is ten mi lyen szép vi lá got te rem tett ne künk. A vis  sza fe lé út elõtt az ál -
lo má son pi cit sé tál gat tak, csi gá kat gyûj töt tek, fa ág gal raj zol tak a föld be
be tû ket, sza va kat, ala ko kat; gyûj töt tek nö vé nye ket és esze get tek is köz -
ben, bár nem vol tak na gyon éhe sek.  Min dent jól meg néz tek és ké szí tet -
tek kö zös fény ké pet is. Vis  sza fe lé csen de seb ben utaz tak, mert egy ki csit
már el fá radt a lá bacs ká juk a sé tá lás ban, és va la hogy a ki rán du lás ban is
ki me rül tek. Ha za ér ve min dent el me sél tek. A csi gát, amit ha za hoz tak az
egyik há ti zsák zse bé ben, ki tet ték a friss fû re leg elész ni. Az tán a te ra szon
az asz tal nál le raj zol ták a Kis vo na tot, a csi gát, a fe nyõ fa ren ge te get, a sín
út ját a rét tel és kí vül rõl a vá ró ter met! Szí nek kel, ce ru zák kal dol goz tak,
és ol ló val ki vá gott raj zo kat ra gasz tot tak a ké pek re, hogy ki emel ked je nek
a lap ról. Az egész csa lád nak meg mu tat ták ké pe i ket. Na gyon szép és ere -
de ti lett mind hár muk alkotása…! Ki ra gasz tot ták a gye rek szo ba kül sõ aj -
ta já ra. Für dés, fog mo sás és a me se film után pe dig a dél utá ni ki ma radt al -
vás sal együtt mé lyeb ben tér tek nyu go vó ra a sok pu szi, öle lés, a fel ol va -
sott me se és az es ti ima után. Ti is szok ta tok imád koz ni es te? 

S.Ivancsics Eve lin

Uta zás

Szent István Major Simon rajza

Színezd ki!
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Za la eger szeg Bot fa vá ros rész ében az Erdõdy-Hüvös kas tély ban mû kö -
dik már 12 éve a Mindszenty If jú sá gi Ház. Ez az öt ven fõs szál lás hely és
ren dez vény hely szín ta valy ko moly fel újí tá son esett át. A bel vá ros ban a
Gö csej Mú ze um szom széd sá gá ban épül a Mindszenty Jó zsef Mú ze um és
Za rán dok köz pont, mely nek za rán dok szál lás hely fej lesz té se kap csán szé -
pült meg és vált fenn tart ha tób bá a bot fai kas tély. Már há rom éve el kez dõ -
dött a za rán dok pont funk ci ó ja az épü let nek, ami kor a Csík som lyótól
Mariazellig tar tó Má ria-za rán dok út, Búcsúszentlászló és a za la eger sze gi
Má ria Mag dol na Nap temp lom kö zöt ti 18 ki lo mé te res sza ka sza fel fes tés re
ke rült. A if jú sá gi és za rán dok ház mot tó ja „Is ten és a ter mé szet”, mely szo -
ros és el vá laszt ha tat lan kap cso lat rend sze rét hi va tott be mu tat ni. Er dei is ko -
lák, ter mé szet is me re ti prog ra mok és lel ki gya kor lat ok ki vá ló hely szí ne a
fel újí tott kas tély, mely hi te les hely szín né vált a kör nye ze tünk vé del mé nek
szem lé let for má lá sá ban az ál tal, hogy az új mel lék épü let ének te te jé re
napelempark ke rült, meg úju ló ener gi át hasz nál va a lé te sít mény üze mel te -
té sé hez. Ka to li kus is ko lák, lel ki sé gi cso por tok, cser ké szek és Regnum kö -
zös sé gek, plé bá ni ák fi a tal jai és csa lá dos cso port jai ke re sik fel a he lyet,
hogy tar tal mas és nyu godt na po kat, vagy akár tel jes he tet tölt se nek el az
1750-ben épült kas tély fa lai kö zött és az év szá za dos fák kal tar kí tott kas -

tély park ban. A kas tély tõ szom széd sá gá ban ál ló Szûz Má ria ne ve Temp -
lom ki vá ló le he tõ sé get nyújt a lel ki prog ra mok szá má ra. Ki-ki a ma ga
mód ján tud ta lál koz ni Is ten nel, a temp lom fa lai kö zött vagy a ter mé szet
cso dá in ke resz tül. Té len a kas tély park já ban, ta vasz tól õszig pe dig a kö ze li
Válicka-patak ná da sá ban zaj lik az ér ke zõ cso por tok nak a ma dár gyû rû zés,
mely so rán az ér dek lõ dõk egé szen kö zel rõl cso dál hat ják meg eze ket a kis
tö ré keny tol las cso dá kat, hogy az tán egye di azo no sí tó val el lát va to va röp -
pen hes se nek és a tu do mány szá má ra is ada tot szol gál tat has sa nak. Ez ál tal a
vé del mük is cél zot tab bá és ha té ko nyab bá vál hat. A kör nyé ken szer ve zett
ter mé szet is me re ti tú rák so rán meg is mer ked he tünk a ha zánk ban is élõ or -
chi de ák tit kos vi lá gá val, a szín pom pás lep kék lé gi es ter mé sze té vel, a szi ta -
kö tõk ha té kony szú nyog gyé rí tõ ké pes sé gé vel és még szám ta lan ter mé sze ti
kinc  csel, mel  lyel a bot fai dom bok meg aján dé koz zák a nyi tott sze mû ter -
mé szet já ró kat. A kas tély hoz kö ze li sport pá lyák (Bot fai LSC sport te lep) és
a Bot fai Lovastanya még sok szí nûb bé és tar tal ma sab bá te he ti az itt töl tött
idõt. A Má ria-út egyes sza ka sza i val át fed ve, de kör tú rá vá zár va az épü lõ
Páf rá nyok út ja tu ris ta út õsz tõl már tan ös vénytáb lák kal vár ják a tú rá zó kat
Bot fa, Csácsbozsok és Nemeshetés kö zött.

dr. Illyés Zoltán

Mindszenty If jú sá gi Ház

20 éves az imatábor!
Jú li us 12. és 18. kö zött ren dez ték meg a 20. ju bi le u mi ima tá bort. Eb -

ben az év ben a za la eger sze gi Szûz Má ria Szep lõ te len Szí ve plé bá nia te -
rü le tén nap kö zis tá bor jel leg gel vett részt 170 gye rek és fi a tal a prog ra -
mo kon. 

Hálát adunk Istennek az elmúlt két évtizedért. Különösen azért a mint-
egy 2000 résztvevõért, akik az imatáborban találkozhattak Vele, az Ige
olvasása, a szentmise ünneplése, a csendes és dicsõítõ imák valamint az
önfeledt játékokon keresztül.
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Plé bá ni ai hí rek:

A Mindszenty Jó zsef Mú ze um és Za rán dok -
köz pont, rö vi debb ne vén Mindszentyneum
alap kö vét jú li us 2-án tet ték le Za la eger sze gen. 

A mú ze um nem csak a 20. szá zad egyik leg -
na gyobb ha tá sú egy há zi sze mé lyi sé gé nek ál lít
em lé ket, in nen in dul majd a Mindszenty-út is.
Za la eger szeg a Csíksomlyótól Mariazellig tar tó
Má ria-za rán dok út nak is fon tos ál lo má sa és
egyik re gi o ná lis köz pont ja lesz.

(Ma gyar Ku rír alap ján)

Eb ben az év ben a ju bi láns há zas pár ok ün -
ne pe es pe re si ke rü le ten ként ke rül meg ren de -
zés re. Kér jük azok je lent ke zé sét, akik eb ben az
év ben ün ne pe lik há zas sá gu kat 5 éven kén ti bon -
tás ban, és az ün ne pen sze ret né nek részt ven ni.

Min den hó nap 13-án a kert vá ro si temp lom -
ban fatimai szent mi se és szent ség imá dás.

Min den hó nap 13-án fatimai szent mi se, au -
gusz tus 16-án dél elõtt bú csúi szent mi se Pusz -
ta csa tá ron. 

Au gusz tus 26-tól min den hó nap má so dik és
ne gye dik szer dá ján az es ti szent mi se elõtt fél
órá val a Má ria Mag dol na plé bá nia-temp lom ban
examen imád ság ke re té ben ke res sük a ta lál ko -
zást a Jó is ten nel. 

Szeretettel gratulálunk Zala -
eger szeg díszpolgárának, dr.
Marx Gyu lának 90. születésnap-
ja alkalmából! 

Dr. Szé kely Já nos me gyés -
püs pök ren del ke zé se ér tel mé -
ben 2020. au gusz tus 1-jei ha -
tál  lyal Nagy Ta más atya,
plé bá ni ánk káp lán ja no vai
plé bá nos lesz. Újabb káp lán
he lyé re nem ke rül, vi szont az
il le té kes fõ pász tor en ge dé -
lyé vel a plé bá ni án kon ed dig is se géd ke zõ
Fliszár Ká roly nyug dí jas atya ki se gí tõ lel ké szi
ki ne ve zést kap. 

Kö szön jük Ta más atya szol gá la tát és sok tar -
tal mas írá sát!

Anyakönyvi hírek:

Há zas ság kö tés
Kon dor Krisz ti án és Simonffy Ma ri ann
Csepregi Va len tin és Hor váth Kin ga
Sa la mon Lász ló és Mol nár Zsó fia
Hor váth Zsolt és Bedõ Eve lin

Jó kí ván sá ga in kat fe jez zük ki az if jú pá rok nak,
a köl csö nös sze re tet ben szen te lõd je nek meg

há zas sá guk ban!

Ke resz te lés
Kó nya Pé ter
Hidvégi Lil la Gréta
Hor váth Brendon Já nos
Ko vács Lu ca La u ra
Ba logh At ti la
Len gyel Dá ni el
Se bes tyén Lilien Vi rág
Ko csis Do rot  tya
Ta kács Nim ród Kris tóf
Szil ágyi Mira
Se bes tyén Ákos

Kö szönt jük a Ka to li kus Egy ház és egy ház köz sé günk
leg if jabb tag ja it! Is ten él tes se õket so ká ig!

Te me tés
özv. So mo gyi Józsefné sz. Hupczik Ve ro ni ka

(1934)
Tóth Ri ta (1964)
özv. Ko vács Gyuláné sz. Ko vács Ol ga (1934)
özv. Gyõrfi Ferencné sz. Hor váth Má ria Mag -

dol na (1928)
Bel sõ Er zsé bet (1949)
özv. Bár di Béláné sz. Si mon Gi zel la (1926)
Fi tos Lász ló Jó zsef (1946)
Fe ke te Jó zsef (1955)
Lendvai And rás (1945)
Hor váth De zsõ (1935)
özv. Mol nár Józsefné sz. Gom bás Má ria (1938)
özv. Hor váth Gyuláné sz. Csor ba Aran ka

(1949)
özv. Róth Sándorné sz. Kalamár An na (1931)
Mol nár La jos (1948)
Far kas Fe renc (1935)
Telekesi Ist ván (1944)
Var ga Gá bor (1978)
özv. Tóth Dánielné sz. Tóth Te ré zia (1932)
Baksa Nán dor (1949)

özv. Hor váth Tiborné sz. Ko vács Ma ri an na
(1958)

Dá vid Jenõné sz. Hor váth Ka ta lin (1949)
Zsupanek Lajosné sz. Papp Má ria (1941)
Góczán Károlyné sz. Bog nár Irén (1937)
Vécsey La jos Vilmosné sz. Szép Er zsé bet

(1956)
özv. Köny ves Kálmánné sz. Szig li ge ti Er zsé bet

(1918)
özv. Szalay Lászlóné sz. Miszori Ilo na (1928)
Sa la mon Je nõ (1933)
Beke Ist ván (1956)
Jám bo ri Sándorné sz. Döklen An na Má ria (1953)
For gács Fe renc (1940)
Sám son Sán dor (1943)
özv. Bor sos Lászlóné sz. Kiss Jo lán (1928)
Gyurcsek Ist ván (1931)
Nagy Im re (1947)
Nya kas Lász ló (1950)
Vizsy Jó zsef (1932)
Var ga Lász ló (1949)
Var ró Ist ván (1947)
Éne kes Ist ván And rás (1936)
özv. Fa ze kas Ferencné sz. Benkõ Ro zá lia

(1930)
Hor váth Sán dor (1943)
özv. Ma gyar Józsefné sz. Szüjker Er zsé bet (1932)
Pé ter Lász ló (1939)
özv. Sár ga Béláné sz. Schandl Pi ros ka (1936)
özv. Gás pár Ferencné sz. Ja kab Pi ros ka (1931)
Karvalics Jánosné sz. Mol nár Ka ta lin (1930)
Hor váth Istvánné sz. Tóth Má ria Pi ros ka

(1952)
özv. Hor váth Ferencné sz. Né meth Ol ga (1933)
Zalavári Ti bor Emil (1936)
Né meth Ti bor (1935)
Hor váth Jó zsef (1928)
özv. Hettinger Józsefné sz. Bita Már ta (1936)
Mol nár Zoltánné sz. Sza bó Te ré zia (1941)
Tóth Jó zsef (1940)
Kocsárdi Ist ván Fe renc (1945)
özv. Nagy Istvánné sz. Gráczi Má ria (1944)
özv. Ta kács Istvánné sz. Hor váth Er zsé bet

(1939)
Kö ves Gá bor (1983)
Vizsi Lász ló (1942)
özv. Pes ti Jánosné sz. Sza bó Má ria (1937)
Ké ke si Pé ter (1949)

Adj Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

A Mária Magdolna Plébániatemplom freskóiról
ké szült fényképeket Pánczél Petra, Eke István
készítették
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