
„Le á nyom, ne hagyj fel ir gal mas sá gom hir de té sé vel. Ez zel eny hü lést szer zel szí -

vem nek, me lyet az ir ga lom tü ze éget a bû nö sö kért. Mondd meg pap ja im nak, hogy

a meg rög zött bû nö sök sza va ik ra bûn bá nat ra in dul nak, ha a szí vem ben lé võ ir ga -

lom ról be szél nek ne kik. Min den pap nak, aki az ir gal mat hir de ti, rend kí vü li ke gyel -

met adok, sza va ik gyó gyí tó an hat nak, s meg fog ják in dí ta ni a szí ve ket, akik hez

szól nak” (Szent Fausztina: Nap ló 1521).

Szent II. Já nos Pál pá pa 2000. áp ri lis 30-án, hús vét 2. va sár nap ját az Is te ni ir gal -

mas ság va sár nap já vá nyil vá ní tot ta. Ugyan ezen a na pon a szen tek so rá ba emel te Bol -

dog Fausztina Kowalska nõ vért, akit az Is te ni ir gal mas ság apos to la ként is mer a vi -

lág. Éle te az Is ten nel va ló ben sõ sé ges egy ség ben telt. A szent ség hí ré ben halt meg

Krak kó ban, 1938. ok tó ber 5-én.

Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá la árán vál tot ta meg az em be ri sé get, és fel tá ma dá sá val új

éle tet aján dé ko zott ne künk. Ezt ün ne pel jük a hús vét szent tit ká ban. Az ir gal mas ság

ün ne pé nek hús vét 2. va sár nap ra tör té nõ he lye zé se mély hit be li ta ní tás sal bír, amely a

meg vál tás hús vé ti tit ka és az Is te ni ir gal mas ság tit ka kö zött fenn ál ló szo ros ös  sze -

füg gés re utal. Jé zus el sõ al ka lom mal 1931-ben be szélt Fausztina nõ vér nek, hogy ün -

ne pet szen tel je nek az Is te ni irgalmasságnak. „Azt kí vá nom, hogy le gyen az ir gal -

mas ság nak ün ne pe. Azt kí vá nom, hogy a ké pet, me lyet ecset tel fogsz meg fes te ni,

hús vét után az el sõ va sár nap ün ne pé lyen áld ják meg. Ez a nap le gyen az ir gal mas -

ság ün ne pe” (Nap ló 69).

Az Is te ni ir gal mas ság ké pe, ame lyet Fausztina nõ vér a lá to má sa alap ján fes tett le

Jé zus kí ván sá gá ra, a fel tá madt Üd vö zí tõt áb rá zol ja, aki szen ve dé se és ke reszt ha lá la

árán vál tott meg min ket. A két su gár, amely Jé zus - a ké pen nem lát ha tó - szí vé bõl

tört elõ, a vért és a vi zet jel ké pe zi, mely ki folyt az Úr át szúrt ol da lá ból. Ez a nagy -

pén tek ese mé nye i re em lé kez tet min ket. Az ir gal mas Jé zus ké pe az evan gé li um nak

ah hoz a két ese mé nyé hez kap cso ló dik, mely a leg tö ké le te seb ben fe je zi ki Is ten sze -

re te tét az em be rek iránt. A kép fel ira ta (Jé zu som, bí zom ben ned!) a bi za lom ma ga -

tar tá sá ra hív ja fel fi gyel mün ket, amely – a fe le ba rát te vé keny sze re te te mel lett – fel -

té te le a ke gye lem el nye ré sé nek.

Az Is te ni ir gal mas ság ün ne pe nem csak egy nap, me lyen Is tent kü lö nös kép pen tisz -

tel jük eb ben a ti tok ban, ha nem a ke gye lem for rá sa is min den em ber szá má ra. „Ezen

a na pon meg nyí lik ir gal mam mély sé ge. Az a lé lek, aki gyó nás hoz és szent ál do zás -

hoz já rul, tel jes bûn bo csá na tot nyer, és men te sül a bün te tés alól... Egy lé lek se fél -

jen kö ze led ni hoz zám, még ha bû nei skar lát pi ro sak len né nek is” (Nap ló 699).

Hig  gyük el, hogy Is ten vég te le nül sze ret min ket; sok kal job ban, mint aho gyan azt

mi el kép zel jük. Õ a leg na gyobb bû nöst is szent té tud ja ten ni, csak egy kis jó aka rat

kell hoz zá. Mer jünk bíz ni Is ten ben, mert Õ min dent meg te het. Is mer jük fel a zsol tá -

ros sza va i nak iga zát: „Ir gal mas a mi Urunk, Is te nünk, kö nyö rü let re haj lik szí ve”.

Stróber Lász ló atya
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Er zsé bet II. And rás ma gyar ki rály és a
rossz em lé ket ha gyó Merániai Gert rúd
har ma dik gyer me ke ként jött vi lág ra.
Éle te a kö zép ko ri elõ ke lõ höl gye ké hez
ha son ló volt, de mély val lá sos sá ga mi att
még is ki emel ke dett kö zü lük. Éle te nem -
csak Ma gyar or szá gon, ha nem Eu ró pa-
szer te is mert, az ir gal mas sze re tet és az
el eset tek, be te gek, nyo mo rul tak fe lé
for du lás egyik leg ked vel tebb pél da ké pe.
El sõ gyer me ké nek szü le té se után me ne -
dék he lyet ala pí tott ár va gye re kek ré szé -
re, sze gé nye ket se gí tett.

Má so dik gyer me ke szü le té se után há -
lá ból 28 ágyas kór há zat ala pí tott, ahol
ma ga is se gí tett a be teg ápo lás ban. Fér je
had ba vo nu lá sa kor õ vet te át a tar to -
mány kor mány zá sát. Az éhín sé gek, jár -
vá nyok okoz ta se be ket igye ke zett or vo -
sol ni, sa ját va gyo ná ból, élel mi szer kész -
le té bõl eny hí tet te a rá szo ru lók éh sé gét,
fáj dal ma it. Ma ga mér ték tar tó an élt,
imád ko zott, böj tölt és ve zek lõ övet is
hor dott.

Fér je ha lá la után csa lád ja meg fosz tot -
ta a va gyo na fö löt ti ren del ke zés jo gá tól,
ezért el hagy ta Wart bur got és két ke zi mun ká já val tar tot ta fenn
ma gát. Sze ret ték vol na is mét férj hez ad ni, de Er zsé bet nem kí -
vánt há zas ság ra lép ni, As si si Szent Fe renc harmadrendjének

tag ja lett, et tõl kezd ve egy sze rû szür ke
kön tös ben járt. 

Na gyon fi a ta lon, 24 éve sen halt meg.
Tisz te le te olyan gyor san el ter jedt, hogy
már ha lá la után négy év vel szent té avat -
ták.

Sok fé le áb rá zo lá sa is mert, be teg ápo -
ló, ételt/ke nye ret osz tó, pál ma ágat tar tó
hölgy ként, de leg in kább a kö té nyé ben
ró zsát tar tó ki rály lány ként. Utób bit a
szent leg is mer tebb le gen dá ja ih let te.

A Má ria Mag dol na temp lom Szent Er -
zsé bet ol tár kép ét va ló szí nû leg leg in kább
az ér dek lõ dõ tu ris ták is me rik. A szen -
tély tõl leg tá vo labb esõ mel lék ol tár elõtt
a mi sé re ér ke zõk nyil ván ke ve seb bet áll -
nak meg né ze lõd ni. Pe dig ér de kes, szé -
pen meg kom po nált je le ne tet lát hat nak.

Cimbal nem a szo ká sos for má ban áb -
rá zol ja az is mert szen tet. A kö zép ko ri as
ru há val, lep lek be csa vart fej jel meg je le -
ní tett, alá za tos jó te võ alak já val szem ben
egy gaz da gon dí szí tett öl tö zé kû, ko ro -
nás úr nõt lát ha tunk a ké pen, aki pa lo tá -
já nak ka pu já ban áll és fo gad ja a hoz zá
for du ló sze gé nye ket, be te ge ket. Mel let -

te szol gá ja tál cát tart, ame lyen pénzeszacskó és tal lér osz lo pok
lát ha tók. Eb bõl oszt Er zsé bet a rá szo ru lók nak.

Marx Má ria

Árpád-házi Szent Erzsébet oltárkép
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„... A kéz be ál do zás leg rész le te sebb és leg szebb le írá sát a je ru zsá le mi Szent
Ci rill müsztagógikus katekézisében (IV. szá zad) ta lál juk meg. Ér de mes idéz ni,
mert al kal mas ar ra, hogy mind nyá jun kat meg ta nít son a mél tó és meg fe le lõ tisz -
te le tet meg adó szent ál do zás ra: »Ami kor oda já rulsz, ne ki nyi tott te nyér rel és
szét fe szí tett uj jak kal jöjj, ha nem egyik te nye red le gyen a má sik te nye red trón ja,
így fo gadd az el jö ven dõ Ki rályt, és te nye red haj la tá ba fo gadd Krisz tus tes tét,
rá mond va az áment. Elõ vi gyá zat tal szen teld meg a szent test hoz zá érin té sé vel
sze me i det, ügyelj rá, ne hogy va la men  nyi is el mor zso lód jon be lõ le. Mert ha va -
la men  nyit is el mor zsálsz be lõ le, az olyan, mint ha sa ját tes ted egy tag ja men ne
ve szen dõ be. Mondd meg ne kem: ha va la ki arany port ad na ne ked, nem tar ta nád-
e igen óva to san, ne hogy va la mi is el ves  szen be lõ le, és meg ká ro sodj? Hát ak kor
nem fogsz-e még sok kal job ban vi gyáz ni, hogy még egy sze mer nyi se es sen el
be lõ le, ami arany nál és drá ga kö vek nél is értékesebb?« ...

A hí võ em ber a kéz be ál do zás kor az egy ház ál tal kap ja az Ol tá ri szent sé get.
Ezért nem ma gá nak kell ven nie a ke hely bõl, vagy a pap ke zé bõl, ha nem nyúj ta -
nia kell a ke zét, hogy a szent ál do zást a ki osz tó pap ke zé bõl kap ja a sa ját ke zé -
be. Az ál do zók úgy nyújt sák ki két ke zü ket, hogy ke zük bõl tró nust ala kít sa nak
ki, amely nek majd a szent sé gi Jé zust kell fo gad nia. A leg fõbb sza bály: a bal kéz
le gyen a jobb kéz fö lött, hogy azu tán kön  nyen tud ják meg fog ni a szent os tyát,
majd pe dig rög tön ma guk hoz ven ni." 

For rás: ujember.hu
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Szent Jó zsef kö zel múlt be li fõ ün ne pe után és a meg -
hir de tett Szent Jó zsef év ap ro pó ján egy ki csit elõ tér be
ke rült az apa ság is. Ez zel kap cso la tos gon do la ta i mat
sze ret ném meg osz ta ni.

Apa va gyok. Ez a ki je -
len tés ma gá ba fog lal ja,
hogy gyer me kem van.
Tör  té ne te sen ket tõ is. A
sa ját ma gam nak meg fo gal -
ma zott fel ada tom apa ként
az, hogy: Ön zet len, tü rel -
mes, oda adó sze re tet tel
gon dos kod jak ró luk.
Olyan nor má kat és sza bá -
lyo kat ad jak szá muk ra,
ami ket a maj da ni önál ló
éle tük ben ori gó ként, egy -
faj ta út mu ta tás ként hasz -
nál hat nak a nagy vi lág ös z -
sze vis  sza sá gá ban.

Minden nek az alap ja a
hi te les pél da mu ta tás. Na pi
24 órá ban, a hét min den
nap ján, egy éle ten ke resz -
tül. Le he tet len kül de tés nek
tû nik. De sze rin tem a hi te -
les ség nem azt je len ti,
hogy min dent tö ké le te sen
csi ná lok. Hi te les ség az, hogy amit tõ le el vá rok, azt
ma gam tól is meg kö ve te lem. Ha hi bá zok, azt be is me -
rem a gyer me kem elõtt is, és ha kell, tõ le is tu dok bo -
csá na tot kér ni, nem bú jok el az apai te kin té lyem mö -
gé. 

A tö ké let len ség is ne vel het. Ha va la mit ros  szul csi -
ná lok, ak kor a fi am – ha egy szer apa lesz – tud ni fog -
ja, mit akar más kép pen –, il let ve mit akar ugyan úgy
ten ni apa ként, mint én.

A gyer mek nagy aján dé ka Is ten nek. Aján dék, ami -
nek cél ja nem fel tét le nül csak az, hogy az apa fel ne -
vel jen és ta nít son. Az Úr a gyer mek ál tal is ta nít. Ne -
kem az Atya-em ber kap cso lat meg ér té sé ben so kat se -
gí te nek a gyer me ke im.   

Az apa kor lá to kat szab a gyer me ke szá má ra. Cél ja,
hogy óv ja an nak tes ti és szel le mi ép sé gét. Az ál ta la
vélt he lyes gon dol ko dást, er köl csi ér té ke it to vább ad ja.
Sze ret né, hogy a gyer mek si ke res és bol dog le gyen. 

Nem ezt te szi az Atya is az em ber rel? Óv ja a lé lek

ép sé gét. Pa ran cso la to kat ad az em ber szá má ra. Cél,
hogy az em ber üd vö zül jön.

Egy kap cso lat ban alap ve tõ el vá rás az együtt töl tött
idõ. A kö zös és tar tal mas
együtt lét se gí ti elõ a mé -
lyebb meg is me rést és a
mi nél szo ro sabb kö tö dést,
sze re te tet. Jó a meg erõ sí tés
eb ben a fo lya mat ban. Pél -
dá ul ami kor a be szél ni
még alig tu dó gyer me kem
spon tán azt mond ta, hogy
„Te vagy a leg jobb apu -
kám a vi lá gon”, nem fog -
lal koz tam az zal, hogy
egyéb ként nem volt né pes
a cím re pá lyá zó me zõny...
Örül tem, hogy a gyer me -
kem vi szont sze ret.

Mi kell az Atyá val va ló
kap cso lat el mé lyü lé sé hez?
Csak nem idõt kell együtt
töl te nem ve le? Ilyen idõ,
ami kor Szent írást ol va sok,
temp lom ba já rok, imád ko -
zok... 

És ha úgy iga zán õszin -
tén spon tán há lát adok Ne -

ki? Sze rin tem örül, hogy vi szont sze re tik. 
Gyer me ke im ál tal tör tént leg fõbb ne ve lés mel lett a

fen ti fel is me ré sek el tör pül nek. Nem val lá sos csa lád ban
nõt tem fel. A fe le sé gem egye dül nem volt elég a „meg -
té ré sem hez”. Az Úr gyer me ke ket kül dött ne ki se gít sé -
gül. Ket tõt is egy szer re! Örü lök, hogy raj tuk ke resz tül
vég re meg hal lot tam a hí vást. Az es kü võn az ol tár elõtt
meg ígér tük, hogy a gyer me ke in ket a ka to li kus hit szel -
le mé ben fog juk fel ne vel ni. En nek fé nyé ben ott hon,
majd a Szent Csa lád Óvo dá ban megkez dõdött a gyer -
me kek mel lett az én „ne ve lé sem” is. Je len leg gye-
mekeim a Mindszenty Jó zsef Ál ta lá nos Is ko lá ban kop -
tat ják a pa do kat, sze rény sze mély sé gem pe dig ta valy
ok tó ber ben bér mál ko zott. Tu dom, ha a gyer me ke im
nin cse nek, ak kor az én evangelizációm sem tör tént vol -
na meg. Bí zom ben ne, hogy már hi te les pél da kép ként
tu dom el lát ni az apa ság ki hí vá sok kal te li fel ada tát.

Áldott legyen az Úr!
Lipóczki Tamás

Gondolatok az apaságról
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Mi ért sze re tek mi nist rál ni? Azt gon do lom, hogy er re a kér dés re nem is olyan egy sze rû vá la szol ni. Kö ze -
lebb sze ret ném érez ni ma gam Jé zus hoz, Is ten hez. Kö ze lebb, mint ami kor még a pa dok ban ül tem kis is ko -
lás ko rom ban, és mes  szi rõl szem lél tem az ese mé nye ket.

Mi nist rá lás alatt ér tet tem meg a mi se lé nye gét, és azt is, hogy mi, szol gá lók, ré szei va gyunk a szent mi se
„li tur gi á já nak”. Nem csak szol gá lat, ha nem élet for ma is, hisz a temp lom ból ki jö vet ugyan az zal a lel kü let tel
és el kö te le zõ dés sel élek. A mi nist rá lás meg ta ní tott a fe gyel me zett ség re, ami ki fe je zi a szol gá lat fon tos sá -
gát, és a kül sõ-bel sõ ös  sze sze dett ség re, ami ki emel a szür ke hét köz nap ok ból. A kap cso la ta im jól ala kul tak
a tár sa im mal, kö ze lebb rõl meg is mer het tem az atyá kat, és ma már mond ha tom, hogy egy iga zi kö zös ség -
hez tar to zom. Jé zust is kö ze lebb ér zem már ma gam hoz így, hogy ér tem: men  nyi re fon tos is a mi szol gá la -
tunk a szer tar tá so kon. Mi mu tat juk a pél dát a ki seb bek nek, és mi va gyunk Jé zus sze re te té nek hír nö kei.

Én büsz ke va gyok rá, hogy a mi nist rán sok kö zös sé gé hez tar to zom. 
Tö rök Ta más (Köl csey Fe renc Gim ná zi um)

8 éve "erõ sí tem" szol gá la tom mal a Má ria Mag dol na-temp lom mi nist ráns cso port ját. Ele in te a kó -
rus ról kí sér tem fi gye lem mel a szer tar tá so kat. Min dig szí ve sen hall gat tam, aho gyan édes apám éne -
kelt a szent mi sé ken. Na gyon sze ret tem vol na be ke rül ni a Mindszenty kó rus ba, amit édes apám ve -
zet. Vé gül õ, és a bá tyám, Bar na bás biz ta tott ar ra, hogy mi nist rál jak. Egy ide ig még jár tam a
Mindszenty-iskola fiú kó ru sá ba, amit Tóth Zol tán Ta más ta nár úr ve ze tett. A kó rus vé gül meg szûnt,
én pe dig ek kor dön töt tem vég leg a mi nist rá lás mel lett. Ki fe je zet ten sze re tem eb ben a kö zös ség ben,
hogy nem te kin tik ide gen nek az em bert, te hát ha va la ki új tag, a hí vek igye kez nek mi nél in kább
meg is mer ni õt. A Má ria Mag dol na-plé bá ni á nak na gyon sok em lé ket kö szön he tek. A leg ked ve sebb
em lé ke im a nagy szom ba ti elõ ké szü le tek, ami kor az nap dél elõtt ös  sze gyû lünk, hogy el pró bál juk a li -
tur gia me ne tét. Olyan ér zés sel tölt el ez az idõ szak, mint ha az osz tá lyom mal pró bál nék egy ün ne pi
mû sor ra. Na gyon jó lát ni a töb bi ek ös  sze tar tá sát és együtt mû kö dé sét. Az el telt évek alatt rá jöt tem,

hogy a mi nist rá lást csak lel ke se dés sel le het csi nál ni, nem pe dig úgy, hogy rá kény sze rí te nek, hogy men jek... Ami kor 2018-ban e
"mun ká mért" ok le vél ben ré sze sül tem, ak kor érez tem iga zán, hogy en nek a kö zös ség nek meg be csült tag ja va gyok. Na gyon
meg tisz te lõ, hogy itt mi nist rál ha tok.

Tóth Ger gely
(Mindszenty Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Kol lé gi um)

Má so dik osz tá lyos ko rom ban kezd tem mi nist rál ni, mert az idõ sebb test vé rem
szol gált már az Úr nak, és ez erõt adott ne kem is el kez de ni. Õ az is ko lai hit tan tá -
bor ban kap ta a meg hí vást, én meg tõ le. A Má ria Mag dol na-plé bá nia temp lom mi -
nist ráns kö zös sé gét erõ sít jük.

Ré geb ben csak a bé ke kö szön tést bíz ták rám. Ké sõbb már ál doz ta tás kor tar tot -
tam a tál cát, hogy ke ve sebb esé lye le gyen an nak, hogy le es sen a szent os tya. Mos -
ta ná ban ol va sok kö nyör gést, tar tom a gyer tyát evan gé li um fel ol va sá sa köz ben és
csen ge tek is. Ezek kö zül a gyer tyát sze re tem a leg job ban tar ta ni. Ma ne kem már
el kép zel he tet len a mi se mi nist rá lás nél kül. Jó ér zés az Úr nak szol gál ni, a szent mi -
sé ben ak tí van részt ven ni, ezért sze ret ném a fi a ta lab ba kat biz tat ni a mi nist rá lás ra. 

Si mon Ba lázs és öccse, Simon Pé ter
(Mindszenty Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Kol lé gi um)

Las san több mint tíz éve vég zem lel ke sen ezt a szol gá la tot. Ele in te még csak a pad ból fi gyel tem a
szer tar tá so kat, de va la ho gyan min dig is kö ze lebb akar tam érez ni ma ga mat Is ten hez a szent mi se ke re -
te in be lül is. Von zott az ol tár szol gá lat: a fel ol va sás, a per se lye zés és az egyéb fel ada tok vég zé se. A
leg na gyobb ha tás sal a nagy apám, Ravadics Fe renc volt rám. Õ szá mom ra örök ké pél da kép ma rad. Az
õ hit bé li buz gó sá gát min dig is le nyû gö zõ nek tar tot tam. Ele in te fél tem at tól, hogy ne héz lesz be il lesz -
ked nem a mi nist rán sok csa pa tá ba, de az atyák ked ves sé ge és a fi úk köz vet len sé ge azon nal el osz lat ta
ké te lye i met. Úgy érez tem, ez szá mom ra nem egy olyan do log, amit csak azért csi ná lok, mert va la ki
rám erõl tet te. Ez in kább egy olyan te vé keny ség, ami vel a leg job ban tu dom di csér ni Is tent a li tur gi á -
ban. Az évek so rán meg ta nul tam, hogy sok min den rõl le kell mon da ni en nek ér de ké ben, de a sza bad -
idõm fel ál do zá sa ná lam so ha nem szá mí tott aka dály nak. Na gyon sok em ber rel is mer ked tem meg, és

sok ba rá tot sze rez tem. Ren ge teg él mény nek le het tem ré sze se mind eköz ben: a szent mi sék utá ni sze re tet ven dég sé gek, a hos  szas
be szél ge té sek a tár sa im mal, vagy akár a plé bá ni án meg tar tott fog lal ko zá sok. Ahogy a mi nist rá lás egy re fon to sabb sze re pet töl -
tött be az éle tem ben, úgy érez tem egy re kö ze lebb ma ga mat Jé zus hoz. Büsz ke va gyok ar ra, hogy kö zé jük tar to zom, és re mé lem,
még sok évig ré sze se le he tek itt a Má ria Mag dol na-temp lom ban.

Paucsa Be ne dek
(Mindszenty Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Kol lé gi um)
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A cso dál ko zás va la hogy „ki vesz” min ket a meg szo kott cse -

lek vés bõl, szo ká sos te vé keny sé ge ink bõl. Mint ha egy pil la nat -

ra nem a meg szo kott szem üve gün kön ke resz tül néz nénk és ér -

tel mez nénk a vi lág egy je len sé gét, és va la hogy a vi lág gal va ló

kap cso la tunk is meg vál to zik egy rö vid ke idõ re. Va la mi új mu -

tat ko zik meg elõt tünk. Ész re ve szek egy új vi rá got a kert ben.

Fel tû nik a hall ha tó, meg le põ csönd az ut cán és a ter mé szet ben

Hús vét va sár nap já nak dél elõtt jén. Tér és idõ te rem tõ dik va la -

mi szép nek és új nak. Jé zus fel tá ma dá sa után az em be rek ke -

rül tek ilyen „ki len dí tõ” ál la pot ba hos  szabb-rö vi debb ide ig.

Meg vál toz tak vagy meg tér tek, s en nek ha tá sa le het a ma em -

be ré nek az éle té re is. Ak kor, ha en ged a cso dál ko zás nak és a

mind job ban el ha tal ma so dó, cso dál ko zást fel vál tó öröm nek,

ami már meg vál to zott vi lág ké pet is je lent Is ten ke gyel mé bõl:

tel jes hit a hús-vér, föl tá madt Krisz tus ban, aki ma is kö zel van

hoz zá. Az Evan gé li um se gít min ket élõ kap cso lat ra Krisz tus -

sal, hogy új ra és új ra meg tért em be rek ké tud junk vál ni Jé zus

kö ze lé ben. Mi kor szü le tik öröm ben nem e ta lál ko zás so rán?

Hol tá mad cso dál ko zás? Ho gyan ad ha tok se gí tõ ke re tet e ta -

lál ko zás nak? Meg tu dom-e hal la ni azt az ígé re tet, hogy a Lé -

lek el tölt het en gem is és azt az éle tet adó ki je len tést, hogy

meg vál tott em ber va gyok?

Az emmauszi ta nít vá nyok Je ru zsá lem be vis  sza tér ve fel ke re -

sik a ti zen egyet és el me sé lik, ho gyan is mer ték fel a ke nyér tö -

rés ide jén a Mes tert ab ban az ide gen ván dor ban, aki mel lé jük

sze gõ dött. Te hát fel té te lez het jük, hogy ha a ti zen ket tõ volt

csak je len az utol só va cso rán, ak kor már raj tuk kí vül is hall -

hat tak a rend kí vü li va cso rá ról, a sza vak ról, ame lyek el han goz -

tak, és ma is a szent mi se „csúcs sza vai"-nak te kin ten dõ ek. Te -

hát a szent va cso ra em lé ke már ele ve nen él he tett a ta nít vá nyok

tá gabb kö ré ben is, hi szen eb ben is mer ték fel Jé zust. Bár Jé zus

a ke nyér sza po rí tá sok ide jén is min dig fel te kin tett az ég re és

há lát adott, egy faj ta ri tu á lét mu ta tott be, ami meg ka pó le he tett

a szem lé lõk szá má ra. 

Jé zus pont a me sé lé sük köz ben le pi meg õket je len lé té vel:

„Bé kes ség nek tek!". A fér fi ak meg ijed nek, szel le met lát nak,

gon dol ják, hisz ki te rem ne ott a sem mi bõl? Jé zus kér de zi õket,

majd a kö ze lük be lép, hogy ne ké tel ked je nek, néz zék in kább a

két ke zét és lá bát, sõt, ta pint sák meg: õ az. Nem kér le li õket,

in kább „ked ve sen pa ran csol", s e fel szó lí tá sok kap cso la tot te -

rem te nek kö zöt tük: „Ta pint sa tok meg és lás sá tok! A szel lem -

nek nincs hú sa és csont ja, de amint lát já tok, ne kem van.” Lát -

juk ma gunk elõtt a je le ne tet, ahogy Jé zus kö ze lebb lép hoz zá -

juk megint, és meg mu tat ja vég tag ja it. Mint ha gye re kek nek

ma gya ráz na tü re lem mel. A gye re kek pe dig cso dál koz nak és az

öröm már ben nük moz go ló dik, de az még nem en ge di õket fe -

jest ug ra ni a hitbe… Meg szo ká sa ik nem en ge dik õket egy kön -

 nyen a hit sza bad sá gá ra, pe dig õk éle tük ben már több ször lát -

ták a ha lá la elõtt be te ge ket gyó gyí tó, bû nö ket meg bo csá tó Jé -

zust. Még is ne héz el ru gasz kod ni a ta nít vá nyok nak a föld tõl,

hi á ba lát ják itt az égi-föl di tü ne ményt, Jé zust. Ek kor még kö -

ze lebb megy hoz zá juk az Úr: en ni kér tõ lük, rá szo rul, hogy

meg ma gya ráz za a „gye re kek nek", hogy Õ az és nem egy szel -

lem, amely az em be ri lo gi ka sze rint nem tud en ni. Jé zus sült

ha lat kap tõ lük. Me ge te tik. A „gye re kek” ad nak en ni Jé zus -

nak, mint ahogy a fel nõt tek ad nak a gye re kek nek. A Mes si ás

úgy szól hoz zá juk, ahogy a jó ba rá ta i hoz szo kott az em ber.

Szin te lá tom ma gam elõtt, hogy még le is ül mel lé jük, bár ez

nincs az evan gé li um ban, és mond ja, hogy: „er rõl be szél tem

nek tek vé gig, ami kor még ve le tek vol tam: a tör vény ben, a

pró fé ták nál, a zsol tá rok ban ró lam írtak…. És hogy a „Mes -

siás nak szen ved nie kell és fel kell tá mad ni a ha lál ból a har ma -

dik na pon.” Be tel je sült az ígé ret. Most ta lán már szá zad szor ra

is pró bál ta meg ér tet ni és el fo gad tat ni ve lük a ko ráb ban el mon -

dott ta ní tást, ahogy azt egy jó ta nár, egy jó mes ter, egy tü rel -

mes hit ok ta tó is te szi. Szí ve kig ha tol nak a sza vak, más hogy

nem is lehet… És a „kel lek” foly ta tód nak, de most már a ta -

nít vá nyok fe dez he tik fel ben ne a ma guk tör té ne tét: a Mes si ás

„ne vé ben meg té rést és bûn bo csá na tot kell hir det ni Je ru zsá -

lem tõl kezd ve min den nép nek.” Ez a fel adat az övék! Õk a ta -

núi e fo lya mat ki csú cso so dá sá nak, az üd vös ség tör té ne te mér -

föld kö vé nek. A ta nú azért ta nú, hogy ta nús kod jék ar ról, amit

Öröm és cso dál ko zás: az ígé ret meg hal lá sá nak elõ fel té te le (Lk 24,35–48)



Ün ne pi Ha rang szó: Is ten ir gal mas sze re te te az Õ nép ének
cse le ke de te i ben vá lik kéz zel fog ha tó vá. Az Úr nem sze mély vá -
lo ga tó, s ta nít vá nyai sem le het nek azok. Azon ban a leg nyo mo -
rul tab bak hoz, pél dá ul a kol du sok hoz, haj lék ta la nok hoz va ló
oda for du lás leg töb bünk bõl el len ál lást vált ki. Csak a leg bát -
rab bak tud ják egy-egy mo sol  lyal, kö szön tés sel meg szó lí ta ni
õket. Lel ki is me re tün ket meg nyug tat hat juk az ap ró pénz zel, me -
lyet elé jük ve tünk, azon ban ez zel a gesz tus sal in kább ma gunk -
nak, mint ne kik te szünk jót.

Kár oly atya: Meg kér dez tem a rend õr ka pi tányt, õ mond ta:
sza bály sér tés a kol du lás. Te hát a tör vény tilt ja. Mi ért? Ami az
élet hez kell: ru ha, éle lem, az ha lom ban áll nak a kü lön bö zõ se -
gély szer ve ze tek nél. Ha
a pénz nem ezek re kell,
ak kor mi re? Se gít het -
jük-e õket az ócs ka, ol -
csó ital hoz, drog hoz, a
ko rai ha lál hoz? An nak,
aki csak pusz tít ja ve le
az éle tét, an nak kö te -
les sé günk-e ad ni?

Ugyan ak kor sem mi -
kép pen sem sza bad
ítél kez nünk: nem tud -
juk azt, hogy a haj lék -
ta lan, ké re ge tõ em ber
mi ért ke rült eb be a
hely zet be, és va jon
most mi van a vi sel ke -
dé se mö gött? Ezt csak
a Jó is ten tud ja. 

Az em be ri mél tó ság
tisz te le te a leg jobb aján dék ré szünk rõl a szá muk ra. Meg adom
a tisz te le tet, nem ve tem meg, nem kí vá nok ne ki ros  szat.

Saj nos ezt ve szí tik el a haj lék ta la nok kö zül a leg töb ben.
Õket iga zán lel ki leg kel le ne se gí te ni.

Gon dol kod junk el az aláb bi tör té ne ten:

A nagy né met köl tõ, Rainer Maria Ril ke hos  szabb idõn át
Pá rizs ban élt. So kat sé tált a vá ros ban. Az egyik ut ca sar kon
öreg kol dus as  szony ül dö gélt. A já ró ke lõk pár fil lért ej tet tek
kér ges, ké re ge tõ ke zé be. Az as  szony moz du lat la nul, föld re
sze ge zett te kin tet tel, min den élet jel nél kül fo gad ta az ala mizs -
nát.

Ril két sé tá i ra gyak ran el kí sér te egy is me rõ se. A fi a tal as -
 szony ma ga is szo kott ad ni né hány fil lért a kol dus as  szony nak.
Cso dál ko zott, hogy a köl tõ, akit nem csak ver se i bõl is mert me -
leg szí vû em ber nek, so ha sem ad sem mit. Nem ér tet te, ho gyan
le het egy ilyen nagy sze rû em ber en  nyi re kö zöm bös. Ril ke ész -
re vet te, hogy mi fog lal koz tat ja kí sé rõ jét, és meg je gyez te:

– A szí vé nek kel le ne ad nunk va la mit, nem a ke zé nek.
Né hány nap pal ké -

sõbb Ril ke egy il la to zó
fe hér ró zsá val in dult
szo ká sos sé tá juk ra.
Ami kor a kol dus as -
 szony hoz ér tek, meg -
állt, le ha jolt, és a szik -
kadt ke zek be fek tet te a
gyö nyö rû vi rá got.

Vá rat lan do log tör -
tént: az öreg as  szony,
mi ó ta is mer ték, most
emel te fel elõ ször rá juk
pil lan tá sát, majd nagy
erõ fe szí tés sel fel állt,
meg ra gad ta az ide gen
ke zét, idõ tõl ba ráz dált
ar cá hoz szo rí tot ta, és a
ró zsát ma gá hoz szo rít -
va el ment.

Na pok tel tek el. Az tán egy tel jes hét. Az ut ca sar kon üres
ma radt a kol dus as  szony he lye. Ril ke úti társ nõ je ag gó dott,
hogy az öreg kol dus as  szony ta lán már nem is él. A he te dik na -
pon új ra ott ült az öreg as  szony. Kér ges, ké re ge tõ ke zé be a já -
ró ke lõk egy-egy pénz da ra bot ej tet tek. Az as  szony moz du lat la -
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Irgalmas szeretet – adakozás
Fliszár Károly atya gondolatai az adakozásról, a koldusok, a szegények hordozásáról

lá tott és hal lott, amit ta pasz talt, amit ér zett, amit gon dolt a

Mes si ás ról, a Jé zus-je len ség rõl a ma ga éle té ben. Ahogy meg -

pró bál ják ér tel mez ni ezt a je len sé get, az ön ma gá ban is ta nú -

ság té tel lé vá lik. Jé zus öröm mel fû zi hoz zá: „Én meg ki árasz -

tom rá tok Atyám ígé re tét.” „Ti ta núk vagy tok!” – jelenidõben

mond ja Jé zus, nem pe dig jö võ idõ ben, ahogy: „én meg az Atya

Lel két adom rá tok.” – Mond hat ni meg oszt ja ve lük a fel ada to -

kat. Ta lán Jé zus hu mo ra nyil vá nul meg ab ban, ahogy a fel tá -

ma dá sa után meg le pi a ta nít vá nyo kat, meg hök kent ve õket.

Jé zus ti zen há rom mon da tot szól Luk ács evan gé li u má nak eb -

ben a je le ne té ben a ta nít vá nyok hoz. Az el sõ mon da ta i nak mo -

da li tá sa kér dõ és fel szó lí tó, a ké sõb bi ek ben vál ta nak az en ni va -

ló utá ni ér dek lõ dést kö ve tõ en ki je len tõ vé. A „nem is mer tek

meg, ba rá ta im?” – jé zu si cso dál ko zás ta lál ko zik a ta nít vá nyok

Jé zust fel nem is me rõ cso dál ko zá sá val. Szin te sors tár sak ká vál -

nak e cso dál ko zás ban. Az tán Jé zus sze lí den, ba rát ság gal új ra ta -

nít ja, em lé kez te ti õket ar ra, hogy most már a fel is me rés és

meg is me rés örö mé vel kell to vább lép ni ük a vi lág né pei fe lé,

hir det ve szá muk ra is, még a je ru zsá le mi ha lá los íté le tet ho zó

„bi zott sá gok nak” is, hogy a Mes si ás ne vé ben a bû nök és bot lá -

sok, ku dar cok meg bo csá tá sá ra és a meg té rés re van nak meg hív -

va. A ta nít vá nyok nem he lyet te sít he tõ fel ada tá nak ma is van -

nak foly ta tói: a püs pö kök. Le gyünk az õ se gít sé gük re mi is!

S. Ivancsics Eve lin



Egy szer re na gyon hos  szú és na gyon rö vid idõ 15 év. Igen, a

ma gyar or szá gi Má ria Rá dió éle té ben el ér ke zett a 15. szü le tés -

nap ün nep lé se. Ja nu ár 22-én, Er dõ Pé ter bí bo ros, prí más,

esztergom–budapesti ér sek, ün ne pi szent mi sét mu ta tott be eb -

bõl az al ka lom ból a bu da pes ti Le hel té ri Ár pád-há zi Szent

Mar git-temp lom ban.

Né hány em lé kez te tõ gon do lat a Má ria Rá dió tör té ne té bõl:

1997-ben Habs burg Mi hály kez de mé nyez te a Vi lág csa lád -

nál, hogy se gít sék a ma gyar Má ria Rá dió lét re jöt tét. A Má ria

Rá dió Ala pít vány, mely nek ve ze tõi Dúl Gé za atya, Gaál Je nõ

atya és dr. Sza bó Ta más ön kén te sek kel kezd te el a rá dió meg -

va ló sí tá sát.  2005-ben Bu da pes ten, a Sza bad ság té ren ala kí tot -

ták ki az el sõ stú di ót a rá di ó zás fel tét ele i hez, a Vi lág ta nács

anya gi tá mo ga tá sá val. Ek kor már 50 ön kén tes sel dol goz tak.

Kö zü lük még ma is so kan a rá di ót szol gál ják. 

2006. ja nu ár 15-én vég re meg szó lal ha tott a ma gyar or szá gi

Má ria Rá dió Bu da pes ten és több fõ vá ros hoz kö ze li te le pü lé -

sen. Az óta fo lya ma to san ke re sik a le het sé ges meg pá lyáz ha tó

frek ven ci á kat. En nek kö szön he tõ en ma már több mint 20 stú -

dió se gít sé gé vel szól ha zánk ban a Má ria Rá dió. Szent II. Já -

nos Pál pá pa a kö vet ke zõ ket mond ta a Má ria Rá di ó ról: „Az

em be rek nek hi te les sza vak ra van szük sé gük. Tisz ta, egy sze rû

sza vak ra, ame lyek a sze re te tet és az igaz sá got hir de tik. Ezek a

sza vak hor doz zák az üd vös ség üze ne tét, ma gát Krisz tust. Az a

szó, amely mö gött az élet ta nú sá ga rej tõ zik, a HIT, RE MÉNY,

és SZE RE TET. Min den em ber hez szól jon, vi lág né ze té tõl füg -

get le nül.”

Za la eger sze gen a TARR Kft. ká bel há ló za tán (ko ráb bi ak ban

ZELKA) 2007 óta le het hall gat ni a Má ria Rá di ót. Vá ro sunk -

ban az óta szép szá mú ön kén tes csa pat kéz be sí ti a Má ria Rá dió

in gye nes ma ga zin ját né hány a vá ros hoz kö ze li te le pü lés sel

együtt több mint 500 igény lõ nek. Több ri por tot is ké szí tet tek,

és köz ve tí té sek su gár zá sát is se gí tet ték.

A Szûz Má ria Szep lõ te len Szí ve plé bá ni án több mint két

éve, he ten te rá dió mû sort ké szít az ön kén te sek cso port ja. Az

egy órás fel vé te le ket a szom bat he lyi Má ria Rá dió adá sá ban és
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nul, föld re sze ge zett te kin tet tel, min den élet jel nél kül fo gad ta
az ala mizs nát.

– De hát mi bõl élt egész idõ alatt, ha nem járt ide kol dul ni? -
tört fel a kér dés a fi a tal as  szony ból.

Ril ke alig hall ha tó an, fe jé vel bó lo gat va, mint egy ön ma gá -
nak vá la szolt:

– A ró zsá ból, igen, a ró zsá ból.
Kár oly atya: Ami kor ada ko zunk, ak kor is az üd vös sé get kell

szem elõtt tar ta nunk. An nak az üd vös sé gét, aki nek adunk, s a
sa ját üd vös sé gün ket is. A ja va ink ról va ló le mon dás, a sze gé -
nyeb bek se gí té se az ada ko zó szá má ra is a ke gye lem for rá sa.

Hol lan di á ban az egyik is me rõ söm na gyobb ös  sze get adott
egy af ri kai mis  szi ó nak. Az új ság ban ol vas ta a ké rést, mi sze -
rint a fel aján lott ös  sze gek bõl az adott ka ri ta tív szer ve zet egy
nél kü lö zõ kis gye rek tel jes évi el lá tá sát biz to sít ja. Is me rõ sö met
ba rá tai, csa lád tag jai a kö vet ke zõ kép pen fi gyel mez tet ték: az ál -
ta lad adott pénz csak egy kis tö re dé ke fog el jut ni a gye re kek -
hez! A vá la sza ez volt: ez már nem az én dol gom, én oda ad -
tam!

Kaposfõn szü let tem. A fa lu ban volt két na gyon sze gény ci -
gány csa lád. A fa lu ban be volt oszt va, mi kor, me lyik csa lád
se gí ti õket. Anyám nyá ron már mond ta, hogy fi am, ké szít sük
ne kik a cso ma got, mert már ránk ke rül a sor. Nem vol tak to la -
ko dó ak, és so ha nem le he tett õket ré sze gen lát ni.

Ami kor az egyik csa lá dot el hagy ta a fér fi, az as  szony a pa ti -
kus nál ka pott ál lást, a gyógy szer tá rat ta ka rí tot ta. Ott min dig
na gyon nagy tisz ta ság volt, be csü let tel dol go zott, s ne vel te fel
mind a négy gyer me két.

A Mál tai Sze re tet szol gá lat egyik ala pí tó ja vol tam Nagy ka ni -
zsán, így job ban be le lát tam a mû kö dé sük be. A se gély szer ve -
ze te ink tud ják, hogy iga zá ból kik a sze gé nyek, és õket se gí tik.
Így jó ra fog ják for dí ta ni a ka pott se gít sé get, ar ra, ami az élet
fenn tar tá sá hoz kell. 

Az adás ra is ér vé nyes: ha nem sze re tet bõl adok, ak kor az
csak tör vény ke zés. Gon dol junk ar ra, mi is a Jó is ten kol du sai
va gyunk, min de nünk, amink van, az Õ ke gyel mé bõl szár ma -
zik.

Le je gyez te: Háriné Mile Mó ni ka

15 éve a lélek hangja
Zalaegerszeg Fm 104,4 MHz
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a plé bá nia hon lap ján Szív hang cím szó alatt le het meg hall gat -

ni.

Az el múlt 14 év alatt a rá dió ve ze té se fo lya ma to san fi gyel te

a Za la eger szeg re meg hir de tett sza bad frek ven ci á kat.  Mi vel a

TARR Kft. se gít sé gé vel elég ne héz kes a rá dió el ér he tõ sé ge,

so kak imá ja szállt a Szûz anyá hoz, hogy vá ro sunk ban is le het -

sé ges le gyen nor mál frek ven ci án a rá dió hall ga tás.  Ez év ja nu -

ár já ban a Mé dia ta nács két Má ria Rá di ós frek ven cia pá lyá zat -

ról ho zott dön tést.  A hó nap ele jén a ka pos vá ri, majd 12-én

egy za la eger sze gi frek ven ci á ról dön töt tek. Mind ket tõt meg -

nyer te a Má ria Rá dió. Mind a két adón kö zös sé gi jel le gû rá dió

hasz ná lat ra lesz le he tõ ség.  

Az imád ság ere jé nek kö szön he tõ en né hány hó nap múl va

Za la eger sze gen is hall gat ha tó lesz a Má ria Rá dió az Fm 104,4

MHz-es frek ven ci án.

Az imád sá got to vább ra sem sza bad el hagy nunk, hisz amíg a

su gár zás hoz szük sé ges fel té te le ket nem le het meg te rem te ni,

ad dig nem tud meg szó lal ni a rá dió.  Re mél he tõ leg nem csak

ki zá ró lag a vá ros te rü le tén szó lal meg, ha nem a kö ze li te le pü -

lé se ken is. Ak kor pe dig két egy ház me gyét is érint. A Hall ga tói

Csa lád se gít sé gé re ez után is szá mít a Má ria Rá dió.

A Má ria Rá dió te vé keny sé ge há rom fõ cél ban fog lal ha tó ös -

 sze. Az el sõ a mis  szió. Az evan gé li um meg ra ga dó és sod ró

ere jû sza vá val azo kat sze ret né el ér ni, akik a hit pe re mén él -

nek. A má so dik, hogy ma gas szín vo na lú ze nei, kul tu rá lis mû -

so ro kat köz ve tít sen, igé nye sen szó lal jon meg anya nyel vün -

kön. Nem utol só sor ban pe dig, hogy szol gál ja a csa lá dok erõ -

sí té sét. 

Há lá sak va gyunk a Szûz anyá nak, hogy sze re te te és köz -

ben já rá sa ál tal ed dig is tud tuk se gí te ni a Má ria Rá di ót ön -

kén tes mun ká val vagy anya gi tá mo ga tás sal. Ez után is kér jük,

hogy se gít se a rá di ót, hogy az új evangelizáció esz kö ze le -

hes sen. 

Furján Zoltánné

Add, hogy lássunk és segítsünk!

For rás: diocesismalaga.es
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A vi lág nak el sõ sor ban nem ta ní tók ra, ha nem ta nú ság te võk -
re van szük sé ge. Ezt a gon do la tot több ször is hall hat tuk Szent
II. Já nos Pál pá pá tól, aki jól is mer te VI. Pál pá pa apos to li
buz dí tá sát még 1975-bõl (Evangelii nuntiandi): „Az evan gé li -
um hir de té sé nek út ja min de nek elõtt a ta nú ság té tel.”

Haramza Kris tóf, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem ma -
gyar-eti ka sza kos hall ga tó ja ar ra vál lal ko zott, hogy ta nú ság te -
võ ket ke res sen fel. Olyan ke resz té nye ket, akik a múlt szá zad
szü löt tei, s ed di gi éle tük kel, al ko tói pá lyá juk kal már hi te le sí -
tet ték: igaz em be rek, akik tõl so kat ta nul ha tunk. A be szél ge té -
se ket elõbb a Ke resz tény Élet je len tet te meg, majd ti zen egy
port ré ból már egy önál ló kis kö tet is ös  sze állt 2020-ban a
Gon do lat in dí tó Kft. gon do zá sá ban.

Az in ter jú ala nyok kö zött ta lá lunk ér se bészt, fe ren ces és pi -
a ris ta szer ze test, görögkatolikus ér sek-met ro po li tát, püs pö köt,
író-új ság írót, kar mes tert, szí nészt, rek tort, fes tõ mû vészt. Is -
me rõ sö ket Bu da pest rõl, Esz ter gom ból, Sü meg rõl, s ed dig
még nem is mer te ket Nagy vá rad ról, Ko lozs vár ról, Kas sá ról,
Szabadkáról…

Medveczky Ádám ne vét jól is mer jük: em lé kez he tünk a Ma -
gyar Te le ví zió 1974-es I. Nem zet kö zi Kar mes ter ver se nyé re,
ahol 2. he lye zést ért el – az el sõ Kobajasi Kenicsiró lett –,
majd ké sõbb a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ze ne igaz ga tó ja ként
te vé keny ke dett. De azt tud tuk-e, hogy hit val ló ke resz tény
em ber? A be szél ge tés ele jén fon tos nak tar tot ta ki emel ni a
csa lád pél da ér té kû éle tét. „Édes apám 1945-ben a málenkij ro -
bot ál do za ta lett. Az oro szok el hur col ták, és so ha töb bé nem
tér he tett vis  sza hozzánk... Ké sõbb ne ve lõ apám és édes anyám
kö zös dön tés sel írat tak be hit tan ra. Te kint ve, hogy ek kor még
az '50-es évek ele jén jár tunk, ez a lé pés ko ránt sem volt ter -
mé sze tes, még ke vés bé tá mo ga tott. Bu da pes ten, az egész VII.
ke rü let ben ös  sze sen nyol can ta nul tunk hit tant. Az em be rek
fél tek. Még is én azt hi szem, hogy az élet hez va ló bá tor sá got
ek kor kap tam meg a szü le im tõl.”

A ’60-as évek bõl egy nagy vá ra di tör té net fo gott meg a leg -
job ban. Ezt Szil ágyi Ala dár író me sél te el. „Tör tént pe dig,
hogy 1965-ben a kom mu nis ták »vá ros ren dé sze ti szem pont -
ból« le akar ták rom bol ni a temp lo mot. Az ak ko ri plé bá nos
az egyik va sár nap es ti szent mi sén be je len tet te a hí vek nek,
hogy hol nap tól már nem jár hat nak oda mi sé re, se imád koz ni,
hi szen ha ma ro san le fog ják ta rol ni az épít ményt. A hí vek
azon ban egy ta pod tat sem moz dul tak. Nem vol tak haj lan dó -
ak el hagy ni a temp lo mot. Vé gül a plé bá nos kö nyör gé sé re ki -
men tek bár, de ak kor is a kör nyé ken ma rad tak. A vá ros ban

per sze gyor san hí re ment a do log nak, így éj fél re már tí zez rek
áll do gál tak a temp lom kö rül. At tól az es té tõl kezd ve egy
egész hé ten ke resz tül, fel vált va õr köd tek a tö me gek az Úr
há za fe lett. S bár sok em bert le tar tóz tat tak, de a Szent Lász ló
temp lom még ma is ugyan ott áll: Ke reszt ben, a Kö rös part -
ján…”

A ta nú ság te võk so rá ból ki kell emel nem Bí ró Lász ló püs -
pök urat. Õ fi a tal pap ként Pé csen szol gált. Az ak kor ki bon ta -
ko zó ifjúságpasztoráció fe lejt he tet len alak ja volt. (A ’80-as
évek má so dik fe lé ben egye te mis ta ként ma gam is jár tam a
szé kes egy ház ba a kedd es ti hit ta nos fog lal ko zá sa i ra, s
lelkivezetõmnek is tud hat tam.). A '70-es évek vi lá gá ról így
me sél a könyv ben: „1974-ben – pap pá szen te lé sem esz ten de -
jé ben – el sõ al ka lom mal ve het tem részt úgy ne ve zett »föld -
alat ti ta lál ko zón«. Er re az együtt lét re a kö vet ke zõ kép pen tör -
tént a meg hí vá som: egy kol lé gám meg kért en gem, hogy haj -
na li négy óra kor ül jek be a Tra ban tom ba, és men jek el hoz zá.
Cso dál koz tam a dol gon, de hát mit volt mit ten ni, ne ki vág tam
az út nak. (...) E ka lan dos uta zás után – mely egyút tal az el sõ
pa pi ta lál ko zá so mat is je len tet te – kez dõ dött el a tit kos ös  sze -
jö ve tel. Igen, ez ti tok ban zaj lott, ugyan is az ak ko ri BM (Bel -
ügy mi nisz té ri um) na gyon éber volt, és sem mi lyen hi va ta los
egy há zi cso por to su lást nem tûrt el… Ezek a test vé ri kö zös sé -
gek hi tün ket ak kor nagy ban erõ sí tet ték."

Min den ta nú ság te võ Is ten tõl meg érin tett, Is ten sze re te té ben
élõ em ber. Barsi Ba lázs sü me gi fe ren ces test vér er rõl így be -
szél: „Ilyen volt As si si Szent Fe renc is, aki az igaz sá got ke -
res te. Mi kor el ment egy dü le de zõ ká pol ná ba imád koz ni, a
San Damiano-i fe szü le ten meg ele ve ne dett Jé zus e sza vak kal
for dult hoz zá: »Francesco! Építsd fel az Egy há za mat!« Né -
ven szó lí tot ta õt va la ki. Fe renc nek et tõl kezd ve a ke resz tény -
ség nem csak egy val lás; mi sé re já rás, pén te ki hús ti la lom
vagy egyéb sza bály be tar tás. A ke resz tény ség et tõl kezd ve egy
arc. Egy vég te le nül sze re tõ arc, az Is ten ar ca, aki ér tünk em -
ber ré lett.”

Ke re sés. Az igaz ság ke re sé se. Imád ság élõ hit tel, tel jes
szív vel Is ten hez. Jé zus vég te le nül szen ve dõ ar cá nak lát -
ványa... Meg érin tett ség. Meg szó lí tott ság. Kegyelem... Igen.
Ta nú sá got csak ak kor te he tünk, ha ta lál koz tunk Is ten vég te len
sze re te té vel. Meg gyõ zõ dé sem, hogy Haramza Kris tóf el sõ
kö te té ben nem csak a ti zen egy in ter jú alany ta nú ság te võ. A ti -
zen ket te dik ta nít vány is ott van. Õ ma ga a szer zõ. Ol vas suk
sze re tet tel be szél ge té se it, s le gyünk mi is ta nú ság te võk!

Dömötörfi Nó ra

Haramza Kristóf:

Tanúságtevõk



„Pél dát ad tam nek tek” (Jn 13,15), fi gyel mez te ti Jé zus
apos to la it, mi kor meg mos ta lá bu kat az utol só va cso ra elõtt,
és így szólt a fá rad tak hoz, va la mint a lel ki ter het ci pe lõk -
höz: „ta nul ja tok tõ lem, mert sze líd va gyok és alá za tos szí -
vû” (Mt 11,29). Mi, ke resz té nyek szük sé ges nek érez zük
üd vös sé günk höz, hogy ki ala kít suk ma gunk ban azt a lel kü -
le tet, amit Urunk ban, Jé zus Krisz tus ban, az Õ em ber sé gé -
ben fel fe de zünk. Ezért imád ko zunk így a Jé zus Szí ve li tá -
niá ban: „Ala kítsd szí vün ket a te Szí ved sze rint”. 

Ugyan ak kor el gon dol ko dunk azon, hogy va la ki tõl Jé zus
is ta nult, va la ki ben õ is pél dát lá tott. Sok szor csak a Bol -
dog sá gos Szûz anyát em lít jük Jé zus ne ve lé se kap csán, de
na gyon lé nye ges és meg ha tá ro zó min tát ka pott ne ve lõ ap já -
tól, a Szent Szûz je gye sé tõl. Nem tu dok el men ni amel lett a
gon do lat mel lett, hogy ami kor Jé zus olyan szé pen be szél és
ta nít a Men  nyei Atya és a köz te lé võ kap cso lat ról, hogy az
„atya-ké pet” nem más tól vet te és lát ta, mint Jó zsef tõl. Mi -
cso da meg ha tá ro zó és ka rak te res apa le he tett, ha Krisz tus
Urunk en  nyi re ben sõ sé ges ha son la tok kal és ké pek kel je le -
ní tet te meg elõt tünk, hogy mi lyen az Atya is ten sze re te te
irán tunk. Egé szen biz tos, hogy ami kor így be szélt: „Ki az
kö zü le tek, aki, ha a fia ke nye ret kér tõ le, kö vet ad ne ki?
Vagy ha ha lat kér, ta lán kí gyót ad ne ki?” (Mt 7,9-10), ak -
kor sa ját ké ré sei és em lé kei ju tot tak eszé be ab ból az idõ bõl,
ami kor Jó zsef hez for dult haj da nán.

Mi lyen sze re pe volt Szent Jó zsef nek a Szent Csa lád ban?
Ol tal ma zó és ve ze tõ, ke nye ret adó, ta ní tó. Jó zsef, az igaz
em ber (Mt 1,19), aki kez det tõl fog va úgy tett, amint az Úr
an gya la meg pa ran csol ta ne ki (Mt 1,24): a vá ran dós Má ri át
Bet le hem be kí sér te, majd a meg szü le tett kis Jé zus sal együtt
Je ru zsá lem be és Egyip tom ba men tek, vé gül Ná zá ret be ve -
zet te õket Is ten aka ra ta sze rint. A ván dor lás és a je ru zsá le -
mi temp lom ban va ló be mu ta tás mint egy elõ ké pe Jé zus ta ní -
tó út ja i nak és a vi rág va sár na pi be vo nu lá sá nak. A Dá vid há -
zá ból va ló Jó zsef (a va ló szí nû leg sza már há ton uta zó) Má ri -

át és a gyer me ket kí sé ri, és 30 év vel ké sõbb ugyan azon az
úton a szin tén sza már há ton ér ke zõ Mes si ást él jen zi a tö -
meg: „Ho zsan na Dá vid fi á nak!” (vö. Mt 21,9). Jó zsef az
Írás sze rint ács mes ter ség gel „ke res te ke nye rét” és ahogy a
fen ti pél dá ban ol vas hat juk (Mt 7,9-10), a tõ le ke nye ret ké rõ
gyer mek Jé zus nak is biz to san tel je sí tet te ké ré sét, an nak a
Jé zus nak, aki az örök élet ke nye ré vel, sa ját tes té vel táp lál
min ket ma is. Jó zsef volt az, aki sa ját hi te les éle té vel ta ní -
tot ta és ne vel te fi át, a mi Urun kat a vá lasz tott nép szo ká sa i -
ra, li tur gi á já ra, imád sá ga i ra. Szin te meg ele ve ne dik elõt -
tünk, ahogy – kez det ben ta lán ké zen fog va – együtt men -
nek a zsi na gó gá ba és a temp lom ba, csat la koz va a fér fi ak -
hoz az elõ írá sok sze rint. Tõ le ta nul ta meg a Tör vényt, az
Írást, Õ, akit úgy is mer tünk meg, mint az Ige, aki test té lett
és kö zöt tünk élt.

Mi lyen sze re pe van Szent Jó zsef nek az Egy ház éle té ben?
Két ség kí vül az el sõ he lyet a szen tek tisz te le té ben a Bol -
dog sá gos Szûz fog lal ja el, ugyan ak kor azt sem vi tat ja el
sen ki, hogy a má so dik hely Szent Jó zse fé. Fe renc pá pa
meg vá lasz tá sa óta nagy hang súlyt fek tet Szent Jó zsef tisz -
te le té re, új ra éleszt ve ez zel a hí vek fi gyel mét és bi zal mát. A
pá pa be ik ta tá si szer tar tá sa is az õ ün ne pén, már ci us 19-én
volt, bi zo nyá ra nem vé let le nül. Fel idéz het tük gon do lat ban
II. Já nos Pál pá pa 1989 au gusz tu sá ban kelt apos to li buz dí -
tá sá nak el sõ sza va it: amely a Redemptoris custos, va gyis A
Meg vál tó õr zõ je kez det tel Szent Jó zsef rõl ér te ke zett nagy
tisz te let tel és oda adás sal. Te hát mint „custos” – Egy há zunk
õr zõ je és vé del me zõ je – ki tün te tett he lyet ka pott Fe renc pá -
pá nál is. Szent atyánk nak eb bõl a mély tisz te le té bõl ered az
idei Szent Jó zsef-év meg hir de té se is. Hi va tá sá nak egyet len
cél ja és ér tel me Jé zus volt. Mint az Egy ház fõ vé dõ szent je,
ben nün ket is er re az élet hi va tás ra kell, hogy te rel jen, Urunk
szol gá la tá ra. Bát ran kér jük imá ink ban az Egy ház egy sé gé -
nek és bé ké jé nek ér de ké ben azt a meg kér dõ je lez he tet len te -
kin télyt, aki nek sza vá ra és út mu ta tás ára a mi Urunk is fel té -
tel nél kül hall ga tott.

Ko vács Jó zsef atya
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Õrzõnk és védelmezõnk
Kovács József atya gondolatai Szent Józsefrõl

Szeretettel ajánljuk angolul tudó testvéreink figyelmébe a Jézus
életérõl szóló „The Chosen” címû amerikai filmsorozatot, melyet a
https://watch.angels -
tudios.com/thechosen
web helyen keresztül,
vagy a mobilesz kö -
zökre letöltött „The
Chosen” alkalmazás
segítségével nézhet-
nek, akárhol, akár-
mikor. (Az 1. évad
magyar felirattal is
megtekint hetõ.)
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„Is ten sze re tet; nem csu pán egy sze rû
szem lé lõ je éle tünk nek.
Mint Atyánk gon dos ko dik ró lunk, és tö rõ dik ve lünk,
de tisz te let ben tart ja a sza bad sá gun kat.”
Is ten min dent elõ re tud, de nem ren de li el elõ re

Is ten tu dá sa fel fog ha tat lan a mi tu dá sunk szá má ra. Tu dá sa
vég te len, min den lé te zõ rõl tu do má sa van: a lát ha tó és lát ha tat -
lan dol gok ról, az idõk kez de té tõl az idõk vé ge ze té ig. Is ten
min dent pon to san is mer, mély sé gé ben és ki ter je dé sé ben. Az
Úr már ak kor is mer ben nün ket, mi e lõtt még sa ját ma gun kat
meg is mer nénk. Is me ri szán dé kun kat, leg ki sebb gon do la tun -
kat, ér tel münk kí sér té se it, el ha tá ro zá sa in kat, még mi e lõtt meg -
szü let né nek ben nünk. De már fo gan ta tá sunk elõtt, már a vi lág
te rem té se elõtt meg is mert min ket. Ezért ki ált fel Dá vid ki rály
ámu la tá ban: „Uram, meg pró bál tál és is mersz engem... Te
messzi rõl ér ted gon do la ta i mat. Ösvényeimet... és min den
utaimat elõ re lát tad. Még nyel ve men sincs a szó, és íme, Te
min dent tudsz, Uram, az új és a ré gi dol ga i mat; Te al kot tál en -
gem, és re ám he lyez ted ke ze det” (Zsolt 138, 1-5).

A Szent lé lek min dent át jár. Ezért akit át hat a Szent lé lek, ab -
ban Is ten tu dá sa la ko zik. Is me ri a múl tat, a je lent és a jö võt. A
Szent lé lek mu tat ja meg ne ki. Egyet len cse le ke de tünk sem ma -
rad is me ret len Is ten elõtt, min den meg van ír va. Meg van ír va,
s még sincs meg ír va. Lét re jön és lé te zik, de még sem jön lét re.
Amit most tud tok, Is ten már a vi lág kez de te óta tud ja. Hadd
em lé kez tes se lek ben ne te ket ar ra, amit Új Te o ló gus Szent Si -
me on mond az ál do zá si imá já ban:

Hi szen min den szán dé ko mat
Elõbb lát ja a Te sze med,
És amit még meg sem tet tem,
Meg van ír va a köny ved ben.

Eze ket a sza va kat né há nyan fél re ér tik és ös  sze za var ják. Azt
mond ják: „Mi vel Is ten nél min den meg van ír va, a sors és a
vég zet ural ko dik raj tunk. Pél dá ul elõ re el volt ren del ve, hogy
el kö vess egy gyil kos sá got: Is ten er re pre desz ti nált té ged.” S
azt kér de zik: „Ha meg van ír va, hogy meg öl lek, ak kor most
fe le lõs va gyok ér te, vagy sem? Ha te hát »amit még meg sem
tet tem, meg van ír va a köny ved ben«, ak kor ho gyan le het nénk
fe le lõ sek a tet te in kért? Meg tu dod-e ne kem ma gya ráz ni? Ha
azt mon dod, Is ten jó, mi ért ren del te ezt így, és mi ért nem aka -
dá lyoz meg ab ban, hogy meg te gyem?”

Eb ben rej lik a ti tok. Is ten min den ha tó sá gá ban és min den tu -

dá sá ban min dent tud, azt is, ami a jö võ ben tör té nik, csak hogy
nem õ fe le lõs a ros  szért. Is ten min dent elõ re tud, de nem ren -
de li el elõ re. Is ten szá má ra nincs múlt, je len és jö võ. Min den
me zí te len és fe det len elõt te. Ezt mond ja Pál apos tol is: "min -
den ki me zí te len és fe det len az õ sze me elõtt" (Zsid 4,13).
Min den tu dó, is me ri a jót és a ros  szat. Együtt mû kö dik a jó val,
mi vel ter mé sze te sze rint jó, a go nosz pe dig ide gen tõ le. Mi vel
a go nosz ide gen tõ le, mi ként vol na le het sé ges, hogy ben nün -
ket er re pre desz ti nál jon? Mind az, amit Is ten al ko tott, na gyon
jó volt (vö. Ter 1,31), és mind ezt jó és szent cél ra szán ta.

A rossz pél dá ját val lá sunk cso dá la tos mó don ma gya ráz za
meg, amely nél jobb nem is lé te zik. A val lá sunk ál tal adott ma -
gya rá zat a kö vet ke zõ: A rossz lé te zik, és az ör dög tõl szár ma -
zik. A go nosz lé lek és a jó lé lek ben nünk is meg ta lál ha tó, és
egy más el len küz de nek. „Sen ki sem szol gál hat két úr nak, mert
vagy az egyi ket gyû lö li, és a má si kat sze re ti, vagy az egyik hez
ra gasz ko dik, és a má si kat meg ve ti: nem szol gál hat tok Is ten -
nek és a mam mon nak” (Mt 6,24). Te hát a rossz és a jó küzd
egy más sal ben nünk. Eb ben a küz de lem ben az em ber sza ba don
dönt he ti el, me lyi ket vá laszt ja. Ezért nem Is ten az, aki pre -
desz ti nál és dönt, ha nem az em ber sza bad aka ra ta.

Is ten min den tu dá sá ban nem csak pon to san tud ja, ha nem már
a vi lág te rem té se elõtt tud ta, hogy va la ki pél dá ul har minc há -
rom éves ko rá ban gyil kos sá got fog el kö vet ni. Az em ber sza -
bad aka ra tá val (amely Is ten tõl ka pott aján dék, s ame lyet meg -
ron tott) ön aka ra tá ból cse lek szik. Nem Is ten az ok, nem õ ren -
del ben nün ket er re. Min den tu dá sa nem kény sze rít min ket.
Tisz te li sza bad sá gun kat, nem tör li el. Sze ret, és nem tesz rab -
szol gák ká, ha nem mél tó sá got ad ne künk. Is ten nem avat ko zik
be a sza bad sá gunk ba, tisz te let ben tart ja azt. Te hát mi énk a fe -
le lõs ség, hi szen azt tes  szük, amit mi aka runk. Is ten nem kény -
sze rít. Elõ re tud ja, hogy meg ölöd azt az em bert, de nem ren de -
li ne ked azt, hogy ezt megtedd. Ho gyan is vol na le het sé ges,
hogy Is ten  aki vég te len sze re te té bõl al ko tott, és aki ma ga is
tel jes sze re tet  azt akar ja: ros  szat te gyél és gyil kolj? Sza bad sá -
got ad ne ked, azu tán vis  sza ve szi? Te ma gad cse lek szel sza ba -
don, te ha tá ro zod el mind azt, amit Is ten már elõ re tud, anél kül
hogy kény sze rí te ne, ezért vagy te a fe le lõs.

Ezek na gyon ne héz dol gok, csak az is te ni meg vi lá go so dás
fé nyé ben ért het jük meg. Ezek misz té ri u mok. Min den, ami
csak szép a ter mé szet ben, misz té ri um. Hát nem gyö nyö rû egy
káp rá za tos szí nek ben pom pá zó vi rág, amely ma gá hoz vonz, és
meg sze ret te ti ma gát? Odamégy a vi rág hoz, s olyan fi nom il la -
tot áraszt, hogy még in kább meg sze re ted. Ez ma ga a „jó”.
Igen, de va jon nem misz té ri um ez is? Ho gyan jöt tek lét re ezek

Áthoszi Porfíriosz atya ta ní tá sai: Az is te ni gond vi se lés rõl
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a szí nek, mi ként jött lét re ez az il lat? Ugyan ezt mond hat juk a
ma da rak ról, az ál la tok ról, a ví zi élõ lé nyek rõl. Ezek mind Is ten
jó sá gát hir de tik.

Egye sek azt mond ják: „Mi ért hagy ja Is ten, hogy szen ved jek,
mi ért hagy ja, hogy kön  nyen vét kez zek, mi ért ad ta ne kem ezt a
jellemet?...” Új ra el is mét lem nek tek: Is ten jó nak te rem tett
ben nün ket. Is ten a leg szeb bet és leg job bat ad ta az em ber nek.
ar ra ren del te, hogy tö ké le tes le gyen. Ne ki ad ta azon ban a sza -
bad sá got is, így raj ta mú lik, hogy a jót vagy a ros  szat vá laszt -
ja. Az egyik ol da lon áll Is ten sze re te te, a má sik ol da lon pe dig
az em ber sza bad sá ga. Sza bad ság és lé lek egy be fo nó dott. A lé -
lek egye sült a Lé lek kel. Ez a misz ti kus élet. Ami kor a lel künk
egye sül Is ten Lel ké vel, ak kor a jót tes  szük, szen tek le szünk.

A szen ve dé lye in kért és vét ke in kért azon ban más a fe le lõs:
sa ját aka ra tunk. Is ten nem akar ja kor lá toz ni aka ra tun kat, nem
akar sür get ni; nem akar erõ szak kal kény sze rí te ni. Tõ lünk
függ, mit te szünk és ho gyan élünk. Vagy Krisz tus sal együtt
élünk, és is te ni, bol dog éle tünk lesz, vagy me lan kó li á ban és
bú bá nat ban élünk. Köz bül sõ ál la pot, kö zép út nem lé te zik:

vagy az egyik, vagy a má sik. A ter mé szet bos  szút áll, nem tû ri
az üres sé get. Vagy min den jó lesz, vagy nem. Egy csók is le -
het szent, de le het go nosz is. 

Az a fon tos, hogy az em ber sza ba don cse le ked jen. Ha Is ten
aka rat nél kü li nek te rem tett vol na ben nün ket, és csak azt te het -
nénk, amit õ akar, ak kor nem lé tez ne sza bad ság. Is ten úgy te -
rem tet te az em bert, hogy ma gá tól ke res se és ma gá tól kí ván ja a
jót, mint ha sa ját ma gá tól ér né el, ho lott a va ló ság ban min den
Is ten ke gyel mé bõl tör té nik. Az em ber el jut odá ig, hogy akar ja,
sze res se, kí ván ja a jót, ez után pe dig el ér ke zik hoz zá az is te ni
ke gye lem, s így si ke rül is el ér nie a jót.

(A könyv az Odigitria – Jel ki adó nál je lent meg 2014-ben, a
173-176. ol da la kat kö zöl tük. A szer ze tes pap 1906-1991 kö zött
élt. Fi a tal ko rát az áthoszi re me te ség ben töl töt te, majd az Athé -
ni Köz pon ti Kór ház és Ren de lõ in té zet ká pol ná já ban lá tott el
lel ki pász to ri fel ada to kat. Gon do la ta it te ma ti kus rend be szed ve
gyûj töt ték egy be Áthoszi Porfíriosz atya ta ní tá sai cím mel a
szer kesz tõk.)

S. Ivancsics Evelin

Bi ha ri ba ran go lás – Ami ez elõtt ki ma radt II.
Har ma dik tú ra na pun kon a

hegy ség leg ma ga sabb csú -
csát, a Nagy-Bi hart (1849
m) cé loz tuk meg. Is mét át -
kel tünk a Bi har-há gón, és a
Var top üdü lõ köz pont nál par -
kol tunk le. A te len te nép sze -
rû sícentrumot nyá ron gya -
lo gos tu ris ták ve szik bir tok -
ba. In nét, 1140 mé ter rõl in -
dul a csúcs ra ve ze tõ pi ros
jel zés. Tar tot tam tõ le, hogy
egye nest ne ki kül de nek ben -
nün ket a nap sü töt te sí pá lyá -
nak, de sze ren csé re az út, ár -
nyat adó fe nyõk alatt ve ze -
tett. Amint már em lí tet tem, itt új fent ta lál koz tunk a sze ge di
csa pat tal és egy mást ke rül get ve ha lad tunk fel fe lé. El sõ pi he -
nõn ket a Zen gõ-kõ (1659 m) ki szö gel lé sén tar tot tuk. In nét
észak ra te kint ve jól be lát ha tó az egész hegy vi dék. A kö zel bõl
a Rozs dás-árok kö szönt vis  sza, mö göt te fe hér let tek a Pádis
mész kõ for mái, pél dá ul a Galbina-szirt, a hát tér ben pe dig a
Bocs ásza hár mas kúp ja. To vább ha lad va már a tör pe feny ves
öve zet ben jár tunk. Ahogy ha lad tunk a kí gyó zó ös vé nyen, vé -
gig elõt tünk ma ga so dott a Nagy-Bihar-csúcs, ami csak nem
akart kö ze led ni, és jó pár hupli is volt köz ben, amit meg kel -
lett mász ni. Vé gül csak fel ér tünk a te tõ re, ahol egy adó to rony
és egy me te o ro ló gi ai ál lo más tár sa sá gá ban állt a csú csot jel zõ
ro mán nyel vû kõ. A ma gyar nyel vû táb lá nak, amit né hány éve
a Ha za já ró csa pa ta vitt fel, már a nyo mát sem lát tuk. Dél re le -
te kint ve elénk tá rult az Er dé lyi-szi get hegy ség zeg zu gos hegy -
vi lá ga a Vul kán 1100 mé ter fö lé ma ga so dó mész kõ tömb jé vel.
A le fe lé út ha tá ro zot tan gyor sabb volt. Így es te még be le fért
egy ét ter mi va cso ra is az üdü lõ te le pen. Itt új ra ös  sze ta lál koz -

tunk a sze ge di tár sa ság gal,
akik kel az tán egy kö zös fo tó
is ké szült. 

Kö vet ke zõ nap ra olyan tú -
ra célt ke res tünk, ami ben ke -
ve sebb a hegy me net. Így el -
ha tá roz tuk, hogy fel ke res sük
az aján lott "grand ka nyont"
va gyis a Szegyesd-völgyét.
A név adó fa lu ban par kol -
tunk le au tó ink kal, el in dul -
tunk fel fe lé a pa tak völ gyé -
ben, ami az ele jén még nem
mu tat ta vad re gé nyes jel le -
gét. A pa tak mel lett sá to ro zó
ma gyar csa lá dok kal ta lál -

koz tunk, ami a ko csik rend szá má ból de rült ki. Szó ba ele gyed -
ve ve lük in for má lód tunk az út lát ni va ló i ról. Ha mar el ér tük a
lát vá nyo sabb sza kaszt, ahol a pa tak az egy re szû kü lõ völgy -
ben, me re dek szik la fa lak kö zött ka nya rog, köz ben vagy hús -
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 szor kel lett a kö ve ken egyen sú lyoz va egyik part ról át kel ni a
má sik ra. Egy idõ után a ba kan csot in kább szan dál ra, pa pucs ra
cse rél tük, így gá zol tunk át a víz ben. Köz ben egy ví zi ri gót is
lát tunk. A fe hér mel lé nyû ma dár ka a víz alatt ku tat ro va rok
után. A völ gyet öve zõ szik la fa lak ban szá mos bar lang ta lál ha -
tó, ezek kö zül hár mat néz tünk meg. 

Az el sõ egy tá gas, hos  szú bar lang volt, vé gén egy csepp kõ
gát tal. A má so dik, ki sebb bar lang nak két be já ra ta volt, és a két

ré sze kö zött kúsz va le he tett át jut ni. A har ma dik ból egy föld
alat ti pa tak buk kant elõ a kö ve ken alá buk dá csol va. Egy da ra -
big be gya lo gol tunk a der mesz tõ en hi deg víz ben, de a bel sõ te -
rem be csak a hos  szabb lá bú ak tud tak be jut ni a nad rág juk el áz -
ta tá sa nél kül. A ne gye dik a Jó zsef fõ her ceg- vagy Semsey-
barlang saj nos már le volt zár va. Ezt a csepp kõ-kép zõd mé -
nyek, és az itt élõ de ne vé rek vé del me tet te szük sé ges sé. Pe dig
ez lett vol na a leg ér de ke sebb, és nem csak az elõbb em lí tet tek

mi att. A bar lang ban ál lí tó lag 35
ezer éves bar lang raj zok ta lál ha -
tók, ami re iga zán kí ván csi let -
tem vol na. Egy ve ze tett tú rá val
ide még ér de mes lesz vis  sza tér -
ni. A tu ris ta út itt már el hagy ja a
völ gyet, amely a Schmidl-
kõköznek ne ve zett ré szen úgy
ös  sze szû kül, hogy kéz zel el le -
he tett ér ni mind két ol da lon a
szik la fa lat. Ki dõlt fá kon és mo -
hás kö ve ken egyen sú lyoz va
még ide is be ha tol tunk egy da -
ra big, míg egy elénk tor nyo su ló
szik la fal utun kat nem áll ta. A fal
egyik mé lye dé sé ben egy fol tos
sza la mand ra ku cor gott. Az tán
kö vet ke zett vis  sza fe lé is a pa ta -
kon ide-oda át ke lés.

Fo tó: Ge de on Ta más
Szö veg: Szalai At ti la

A leg több val lás ban lé te zik a sze gé nyek rõl va ló gon dos ko -

dás in téz mé nyes és egyé ni for má ja. Most el sõ sor ban a zsi dó

és ke resz tény kö te le zett ség eu ró pai szo ká sa i ról osz ta nék meg

né hány gon do la tot.

Az ala mizs na a rá szo rul tak nak adott egy sze ri vagy rend sze -

res ado mány ként él a köz tu dat ban, mint a rész vét, kö nyö rü let,

ir ga lom meg nyil vá nu lá sa. [Igei for má ja, az ala mizs nál ko dás,

épp olyan szo kat lan szó for du lat, mint a leg újab ban kép zett

oltakozás. A] Má ra, ami kor a se gít ség in téz mé nyes for mái ter -

jed nek a jó lé ti ál la mok ban, kis sé (vagy nem is kis sé) ne ga tív,

le né zõ fel hang ja lett, még pe dig nem csak a rá szo ru ló ra, ha nem

az ado má nyo zó ra néz ve is. Az ala mizs nát vet va la ki nek ki fe je -

zés az ada ko zót is (le)minõsíti, mint ha töb bet is te he tett vol na,

de csak en  nyi re fu tot ta a jószándékából.

Az ere de ti for má já ban az ir gal mas ság cse le ke de tei kö zé tar -

to zó te vé keny ség nem va la mi fé le elé ge dett ség re, ne tán rá tar ti -

ság ra okot adó meg nyil vá nu lás volt az em ber ré szé rõl, ha nem

az Ószö vet ség ta nú sá ga sze rint a vi lág igazságos(abb) rend jét

hely re ál lí tó kö te le zett ség, a ja vak töb bé-ke vés bé ön kén tes

meg osz tá sa azok kal, akik nek alig ju tott be lõ lük. Eb ben az ér -

te lem ben hang sú lyoz ta Fe renc pá pa több ször is az utób bi

idõk ben, hogy a gaz dag országoknak/cégeknek/embereknek

nem ala mizs na ként kell jut tat ni va gyo nuk ból a sze gé nyeb bek -

nek, (lám itt is meg je le nik a túl ke vés, a „fe lül rõl” tör té nõ ada -

ko zás mo tí vu ma), ha nem az igaz sá gos ság je gyé ben.

Az egyé ni ado má nyo zás nak mai éle tünk ben két fé le le he tõ -

sé ge van: se gí tõ szer ve ze te ken ke resz tül, vagy sze mé lye sen,

em ber tõl em ber nek adott se gít ség ként. Mind két for ma sok fej -

tö rést, lel ki is me re ti di lem mát okoz az em ber nek.

Tu do má sul kell ven nünk, hogy a szer ve ze tek nek, ala pít vá -

nyok nak adott pénz nem csak a rá szo rul tak jobb lét ét, ha nem a

se gé lye ket ös  sze gyûj tõk, azo kat ren del te té si he lyük re jut ta tók

fenn tar tá sát, al kal ma zot ta i nak fi ze té sét is szol gál ja. Sok kö -

zöt tük az ön kén tes, de van nak, nem ke ve sen, akik „ci vil” fog -

lal ko zás ként, csa lád juk el tar tá sá ért dol goz nak ilyen te rü le ten.

Bi zony a sa ját fe le lõs sé günk meg ke res ni, hogy me lyik az a

szer ve zet, amely nél az ado má nyok leg jobb arány ban ér kez nek

a ki szol gál ta tot tak hoz. Nem biz tos, hogy elég jó az „én oda ad -

tam, a töb bi az õ fe le lõs sé gük” hoz zá ál lás.

A sze mé lyes se gít ség jobb nak tû nik, kü lö nö sen, ha em be ri

oda fi gye lés sel, nem ma gunk ra erõl te tett, el há rí tó kö zöm bös -

ség gel tör té nik. Ilyen kor – re mél jük – a ke vés is oda jut, aho -

vá szán juk. Né mely eset ben va ló ban oda.

Még egy fél év szá za da is, ko ráb ban meg kü lö nö sen, min den

A kol du sok ról és az ala mizs ná ról
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Az ir gal mas ság tes ti cse le ke de tei:

1. az éhe zõk nek ételt ad ni,

2. a szom ja zók nak italt ad ni,

3. a sze gé nye ket ru ház ni,

4. az uta sok nak szál lást ad ni,

5. a be te ge ket és

6. a bör tön ben le võ ket lá to gat ni,

7. a ha lot ta kat el te met ni.

Az ir gal mas ság lel ki cse le ke de tei:

1. a bû nö sö ket meg in te ni,

2. a tu dat la no kat ta ní ta ni,

3. a ké tel ke dõk nek jó ta ná csot ad ni,

4. a szo mo rú a kat vi gasz tal ni,

5. a bán tal ma kat bé ké vel tûr ni,

6. az el le nünk vét ke zõk nek meg bo csá ta ni,

7. az élõ kért és hol ta kért imád koz ni.

fa lu, sõt a vá ros is is mer te a kör -

nyék la kó it. Min den ki tud ta, ki

gaz dag, ki sze gény. Ki az, aki nek

ép pen most égett le a csûr je az idei

ter més sel, és ki az, aki nek so sem

volt, és nem is lesz sem mi je a raj ta

va lón kí vül. Ilyen kor va ló ban kön -

 nyebb volt ada koz ni, meg osz ta ni

egy-egy kol dus el lá tá sát, vagy al -

kal mi mun ká ért biz to sí ta ni a fa vá -

gó, mo só nõ, se géd mun kás és csa -

lád ja élel me zé sét.

De ne le gye nek il lú zi ó ink: már a

kö zép kor ban – vagy ta lán ko ráb -

ban is – vol tak olyan, a tör vény te -

len ség ha tá rán egyen sú lyo zó szer -

ve ze tek, ame lyek kol du sok „fog -

lal koz ta tá sá val” biz to sí tot tak jö ve -

del met ma guk nak. Igaz, ez ak ko ri -

ban csak a nagy vá ros ok ra volt jel -

lem zõ (pl. a Vil lon-ko ra be li Pá rizs -

ra), ahol kön  nyû volt el búj ni az is -

me ret len ség mö gött. A mai el ide ge ne dett kor ban, ami kor a

szom szé dok is alig is me rik egy mást, ren de le tek kel igyek szünk

„kor dá ban tar ta ni” a se gít ség ké ré sé nek, adá sá nak ezen köz -

vet len for má it, el ke rül ni a szer ve -

zett és sok szor zak la tó ké re ge tést.

Min den ki ér zi azon ban, hogy a

kol du sok nak csak egy ré sze ilyen

„hi va tá sos”, más ré szük sze ren -

csét len, be teg, el ha gya tott, le rob -

bant em ber, aki nek va ló ban nincs

más le he tõ sé ge, mint em ber tár sa i -

nak szá nal má ra, szo li da ri tá sá ra

bíz ni ma gát.

A kol du lás leg meg fe le lõbb he lye

min dig is a temp lom ka pu ja volt,

az óko ri zsi dók nál épp úgy, mint

ma nap ság. Itt szá mí tot tak leg in -

kább a val lá si kö te le zett sé ge i ket

tel je sí tõk re, a kö nyö rü le te sek re.

Va ló igaz, az ado má nyok egy ré -

sze „rossz ra for dí tó dik”: ócs ka bor,

füst szû rõ nél kü li ci ga ret ta lesz be -

lõ le. Va ló szí nû leg meg rö vi dí ti, de

biz to san va la mi kép pen el vi sel he -

tõb bé te szi az ut cán élõ éle tét. Le -

het, hogy itt jobb szol gá la tot ten ne az „én oda ad tam, a töb bi

az õ fe le lõs sé gük” hoz zá ál lás.

Marx Má ria



Az új gnosz ti ciz mus mel lett Fe renc pá pa egy má sik, ré gi ke -

le tû té ve dés re is fi gyel mez tet min ket a 2018-ban meg je lent

Örül je tek és uj jong ja tok kez de tû apos to li buz dí tá sá ban. Az új-

vagy neognoszticizmus ese té ben az is me ret, a tu dás – gö rö gül

a gnószisz, az em ber ben lé võ ér dek lõ dés és tu dás vágy – alap -

ja i ra épít ve, egy szel le mi irány zat bon ta ko zott ki az egy ház el -

sõ év szá za da i ban, mely önál ló kö zös sé get is lét re ho zott. En -

nek kö vet kez mé nye lett a ta ní tó hi va tal fel lé pé se és az em ber -

köz pon tú szel le mi irány zat el íté lé se.

Na gyon fon tos, hogy is mer jük azo kat a ré gi hit be li el té ve -

lye dé se ket, eret nek sé ge ket, ame lyek olyan sok kö ve tõt és

kép vi se lõt mu tat nak fel az egy ház tör té ne té ben. Lát tuk, hogy

ma gá ban a szent írás ban is van nak er re uta lá sok, és a hit tisz -

ta sá gá nak vé del mé ben Szent Pál és Szent Já nos apos tol írá sa -

ik ban fi gyel mez tet nek a té ves gon dol ko dók ra. Az eret ne kek

az egy ház ta ní tá sát más kép pen ér tel me zik, s ez bi zony ta lan -

sá got ered mé nyez a hí vek kö ré ben. Ma sem más a hely zet,

mert egy-két von zó nak tû nõ vé le mény hely te len is me ret re,

más hit re és más ma ga tar tás ra ve zet het ma nap ság is, ami kor a

tech ni kai esz kö zök le he tõ vé te szik a bõ sé ges in for má ció -

áram lást.

A gnosz ti ciz mus va la mi lyen for má ban utat ké szí tett egy má -

sik eret nek ség szá má ra, s ez a pelagianizmus, mely Fe renc

pá pa sza va i val él ve ma is je len van az egy ház ban a ke resz té -

nyek kö zött. Amint a ré gi, úgy az újpelagianizmus fel éle dé se

is rej tet ten rom bol az egy ház ban, a hí vek kö ré ben.

Saj nos min dig vol tak – úgy mond – más ként gon dol ko dók.

Kez det ben az egy ház hi té tõl el té rõ te o ló gu sok vé le mé nye las -

san ként egy önál ló szel le mi irány lett, és a IV–V. szá zad for -

du ló ján élt Pelagius ne vé hez kap cso ló dó ta ní tást a ké sõb bi kö -

ve tõk önál ló irány zat ként ter jesz tet ték.

De ki volt (ma gya ro san ír va) Pelágiusz? Ha rö vi den jel le -

mez nénk: egy ke re sõ em ber. So kat uta zott, ír szár ma zá sú volt,

Ró mát is be jár ta, míg el ju tott Észak-Af ri ká ba, jo gász lett,

majd szer ze tes, ép pen Szent Ágos ton püs pök egy ház me gyé jé -

ben. De ott sem ma radt so ká ig, mert to vább ment Pa lesz ti ná ba

és ott is halt meg. Ed dig na gyon egy sze rû len ne a tör té net. De

még nem hagy tuk õt szó hoz jut ni. És va ló já ban itt kez dõ dik a

baj, mert amit mon dott, gon dolt és írt, az olyan volt, mint amit

mi is hal lunk az evan gé li u mi bú za és kon koly pél da be széd -

ében. Pelágiusz a hit tisz ta bú za ve té sé be eret nek gon do la ta i val

kon kolyt hin tett. Azt hir det te, hogy Ádám bûn nél kül is meg -

halt vol na. Sõt, Ádám bû ne nem szár ma zott át sen ki re, az az õ

sze mé lyes bû ne volt. Min den gye rek, aki a vi lág ra jön, bûn te -

len – val lot ta az eret nek gon dol ko dó –, olyan, mint Ádám a

bûn beesés elõtt, és ha jót tesz, ak kor a menny or szág ba jut,

nem kell eh hez kü lön ke gye lem. 

Az egy há zon be lül is na gyon sok kö ve tõ je volt, pél dá ul

Észak-Af ri ká ban Caelestius, aki – bár már Pelágiusz rég Pa -

lesz ti ná ban volt –, ma ka csul val lot ta eze ket az el fer dí tett ta no -

kat és õt 412-ben ezért ki is kö zö sí tet ték az egy ház ból. 418-

ban pe dig a Karthagói Zsi nat Pelágiusz ta ní tá sát is eret nek nek

nyil vá ní tot ta. Tud juk, hogy ezen Szent Ágos ton is részt vett.

16

Az emberi tudás gõgje ma is fenyeget

Masaccio: Ádám és Éva ki ûze té se a pa ra di csom ból (1426, rész let)
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Itt ki mond ták az ere de ti bûn lé tét és a gye rek ke reszt ség szük -

sé ges sé gét, mert az át ere dõ bûn igen is, ben nük van.

Pelágiuszt 415-ben azon ban Pa lesz ti ná ban két zsi nat is vizs -

gál ta, és 418-ban el is ítél ték. Ké sõbb Efezusban 431-ben új -

ból el ítél ték és Ke le ten job bá ra meg szûnt ta na i nak ter je dé se.

De Nyu ga ton to vább ter jedt és a II. Orange-i zsi nat 529-ben

ké sõb bi kö ve tõ it: Cassianust és Riezi Faustust szin tén el ítél te.

Mi rõl is van szó? A pelagianizmus kép vi se lõi az em be ri

aka rat köz pon ti sze re pé re hi vat koz tak, s ki emel ték azo kat az

em be ri aka ra ti kész sé ge ket, ame lye ket más kép pen ér tel mez tek

és az em bert ál lí tot ták elõ tér be, aki egye dül is el tud na jut ni

Is ten hez. Itt azon nal érez zük, hogy eb bõl a ma ga tar tás ból hi -

ány zik az alá zat, Krisz tus ke reszt jé nek böl cses sé ge. Míg a

gnosz ti ku sok a tu dás vágy alap ján, a pelágiánusok szin tén egy

em be ri adott ság ra, még pe dig az em be ri aka rat ra és a sze mé -

lyes erõ fe szí tés re hi vat koz tak a hit re va ló el ju tás so rán és ki -

zár ták az is te ni ke gyel met. A ke gye lem és a misz té ri um té nyét

nem fo gad ták el. 

És vé gül tér jünk vis  sza Fe renc pá pa fi gyel mez te té sé re, mert

lát hat juk, hogy ez a ve szély fo lya ma tos. A pá pa meg ne ve zi és

meg bé lyeg zi az élet szent ség mai el len sé gét, a neo-pelagianiz-

must, mely ben nem az em be ri el mét, ha nem az em be ri erõ fe -

szí tést „imád ják”, egy alá zat nél kü li aka ra tot. Fel sõbb ren dû -

nek ér zi ma gát egy sze rû en an nál fog va, mert „meg ha tá ro zott

nor má kat be tart” és „hû sé ges bi zo nyos ka to li kus stí lus hoz”.

En nek je lei a pá pa szá má ra „a tör vény meg szál lott tisz te le te; a

li tur gi á nak, a ta ní tás nak és az egy ház tisz te le té nek hi val ko dó

ápo lá sa” is le het, mely vé gül egy sé ma rabszolgáivá tesz. 

Ta nul junk az egy ház ve ze tõ jé nek a ta ní tá sá ból, mert így el -

ke rül het jük, hogy egy igaz nak lát szó, de va ló já ban ön zõ, hi -

val ko dó és má so kat le né zõ, gõ gös irány zat há ló já ba ke rül jünk.

Kránitz Mi hály

Egy kis szó ma gya rá zat

Különítélet: a ha lál be áll tát azon nal kö ve tõ íté let, mely el -

dön ti az egyén sor sát az örök ké va ló ság ban. A test meg hal, de

a lé lek él. Fel té te lez het jük, hogy Jé zus meg vi lá go sí tó je len lét -

ében már ön ma gunk tól is mer jük fel, kik is va gyunk, mi lyen

em be rek va gyunk, vol tunk. En  nyi ben ön íté let. A különítélet a

föl di élet le zá rá sa ként íté let ar ról, hogy a lé lek be lép het-e

azon nal a menny or szág ba, vagy tisz tu lás ra van még szük sé ge,

vagy a kár ho zat ra jut (po kol). Eze ket a „he lye ket” in kább ál la -

pot ként kép zel jük el. A különítélet a ha gyo má nyo sabb el kép -

ze lés sze rint az er köl csi rend kö ve tel mé nye it kö vet ve tör té nik,

bí rá ja Jé zus Krisz tus, aki nek az Atya át ad ta az íté let ha tal mát,

mert õ az Em ber fia. Vád lott ja a föl di élet bõl ki lé pett em ber,

vé del mé nek ta núi mind azok, akik kel a lé lek jót tett a föl di éle -

té ben, vád já nak ta núi azok, akik nek ár tott. A különítélet az

em ber igaz sá gát mu tat ja meg a tel jes va ló sá gá ban, amit már

nem tud el tor zí ta ni té ve dés vagy má sok vé le mé nye. A

különítélet elõ vé te le zé se a na pot le zá ró lel ki is me ret vizs gá lat s

az élet egé szét át fo gó egye te mes gyó nás. 

Utol só íté let: mint egy a különítéletek ös  sze fog la lá sa, a vi -

lág vé gét kö ve ti. Az iro da lom ban a „dies irae” [diesz íré], va -

gyis a ha rag nap ja ként je le nik meg. A vég sõ dol gok egyi ke,

Krisz tus má so dik el jö ve te le és a hol tak föl tá ma dá sa ek kor kö -

vet ke zik be. A vi lág tör té nel met le zá ró is te ni íté let ele ve nek és

hol tak fö lött, az élet ara tá sa. A kép zõ mû vé szet ben szá mos

meg je le ní té si for má ja van, pél dá ul a ju hok és a ko sok szét vá -

lasz tá sa egy más tól. Jé zus má so dik el jö ve te le kor, hi szen meg -

ígér te, hogy el jön, az utol só íté let kor vagy vég íté let kor a meg -

holt em be rek tes te is föl tá mad! Aki a vég íté let ide jén él, az

már nem is fog meg hal ni, így az õ tes te, úgy ahogy van, át vál -

to zik föl tá madt test té Is ten ke gyel mé bõl! (Jó len ne ezt

megcélozni…) Ek kor kö vet ke zik be az egye te mes „utol só íté -

let”. Akik jót tet tek éle tük ben, azok az örök menny or szág ba

tá mad nak föl, akik gonoszat tet tek, azok sze gény kék az örök

kár ho zat ra jut nak a föl tá madt tes tük kel együtt. Itt a tisz tu lás

már nem le het sé ges. Mind azo nál tal Is ten te rem tett vi lá ga egy -

sé get al kot és leg ked ve sebb te remt mé nye, az em ber, kö zös sé gi

lény, a Szent lé lek temp lo ma, ezért fel té te lez het jük, hogy a

sze re tet alap ján, ami lát ha tat la nul ös  sze köt mind nyá jun kat, a

men  nyek or szá gá nak ka pu já ban meg vár juk majd egy mást,

imád koz va, szur kol va egy má sért, amíg mind an  nyi an meg ér -

ke zünk a kapuba… (A mai na pig van nak ki sebb-na gyobb kü -

lönb sé gek az egy ház ban az egyes kér dé sek meg íté lé sé ben. Mi

most fen tebb a ha gyo má nyos el kép ze lést ad tuk köz re.)

Eszkatológia: a te o ló gi á nak az a ré sze, amely a vég sõ idõk -

kel kap cso la tos kér dé se ket tár gyal ja. A dog ma ti ka utol só tár -

gya. Meg kü lön böz tet jük az egyé ni eszkatológiát (különítélet),

amely az egyén ha lál utá ni éle té vel fog lal ko zik; ál ta lá nos

eszkatológiát (utol só íté let), amely az egész em be ri ség vég sõ

sor sát tár gyal ja; és transz cen den tá lis eszkatológiát, ami kor a

vég sõ üd vös ség át te võ dik a túl vi lág ra. A szent írás ban szó van

nem ze ti eszkatológiáról is, amely a vá lasz tott nép jö võ jé vel

fog lal ko zik. (A szép iro da lom ban és a pub li cisz ti ká ban bár me -

lyik nép jö võ jé nek ala ku lá sá val fog lal ko zó írás is eb be a

tárgy kör be tar to zik.) Az ál ta lá nos eszkatológia sze rint a tel jes

koz mosz meg újul, bûn nek és mu lan dó ság nak nem lesz he lye.

(For rás és vö.: lexikon.katolikus.hu;

A dog ma ti ka ké zi köny ve, 2000.)
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Is ten gyõ ze del mes je len lét ében meg kez dõ dött a Szent Csa lád

Óvo da új épü le té nek épí té se. Az ered ményt most sem ad ta in -

gyen a Te rem tõ. Szám ta lan ima, és vég te len nek, sok szor ér tel -

met len nek tû nõ, négy-öt év nyi út ke re sés elõz te meg a most már

zöld úton ha la dó épít ke zést. Az át élt ne héz sé gek azon ban most

is, mint min dig, Is ten ke gyel mé bõl, las san ér tel met nyer nek. A

vá ros, a Kor mány és az Egy ház me gye ös  sze fo gá sá nak, a szü lõi

kö zös ség tá mo ga tá sá nak kö szön he tõ en Szent Jó zsef évé ben

kez dõd he tett meg és fe je zõd het be az épít ke zés I. üte me, a

Czobor Má tyás ut cá val pár hu za mos épü let rész. A vá ra ko zá sok

sze rint no vem ber vé gé vel köl töz het be az itt he lyet ka pó há rom

cso port szo bá ba és ki szol gá ló hely sé gek be az ovi sok egy ré sze.

Nagy öröm, hogy már eb ben az épü let rész ben he lyet kap egy

ká pol na is, így a há la adás a leg mél tóbb he lyen, az Ol tá ri szent -

ség je len lét ében tör tén het meg. A ká pol na a szin tén idén el ké -

szü lõ tor na te rem mel ös  sze nyit ha tó lesz, így nagy já ból 120 m2

alap te rü le ten va ló sul hat nak meg az Is ten di csõ sé gét hir de tõ, az

ovis kö zös ség és min den ide lá to ga tó ven dég lel ki épü lé sét

szol gá ló ese mé nyek. Stróber Lász ló atya vál lal ta a szak rá lis tér

ki ala kí tá sá val já ró te en dõ ket, a ké sõb bi ek ben pe dig a pasz-

torális ve ze tés, a lel kek igaz ga tá sá nak fel ada ta is vár ja õt.

Ter mé sze te sen ez az épít ke zés sem aka dály men tes. Az Olaj -

mun kás ut ca, Czobor Má tyás ut ca sar kán meg vá sá rolt épü let

úgy tûnt át ala kí tás sal fel hasz nál ha tó lesz az új épü let hez, de az

alap ja még sem al kal mas, így bon tás ra ke rül. Je len leg en nek

elõ ké szü le te zaj lik.

A II. ütem meg kez dé se kor a ré gi óvodaépü let le bon tás ra ke -

rül, be vé gez te a kül de té sét. Sok-sok kis gyer mek fej lõ dé sé nek

adott he lyet, és csa lád ja ik lel ki-ér zel mi épü lé sé nek, hit ben va ló

nö ve ke dé sé nek volt szem ta nú ja. Egy 25 éves sza kasz az óvo da

éle té ben le zá rul, a fi zi kai kör nye zet meg vál to zik, meg szé pül,

egész sé ge sebb lesz, de a mun ka, a szí vek és a lel kek gaz da go -

dá sa vál to zat la nul foly ta tó dik az új fa lak kö zött is. A II. ütem

2022. no vem ber vé gén ke rül át adás ra, ahol két újabb cso port -

szo ba és ki szol gá lóhe ly sé gei kap nak he lyet. Az óvo da on nan -

tól az ad di gi négy he lyett öt cso port szo bá val mû kö dik majd to -

vább. A mos ta ni négy cso port nak ös  sze sen 110 fõ, 27-28 fõs

cso port nagy ság gal já ró lét szá mot en ge dé lyez tek a ha tó sá gok.

A je len leg zaj ló fel vé te li el já rás so rán azon ban így sem si ke rül

min den je lent ke zõ gyer mek nek he lyet biz to sí ta ni a kö vet ke zõ

ne ve lé si év re. Re mény te li, hogy öt cso port ra va ló gyer mek rõl,

és ta lán óvó nõ rõl is gon dos ko dik majd a mi Is te nünk. Há la ne -

ki!

Le je gyez te: Szabó-Hidvégi Or so lya

Épül a Szent Család Óvoda új épülete
Kovácsné Ujj Andrea óvodavezetõ rövid beszámolója
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Családunk online szentmisén
Rajzolta: Nagy-Gál Viola (Ady Endre Általános Iskola)
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Temp lo munk ban min den hó nap ban:
El sõ csü tör tö kön es te 1/2 6 óra kor ró zsa fü zér ima van pa pi és
szer ze te si hi va tá so kért.
El sõ pén te ken egész na pos Szent ség imá dás.
El sõ szom ba ton 1/4 6 óra kor ró zsa fü zér ima, majd 6 óra kor
szent mi se. A szent mi se után pe dig Szûz anya kö szön tõ, éne -
kek kel, imá val, kö nyör gé sek kel.
A nyá ri idõ szá mí tás kor az ima órák 1 órá val ké sõbb kez dõd nek.

A bér má lás ra plé bá ni án kon 2021. má jus 22-én, szom ba ton
ke rül sor.

A plé bá nia hír le ve lé re a http://www.mariamagdolna.hu/
hirlevel webhelyen le het re giszt rál ni. A va sár na pon ként email-
ben ér ke zõ hír le vél a he ti hir de té se ken, anya köny vi hí re ken,
kö vet ke zõ he ti mi se szán dé ko kon kí vül ér té kes lel ki táp lá lé kot
is tar tal maz a test vé rek szá má ra.

A Má ria Mag dol na Plé bá nia Karitász cso port ja a Hús vé ti
idõ szak ban 397 ezer fo rint ér ték ben tu dott ado má nyo kat el -
jut tat ni a rá szo ru ló csa lá dok nak.

Há lá san kö szö nünk min den nagy lel kû ado mányt!

Anya köny vi hí rek
2021 feb ru ár–áp ri lis

Ke resz te lés
Vö rös Dor ka Zsu zsan na
Hor váth Mira Indira
Hor váth Oli vér Im re
Né meth Bá lint Kár oly
Sabján Dominik
Hor dós Má té
Banicz Aliz
Ko csis Emí lia Iza bel la

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. Szaknyéri Károlyné sz. Tö rök Ilo na (1936)
Sza bó Károlyné sz. Kiss Te ré zia (1935)
Keszte La jos (1931)
Cson ka Ernõné sz. Tö rök Ka ta lin Ju li an na (1946)
Tóth Ist ván (1955)
Hor váth Ti bor (1957)
özv. Vi o la Lászlóné sz. Sá fár Ro zá lia (1932)
Ba ra nyai La jos (1943)
özv. Sza bó Zsigmondné sz. Né meth Ir ma (1923)
özv. Al bert Józsefné sz. Óvá ri Irén (1940)
Bra un Fe renc Sán dor (1944)
özv. Márovics Gyu la Józsefné sz. Vaj da Er zsé bet (1951)
Pálfi Ru dolf (1950)
Mez õsi Józsefné sz. Iliásics An na (1933)
dr. Pak sa Ka ta lin (1944)
Len gyel Jó zsef (1947)
Kéner Kár oly (1942)
özv. Ta kács Józsefné sz. Né meth Ir ma (1930)
özv. Hajdu Sándorné sz. Ba rát kai Ka ta lin (1949)
özv. Mrakovics Józsefné sz. Né meth Mag dol na (1941)
özv. Bálizs Rafaelné sz. Nyulász Gi zel la (1938)
Mert At ti la (1963)
Vass Im re (1932)
Ruzsics Mik lós (1951)
Pol gár Kár oly (1955)
özv. Far kas Mik lós né sz. Sza bó Ida (1951)
özv. Eck Józsefné sz. Nagy Már ta (1946)
Tóth Zol tán Mi hály (1990)
Bú zás Iván (1936)

Adj Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Beszámolók-hírek

Ünnepi Harangszó
A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség

kéthavonta megjelenõ tájékoztató lapja.
Önköltsége: 200 Ft / db

Szerkeszti: 
Tájékoztatási Munkacsoport

E-mail: harangszozeg@gmail.com

Felelõs kiadó: 
Stróber László

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

Telefon: (92) 599-230, Fax: 599-231
www.mariamagdolna.hu

E-mail: mariamagdolna.zeg@gmail.com

Nyomda: 
Gura Nyomda Kft. – Zalaegerszeg

Az újságban megjelenõ írások és a hozzájuk kapcsolódó
fényképek tartalmáért kizárólag azok szerzõi felelnek. 


