
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Hallottátok, hogy ezt mond-

ták: „Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet!” Én pedig azt mondom nektek:

Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyûlölnek benneteket, imád-

kozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek men-

nyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esõt ad mind az

igazaknak, mind a bûnösöknek. 

Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalma-

tok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi

az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tö-

kéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!

(Mt 5,43-48)

Jézus megjelöli szavainak magyarázatát: „hogy gyermekei legyetek mennyei

Atyátoknak”. Ez egyben célja keresztény életemnek: hogy igaz gyermeke legyek az

Atyának. Isten nem õriz számlákat, még kevésbé emberi bûnlajstromokat, sem az

enyémet, sem másokét, hanem olyan atya, aki teljes szeretettel fordul valamennyi

gyermeke felé. Nem viseltetik elõszeretettel a jók iránt, és nincsenek fenntartásai a

rosszakkal szemben, hanem egyforma gondossággal és figyelemmel fordul mindenki

felé. Vajon így tekintek erre az atyára, akihez tartozni szeretnék?

„Jézus utánzása” a keresztény tevékenységem egyetlen normája: az egyedüli út,

amelyen a farizeusi erkölcsöt felül tudom múlni. Olyan tökéletessé válni, mint az

Atya, gyakorlatilag annyit jelent, mint Krisztust utánozni az atyai akaratnak való tel-

jes és hõsies alárendelõdésben és a testvéreknek való odaadottságban, vagyis a fele-

baráti szeretet gyakorlásával.

„Uram, köszönöm neked életem »nehéz embereit«, akiken keresztül megpróbálod

hitemet, szeretetemet, akik által saját hibáimra figyelmeztetsz, türelemre tanítasz és

megérteted velem, mit jelent a másiknak megbocsátani.

Add, hogy belássam: helyük és szerepük van az életemben, még ha nem is elõkelõ

e hely és hálás e szerep. Nélkülük szegényebb lennék, elbíznám magam, talán még

tõled is elfordulnék. Ha nem is lehetünk igazi barátok, kérlek, soha ne legyünk kö-

nyörtelen ellenségek, tudjunk egymásra nézni, egymással szót váltani, ha kell, egy-

máson segíteni.

Ámen.”
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A katolikus hívek, családok többsége egy különleges kap-
csolattal rendelkezik. Szûz Máriát, Jézus Krisztus édesany-
ját naponta kérik, hogy imádkozzon értük, vannak, akik ta-
nulnak tõle, s vannak, akik követik õt abban, hogy életüket,
önmagukat teljesen Istennek szenteljék. Arra kértem
Fliszár Károly atyát, meséljen a Szûzanyával való kapcso-
latáról, arról, hogy élete folyamán, mikor hallotta különös-
képpen Szûz Mária hívását, hogyan tanult Tõle, s tudta-e õt
követni.

Fliszár Károly atya:
Köszönöm a kérdést, felemelõ feladat ebbõl a szempont-

ból áttekinteni az életemet. A fák évgyûrûi azokban az
években lesznek szélesebbek, amikor több tápanyagot tud-
tak magukba szívni. Ilyen az emberi élet is, vannak évek,
amikor közelebb van Istenhez, jobban tud töltekezni. Hálás
feladat volt életemnek ezekre a tápláló, erõs növekedést
adó állomásaira visszaemlékeznem.

A nagymamám alakjának felidézésével kell kezdenem. Õ
egy sokat szenvedõ asszony volt. 1944-ben a mai Horvátor-
szág területérõl családjával magyarságuk miatt menekülni-
ük kellett. Szülõföldjének kényszerû elhagyása, a létfeltéte-
lek megteremtése, a menekültlét sok megpróbáltatást jelen-
tett neki.

Kaposváron a Fõ utcában volt egy fényképész, akinek a
kirakatában hosszú ideig kint volt nagymamám fényképe,

mely sokat elárul az õ személyiségérõl. Egyik kezében ró-
zsafüzért tart, a másik kezét a szeme fölé tartja, mint aki a
távolba néz.

Imádság, áldozat és távolba tekintés, ez a három mélyen
belevésõdött a lelkembe.

1917. június 13-án volt Fatimában a második jelenés. A
Szûzanya megmutatta a gyermekeknek a tövissel koroná-
zott szívét. A tövissel körülvett szív, az vérzõ szív. 

Egy egyiptomi legenda szerint, amikor az Úristen megal-
kotta az édesanyák szívét, az agyagban valami keményet
keresett, hogy erõssé tegye. Közben megsebezte az ujját,
vércseppjei hozzákeveredtek a szívhez. Ezért szenvednek
olyan sokat az édesanyák, hiszen átérzik gyermekeik összes
fájdalmát. Ha valami csoda történik a világban, amögött
mindig van valami áldozat. Így volt ez az én életemben is.

Kaposfõn születtem. Nagyon korán kezdtem ministrálni,
nem csak a szentmiséken, hanem a májusi litániákon is.
Akkoriban a szentmisék minden nap kora reggel voltak, a
litániák viszont késõ délután. Plébánosunk ötlete volt, hogy
a lányoknak koszorúversenyt rendez, hogy õk is jöjjenek el
ezekre az alkalmakra. Virágokból kellett koszorút fonniuk a
Szûzanyának. Így a lányok is jöttek a májusi litániákra, s
most már öreg fejjel gondolok vissza, hogy a lányokból
édesanyák lettek, s az az édesanya, akinek kapcsolata van a
Szûzanyával, az Istenhez vezeti a családját!

Esztergomban jártam a Ferences Gimnáziumba. Ott is
minden nap ministráltam négy éven keresztül. Félix atya,
aki mellett szolgáltam mindig a Szûzanya oltáránál mutatta
be a szentmisét.

Gyõrben öt évig voltam a szemináriumban. A székesegy-
házban az oldalhajóban van a Könnyezõ Szûzanya kegyké-
pe. Mi kispapok itt az oldalajtón léptünk be a bazilikába, elõ-
ször Szûz Máriát köszöntöttük, majd a fõkapun mentünk ki.

Felszentelésem után elõször Tabra, majd Zalaapátiba ke-
rültem káplánnak. Plébánosom, Pacsai János, Fidél atya
volt, akinek el kellett hagynia a kapucinus rendet. Õ na-
gyon sokat beszélt nekem Lourdes-ról és Fatimáról. Nyolc
nyelven beszélõ, rendkívül mûvelt és olvasott ember volt.

1983-ban, Ladon, már plébánosként építettük az elsõ
templomot, amely éppen a Szûzanya tiszteletére épült. A
hívek összefogásával folyt az építkezés, de vasárnap soha

Károly atya nagymamája – Cili mama
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nem engedtem a munkát. A vasárnapi munkán nincs rajta
az áldás. Mindig volt elég munkáskéz, amennyi kellett,
szervezetten és eredményesen folyt a munka. Öt hónap alatt
készült el a templom. Akkor volt jó idõ, amikor dolgoz-
tunk, amikor egy munkafolyamat befejezõdött, akkor jött
az esõ. Azonban a tetõ lécezésénél hiba történt. Körülbelül
1,5 centiméternyire elcsúszott a szerkezet, így a cserepek
már nem tudtak pontosan illeszkedni. A javítást csak vasár-
napra tudta elvállalni a mester. Hozzájárultam, hogy végez-
ze el, de késõbb a templomnak csak ezen a részén történt
beázás. Tanultunk belõle.

1989-ben volt lehetõségem arra, hogy több paptársammal
együtt elzarándokoljak a Szentföldre. Utunk során a szent-
miséken minden nap más pap prédikált. A Názáretben el-
hangzott szentbeszéd egy mondata még ma is a fülemben
cseng: Názáret az evangéliumok kulcsa. A názáreti csönd-
bõl, Mária igenjébõl, s az angyal üzenetébõl érthetõek a
csodák, a tanítás, a Golgota.

Görögországban a Meteoráknál vásároltam egy ikont, a
Mosolygós Szûzanya ikonját. Mondják, hogy nekünk, ma-
gyaroknak Mária siralmai állnak a lelkünkhöz közelebb. Én
azt gondolom, hogy aki imádkozik, arra Mária mosolyog,
ezért ez a kép számomra a legkedvesebb.

Párizsban Labouré Szent Katalin sírjánál is jártam. On-
nan hoztam a csodás érem iránti tiszteletemet. Labouré
Szent Katalin megérinthette a Szûzanyát, s Õ kérte arra,
hogy egy ilyen érmet készíttessen. Párizs érseke csak pró-
baképpen vitte magával az érmet egy megrögzött bûnös-
höz, aki halálán volt, de nem akart kiengesztelõdni az Isten-
nel. Letette az éjjeliszekrényére, s hazaindult. A kapuból
hívták vissza, hogy érsek úr jöjjön, a haldokló meg szeretne
gyónni! A nálam gyónókat én is meg szoktam ajándékozni
egy-egy csodás éremmel, használják a családjukban, isme-
rõseik körében!

Gelseszigeten Szent Mónika tiszteletére épült fel a temp-
lom. Itt ajándékba kaptunk egy Fatimában készült Szûz-
anya szobrot. Szerettem volna egy méltó szembemisézõ ol-
tárt. Mikor megrendeltem az oltárt, az árát sikerült a felére
lealkudnom, de csak a megrendelés után derült ki, hogy a
teljes árat kifizette volna egy vállalkozó. Így segített
Gelseszigeten a szépséges liturgikus tér kialakításban! Bá-
mulatos, ahogy Mária rendezi a dolgokat!

Ahol megmarad a Mária tisztelet, ott megmarad a vallá-
sosság is. Mária megtanít bennünket a Fiában való feltétlen
hitre és bizalomra!

Úgy szeretném járni életem hátralévõ részét, ahogyan a
Szûzanya ment Erzsébethez: örömmel, Istent magasztalva
és a jó hír hordozójaként.

Háriné Mile Mónika

Ima a segítõ Szûzanyához
Szûz szülõje Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet- s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szûz szülõje Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!
Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám ó jöjj, segíts imádkozni,
Anyám ó jöjj, segíts küzdeni,
Anyám ó jöjj, segíts szenvedni,
Anyám ó jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas,
Akarsz is segíteni, ó irgalmas,
Kell is segítened, ó hûséges,
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bûnösök oltalma és menedéke,
Föld reménye, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tõled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden idõben!
Biztosan állítom életben, s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek jó Anyám, fenn az égben!!

Szûz szülõje Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet- s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szûz szülõje Istennek,
Engedd, hogy tied legyek! Ámen.
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A keresztség, az elsõáldozás, a bérmálás szentségéhez a Nagytemplomban járultam, ide köt ez az emlék. Ide jártam hittanra
is. Felmenõim is vallásos érzületû emberek voltak, nekik köszönhetem, hogy a hitben megmaradtam. Nagymamám segített
már felnõttként visszatérnem a templomhoz és Istenhez. Ekkor hívott a sekrestyés Turcsányi Józsi a Mária Légióba és Feri
bácsi a ministrálók közé. Negyvenéves lehettem akkoriban. Onnantól kezdve mindig jövök, ha tehetem, ha kérik, ha engedik
és szolgálok felolvasóként és a ministráns feladatokat látom el. Az én szolgálatom porszemecske a papok szolgálatához ké-
pest, de öröm számomra az Úrnak szolgálni és a szentmisén jelenlévõknek, a szentmisei közösségnek. Nem létfontosságú
dolgokat csinálok. Lelki vigaszt találok a szentmisékben, a szentségek vételében. Valahogy nagyobb kedvvel indulok ki a
templomból, mint ahogy betértem. Mentálisan is jót tesz és érdeklõdéssel hallgatom, amikor az atya felolvassa a mise elején

az aktuális napi szent életrajzát, mert ebbõl sokat megtudhatok. Ez is betölti a lelkemet. Töltekezem a templom légkörében. A szentgyónáshoz, szent-
áldozáshoz is csak itt tudok járulni, az egyházhoz csak itt tudok kapcsolódni. Ha szükséges, akkor felolvasok. Munkanélküliként a vallásos dolgok
tanulmányozásával töltöm az idõm. Katolikus folyóiratokat olvasok. Most a Mária Légió elnöke vagyok, s a pandémia miatt felfüggesztett rendsze-
res találkozóinkat lassan újraszervezzük. Jelenleg Fliszár Károly atya a lelkivezetõnk. Betegeket látogatunk kórházban, idõsek otthonaiban, gondozói
házakban. Imádkozunk velük, ezt meg tudjuk tenni. Õk mindig megköszönik, hogy ott voltunk náluk, nagyon kedvesek és aranyosak. Jézusért tes-
szük. Persze olyan is akad, aki mogorva. A Légióban az összejövetelekkor mindenki elmondja a tapasztalatait, hogy ki-mit csinált, és mi lesz most a
feladata. Mindig imádkozunk hetente egyszer 75 perces imaidõben ezekért a feladatokért, a munkánk gyümölcséért. Vannak köztünk oltárdíszítõk is.
Tehát mi az irgalmasság cselekedeteit igyekszünk ellátni. Egyházadót is szedek a Páterdombon a plébánia részére. A Mindszenty Kamarakórusban
énekelek, nyáron sajnos nincsenek próbák. Hiányozni fog! Ez is a szolgálatom egyik módja.

Bata Zsolt önkéntes

A '80-as években kezdtem el templomba járni és ministrálni 18 évesen, s utána nem sokkal már szoktam helyettesíteni a
sekrestyés munkában anyagi juttatás nélkül. Akkor volt munkahelyem a meteorológiánál Andráshidán. Aztán amikor
Erõsné Klári lett a sekrestyés Gyula atya idejében, akkor a szabadnapján, vagy a betegsége ideje alatt helyettesítettem. Ak-
kor már kaptam valamennyi pénzt is, de ez lényegtelen. Pár éve fõállásban ez a munkám, Laci atya vett fel. Mit szeretek
ebben a munkában? Hogy a Jó Istent szolgálhatom, mert nem csak gépiesen csinálom a feladatokat, hanem ha kell, akkor
olvasni szoktam, csengetni szoktam, ezeket a ministránsok szokták végezni, de õk nincsenek itt minden misén. Feladatom
elõkészülni a szentmisékre és különbözõ más liturgikus eseményekre a liturgiát végzõ atyák ruháit elõkészíteni, s az oltárt
megteríteni. Ezeket ki kell készíteni. A ruhák vasalását és a kehely tisztítását nem én végzem. Nyitni-csukni kell a templo-
mot rendszeresen, ez is idõbe telik. Nagyon fontos, hogy bizonyos teológiai ismeretek is szükségesek a számomra, hogy jól
állítsam be a misekönyveket, megfelelõ színû legyen a ruha… 

Kicsit az a nehezebb, hogy elég korán kell kelni mindig, mert hétköznap 6 óra körül már itt vagyok. Egyébként késõbb kelnék fel. Kibírom.
Amúgy is minden nap jönnék misére, csak nem reggel, hanem este.

Amit még szeretek csinálni, az nem közvetlenül a sekrestyésmunka, hanem az olvasás a szentmiséken. Azt is szeretem, hogy olyan eseményeken
is részt veszek, amiken különben nem volna lehetséges. Például most szombaton két bérmálás lesz, és esküvõkön sem vennék részt egyébként. És
nem járnék hajnali misére, így ez is egy pluszdolog, amit kapok, ami a lelki életemhez hozzátartozik.

Turcsányi Sipos József sekrestyés

Nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy már 45 éves kántori szolgálatot tudhatok magam mögött. Vasváron helyettes
kántorként kezdtem 1976-ban. Egyházzenei tanulmányokat elõször Agócsy Ida egyházkarnagynál folytattam Kõszegen.
Az õ irányításával felvételiztem Budapesten a Harmat Artúr Központi Kántorképzõbe, ahová egybõl a 3. osztályba nyer-
tem felvételt. Itt kiváló tanároktól sajátíthattam el a kántori szolgálathoz szükséges ismereteket. A sorkatonai szolgálatból
való leszerelés után, 1986 tavaszán, a dr. Molnár Vince kanonok úr által vezetett Egyházközség meghívására kerültem a
Mária Magdolna Plébániára. Nagy örömmel, lelkesedéssel, sok-sok tervvel kezdtem a zalaegerszegi szolgálatot. Tiszte-
lettel és hálával gondolok azokra hívekre, akik minden segítséget megadtak, az akkor 24 éves, fiatal kántornak, a minél
gyorsabb és könnyebb beilleszkedéshez. Különösen hálás vagyok azoknak, akik segítségemre voltak (vannak) a Mind-
szenty József Kamarakórus megszervezésében és 35 éve tartó szolgálatában.

Nagy örömmel tölt el, hogy abban a nagyon szép, barokk templomban végezhetem a zenei szolgálatot, a mindenható
Isten dicsõségére, a hívek lelki épülésére, amelynek korában Mindszenty József bíboros 25 évig volt a plébánosa. A Má-

ria Magdolna templomhoz nem csak a szolgálat, hanem családi események is fûznek, hiszen itt kötöttem házasságot, itt keresztelték mindhárom
gyermekünket. A kántorságot nem elsõsorban munkának, hanem szolgálatnak, nem foglakozásnak, hanem hivatásnak tekintem.

Tóth György kántor-karnagy

18 évig voltam óvónõ. Utolsó óvodám a Szent Család Óvoda volt. Hálás vagyok a gondviselõ Atyának, hogy segített
minden helyemen az általa kapott tálentumokat ügyesen használni, hogy azt hatásosan adhassam át minden közelembe ke-
rült kisgyermek személyiségének fejlõdésében. Az elsõ lelkigyakorlatomon ismerkedtem meg Bréda Józsefnével, Edittel,
aki a plébánia hittanára volt. Egy éjszakát beszélgettünk át a szombathelyi Martineumban. Hálás vagyok védõszentjeink-
nek, hogy egymáshoz vezéreltek bennünket, hogy barátnõk lehessünk, hogy segítsük egymást, ha elkeseredünk az élettõl,
hogy segítsük egymást a hit megtartásában, hogy növekedhessünk benne és általa. Mikor már 2 éve munkanélküli voltam,
Edit barátnõmtõl tudtam meg, hogy a plébánia adminisztrátort keres. Szólt plébános úrnak, hogy vállalnám az állást. Hálás
vagyok Stróber László plébános úrnak, hogy 2006. április 1-je óta a plébánián dolgozhatok. Hálás vagyok Bodorkós Imré-
nek, aki kápláni évei alatt megtanított minden plébániai feladat megoldására. Hálás vagyok minden embernek, aki megfor-
dul nálam a hivatalban, vagy csak telefonon beszélek vele, vagy e-mailben értekezünk. És vissza értünk az elejére: hálás

vagyok a gondviselõ Atyának, hogy mindig, mindenkor, minden helyzetben azt érezhetem, hogy a tenyerén tart, sosem hagy el, még akkor sem, ha én
szökni próbálnék! Ámen.

Némethné Rózsás Rita, a plébánia adminisztrátora
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Az elmúlt 10 évben az iskola
épülete és szakmai, szellemi kö-
zössége is jelentõs átalakuláson,
fejlõdésen ment keresztül. 

Az iskola épülete sportcsar-
nokkal és vívócsarnokkal bõ-
vült, jelenleg még folyik egy
szaktantermeknek helyet adó új
épületszárny építése. Megújul-
tak a sportpályák, a belsõ udvar,

a fõzõkonyha, az étterem, a kollégium, az informatika és nyel-
vi termek, cserépborítást kapott a tetõ, s megtörtént az épület
teljes energetikai rekonstrukciója. 

Mindezen beruházások pályázati forrásokból és a Notre
Dame Rend több száz milliós nagyságrendû támogatásával va-
lósulhattak meg.

A tanulólétszám folyamatos emelkedése az itt folyó igényes
oktató-nevelõ munka színvonalát támasztja alá.

Az elmúlt évtized eredményeirõl, eseményeirõl Francoise
Debeaubte rendfõnöknõ és Csordás Róbert igazgató mondta
el gondolatait. A francia nyelv tolmácsolásában dr. Tóth Gá-
bor volt segítségünkre.

Francoise Debeaubte rendfõnöknõ:
10 évvel ezelõtt Csordás Róbert a Notre Dame Rend felké-

résére fogadta el az igazgatói kinevezést. Ugyanígy 5 évvel
ezelõtt szintén rendi kérésre folytatta a megkezdett munkát. 

Az igazgató úr mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy az
iskola az alapítók – Fourier Szent Péter és Boldog Alexia Le
Clerc lelkiségét kövesse. Igyekezett a rend különbözõ rendez-
vényein, képzésein részt venni, és az azokon kapott iránymu-
tatásokat a helyi viszonyokhoz alakítani, beépíteni az iskola
mûködésébe.

Ennek eredményeként ma a Mindszenty iskola a 17 francia
iskolával együtt szerves részét képezi a Fourier Szent Péter
Alapítvány által fenntartott intézmények közösségének.

Nagyon fontos eredménynek tekintem, hogy az iskola veze-
tését szilárd pénzügyi helyzetben adja át utódjának, hiszen ez
jelenti az itt folyó oktató- nevelõ munka alapját.

Az elmúlt idõszakban nagyon sokat változott az oktatást irá-
nyító törvényi háttér, kiépült a pedagógusok minõsítési és
szakértõi rendszere. Ezekhez a kihívásokhoz az iskola szak-
mai közössége remekül alkalmazkodott, a tanításon kívül kel-
lõ idõt és fáradságot szánt az újabb és újabb feladatok teljesí-
tésére.

Most új igazgatója lesz az iskolának, de úgy gondolom,
hogy a folytonosság biztosított, s a munka ugyanebbe a pozi-
tív irányba halad tovább, amelyet Csordás Róbert képviselt.

Csordás Róbert igazgató:
Hálámat nemcsak az elmúlt 10, hanem az elmúlt 14 évre bõ-

víteném ki. 14 évvel ezelõtt a Notre Dame Rend átvette a
Búcsúszentlászlói Általános Iskolát, ahol igazgatói feladatokat
láttam el. A búcsúszentlászlói évek életem meghatározó idõ-
szakát jelentik.

Amikor a Notre Dame Rend részérõl felkértek, hogy vállal-
jam a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola Gim-
názium és Kollégium vezetését, nehéz döntés elé kerültem.
Hálás vagyok az akkori lelki vezetõmnek, Ilyés Dénes atyá-
nak, aki bátorított a feladat elfogadására, s azért is, hogy hall-
gattam a szavára. 

Az elmúlt évtizedben pedagógiai és gazdasági értelemben is
nagy kihívásokkal szembesültem, de a Szûzanya átsegített a
nehéz idõszakokon.

Sosem vezettem ekkora intézményt. Búcsúszentlászlón, ha
kiálltam az igazgatói iroda elé, az egész iskolát átláttam, min-
denkit névrõl ismertem. Itt, ebben az intézményben kezdetben
csak egy tömeg jelent meg elõttem; nagyon köszönöm a Jóis-
tennek, hogy engem is formált, hogy ezt a közösséget be tud-
tam fogadni, s tudtam vele dolgozni.

Hálás vagyok azért is, hogy a Jóisten adott egészséget, ami
mindannyiunk életében nagyon fontos.

Hálás vagyok, hogy ebben a közösségben elfogadtak. Szá-
momra fontos volt, hogy kinevezésem elõtt az iskola munka-
társai ismerjék meg, s fogadják el az általam összeállított ve-
zetõi programot. Az õ támogatásuk feltétlenül szükséges volt
az elképzelések megvalósulásához. Hálás vagyok kollégáim-
nak, hogy a Rend és az iskolavezetés által meghatározott kon-
cepciót magukévá tudták tenni.

Munkám kezdetén az iskola minden alkalmazotti közössé-
gével találkoztam. A nevelõtestületbe mindenkit belesorolok,
hiszen az iskola minden dolgozója része a munkának, hatással
van az itt tanuló gyermekek, fiatalok fejlõdésére.

Hálás vagyok elõdeimnek. Azoknak, akikrõl gyakrabban
megemlékezünk, de azoknak is, akik név nélkül itt álltak, itt
állnak a Mindszenty közösség mellett, egyszerûen végzik a
munkájukat, imádkoznak érte. 

Kérem, tegyék továbbra is! Az iskoláért való imádság na-
gyon fontos!

Háriné Mile Mónika

A Mindszenty József Általános Iskola Gimnázium és Kollégium igazgatásának feladatát a következõ tanévtõl Csordás Ró-
bert dr. Tóth Gábornak adja át. Az elmúlt idõszakról, változásokról készített riportot a Harangszó.

„Mindaz, amit hitbõl teszünk, tiszta mennyei arany.” (Fourier Szent Péter)

Változás a Mindszenty-iskola élén



A Mária Magdolna-plébániához tartozó Kálvária-kápolna
Zalaegerszeg egyik legrégibb emléke. (Az interneten több
webhelyen is népszerûsítik, sajnos sok téves megjegyzéssel és
adattal.) Eredetileg Szent Kereszt titulusú. A ma is látható
épület a 18. század közepén épült, a hagyomány – valószínû-
leg az egyidejûség miatt – a Nagytemplomhoz hasonlóan Bíró
Márton püspök-földesúr építkezéseihez sorolja.

Nem bizonyított, de elhelyezkedése és a kor szokásai alap-
ján elképzelhetõ, hogy volt építészeti elõdje is. Fallal, ún.
„bástyával” körülvett temetõje arra utal, hogy a középkori
Egerszeg egyik városrészének, esetleg korábban is valamely
céhnek lehetett a temetkezési helye. A barokk kápolnát, amely
1756-ban már állt, a váltómíves szabók céhe építtette és tartot-
ta fenn. A 18. századi céhartikulusokat (mûködési szabályok)
és pecsétjüket is ide helyezték el, amikor az ipartörvény a cé-
heket feloszlatta. Toronysisakja a 20. század elején még sima
gúla alakú volt, mostani hagymaformájú zárását 1942-ben állí-
tották helyre.

A homlokzat elõtt álló kereszt, két oldalán Szûz Mária és
Szent János evangélista szobra áll. Ez a szoborcsoport német
területeken nagyon gyakori. Itteni megjelenése is a német kul-
túrájú céh hatásának bizonyítéka. (A „váltómíves” szabó fõ-
ként nyugati típusú, rendelésre készült, ún. mondvacsinált ru-
hákat készített.)

A keresztet nem sokkal a kápolna építése után állították. A
rajta lévõ felirat szép emléke a barokk-kori magyar nyelvnek.

A KRISTUS
ELSõben

kerben Götre
tetett: AzuTÁn FÁrA FeszetE-
tett: ARRullE VEtEtvÉn kerbe
TEMEtetett.EzekÁltolVAllyon

Mit jElentet A böN s MIN-
Den GONOSZAKErben KE-
zdõdÉK NEM CUDA hat hog
y A KErBEN FIZEtödik Far

Ul öt Az HALÁL.
ÉS EAN VÉgEZ

ÖdÉk 1785. 

A kápolna oltárképe a keresztet tartó Szent Ilonát ábrázolja,
1830-ból való, festõjét nem ismerjük.

A nyár végén, augusztus 18-án van Szent Ilona ünnepe –
azaz a Kálvária-kápolna egyik búcsúnapja. A másik búcsúnap,
az eredeti titulus szerint a Szent Kereszt megtalálásának szep-
tember 14-én tartott ünnepe.

Szent Ilona nagyon népszerû szent volt a katolikusok köré-
ben. Flavia Iulia Helena, Nagy Konstantin császár édesanyja,
akitõl 325-ben a császárnõi (Augusta) címet is megkapta.

Legendába hajló históriája szerint, a késõbb szentté avatott
Helena császárné buzgólkodására 320 szeptember 14-én ásták
ki a Kálvária földjébõl Krisztus és a két lator keresztjét. A tör-
ténet a 13. századi Legenda Aurea magyar fordítása nyomán
terjedt el, de a vásárokon árusított vallásos ponyvanyomtatvá-
nyoknak köszönhetõen egészen a 20. századig élt a nép széles
rétegeinek körében.

Marx Mária
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Szent Ilona és a zalaegerszegi Kálvária-kápolna

Frimmel Gyula grafikája

A Kálvárián minden hónap 2. és 4. csütörtökén 17
órakor van szentmise, melyeken kívül a két búcsúi misé-
re is várják a híveket. A nagyböjti péntekeken 15 órakor
pedig keresztutat tartanak.



Hogyan alakíthat át egy embert, egy közösséget a szolgálat?
Az a szolgálat, amit szívünk szerint elõször visszautasítottunk
volna, olyan hétköznapi indokkal, hogy a család, munka, gye-
rekek mellett nem lesz elég idõnk...

Azóta – jó pár év elteltével – bebizonyosodott, hogy ha
csak 1 órát is adunk oda az idõnkbõl, azt százszorosan meg-
sokszorozza Isten kegyelmével, és végsõ soron azt vettük ész-
re, hogy sokkal többet kaptunk, mint amennyit adtunk. Persze,
ehhez kellett az az elsõ 1 óra! Az idõhiányon kívül elõször azt
is gondoltuk, hogy mi nem leszünk alkalmasak a kápolna gon-
dozására, szentmisék elõkészítésére, keresztutak megtartására,
de Isten több szálon biztosított bennünket az elhívásról: "Szol-
gám vagy, kiválasztottalak, és nem vetlek el téged" (Iz41:9)

A BÉKESSÉG megtalálásának a kulcsa a szolgálatban, ha
tudjuk, hogy Isten hívott el. Nem kételkedhettünk abban, hogy
ha Õ kiválasztott bennünket, akkor alkalmassá is tesz.

A kápolnában elõttünk szolgálatot végzõ közösség nevében
Farkasné Márti néni adta át a stafétabotot azzal a biztos meg-
gyõzõdéssel, hogy mi vagyunk a következõ szolgáló csoport.
Az elsõ ajándék, amit kaptunk, a BIZALOM volt. Jászné Mar-
git néni különös áhítattal adta át a régóta féltve õrzött oltárterí-

tõket, kellékeket, ezekkel együtt bízta ránk a több száz éves
hagyományokat is, amiket a kápolna õriz.

Az idõ fonalát tovább szõtték a SZEMÉLYES KAPCSOLA-
TOK, amiket a kápolnába régóta járó idõsebb emberekkel ala-
kítottunk ki. Hallottunk életutakat, szomorú és vidám történe-
teket, kaptunk szentképet, amin az alábbi szöveg áll:

„Templomodból Uram, mielõtt távozom, térde hullva újból
fohászkodom.

Buzgón esedezem, arra kérlek Téged, áldd meg családunkat
és a távollevõket.

Ha tebenned bízva munkája után lát, hullajtsd munkájára
áldásod harmatát.

Hogyha vész rohan rá és Tõled kér segélyt, jóságos kezeddel
hárítsd el a veszélyt.

Hogy így napról napra hálatelt szívvel dicsérjünk Téged
most és mindörökké.

Ámen”

Az idõ múlásával a kápolna biztos menedék lett, ha szeret-
nénk elvonulni a világ zajától, és egy kis NYUGALOMRA,
imára, vagy egyedüllétre vágyunk.

Különös ajándék volt a szentmisék, keresztutak, szentség-
imádások mellett az is, hogy KERESZTELÕT tarthattunk a
kápolnában.

Gondolataink között állandóan ott van a kápolna. Megtanul-
tunk elõre gondolkodni az ünnepek elõtti feladatok elvégzésé-
rõl, FELELÕSSÉGET érzünk azért, hogy a kápolnával kap-
csolatban minden rendben legyen. Ajándékként éljük meg ezt
a felelõsséget is, ami kezdetben nehéz tehernek tûnt.

ÖRÖM, hogy mi is tehetünk valamit a 260 éves kápolna
fennmaradásáért, tudunk valamit tovább adni a következõ ge-
nerációnak.

Úgy érezzük, hogy az egyéni felelõsség mellett a KÖZÖS-
SÉG ÖSSZETARTÓ EREJE is erõsödik a közös szolgálat ál-
tal.

A kérdésre, hogy „Mit adhat egy 260 éves kápolna?”, ez a
válasz: Nem is gondolnánk, hogy milyen sok mindent –
békességet, bizalmat, felelõsséget, örömet, emberi kapcsolato-
kat, közösség megtartó erõt, nyugalmat.

A szolgálat észrevétlenül megváltoztatta életünkben a fon-
tossági sorrendet!

Örülünk, hogy az elsõ 1 órát odaadtuk!

Tompa Tamásné Anikó

7

Mit adhat egy 260 éves kápolna?

A plébániánkhoz tartozó Szent Ilona (Kálvária) Kápolna körüli teendõket az Útkeresõk Családos Közösség végzi.
Szolgálatukról szól a következõ írás.
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2021. április 18. Ady-iskola

Biró Barbara
Csizmazia Csenge Katalin
Domján Zsolt István
Fitos Dóra
Jakab Milán
Juhász Róbert
Kahó Zsombor
Kovács Flóra Diána
Kölkedi Júlia
Kuzma Panna Laura
Lahocsinszky Gábor
Mátyás Dominik
Mátyás Júlia Nóra
Proszenyák Dóra
Saláth Emma Sára
Sebestyén Emma Lili
Sebõk Sólyom
Somogyi Nóra
Szabó Míra Veronika
Takács Szonja Léna
Varga Dóra

2021. május 30. Dózsa-iskola

Antal Bálint
Beck Hédi
Boda Márk
Bolla Viktória
Dékány Kevin
Egri Lorenzó Brendon
Horváth Gergely
Kálmán Milán
Konkoly Luca
Kovács Áron
Laska Bianka
Madár-Nyírõ Zóra
Molnár Zétény
Pilise Patrik
Salamon Krisztián
Simon Delinke Anna
Tóth Marcell
Vörös Dorka Zsuzsanna
Benke Márk 
Farkas Liliána
Horváth Mira Indira
István Nelli
Nagy Franciska Flóra
Öveges Viktória
Papp Laura
Pete Lóránt Hunor
Sámson Lilla
Sámson Melinda
Szõllõs Bence Gábor

Elsõáldozás 2021

2021. június 13. Petõfi-iskola

Bencze Patrik Tamás
Gombás Péter
Pék Regina
Richter Lilla
Sabján Maja Sára
Sipos Hanna Napsugár
Szabó Ábel
Szabó Alexandra
Szakonyi-Nagy Vince
Török Márk
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2021. május 22. Ady-iskola

Altinger Laura
Dancs Hanna
Ebedli Mátyás Barnabás
Gergály Róza
Henczi Virág
Herman Laura
Horváth Fanni
Horváth Márk László
Horváth Vivien
Kiss Adél
Kiss Panna Vivien
Kocsis Benedek
Kraus Konrád
László Júlia Ágnes
Lõrincz Anna
Markó Csaba
Mátyás Boglárka
Mészáros Máté
Molnár Júlia
Molnár Maja Dorka
Nagy Emma
Nagy-Balázs Anna
Németh Bence
Sarvas Auróra Mária
Szabó Barabás
Szabó Blanka
Szabó Bocsárd
Szécsi Anna Réka
Szekeres Viktória Rebeka
Szenecsár Kincsõ
Takács Eszter Boglárka
Takács Sára Gitta
Tamás Réka
Török Viktória Vanda
Varga Lara
Verõ Réka

2021. május 22. Békeligeti-iskola

Keresztesi Jenõ

2021. május 22. Petõfi-iskola

Csentericz Adrienn
Dávid Góliát Tamás
Drávecz Jázmin
Fazekas Dóra
Hajós Vanessza
Komáromi Gábor
Matolcsi Dominik
Nunkovics Laura
Peresztegi Dorka
Polgár Beatrix
Richter Marcell
Ruzsics Anna
Suder Zsófia Anna
Szaller Zsófi
Tóth Boglárka
Tóth Teodóra
Varga Péter

Bérmálás 2021

2021. május 22. Dózsa-iskola

Bagó Ádám
Bágyi Virág
Benedek Csongor Bálint
Berta Csongor
Bõsze Tibor
Horváth-Varga Sára
Kosztolánczi Dóra 
Lenner Zoé
Marai Gergõ
Molnár Gréta
Nagy Levente
Németh András
Németh Lõrinc
Orbán Máté László
Osbáth Debóra Iringó
Pilise Laura Vanda
Rákosa Rebeka Laura
Sipos Tamás
Szabó Adrián



A templom kifestésének meghatározott programja szerint,

Cimbal a mellékoltárok fülkéinek oldalán helyezte el a ti-

zenkét apostolt. Ezek a freskók jól illenek a Cimbal által

mesterfokon mûvelt látszatarchitektúra-festés koncepciójá-

ba is. A témául szolgáló szenteket ugyanis nem festmény-

ként, hanem szoborként ábrázolta. A „márvány szoborfül-

kékben” álló alakok monochrom ábrázolása éppúgy a szo-

borszerû megfogalmazást húzza alá, mint a legjellemzõbb

nézetbe való fordítás, a talapzat és a kevés környezeti rész-

let, amely a festményszerû ábrázolás esetén elengedhetetlen

volna.

Templomunk déli oldalán, a középsõ (Nepomuki Szent Já-

nos) oltár jobb oldalán láthatjuk Szent Tamás apostol „szob-

rát".

Tamás (ünnepe: július 3.) neve az arámi Taumá/Tómá-ból

ered, ami „ikreket” jelent, a Szentírásban Didümoszként fordí-

tották görögre (latinul Didimusnak írják). Ezt a nevet állítólag

nem valóságos ikerszületése miatt kapta, hanem azért, mert

hasonlított Jézushoz. Az apokrif iratok szerint rokona is lehe-

tett.

A köznyelv „hitetlen Tamásnak” ismeri, kapcsolva hozzá

egy humoros szólást: én Szent Tamás követõje/szolgája va-

gyok! (azaz: hiszem, ha látom!) Pedig Tamás valószínûleg

csak meg merte fogalmazni azt a bizonytalanságot, meg nem

értést, ami az apostolokat általánosan jellemezte Jézus külde-

tésével kapcsolatban. Kétkedése ellenére mindvégig hûséges

maradt, õ volt az, aki a többieket buzdította: „menjünk, és hal-

junk meg vele együtt”. Tõle származik az egyik legszebb val-

lomás is: „én uram, én Istenem”, amelyet azóta is ismételnek a

keresztények.

Nevéhez több apokrif (a kánonba fel nem vett) írás kapcso-

lódik a: Tamás apostol cselekedetei, Tamás apokalipszise, egy

gyermekségtörténet és Tamás apostol evangéliuma. Ez utóbbi

Jézus 114 mondását tartalmazza történeti környezetbe helye-

zés nélkül.

A 13. századi Legenda Aurea, és ennek magyar fordítása az

Érdy kódex sok legendás eseményt közöl az életérõl és fõként

indiai mûködésérõl. A hagyomány szerint pünkösd után Jézus

külön is megjelent neki, és Indiába, a királyhoz küldötte, aki

éppen ácsmestert keresett, mert palotát akart építeni. A király

tiszttartója és Tamás csodálatosan egymásra talált. Ezért Ta-

mást szívesen választották az ácsok, építészek védõszentnek.

Egy másik történet szerint Tamás térítette meg Indiában a nap-

keleti bölcseket, akik eddig a pogányságban éltek.

A hagyomány szerint Szíriában, Perzsiában és Dél-Indiában

hirdette az örömhírt. Mayilappurban (Chennai) halt meg 72-

ben. A martirológium július 3-án emlékezik meg testének In-

diából a szíriai Edesszába való átvitelérõl. Rómában a 9. szá-

zadban december 21-re tették ünnepét, ez a Gergely-féle nap-

tárreform óta valóságosan az esztendõ legrövidebb napja, a té-

li napfordulat csillagászati idõpontja. Végül 1969-ben annak

érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg advent

utolsó hetét, visszahelyezték július 3-ra.

Jellegzetes attribútuma, amellyel Cimbal is ábrázolja, vérta-

núságának eszköze, a lándzsa, de szokták mérõléccel is ábrá-

zolni, ami foglalkozására, az ácsmesterségre utal.

Marx Mária
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Szent Tamás apostol

Fotó: Marx Mária
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Élénken emlékszem arra a – visszatekintve gyermekien naiv
– idõszakra, amikor tavaly, a járvány csillapultával valaki kita-
lálta ezt a szlogent: „A pandémia után semmi sem lesz olyan,
mint amilyen elõtte volt!” No igen: a Nagy Háborút túlélõk
maguk sem tudták, hogy az a kataklizma késõbb az „Elsõ”
megkülönböztetõ jelzõt ér-
demli ki a XX. század törté-
nelmében ... Most tehát itt
állunk, megtépázva és visz-
szatekintve – vagy csak ép-
pen feltekintve? – a döbbe-
netes számokra. Fertõzések
és halálesetek, túlélési száza-
lékok, második, harmadik
hullám, katonai irányítású
kórházak, vakcinák garma-
dája, védettségi igazolvány,
kesztyû és maszk (közöttük
maszkdivatok!) és a korabeli
pikírt kérdés („Ismersz egy-
általán olyat, aki megbetege-
dett?”) helyett a sokszor  fáj-
dalmas számvetés („Tudtad,
hogy õ is...?”). Sokan közü-
lünk át- és túlélték a fertõzés
drámáját, a döbbenetet és a
dermesztõ ijedtséget például
a súlyosbodó légszomj miatt
– és nekik egészen biztosan
más a látásuk, mint azoknak,
akik (szerencséjükre) még
mindig csak hallottak errõl
az egészrõl. Hála Néked,
Urunk, értük is, akiket kive-
zettél és értünk is, akiket
érintetlenül hagytál! És per-
sze fogadd örömödbe azo-
kat, akik ... de hiszen tudjuk!

Mi jöhet ezután? Rend-
ben, de mi volt eddig? Az
utóbbi kérdésre egyszerûbb
a válasz: a remény és a biza-
kodás. És a gondolatok. És
egy kicsit az építkezés. És a
türelmetlenség is, egyre erõ-
sebben. 

A „titokzatos cursillo” tagjai sem tettek mást, mint a töb-
biek: egy kicsit visszavonultak, a kapcsolatot is csak telefonon
tartották egymással. Az Egyházmegyei Szent Márton Cursillo
Titkársága ugyan havonta találkozott, de online, azaz otthon-
ról, számítógép elõtt ülve. Próbálták távolról elérni a testvérei-

ket, lelki tartalmakkal, programjavaslatokkal, ezzel-azzal.
Amivel lehetett és amivel tudták. Többek között – még a ta-
valy õsszel elmaradt jubileumi országos találkozóra készülve
– megújították a logójukat és elindítottak egy szentmisesoro-
zatot (minden páratlan hónap utolsó péntekén), amelyek kö-

nyörgéseit – nyilván aktuáli-
san – a cursillisták fogal-
mazzák meg: Gencsapáti,
Vasszécseny, Kõszeg, Szom-
bathely, Zalaegerszeg, Nova,
Sárvár az eddigi helyszínek
és Szentgotthárd a követke-
zõ; a felvételek a Szent Már-
ton Titkárság YouTube csa-
tornáján elérhetõk. József
atya pár hónapja konferen-
ciabeszéd-sorozatot tart
minden második szerdán a
szentmise elõtt a MM-ban.
Pünkösdre megjelent az
„Örök Negyedik Nap” c.
periodikánk 2021/1. lapszá-
ma is. Hosszas elõkészítés
után elindult egy ismeretmé-
lyítõ, felújító továbbképzés,
a Vezetõk Iskolája. Ezt fizi-
kailag ugyan a zalalövõi
Szent Márton Házban
(nomen est omen!) tartjuk,
de online is látogatható (bíz-
tatunk is rá minden cursil-
listát)! De a legújabb hír
mégiscsak az, hogy ismét és
újra megpróbálkozunk cur-
sillo-s hétvége szervezésé-
vel: õsszel egy-egy férfi és
nõi cursillo-t tartunk (részle-
tek késõbb) és lesz – igen,
igen: lesz! – Egyházmegyei
Ultreya is!

Azt olvashatjuk a cursillo
„Alapeszmék” c. összefogla-
lójában (90.): „A [cursillo…]
célja, hogy a világot keresz-
tényebbé tegye azáltal, hogy

a keresztényeket segíti hiteles keresztényi életet élni.” 
Szóval: mi jöhet ezután? Hát – a megvalósítás. Ahogy fo-

galmazni szoktuk: „Kérjük Urunkat!”
De Colores!

Ercsényi Lajos világi elnök
Szent Márton Cursillo Titkárság

Mi jöhet ezután?



Van-e olyan ember, aki még ne tette volna föl a kérdést: mi

az élet értelme? Filozófusok, teológusok, írók, de hétköznapi

emberek is gondolkodnak, töprengenek, keresik a megoldást.

Kentenich atya könyvének címében azonban nem kérdés, ha-

nem kijelentés áll. 

Ki lehet az a személy, akinek a gondolatait összegyûjti ez a

könyvecske? Ki lehet az, aki bátorsággal, meggyõzõdéssel, ta-

núságtevõ módon tud tanítani minket ma is? Josef Kentenich

atya (1885–1968) a Schönstatt-mozgalom alapítója volt. M.

Nurit Stosiek és M. Kornelia Fischer „Egyszerûen önmagam

legyek” címû könyvében ezt olvassuk:

„Egy Schönstatt-mozgalomhoz tartozó asszony jógázni jár,

hogy megtanulja ellazítani magát. A tanfolyam vezetõje min-

dig hoz nekik valamit, amit megfigyelnek, és aminek a szép-

ségét, harmóniáját megpróbálják magukba fogadni. Egyik al-

kalommal egy arcképet hoz a meditációhoz. Elõveszi a képet.

Kentenich atya egy portréja. A résztvevõk csendesen megfi-

gyelik, és spontán elmondják, hogy milyennek érzik ennek az

embernek a tekintetét. Ilyen hozzászólások érkeznek: „jósá-

gos”, „melegszívû”, „nem mentes a szenvedéstõl”, „energi-

kus”, „érett”, „bizalommal teli”, „egészen erõs kisugárzás”.

Az asszony, aki ismeri Kentenich atyát, szeretné tudni, hogy a

jógatanár hogyan jutott hozzá a képhez, ezért rákérdez. A ta-

nár nem ismeri a Schönstattot. Ezt a képet egy füzetben talál-

ta, és spontán felkeltette az érdeklõdését: „Mert olyan ember,

aki valóban ránéz a másikra!”

E nagy hatású német katolikus pap tanításait összegyûjtõ

könyv egyfajta aforizmagyûjtemény. Nem összefüggõ szöveg,

inkább olyan gondolatok gyûjteménye, melyek az atya elõadá-

saiból vagy írásaiból származnak; így akár egy-egy bekezdés

elolvasása elegendõ lehet ahhoz, hogy szívünkben forgatva

azokat elmélkedjünk Istenrõl és az Õ világáról? megértve,

hogy életünk értelme az Istennel való egyesülés beteljesedése

a szeretetben.

A kiadó 16 fejezetbe csoportosította a gondolatokat: pl. „A

másik megszólításának igénye”, „Isten szövetséget köt”, „Má-

ria vezércsillag és út” stb. 

Ezek közül elsõként az általános emberi tulajdonságokról

szólókat ismerjük meg: „Az ember lényébõl fakadóan egy má-

sik személyre irányul, s ezért arra van szüksége, hogy közös-

ségre leljen, odaajándékozza és kiárassza önmagát. Énünk

csak egy másik személynek való odaadás által, azaz passzív

befogadottság és aktív lelki befogadás által válik belsõleg

éretté és teljessé, teherbíróvá és teremtõvé. Az ilyen szemé-

lyes kötõdések énünk és a másik személy között annyira lé-

nyegesek, hogy semmi nem pótolja õket. Egyszerûen az em-

ber lényegének teljességéhez tartoznak.”

Mindennapjainkban azonban gyakran elõfordul, hogy mun-

kánk vagy más tevékenységeink során olyan elvárásokat sze-

retnénk teljesíteni, melyek csak külsõdlegesek. Josef atya így

figyelmeztet: „Szeretetünket, fenntartás nélküli odaadásunkat

kell életünk beteljesedésének tekintenünk, nem pedig külsõ te-

vékenységeinket és érdemeinket. Nem ezek a fontosak. Min-

den a szeretet legmagasabb fokán múlik.”

Mi tehát a legfontosabb? A szeretet legmagasabb csúcsáig

jutni. Szentté válni. Hogyan lehetséges ez? Kentenich atya így

fogalmaz: „Azon az úton kell Istenhez jutnunk, amelyen Isten

az emberekhez jött. Az út neve: Mária. X. Pius szerint ez a

legkönnyebb, legbiztosabb és legrövidebb út ahhoz, hogy éle-

tünket Krisztus példája szerint alakítsuk, és hogy az Atya

megragadhassa bensõnket.” 

„A Szûzanya küldetése a végsõ idõkben különösen sürgetõ-

en kerül elõtérbe. Ennek oka könnyen belátható. A világ ször-

nyû fizikai, erkölcsi és vallási katasztrófái miatt vált Isten

gyermekeinek életre hívása és nevelése is rendkívül nehézzé.

Ezért az ilyen idõk erõsebb odaadást igényelnek Mária iránt,

valamint tökéletesebb hajlandóságot és nagyobb nyitottságot

az õ nevelõi feladatára. Ezekben annál könnyebben részesül-

hetünk, minél nagyobb hittel szemléljük, és minél inkább elis-

merjük Máriának az üdvösség tervében és az üdvtörténetben

betöltött szerepét.”

„Az apokaliptikus idõknek erõsen máriás és luciferi vonásai

vannak; azaz nem tisztán a világi hatalmak küzdenek most a

hatalomért. Menny és pokol mérik össze erõiket egymással.

Az apokaliptikus idõkben szabadjára engedik az ördögöt a po-

kolból, szabadon tombolhat. Mi sem természetesebb, hogy

Máriára, az antidiabolicumra (= a sátán nagy ellenpólusára)

gondoljunk, a kígyó eltiprójára avagy az apokalipszis asszo-

nyára. (…) Bármi történjen az életünkben, Isten hívása mindig

így szól: Legyél egészen az enyém! Legyél Mária!”

Hogyan válaszolnánk hát arra a kérdésre, hogy mi az életünk

értelme? Josef Kentenich atya sorai a segítségünkre sietnek:

„Itt a földön olyan mértékben lehetünk boldogok, amilyen mér-

tékben sikerül Istennel eggyé válnunk. Isten a mi boldogsá-

gunk, Isten a mi hazánk. Minden más túl kevés számunkra.”

Dömötörfi Nóra
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P. Kentenich József: Az élet értelme
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Bihari barangolás – Ami ezelõtt kimaradt III.
Utolsó túranapunkon a Belényestõl észak-keletre található

mézgedi (Meziadi) - cseppkõbarlangot, kerestük fel. A kiépí-

tett, cseppkövekben gazdag barlangot turisztikai feltárójáról

Czárán-barlangnak is nevezik. A bejáratnál most is látható egy

felirat, ami talán még tõle származik. A mintegy hat kilométer

hosszú barlangból másfél kilométert tettek látogathatóvá vas-

létrákkal, pallókkal kiépítve. A cseppkövek mellett, az egyik

teremben, a jégkorszakban itt élt barlangi medve egy példá-

nyának a csontvázát is megtekinthetjük. Örvendetes, hogy ma-

gyar nyelvû idegenvezetés is van.

A barlang meglátogatása után erre a napra is beterveztünk

egy rövidebb túrát. A barlangtól nem messze indult a kék há-

romszög turistajelzés, amin visszajuthattunk Mézged faluba. Ez

egy mindössze másfél órás túrának ígérkezett, már ha lett volna

út. Az irányt jelzõ tábla ugyan meg volt még, de aztán a mere-

dek hegyoldalon sem ösvény, sem jelzés nem mutatkozott. A

hegytetõn végre megtaláltuk az utat, és mellé páratlan kilátást

kaptunk nyugat felé, a Béli-hegység vonulataira. Majd a füves

gerincrõl bükkerdõbe kanyarodtunk, és egy patak völgybe

ereszkedtünk. Itt jött a kellemetlen meglepetés. Az ösvény egy-

szerûen megszûnt, és tovább haladni csak a patak medrében le-

hetett, mivel a partját sûrû bozót kísérte. Szerencse a szerencsét-

lenségben, hogy a vízszint alacsonyan állt, így kõrõl-kõre lép-

kedve azért lehetett haladni. A patak végül egy mûködõ bányá-

ba vezetett, még jó, hogy a néhány ott lévõ munkás épp sziesz-

tát tartott, és nem omlasztottak a fejünkre semmit. A falu határá-

hoz érve felfigyeltünk néhány barlangbejáratra. Bepillantva ki-

csinyeiket nevelgetõ népes denevércsapatra bukkantunk.

Visszaúton Belényes felé megálltunk még Magyarremete

Árpád-kori templománál. A templom belsejét számos közép-

kori falfestmény díszíti: evangéliumi jelenetek mellett a tizen-

két apostol ábrázolásai és a Szent László-legenda falkép soro-

zata. A templomot a falu fiatal református lelkésze mutatta be

számunkra. Este maradt még idõnk, hogy Belényesen is körül-

nézzünk. A város történelmi emlékekben nem túl gazdag. Je-

lentõsebb épületei, templomai a múlt század fordulóján épül-

tek. Köztéri szobrai, emlékmûvei révén pedig a román állam

igyekszik identitást adni a településnek. Így a fõtéren a parti-

zán emlékmû mellett ott díszeleg Avram Iancu hatalmas mell-

szobra. Az egykori ügyvéd arról volt hírhedt, hogy 1848-49-

ben a hegyi román mócokból szervezett bandákat, akik vé-

rengzéseket vittek véghez a magyarok lakta településeken. Hi-

vatalosan azonban máig hõsként tisztelik.

A hazaút is tartogatott még látnivalókat. Ezúttal nem egye-

nesen Nagyvárad felé indultunk, hanem tettünk egy kitérõt

Nagyszalonta irányába. Itt már egy egészen más tájon jártunk,

melyet a vidék szülöttje, Arany János így énekelt meg Tájkép

címû versében:

(Folytatás a 14. oldalon.)
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(Folytatás a 13. oldalról.)

Füzes Tiszaparttól Biharig egy róna,

Mintha sebes árvíz meggyalulta volna;

S ha Belényes ormán fölkel a nap reggel:

Végignézhet rajta, még álmos szemekkel.

Nincs azon hegy és völgy; itt-ott egy fa törzse,

Távol rengetegek szétszórt elõörse;

Vagy kerek erdõcske messzi láthatáron,

Mely alá kiönt még a dél vize nyáron.

A költõ szülõvárosában elõször a központban álltunk meg,

a születésének kétszázadik évfordulójára felújított Csonka To-

ronynál. Az épületen a költõ szobra látható, bent pedig az éle-

tét és munkásságát bemutató kiállítás. Az épület elõtt pedig

egy kissé komikus Toldi-szobor áll. Csatlakozik ehhez egy

hangulatos kávézó, kávé- és teakülönlegességekkel. Olvasósa-

rok is található itt, többek között Arany János mûveivel. Miu-

tán itt felüdültünk átmentünk ahhoz a régi házhoz, amelyen a

költõ születésének állítottak emléket. Az eredeti szülõi ház

már nincs meg, a mostani is a XIX. században épült, de már

késõbb.

Ezután már Nagyvárad felé vettük az irányt. Elõször a ba-

rokk Szent László székesegyházat kerestük fel. Majd végigsé-

táltunk a kanonoksor házainak árkádjai alatt. Ezután a belvá-

ros felé vettük az irányt. Végig sétáltunk a Kõrös-folyót köve-

tõ árnyas sétányon, majd egy hídon átkelve jutottunk a hatal-

mas fõtérre. A török idõk pusztításait követõen itt éledt újjá az

Ady Endre által megénekelt Körös-parti Párizs. Itt találjuk a

városi közigazgatás és kulturális élet központjait, és a külön-

bözõ felekezetek templomait. A köztéri szobrok itt is a román

nemzeti öntudat megerõsítését szolgálják. A város magyar

múltjának emlékei a katolikus székesegyház környékére, és a

középkori vár falai közé szorultak vissza. A jelenleg zajló ása-

tások reményt adnak arra, hogy ezek a jövõben nagyobb hang-

súlyt kapnak majd.

Szalai Attila

Fotó: Gedeon Tamás

Helyét keresi bennünk
– szent társalgás, avagy társalgás a szentrõl

Isten szolgája Mindszenty József bíboros

2021. február 19-én a Párbeszéd Háza beszélgetést szer-

vezett Mindszenty József bíboros életszentségét elismerõ

szentszéki határozat alapján, személyiségének mélyebb ré-

tegeit keresve egy valódi dialógus keretében. A beszélgetés

Sajgó Szabolcs jezsuita atya vezetésével, Kránitz Mihály,

Martos Levente Balázs teológus atyák és Kovács Gergely

viceposztulátor részvételével történt. Szeretettel ajánljuk

plébániánk tagjai figyelmébe a You Tube-on található felvé-

telt a „Helyét keresi bennünk” cím alatt, hogy mélyebben

megismerhessük a bíboros atyát, aki itt élt közöttünk.



Megtartják a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust

Budapestre várják Ferenc pápát és öt kontinens zarándokait
szeptember 5–12. között – jelentették be a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus (NEK) szervezõi sajtótájékoztató kere-
tében.

Elkészült a világtalálkozó programja, amelynek nyitó- és zá-
róeseménye a Hõsök terén lesz. Utóbbin Ferenc pápa szemé-
lyesen szeretne részt venni. Üzenetértékû a Szentatya láto-
gatása, hiszen utoljára 21 évvel ezelõtt, II. János Pál pápa volt
jelen Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. A pápák kö-
vetek útján képviseltetik magukat a világeseményeken és álta-
lában videóüzenetekben köszöntik a zarándokokat.

A kongresszus programjai változatosak lesznek, megszólít-
ják a hitet mélységében megélõket csakúgy, mint azokat, akik
keresik az utat, a találkozást Jézussal, amelyre a világesemény
meghívása is utal. Az elsõre példa a Teológiai Szimpózium,
amely a Kongresszus bevezetõ eseménye lesz – szeptember
2–4. között – Esztergomban. Az Eucharisztiáról, a szentség-
imádásról hallhatunk elõadásokat magyar és külföldi – köztük
európai – és tengerentúli – teológusoktól. A részvétel regiszt-
rációhoz kötött és díjköteles. 

A kongresszus nagyszabású nyitóünnepséggel – ezerfõs kó-
rus közremûködésével – szeptember 5-én a Hõsök terén veszi
kezdetét. Május 31-ig jelentkezhetnek azok, akik elsõáldozó-
ként szeretnének részt venni a nyitó szentmisén. Ilyen lehetõ-
ség legutóbb 83 évvel ezelõtt, az 1938-as Eucharisztikus Vi-
lágkongresszuson volt.

A NEK „hétköznapjain”, szeptember 6–10. között az ese-
mények fõ helyszíne a Hungexpo lesz. A szentmiséken kívül ta-
núságtételek és elõadások hangzanak el. Öt kontinensrõl várják
a szervezõk az elõadókat és természetesen a zarándokokat is. 

A golyóálló bíborosként emlegetett riói érsekkel is találkoz-
hatunk. A brazil Orani Jo?o Tempesta bíboros túlélt két fegy-

veres rablást és egy utcai lövöldözést. Számos elõadó érkezik
olyan országból, ahol napi szinten kell szembesülni a kereszté-
nyek elnyomásával, üldözésével.

Egész héten változatos programokkal várják a szervezõk vá-
rosszerte az érdeklõdõket a NEK keretében: Böjte Csaba elõ-
adása, ForrásPont, Ákos koncert, családi nap a Margitszigeten,
Szent István könyvhét és vásár a bazilika elõtti téren, a Csík
Zenekar, a Szent Efrém Férfikar, a 100 Tagú Cigányzenekar, a
Moszkvai Patriarchátus Kórus koncertje – csak néhány ezek
közül. A kongresszus hetében zajlik az Ars Sacra-fesztivál is.   

A Kossuth téren szeptember 11-én Erdõ Péter bíboros ce-
lebrál szentmisét, amely után gyertyás körmenetet tartanak
a Hõsök teréig. Az esemény egyben országos ministránstalál-
kozó is.

A Statio Orbis, a záró szentmise szeptember 12-én, 11 óra
30 perckor kezdõdik a Hõsök terén. Az Operaház 120 fõs ze-
nekarán kívül, fellép az Operaház kórusa és az ország minden
tájáról érkezõ tagokból álló nagykórus összesen 2080 fõvel. A
tervek szerint Ferenc pápa szeptember 12-én érkezik Buda-
pestre, õ celebrálja a NEK zárómiséjét.

Az eseményekre regisztrálni az iec2020.hu oldalon lehet. 

A Mária Rádió közönségtalálkozója online

2021. április 30-án online közönségtalálkozót hirdetett a Mária
Rádió. Zalaegerszegen is elérhetõvé válik az adás az FM 104,4
MHz frekvencián és ehhez munkatársakat keresnek. 27 résztve-
võvel kezdõdött a beszélgetés. „Ingyenes mûsoridõt ajánlottak
technikai segítséggel azoknak, akik közösségileg vagy egyénileg
a közjót és az ember testi-lelki kiteljesedését szeretnék szolgálni
vagy kulturális értékeket szeretnének bemutatni.” 

(Folytatás a 16. oldalon.)
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(Folytatás a 15. oldalról.)
A találkozó majdnem kétórás volt, ahol meghallgattuk a rá-

dió alakulástörténetét és szándékait és mindnyájan bemutat-
koztunk megosztva segítõ szándékunk szerény képességeit.
Nagyon kérjük a hívek támogató imáit az önkéntesek munká-
jára, idõbeosztására!

Az énekkari próbák Tompa Violával és Paksa Tiborral
(Titivel) elkezdõdtek május 12-én. Ez után szerdánként pró-
bálnak mise elõtt és a szentmiséken szolgálnak újra a Szent Is-
tennek és embertársainknak.

2021. május 13-án megtartották a Pusztacsatári zarándok-
latot az 1917-es portugáliai Fatima közelében történt Mária
megjelenése elsõ napjának évfordulóján, s az idõ kedvezett a
zarándokoknak. Mikolás Attila plébános, Szalai Attila plébá-
nos vezette a szentmisét.

Beteg voltam és meglátogattatok
Aki beteg, súlyos beteg, érzi halála közeledtét, az hívja a lel-

kipásztorokat, hogy a betegek szentségével elláthassák õt, il-
letve a hozzátartozók, a család kérje a papot a szentség kiszol-
gáltatására. A mi plébániánkról Károly atya szívesen elmegy
otthonaikba is a betegek szentségét kiszolgáltatni, és ha lehet-
séges, a beteg ember a szentgyónásban és – áldozásban is aktí-
van részesül. Minden papunk be van már oltva a Covid vírus
ellen. Ne engedjük, hogy hozzátartozóink a szentség felvétele
nélkül haljanak meg a kórházban, otthonban, otthonunkban,
legyen rájuk gondjuk! Ki teszi meg, ha nem mi? Telefonszám-
ok: Mária Magdolna Plébánia: 92/599-230, bátran beszéljünk,
hisz életbe vágóan fontos ügyrõl van szó. Addig ne nyugod-
junk, amíg valakit nem találunk a segítségünkre! A kórházlel-
kész, mobilszáma: 06-30/211-9359. Tehát a kórházakba is sza-
bad behívni a papot, és otthonainkba is! Éljünk ezzel a kegyel-
mi ajándékkal! Fogadjuk el! A többi plébániák is készséggel
meglátogatják a betegeket! Amikor a beteg meghal, akkor
még körülbelül két órán keresztül kimegy a pap az elhunyt-
hoz, hogy imádkozzon érte, és megkeni a betegek szentségé-
nek olajával is. Imádkozzunk meghalt szeretteink mellett,
amíg elviszi testüket az autó. Kedves Testvérek, a pap idõben
történõ hívása meg tudja szépíteni a halált, az elválást, a bú-
csút, mert Jézus jelenlétében vagyunk nagyobb bizonyosság-
gal, és szent az az idõ, amikor valaki meghal és eltávozik földi
életébõl. Készüljünk családtagjaink kísérésére, és felelõsség-
gel, odaadással segítsük õket az „átmenetben”! Szent József
segítségét is kérjük, õ a jó halál kegyelmének a szentje! 

Teréz anya szavaival: „A mi [Teréz anya és nõvérei] nagy
gondunk az, hogy öregjeink Istenben haljanak meg. Senki se
haljon meg közülük anélkül, hogy ne kérne és kapna különös
áldást. Ugyanazt tesszük, amit Krisztus tenne ezekkel az em-
berekkel, ha Õ szedné fel õket az utcáról.” Mi ne Kalkuttába
menjünk, hanem kezdjük el idehaza a munkát!

Dr. Székely János megyéspüspök 2021. augusztus 1-jétõl
az alábbi, városunkat érintõ személyi és területi változtatá-
sokról döntött:

Molnár János plébániai kormányzót plébánossá nevezem ki
az általa ellátott Zalaegerszegi Szûz Mária Szeplõtelen Szíve
Plébánia élére.

Kovács József atya a megüresedett Gellénházai Plébánia
plébánosa lesz.

Nyisztor Krisztián atya szombathelyi kórházlelkész, és
Szombathelyi Szent Márton Plébánia kisegítõ lelkésze lesz,
Zalaegerszegen pedig Horváth István Sándor lesz az új kór-
házlelkész, valamint a Zalaegerszegi Szûz Mária Szeplõtelen
Szíve Plébánia kisegítõ lelkésze.

Bóka Balázs atyát római tanulmányainak befejeztével a Za-
laegerszegi Szent Mária Magdolna plébániára küldöm kápláni
beosztásban.

Köszönjük! Hálásak vagyunk az önkéntes takarítók és fer-
tõtlenítõk munkájáért és mindenkiért, aki ebben a tanévben
nagylelkûen segítette a plébánia, az atyák, az emberek és a temp-
lom életét két kezével és imájával! Megújult a templom külseje
is. Folytassuk együtt a közös munkát! Mindenki fontos a plébá-
nia életében, nincs senki, aki ne lenne fontos, hisz pótolhatatlan
kincsek vagyunk egymás számára a jó Istentõl. Azok is fonto-
sak, akik nem járnak szentmisére. Bátran szólítsuk meg egymást,
köszöntsük a szentmisén és az utcán is, hadd váljunk még élõbb
közösséggé, az Úr még szeretõbb szívû családtagjaivá!

Templomunkban minden hónapban:
Elsõ csütörtökön este 1/2 6 órakor rózsafüzér ima van papi

és szerzetesi hivatásokért.
Elsõ pénteken egész napos Szentségimádás.
Elsõ szombaton 1/4 6 órakor rózsafüzér ima, majd 6 órakor

szentmise. A szentmise után pedig Szûzanya köszöntõ, éne-
kekkel, imával, könyörgésekkel.

A nyári idõszámításkor az imaórák 1 órával késõbb kezdõd-
nek.
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kéthavonta megjelenõ tájékoztató lapja.
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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
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. 


