
Jézus, amikor a tanítványoktól búcsúzik, ezt mondja: „tegyétek tanítványommá
mind a népeket! Kereszteljétek meg õket, és tanítsátok meg õket mindannak megtar-
tására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”
(Mt 28,19-20) Amikor Jézus azt mondta, hogy veletek vagyok minden nap a világ
végéig, akkor azt mondja, velünk marad a tanításában. Velünk marad az Oltáriszent-
ségben, a szentáldozásban, és a másik emberben.

A szülõk, ha egyházi házasságot kötnek, ígéretet tesznek arra, hogy gyermekeiket
Krisztusnak és az egyháznak a tanításai szerint nevelik. Sajnos, a mai világban az
ígéretekkel komoly probléma van. Aláírunk, pecsételünk, fogadkozunk, megeskü-
szünk, de semmit sem veszünk komolyan. Pedig Jézus szeretetének befogadásával
tudunk csak valami újat adni a világnak. Az õ tanítását kellene elsõsorban megtarta-
ni. Ne érezzük, hogy a materialista világgal ehhez fel kell vennünk a küzdelmet. An-
nyit kell tennünk, hogy Jézusra figyelünk, és emberileg mindent megteszünk, hogy
át tudjuk adni az örömhírt. Ezt nem lehet vezényszóra, erõltetve, másokra kényszerí-
teni, de meg kell ragadni az alkalmakat, amikor hirdethetünk. Szent Pál Timóteushoz
írt levelében azt mondja: „hirdesd az evangéliumot, állj vele elõ, akár alkalmas, akár
alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.” (2Tim 4,2)

A szentmise – a szentgyónás során feloldozott, megtisztult lélek teszi lehetõvé az
örömhír átadását. Nem kell tudnunk, hogy Jézus például hány csodát tett, nem ez a
fontos. Krisztus másfajta ismerete kell. Az, hogy találkoztam Krisztussal, és meg-
érintett. Szíven ütött vagyok.

Az Újszövetségben Jézus örömhíre, hogy Isten országa elérkezett (Mk 1,14; Mt
4,23; 9,35; Lk 4,43). Az õ személyében, szavaiban és cselekedeteiben jelenik meg
Isten országa (Lk 16,16). Egy új világ. És mi az új világ? Krisztus tanításának a
megtartása, egyben az õ életében való részesedés. Egy új világnak az átadása nem
egyszerû. Ha nem hirdetjük másoknak, házastársnak, gyereknek, barátunknak, vagy
egy idegennek, akivel találkoztunk egy társaságban, mindazt, amink van, amit tu-
dunk, és amit fontosnak tartunk, akkor viszont mindez visszavonhatatlanul és végér-
vényesen megszûnik.

A mai világ azt sugallja, hogy elegendõk vagyunk önmagunknak. Nekem minden
jár, és akkor vagyok jó, ha kinézetemmel kitûnök, ha más vagyok. Nem érvényesül
az, amit Szent Pál ír a korinthusiaknak írt levélben: „Csak ne a láthatóra, hanem a
láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban
örök.” Jézussal a láthatatlanra fordítjuk tekintetünket. Ezeket a világi falakat áttörni
nem egyszerû. Kis Szent Teréz, aki a missziók védõszentje lett, el se hagyta a kolos-
tort egész életében. Apró tetteivel valahogy mégiscsak sikerült neki az örömhír át-
adása. Charles de Foucauld is a sivatag szentje lesz, pedig senkit nem térített meg,
csak ott élt a választottjai között. Sokszor nem rajtunk múlik. Van, hogy az Isten ak-
kor nem akarja, amikor mi cselekszünk, de az Isten senkirõl nem mondott le, hanem
megvárja, míg az illetõ megérik rá.

Addig is: tudunk szentmisét mondatni megtérésért. Az imádság, a böjt, mind mû-
ködni fog. Az ötletekért kell imádkozni, hogy eltalálja az ember a hangot. Emberileg
az örömhírt így is át tudjuk adni. Viszont a szó és a tettek kölcsönös egymásra hatá-
sára is figyelni kell. Jézusnál ezek fedték egymást. A szó és a tett egy volt: az Atya
akarata. Ha a hétköznapi helyzeteinkben megalkuvást látnak, nem vagyunk hitele-
sek, nem hisznek nekünk.

Áldozat nélkül nincs eredmény. Jézus is megmutatta. Legvégsõkig elment, mert
nem az a szegény, akinek egy fillérje sincs, hanem az, akinek egyetlen álma sincs.
Énnekem van egy álmom, hogy át tudom adni az örömhírt, de erre nem én vagyok a
garancia, hanem a gazdám. Ámen. 
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A templom bal oldali elsõ mellékoltárának bal oldalán

látható Szent András apostol „fülkébe festett szobra”.

Tudjuk róla, hogy halász volt, Betszaidában élt és Zebe-

deus fia Jánossal együtt eredetileg Keresztelõ János tanítvá-

nya volt.

A megkeresztelkedését követõ napon János ismét felhívta

tanítványai figyelmét az arra járó Jézusra: Nézzétek, az Is-

ten Báránya! Erre õk messzirõl követni kezdték Jézust, aki

megszólította és meghívta õket magához. Valószínûleg na-

gyon komoly és szívbe markoló beszélgetés folyhatott kö-

zöttük, mert János még a pontos órára is emlékezett, ami-

kor evangéliumát írta, és mindketten azonnal magukkal vit-

ték testvérüket is Jézushoz. Ez a mély és lelkes kapcsolat

mindvégig megmaradt Jézussal, András is a tanítványok

belsõ köréhez tartozott. Simonnal közös házban éltek, ná-

luk szabadította meg Jézus Simon anyósát a láztól. A ke-

nyérszaporításkor õ volt az, aki a fiútól az öt kenyeret és a

két halat elkérte. A Jeruzsálembe való bevonulás után õ

volt az egyik közvetítõje azoknak a görögöknek, akik talál-

kozni akartak Jézussal. Az Olajfák hegyén is vele volt, ami-

kor a templom pusztulásáról jövendölt nekik. Bár mindös-

sze ezek az említések állnak rendelkezésünkre, a többi ta-

nítvánnyal összehasonlítva mégiscsak a „sokat emlegetet-

tek” közé tartozik.

Pünkösd utáni életérõl már inkább csak legendákat isme-

rünk, az újszövetségi apokrifek közül a 3. századi András

Cselekedetei foglalkozik térítõ útjaival, amelyek Kisázsia

Fekete-tengertõl délre esõ részeibe, Thrákiába és Görögor-

szágba vezettek. De õt tartják a „szkíták” térítõjének is.

Biztosnak látszik az az adat, amely szerint 70 körül, az

Achaia provinciai Petra/Patrasz városában feszítették ke-

resztre. Ereklyéit a 4. századtól Konstantinápolyban õriz-

ték, ahonnan 1208-ban erõszakkal Amalfiba, majd a 15.

században Rómába vitték. 1964-ben VI. Pál pápa a keleti és

nyugati egyház kiengesztelõdésének jegyében Athenago-

rasz pátriárkának adta vissza, így került Petrába, a vértanú-

ság helyére.

A keleti egyház egyik legnagyobb védõszentje. A római

katolikusok november 30-án ülik ünnepét. Az egyházi év

végét is jelöli, a naphoz legközelebb esõ vasárnap már ad-

vent elsõ vasárnapja. A népi kalendáriumban télindító nap,

a disznóölések is ekkor kezdõdtek (persze idõjárástól füg-

gõen). Rengeteg babonás, párválasztó és idõjósló népszo-

kás kötõdik a naphoz. Nagyon népszerû férfinév, mind a

mai napig az egyik leggyakoribb Magyarországon.

Cimbal – a többi apostol „szobrához” és ószövetségi sze-

replõkhöz hasonlóan – kettéosztott szakállú, lepelbe öltö-

zött görög bölccsé „stilizálta” alakját, ami esetében annál is

hitelesebb, mivel valószínûleg tudott ezen a nyelven, és a

görögök között szenvedett vértanúságot. Ennek eszköze –

az András-ábrázolások attribútuma – is eredetileg egy 45o-

kal elforgatott görög (azaz egyenlõ szárú, derékszögû) ke-

reszt volt. Szent András-keresztet elõször egy 1169-es

tropár (görög szertartású fõének, amely az ünnep tárgyát

vagy az ünnepelt életét mondja el) illusztrációjában ábrá-

zoltak attribútumaként, itt még derékszögû. Csak a késõi

középkortól gyakori a ma ismert forma.

Marx Mária

Szent András apostol
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„A keresztben élet,
a keresztben üdvösség,
a keresztben védelem van.” (Kempis Tamás)

- - -
Az életemben a legmegbízhatóbb, legigazabb dolog az ima

és a szentmise, a lelkigyakorlatok, lelki dolgok. Ezek a leg-
szebbek, legmagasztosabbak számomra. Ha semmi nem lenne
igaz belõlük, akkor is így szeretnék élni. Ugyanis itt vagyok
legigazabb önmagam, itt találom meg az élet szépségét, innen
tudok erõt meríteni ahhoz, hogy másoknak és magamnak
megbocsássak.”

- - -
Ter 2, 6-7 „Egyszer pára szállt fel a földrõl és megáztatta a

föld egész felszínét. Akkor az Úristen megalkotta az embert a
föld porából és orrába lehelte az élet leheletét.”

Jó sok idõbe telhetett, míg a szikkadt föld átnedvesedett
mindenhol a világon. Isten várt, türelemmel.

Aztán nekiveselkedett és hófehér ruhájában, szakállal, hos-
szú „sörénnyel” formázni kezdte a vizes földet, a sarat. Isten
teljesen maszatos volt, mindene sáros, de õ örömmel, ujjong-
va, habókosan gyurmálja, formázza a combokat, a talpat, azon
az ujjacskákat, a feneket, az arc két pofiját, és a belsõ szerve-
ket is, nagy gonddal, elképesztõ örömmel. Ahogy elkészült a
munkával, az arc orrába lehel, ahogy az újjáélesztõk teszik ezt
ma, és a szemek „kinyílnak”: a borzashajú fiatalember, moso-
lyogva szólítja meg: Atyám!

Összedugják fejüket, szeretve egymást, ahogy unoka-gyere-
kek szokták tenni nagyszüleikkel, vagy keresztgyerekek a ke-
resztszüleikkel, gyerekek a szüleikkel.

Isten, a habókos Isten, az Atya, örül a fiának, akit teremtett.
Belénk lehelte Lelkét, a sajátját adta, nem egy különálló lelket
teremtett.

- - -
139. Zsoltár: „Elölrõl és hátulról közrefogsz, s a kezed fö-

löttem tartod.”
Bárcsak hinni tudnám mindig! Hogy létezel és velem vagy!

És mielõtt megszólalok, Te már tudod, mit szeretnék kifejezni.
A teremtõ Isten keze áll fölöttem és mindnyájunk fölött.

A kéz, amely megtöri a kenyeret, amely Isten ujjával ûzi ki a
gonosz lelkét, a kéz, amely nyál és föld egyvelegével gyógyít-
ja a vakot, a kéz, amelyet keresztülszúrtak, ugyanaz a kéz: óv,
teremt, védelmez, megtart, ismer minket… Tulajdonai va-
gyunk. Tehát, ha elveszünk, nem az idegent jön megkeresni,
hanem a sajátját várja, keresi. Minket.

Ez a kéz adja ki az örökségét is fiának, aki olyan szeretniva-
ló, de mégis elengedi, úgy válik részévé fia életének, bár fáj
neki a kérést hallani is. Nem megy útra kelõ fia után, neki ma-
gának kell hazatalálnia újra. Elenged a kéz, ha a nagyobb jó
úgy kívánja. Várni úgy is lehet.

És ez a kéz öleli át nyakába borulva a messzi útról hazatérõ
félholt fiút, és rendez lakomát neki, hogy ne ostorozza magát,
szenvedett úgyis eleget. Megszenvedte öröksége árát!

Ez a kéz fogja meg másik fia vállát is, aki haragszik a haza-
tért testvér miatt: neki nem is hiányzott, õ nem tudott együt-
térezni sem a szerencsétlenné vált testvérével sorsában. Tán

még rosszat is drukkolt neki. De ez a kéz megértõ vele is, si-
mogatja lelkét és lelkére beszél – jöjjön ünnepelni.

Ez a kéz megmossa a tanítványok lábát, és az utolsó szere-
tettel is ellát minket a földön, – bízzunk családunk, barátaink
gondosságában.

Isten cselekvés – nem pedig elmélet. Cselekedjünk mi is,
nem bánjuk meg, csak kitartóak legyünk és õszinték: nyissuk
ki szívünk ajtaját, gondolatunkba hívjuk meg az Urat, még
biztosan nem késõ...

Mindig kérni szeretném az Urat, hogy Õ rendezze gondola-
taimat: juttassa eszembe, hogy õ mit akar, hiszen az övéi va-
gyunk, tehát kicsit segítsen, ha lehetséges, hadd halljam meg
azt, amit õ szeretne, hogy meghalljak.

- - -
Amit megszokunk, attól el is távolodunk és nem tudjuk új

szemmel nézni. Jó új nézõpontba helyezkedni, hogy felfedez-
zük az ismertben rejlõ újdonságot. Például közösséggé válni
nem csak csapatépítõ játékok által lehet, hanem a közösen
megélt csend által is, az együtt töltött imák, várakozások által
is.

- - -
Egy napon mindenki megérkezik az atyai házba; minden

ember, az Õ házába, ahol óriási lakoma lesz, felszabadult,
meghitt öröm, kicsattanó boldogság. Szabad ebben a tudatban
élnünk!

- - -
„Testvérkéim, csak imádkozzatok!”

S. Ivancsics Evelin

Gondolattöredékek lelkigyakorlat közben
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Az egyik nagyon fontos ok, amiért mi a Mária Rádiót hallgatjuk az, hogy

minden nap közvetíti mind a négy rózsafüzér-imádságot és egy szentmisét is.

Ezenkívül még igen sok jó lelki mûsor is hallgatható. Ezen mûsorok által lelki-

leg épülhet az ember és erõsítheti a hitét is. A napi munka után a megfáradt test-

nek és léleknek üdítõleg hat a Mária Rádió.

Egy másik indok, ami a rádió hallgatása mellett szól, hogy nem sugároz rek-

lámot és ezáltal nem törik meg az adott mûsor szerkezete. Így sokkal élvezete-

sebb az adás. Mióta városunkban önálló frekvenciája van a rádiónak, sokkal

jobb minõségben is fogható.

Aki csak véletlenül talál rá a rádió mûsorára biztos nem fog csalódni. Esetleg az istenkeresõ ember így is elindulhat a hit út-

ján. Nyugodt lélekkel tudjuk ajánlani bárkinek.

Szeles Miklós és Kati

Szeretem hallgatni a Mária Rádiót. Elsõsorban a napi szentmise közvetítésekbe, a déli rózsafü-

zér és a délután 3 órakor kezdõdõ irgalmasság rózsafüzér imádságokba kapcsolódok be. 85.

évemben járok, igyekszem, amikor csak tudok eljönni a templomba, de ha egészségi állapotom,

vagy más elfoglaltság miatt nem jutok el, otthon a Mária Rádió segítségével tudok közösségben

lenni az Úristennel. Ugyanígy mindennapi imáim közé tartozik az is, hogy esténként a nemzeti

kegyhelyeinkrõl sugárzott „Kiáltás” közvetítést hallgassam, s így a többi hallgatóval együtt en-

geszteljek, közbenjárjak hazánkért, a magyarságért.

Nagy Istvánné Rózsi – oltárdíszítõ

Gyermekkoromtól fogva a családom mindig is hallgatott rádiót, akkoriban a Kossuth Rádió

volt a kedvencünk. A rádióhallgatás most is kedves elfoglaltságom, a nemrég páromtól ajándékba

kapott rádión a Bartók Rádiót hallgattam legtöbbször. Egyszer az adó keresése közben bukkan-

tam rá a Mária Rádió adására, s nagyon megtetszett a mûsor, így gyakori hallgatója lettem ennek

az állomásnak is. Nagyon tetszik a zenei kínálatuk, érdekesek, tanulságosak a riportok, a megosz-

tott információk, hírek is felkeltik a figyelmemet. Az elhangzott mûsorok számomra a mindenna-

pi életben, de legfõképpen a hitbéli elmélyülésben nyújtanak segítséget. Szeretem, hogy a humor

is megnyilvánul a mûsorokban. „Legnagyobb hatással a közös imádságok vannak rám, szinte

kézzel fogható” a Jóisten jelenléte az otthonomban.

Kiss Szilvia – a gitáros énekkar tagja

Szeretek rádiót hallgatni. Persze nem akármilyen adókat. A Mária Rádióról már hallottam

korábban is (e lap hasábjain olvastam pl. Furján Zoltánné Marika cikkét róla), de csak néhány

hónapja lettem „rendszeres hallgató”. Nagyon örülök, hogy nyár végétõl Nyíregyháza és Ka-

posvár mellett Zalaegerszeg lehetett az újabb vételkörzet (FM 104,4 MHz). Megrendítõ elmél-

kedések, hittel teli gyermekhangokon szóló rózsafüzérek, szép, harmonikus zenék, értékes ri-

portok várnak bennünket. Bevallom, pápai enciklikákat nem szoktam olvasni, de kifejezetten

örülök, hogy ezeket is megismerhetem a rádiós felolvasások segítségével, ahogyan pl. szentek

elmélkedéseit is. Jó imádkozni is a Mária Rádióval pl. az olvasmányos imaórán. Esténként pe-

dig a helyi vonatkozású mûsorokat hallgathatjuk. Köszönet minden önkéntesnek!

Dömötörfi Nóra – a Harangszó munkatársa

Miért szeretem hallgatni a Mária Rádiót?
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„Az Isten országa tehát, amit Jézus meghirdet, nemcsak egy
lelki ország, hanem egy valóságos ország. Krisztus az egész
világot akarta átformálni, nemcsak az Istennel való kapcso-
latunkat, hanem minden mást a földön. ... Az embert csak
olyan módon tudja Isten megújítani, megváltani, hogy a kap-
csolatainkat is megújítja. ... A kapcsolataink a lényegünkhöz
tartoznak. A másik arcának a tükrében fedezhetjük föl Önma-
gunkat. ...

Hadd olvassak föl egy Rab Zsuzsa verset! Különösen a cím
az, ami majd sokatmondóvá válik.

Vaspántok
Ha így szólnék a kedves, 
fiatal kalauzhoz: 
– Kalauz úr,
hogyha ma este hazamegy, 
ölelje meg nagyon a feleségét,
dicsérje meg, ami épp rajta van,
akár az ócska pongyoláját 
– Ha így szólnék – 
ugye... bolondnak tartanának?

Ha így szólnék a bottal kopogó
nyugdíjas bácsihoz a boltban, 
mikor épp forintjait guberálja, 
végül levágat tíz dekát
a „kicsit-hosszabb-lett” kenyérbõl: 
– Bácsi! Itt van ötszáz forint. 
Tegye el, kérem. Épp ma kaptam, 
nem számítottam rá. Fölösleges. 
– Ugye, bolondnak tartanának?

Ha így szólnék az útkövezõkhöz:
– Útkövezõk!
Én ezt a kis kavicsot elviszem, 
mert az erezetében 
lehorgadt Krisztus-fejet látok. 
Engedjék meg, hogy elvigyem!
– Ugye, bolondnak tartanának?

Ha így szólnék a torzonborz kamaszhoz:
– Gyere, fiam,
üljünk le valahol, s te elmeséled,
mitõl nõtt vállig a hajad,
mi ellen mered ez a tüske
tejes arcod körül, 
s egyáltalán, mitõl vagy te ilyen
kérlelhetetlen?
– Ugye, bolondnak tartanának?

Ha így szólnék padon sütkérezõ, 
újságpapírból eddegélõ nénikéhez:
– Néni, jöjjön velem,
amit szeret, azt fõzök vacsorára, 
puha ágyat vetek,
elõtte pedig mindent elbeszélhet, a menyasszonykorát,
azt a szülést, a császármetszést is,
és szegény jó ura szívszélhûdését,

és hogy mivel ültette be a sírját,
azt is, milyen a szomszédasszony,
azt is, hogy a fia hogyan él Kanadában,
meg hogy mit írt föl, és mire, az orvos. 
Mindent apróra elbeszélhet. 
Sóhajtozhat és imádkozhat az ágyban. 
De éjjel egyszer – maga úgyis sokszor 
fölébred –
keljen fel, takarjon be engem, 
mert éjjel mindig lerúgom a takarómat ... 
Ha így szólnék – ugye, bolondnak tartanának?

Konvenciók, bevett szokások 
hideg vaspántjai 
szorítják lüktetõ, 
eleven húsig lenyúzott szívünket.

Sokszor érezzük azt, hogy ilyen vaspántok szorításában
élünk. Annyiszor szeretne az ember õszintén kimondani vala-
mit, egy-egy lépést megtenni a másik ember felé s képtelenek
vagyunk rá. Úgy érezzük, hogy úgyse értene meg, bolondnak
tartana. Hányszor egy életen át a legfontosabb szavainkat nem
tudjuk kimondani. Hány ember van, aki kicsit úgy éli végig az
életét, mint egy bimbó, amelyik soha nem tudott igazából ki-
nyílni, mert azt érzi, hogy túl hideg ez a világ, nem jött el még
a tavasz. Annyi szépség, annyi érték bennreked néha egy em-
berben, mert nem volt, aki elõcsalogassa, aki észrevegye. Sok-
szor még egy házasságban is a másik fél erre képtelen volt, és
valakiben ott bent reked a mélyben.

Jézus azért jött, hogy kitavaszodjon a világ, hogy kinyílja-
nak, megszépüljenek az emberek, hogy elõ merjenek lépni a
vas pántjaik, az álarcaik mögül, s megtalálják az igazi, a szeb-
bik önmagukat. 

Egy elbeszélés szerint volt egy férfi, aki nagyon rendesen
dolgozott, mindennel ellátta a családját. A felesége egy töré-
keny aszszony volt aki szépen nevelte a négy gyermeküket.
Lassanként a gyerekek fölnõttek, elkerültek otthonról, õk pedig
kettesben maradtak. Az asszony egyre hallgatagabb lett, egyre
jobban gyengélkedett végül ágynak esett. A férfi nagyon meg-
ijedt, orvosokat hívott, azok vizsgálták a feleségét, de semmi
betegséget nem találtak, csodálkozva mentek el. Végül a férfi
egy tapasztalt, öreg orvost hívott el. Az is megvizsgálta a fele-
séget, ám õ sem talált nála semmi betegséget. Meglepõdött, ki-
hívta a férfit a betegszobából, és azt mondta neki: „Az az érzé-
sem hogy a feleségének elment a kedve az élettõl.” A férfi
meglepõdött, megköszönte, aztán bement a betegszobába, leült
a felesége ágya szélére, és azt mondta neki: „Neked nem
szabad meghalnod.” A feleség megkérdezte: „Miért nem?”
Erre a férfi nagyot nyelt s azt mondta: „Mert én még itt
vagyok. Nekem még szükségem van rád.” Az asszony három
hét alatt meggyógyult.

Ki tudjuk-e mondani az életünk fontos szavait? Merünk a
vaspántok, az álarcok mögül elõlépni? Az Isten országa ezt is
jelenti, „egy megújult világot, egy igazságban, szeretetben élõ
világot, ahol a bûn sebei lassan begyógyulnak.”

Részlet: Székely János: „Én vagyok az út” – Lelkigyakorla-
tos elmélkedések c. könyvébõl

Székely János gondolatai –
Isten országáról 
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Abszolút stílusteremtõ. Egy halom mûalkotás között jár-
va is könnyedén felismerhetjük, melyek az õ munkái.
Dombormûvek, szobrok, faliképek. Zalaegerszeg utcáin
rácsodálkozhatunk a középületeken, családi házak külsõ
falán álló kisebb-nagyobb Németh János-alkotásokra. Per-
sze másutt is. Nekünk, a Mária Magdolnába járó hívõ em-
bereknek a templomunk padsoraiból és a keresztúti állo-
másokról is ismerõs a mûvész, hiszen a templomba szánt
ajándéka a nagyböjti keresztutak során hátteret ad az
imádságot járóknak. A mûvésszel mûtermében beszélget-
tünk, az interjú második részét olvashatják.

– Meséljen még a gyerekkoráról!

– A szüleimtõl nem hallottam, hogy akár egy rossz szót is

szóltak volna egymásra. Egy kis földszintes házban születtem,

késõbb a szüleim, ahogy anyagilag kissé megerõsödtek, két-

szobás, konyhás, fürdõszobás családi házat tudtak építeni. Itt

talán egy évet tudtunk lakni, mert jött egy államvédelmis fõ-

hadnagy a feleségével, akinek megtetszett a házunk, és ne-

künk mennünk kellett ki onnan. Anyámat ez nagyon mellbe

vágta, ennek lett a betege késõbb. Nem igazán tudta feldol-

gozni, hogy egy élet munkájából egyszerre nem marad semmi.

Az elkobzott ház helyett, amelyet sosem kaptuk vissza, egy

bérlakást kaptunk, amelynek a használatáért lakbért kellett fi-

zetni.

A nagybátyám fazekasmûhelyében volt egy fatüzelésû ke-

mence. Az apámnak a háború után is megmaradt a mûhelye,

ott épített nekem egy kis kemencét. Ebben készültek az elsõ

kis alkotásaim. A legelsõ mûtermem egy kocsmahelyiség volt,

a cserépkályhagyárral szemben. A vizet vödörben kellett oda

bevinnem. A családon múlik, hogy milyen lesz a gyerek, nem

az intézményeken, hanem a családon. Nem véletlen, hogy ezt

a pályát választottam, ezt kaptam örökségül a családomtól.

– Az édesapja 1922-ben készült rajzát mutatja. Volt kitõl

örökölni a képzõmûvészet iránti érzéket.

– Amikor jött a front, akkor a többséggel együtt a hegyen

vártuk meg annak elvonulását. Az elsõ orosz katonával a Vizs-

laparkban találkoztunk a városba visszatérve, amelyen keresz-

tül lóháton vágtatott át, és karddal apám hátizsákjáról leemelte

és elvitte bõrkabátját.

Amikor bejöttek az oroszok, felforgatták a Mártírok útján

álló lakásunkat, a kamráját is. Egyszer csak jött két szakállas

orosz, az egyik megfogta a négyéves kishúgomat, az ölébe

vette, és folytak a könnyei... Mutatta, hogy õ egy ilyen kis-

lányt hagyott hátra otthon. Szóval emberek és emberek kü-

lönbözõek, mindenhol vannak ilyenek is, olyanok is. Nekem

mindig szerencsém volt, a cserépkályhagyárban olyan igazga-

tóim voltak, akik emberileg jók voltak, bár nem értettek sem-

mihez. Õk mindig igyekeztek jóban lenni, vittek magukkal

tárgyalni is. A lényeg, hogy mindegy, milyen körülmények

Beszélgetés Németh János keramikussal
2. rész



Beszélgetés Furján Zoltánné Marikával, a Mária Rádió

önkéntes munkatársainak zalaegerszegi vezetõjével.

– Marika, hogy kezdõdött a te Mária Rádiós pályafutásod?

Mi indított arra, hogy elvállald ezt a szolgálatot?

– Amikor nyugdíjba mentem – 2007-ben – a Mária Rádió ön-

kénteseket keresett. Én a havonta megjelenõ, ingyenes tájékozta-

tó magazin kézbesítését vállaltam Zalaegerszegen és környékén.

Egy-két hónap után próbáltam segítõket is szervezni magam

mellé, akkor körülbelül 18-an lettünk, akik vállalták ezt a fel-

adatot. Ma már 500 magazint juttatunk el a hívekhez. Már az

elején szükség volt arra is, hogy a helyi szentmisék, vagy más

lelki alkalmak – pl. Medjugorje-nap – közvetítésében közremû-

ködjünk. Konferáltunk, segítettük a budapesti technikusokat.

– A Mária Rádió a Bonum Tv-vel és a Katolikus Rádióval

együtt a Római Katolikus Egyház által közvetített örömhír hir-

detõje. Miben specifikus a Mária Rádió? Mi különbözteti meg

a másik két csatornától?

– A Mária Rádió politika és reklámmentes, kizárólag a hit-

igazságokkal, a hittel kapcsolatos dolgokkal foglalkozik. A

napi mûsorok alapját a szentmise-közvetítések és a közös

imádságok alkotják. Ezekhez kapcsolódnak a biblia magyará-

zatok, személyes tanúságtételek, gyerekekhez, fiatalokhoz

szóló mûsorok. Nagyon fontosnak tartom az egyéni megta-

pasztalásokról, istenélményekrõl szóló beszámolókat. Sok-

szor nem is vesszük észre, hogy milyen kegyelmeket, segítsé-

get kapunk az Úristentõl. Hallgatva más emberek élményeit,

rádöbbenhetünk arra, hogy hasonló átélésben nekünk is lehe-

tett részünk! Van, aki egy-egy ilyen tanúságtétel meghallgatá-

sa után lett hívõ, s vette fel a szentségeket.

– A nyár vége óta a Mária Rádió Zalaegerszegen is fogha-

tó az FM 104,4, MHz-es középhullámú frekvencián. Napi 22

órában az országos adás, két órában a körzeti mûsorok

hallhatók. Milyen eseményeket emelnél ki az elmúlt idõszak-

ból?

(Folytatás a 10. oldalon.)
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A Lélek hangja Zalaegerszegen
Szeptembertõl közvetlenül fogható városunkban a Mária Rádió adása

között, de az ember ember tudjon maradni. Az egyik ember a

másik embert ne bántsa, hanem támogassa. Aki ilyen volt,

azokat emberileg lehetett tisztelni, mindegy milyen volt a vi-

lágszemlélete.

– A régi plébánosokról, a hitéletrõl milyen emlékei vannak?

– A diákkoromban cserkész voltam. Akkor alakult ki ben-

nem, hogy hiányérzetem van, ha nem jutok el a szentmisére.

Pankaszon voltak cserkésztáborok. A Zrínyi-gimnáziumba jár-

tam, az utolsó nyolcosztályos évfolyamba. Az akkori igazgató,

Kovács József sokat segített a felvételiben, kicserélte a nem

éppen kedvezõ káderlapjaimat. Nem voltam jeles tanuló. Az

osztályfõnököm három részre osztotta az osztályt: zsenikre,

nem zsenikre és vaddisznókra. Én mindig a vaddisznókhoz

tartoztam – jegyzi meg mosolyogva. Elõjönnek az emlékek

Pehm (Mindszenty) Józsefrõl, hogy mekkora tekintélye volt,

és egy nagyszájú kõmûvesrõl, aki az Arany bárányban zavarta

meg a plébános étkezését. 

– És elõkerül a vendégkönyv, teli értékes bejegyzésekkel...

– A mûtermembe sokféle embert hoztak látogatóba. Aczél

Györgyöt, azt a minisztert, Vályi Pétert, aki beleesett késõbb a

diósgyõri vaskohóba. Az életem nehéz idõszakain a munka se-

gített túllendülni. Volt olyan párttitkár is, aki rendszeresen be-

nézett, és érdeklõdött a munkám iránt. 1960-ban „dupla eskü-

võm” volt, ugyanis a húgommal, aki ma Gyöngyösön él, egy

napon volt mindkettõnk esküvõje. Érdekes, hogy akkor két

párttitkár is eljött a templomi esküvõmre. Sok író megfordult

nálam. Keresztury Dezsõ, amikor itthon volt mindig megláto-

gatott, és hozta magával például Amerigo Totot. Az emlék-

könyvemben sok bejegyzés található. Megfordult itt Borsos

Miklós, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Kovács P. József,

Sinkovits Imre, Tatay Sándor, Tüskés Tibor, Kányádi Sándor,

Mádl Dalma, Bánffy György, Juhász Ferenc költõ stb.

– Kit szólít meg az imáiban?

– Az ember magában mindig mond egy fohászt, ha elkészül

egy munka: „Jaj Istenem, köszönöm!” Mindig a munka segí-

tett túllendülni az életem nehezebb idõszakain. Amikor nem-

rég a Göcseji úti temetõ ravatalozóját készítettük, a napi mun-

ka kezdetén és végén mindig együtt imádkoztunk a társaim-

mal, akik beépítették az épületbe a mûalkotást. Olyan szeren-

csém volt az életben, hogy nem kellett megküzdenem na-

gyobb akadályokkal. Az emberiségnek ez a szerencséje, hogy

akárhogy fordul a történelem kereke, mindig van, aki ember

tud maradni. Voltak itt rosszindulatú párttitkárok, de olyanok

is, akik tiszteltek engem és a munkámat. Az is egy isteni do-

log, hogy velem nem voltak rosszindulatúak. Akármilyen

rendszer van, mindig vannak rendes emberek. Nagyon szere-

tem a népmûvészetet, az egyszerû emberek alkotásait, mert

nem akarnak világmegváltók lenni, csak igazak, tiszták, mint a

forrás...

lejegyezte Sipos János és S. Ivancsics Evelin
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A https://www.mariaradio.hu/musoraink webhelyen mindenki számára elérhetõ a Mária Rádió hangtára, regisztrá-
ció nélkül is. Mûsorcím szerint kereshetõk, bármikor visszahallgathatók az elhangzott mûsorok.

Az internet adta további lehetõség a Mária Rádió podcast csatornája, mely a Spotify stream szolgáltatásában is
megtalálható.

A Mária Rádió ingyenes magazinja megrendelhetõ telefonon a 06-1/373-0701 telefonszámon, vagy a zala-
egerszeg@mariaradio.hu emailcímen.

(Folytatás a 9. oldalról.)

– Örülök, hogy most már könnyebben hallgatható a Mária

Rádió Zalaegerszegen. Korábban csak a kábeltévé csatorná-

ján, vagy interneten volt elérhetõ, ma már otthon, vagy az au-

tóban is lehet egy egyszerû rádión is fogni az adást. Az elmúlt

idõszakban minél több helyen, minél több embert próbáltunk

tájékoztatni errõl az egyszerû vételi lehetõségrõl.

A másik fontos feladatunk az önkéntes munkatársak szerve-

zése volt. Szeptembertõl le-

hetõségünk van arra, hogy

napi két órában 17.50-tõl

19.50-ig zalaegerszegi tu-

dósításokkal, mûsorokkal

töltsük meg az adásidõt.

Ezek elkészítéséhez, a tech-

nikai munkák elvégzéséhez

keresünk segítõket. Szüksé-

günk lenne olyan emberek-

re is, akik felolvasást, egy-

egy imádság vezetését vál-

lalják.

Kérjük az Ünnepi Ha-

rangszó olvasóit is, adják

tovább ismerõseiknek, családtagjaiknak a Mária Rádió hírét!

– Megemlítem, hogy a kertvárosi templomban készül a

Szívhang mûsor. Heti másfél órás adásban tudósítanak a Má-

ria Szeplõtelen Szíve Plébánia életérõl: programokról, kirán-

dulásokról, zarándoklatokról, de hallhatunk szentbeszédeket

is. A mûsor jelenleg közvetlenül a szombathelyi Mária Rádió-

ban hallható, de szeretnénk, ha ez a mûsor a mi idõsávunkban

is megszólalhatna.

– Ehhez hasonló adások akár a többi plébániáról is készül-

hetnének.

– Igen, tervezzük. Szeretnénk bemutatni sorjában az egyes

plébániákon mûködõ közösségeket: a nagymama közösségek-

tõl kezdve, a férfi rózsafüzér csoportokon át egészen a minist-

ráns közösségekig.

– Az elmúlt egy-két hónapban milyen tudósítások hangzottak

el a Mária Rádióban, amelyek itt Zalaegerszegen készültek?

Javarészt a helyi önkéntesekkel készültek riportok, az orszá-

gos adásban egy szentmise közvetítés volt az olai Jézus Szíve

Plébániáról.

– Mik a terveitek a következõ hónapokban?

– Szeretnénk egy lelkes csapatot szervezni, melynek tagjai

nemcsak egy-két alkalommal, hanem egy-két évig, vagy to-

vább is segítik a Mária Rádiót. Várunk mindenkit, aki buzdí-

tást érez arra, hogy az evangélium, az élõ jó hír terjedését

ilyen módon is segítse. A technikai tudás hiánya senkit ne aka-

dályozzon, hiszen Budapestrõl, vagy Celldömölkrõl minden

segítséget megkapunk, s igyekeznek biztosítani a megfelelõ

felszereléseket is a munkatársak számára.

– Tudjuk, hogy a Mária Rádió csak adományokból tartja

fenn magát. Hogyan lehet támogatni a rádió munkáját anyagi-

lag?

– Anyagi segítséget jelent az is, ha valaki önkéntesként te-

vékenykedik a rádióért. Lehet banki átutalással, vagy a Mária

Rádió magazinjában található sárga csekken is támogatást

nyújtani. A vállalkozások akár több évre is köthetnek támoga-

tási szerzõdést, melynek összegét leírhatják az adójukból. Re-

méljük, hogy ilyen is lesz Zalaegerszegen. Minden egyes fo-

rint, amit az örömhír terjesztésére fordítanak, áldásként tér

vissza az adományozónak.

Köszönöm szépen a beszélgetést, kívánom, hogy az Úristen

adjon erõt, jó egészséget szolgálatotok végzéséhez!

Háriné Mile Mónika
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Száz évvel ezelõtt, 1921. november 27-én született Pilinsz-

ky János, a XX. századi magyar líra meghatározó alakja. A

Nyugat negyedik nemzedékéhez tartozott. Versei közül a leg-

ismertebbek az Apokrif, a Harmadnapon, a Francia fogoly.

Prózai írásait a katolikus olvasók az Új Ember címû hetilapból

is ismerhették, hiszen annak munkatársa volt az ötvenes évek

végétõl egészen haláláig, 1981-ig.

Versei közül a Halak a hálóban címût szeretném kiemelni.

Ezt a mûvet a Trapéz és korlát címû korai kötetében jelentette

meg, melynek hal-metaforája mindnyájunk számára ismerõs a

Bibliából. A mûnek már az elsõ sorai is a modern ember rette-

netes létélményét, szorongását fejezik ki, szinte József Attila-i

képalkotással:

„Csillaghálóban hányódunk

partra vont halak,

szánk a semmiségbe tátog,

száraz ûrt harap.”

A vers tagolatlan, egyetlen gondolatív az emberi létezés drá-

mai, abszurd voltáról, a szenvedés pokoli kínjairól. Az utolsó

sorok aztán mégis „váratlan” befejezést fogalmaznak meg.

Mintha minden értelmetlenség értelmet kaphatna, mintha egy-

re szûkülõbb/szûkölõbb világunk, önmagunkba zártságunk,

vergõdésünk egy nagyobb, tágabb jelentés felé haladna, mint-

ha a halál, az elkerülhetetlen megsemmisülés felé való utunk

egy különös célhoz vezetne bennünket:

„Roppant hálóban hányódunk

s éjfélkor talán

étek leszünk egy hatalmas

halász asztalán.”

Pilinszky nem szépirodalmi jellegû prózáját, az Új Ember-

ben megjelent cikkeit egy szép kötetben jelentette meg a

Vigilia Kiadó Jelenits István gondozásában még 1982-ben,

egy évvel a szerzõ halála után. Címe: Szög és olaj. Igazán jó

(újra) olvasni ezeket az írásokat! Két egységes cikksorozat is

szerepel a könyvben: az egyik a Tízparancsolatról, a másik a

Genezisrõl. De a tematika rendkívül változatos: korabeli szín-

házi elõadásokról, kortárs mûvészekrõl, zenérõl (Bachról pl.

négy írása is szerepel itt!), liturgikus ünnepekrõl, erkölcsrõl,

stb. is találhatunk „csemegéket”.

A „Párbeszéd” Istennel címû cikkében így fogalmaz Pi-

linszky: „Lehet- és szabad-e az imádságot Istennel való be-

szélgetésnek, Istennel való 'párbeszédnek' nevezni? (...) De

hát milyen beszélgetés az, amiben csak én beszélek, s a másik

fél hallgat? Mivel ha tisztán formailag nézem, Isten csakugyan

néma marad szavaimra. Ha azonban a 'párbeszéd' lényegét te-

kintem, a dolog mindjárt másként fest.

Minden imádság, amibõl 'gazdagabban' kerülök ki, aminek

végeztével többet és bizonyosabbat tudok Istenrõl, önmagam-

ról és a világról, ? egyúttal párbeszéd is volt, mely valóban lét-

rejött köztem és Isten között. S aki csak egyszer is részesült e

beszélgetés kegyelmében, tudja, tapasztalatból tudja, hogy e

beszélgetés némaságából is minden válasznál reálisabb 'vála-

szokat' tartalmaz. Sõt: formailag minél némább, tartalmában

annál reálisabb 'információt'.”

Az imádság mint metakommunikáció címû cikkében pedig

így folytatja gondolatát: „Az imádság szavakba foglalt vagy

néma kapcsolat és párbeszéd Isten és ember, Isten és az imád-

kozó egyén között. Ugyanakkor egyéb is. Mivel Istenen ke-

resztül az imádság szükségképp kapcsolat, méghozzá a legmé-

lyebb kapcsolat, párbeszéd a teljes létezéssel, minden egyes –

élõ és halott ? emberrel. Egyfajta metanyelv, némaságában is

egyféle beszéd fölötti beszélgetés mindennel és mindenkivel."

A bûn és az alázat kapcsolatáról A különös szféra címû írá-

sában szól: „Isten épp akkor oszt ki ránk valódi nagy szerepet,

amikor esendõségünket, kicsinységünket beláttuk. Ez hozzá-

tartozik Isten 'stílusához'. Amibõl viszont logikusan követke-

zik az is, hogy a legjobb képességekkel megáldott embernek is

éreznie kell, hogy csupán eszköz és közvetítõ, átkelõhely Isten

számára. Erényeink mind végesek, egyedül az alázat teszi õket

végtelenné. Ezért elengedhetetlen az alázat, s ilyen értelemben

a bûn - pontosabban elkövetett bûnünk õszinte felismerése ?

Isten véghetetlen irgalmából tulajdonképpen az alázat 'mester-

iskolája' mindannyiunk számára.”

Pilinszky írásainak zöme értékes munka. „Költõ vagyok és

katolikus” – vallotta. Ismerjük meg lírájának darabjait, kitûnõ

esszéit, verses meséit vagy a prózai mûveit. Születésének cen-

tenáriuma legyen jó alkalom arra, hogy (ismét) kézbe vegyük

alkotásait!

Dömötörfi Nóra

Pilinszky



ELÕRE!
Szimbólumok között (is) élünk és szép feladatunk, hogy

ezek eredeti jelentését megõrizzük és hirdessük. Nekünk, cur-
sillot végzetteknek nehéz dolgunk van, hiszen egyik legfonto-
sabb jelképünk, a szivárvány, mostanában egészen más értel-
mezést sugall a közember számára, mint amit mi és általában
a kereszténység hozzá társít: a szövetséget Isten és az õ népe
között. Hasonlóan lehetünk a címbéli buzdítással is, hiszen az
„Elõre!” köszöntést a Népköztársaság idejében az úttörõk
használták – és nehéz megítélni, hogy annak a rendszernek a
bukása mennyire függ össze e jelszót skandálók õszinteségév-
el… De a lényeg: a cursillo is használja ezt a buzdítást, ráadá-
sul már a kezdetek, azaz a '40-s évek óta, hiszen a cursillista
csoportok találkozójának is ez a címe és mottója: Elõre! –
azaz spanyolul: ultreya!

Ilyen találkozót, azaz ULTREYA-t rendeztek Becsehelyen
az egyházmegyei cursillisták számára 2021. október 9-én.
Már nagyon hiányzott egy ilyen alkalom, régen láttuk egy-
mást! Ráadásul 2020-ban a pandémia eltörölte a cursillo ma-
gyarországi megalapításának 30 éves jubileumára tervezett
országos találkozót is (Szombathelyen tartottuk volna) – szó-
val már vágytunk egy ilyen összejövetelre. 

Az ultreya-ra nem csak az egyházmegyénkbõl, de szinte az
egész Dunántúlról és Budapestrõl és érkeztek testvéreink;
több mint 200 fõ jelent meg. Zalaegerszeg is szép számmal
képviseltette magát, közöttük Salamon Gitta és cursillos cso-
portjának tagjai is elutaztak erre az alkalomra. 

... s hogy merre van elõre? A missziós parancs mindannyi-
unk számára ad feladatot (Mt 10,7): „Menjetek el, és hirdes-
sétek: Közel van a mennyek országa!” Felkért papjaink,
Lendvai Zoltán és Kirner Zoltán atyák tanítása és több civil
testvérünk tanúságtétele jelölte az irányt, amely nyilván felfe-
lé, Krisztus felé mutat!

Ercsényi Lajos

Székely János 2020. 01. 10-i újévi üzenete a 777blog
olvasóinak:

Egy legenda szerint amikor Jézus felment a mennybe,
szembetalálkozott Gábor angyallal, aki csodálkozva megkér-
dezte tõle: „Uram, mindent elvégeztél a Földön?”. Mire Jézus
igennel felelt. Ám Gábor angyal így folytatta: „Uram, a Föl-
dön most is ugyananynyi a háború, a szenvedés, a veszeke-
dés, a gyûlölet mint eddig volt. Biztosan elvégezted a megvál-
tás nagy mûvét?”. Jézus erre így válaszolt: „Nem teljesen
olyan minden, mint eddig volt. Ha jobban figyelsz, akkor Je-

ruzsálemben látsz egy kis emeleti termet, ott van az én tizen-
egy tanítványom az édesanyámmal. Õk befogadták az öröm-
hírt. Hamarosan a Lelkemet árasztom ki rájuk. Vinni fogják
ezt a tüzet és mások is hinni fognak az õ szavukra. Így lassan-
ként ez a tûz beborítja az egész világot.” Mire Gábor angyal
kételkedve megjegyezte: „De mi lesz, ha megölik vagy üldöz-
ni fogják õket, vagy ha belefáradnak és feladják? Valami más
terved nincs?” Jézus ezt felelte: „Nem, más tervem nincs.”

Jézus terve a világ számára, a barátaitok és ismerõseitek
számára ti vagytok! Általatok akarja továbbadni a fényét a vi-
lágnak. Az elsõ három évszázadban az evangéliumot elsõsor-
ban a világi emberek adták tovább, embertõl emberig. Prédi-
kálni nyilvános helyeken nem is nagyon lehetett. Jelenleg a
kicsit megfáradt európai kereszténység szinte teljesen elfelej-
tette a hit továbbadásának fontosságát. Vannak olyan embe-
rek, akik soha meg se próbálták továbbadni a hitüket. Szinte
szégyellik, magánügynek tartják.

Jézus terve ti vagytok, a barátaitok számára, a mai Magyar-
ország számára! Azt kívánom minden olvasónak, hogy legyen
só, legyen világosság, legyen Krisztus fénye a világ számára!

Részlet a 777blog 2020.01.19-i írásából

HÍREK
Az egyházmegyei „Szent Márton Cursillo Titkárság” az õsz-

szel folytatta a cursillok – azaz „a kereszténység kis tanfolya-
mának” – szervezését. A pandémia után lassan ébredezõ moz-
galmat a közelítõ újabb járványhullám fenyegeti, így – ha
szükséges – ezeket az alkalmakat tavaszra helyezzük át. Már
most tudható, hogy a férfiak részére 2022. február 24–27.
között tartunk háromnapos, bentlakásos alkalmat. A jelentke-
zésben segítenek az egyházközség cursillistái!

Az egyházmegyei „Szent Márton Cursillo Titkárság” man-
dátuma 2022. január 9-én lejár, ezért tisztújításra kerül sor.
A választás pontos idõpontját és menetét a Titkárság határoz-
za meg. Választó és választható minden cursillot végzett test-
vérünk. Részletekrõl a cursillos levelezõlistán és a zárt f/b
csoportban adunk tájékoztatást.
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