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A 2015-ös esztendőben is sok ese-
mény történt plébániánkon. Za-

rándokoltunk, közösségeket alapítot-
tunk, imádkoztunk, vidám együttléte-
ket szerveztünk, felújítottunk, megé-
pítettünk, kiadtunk, megjelentünk és 
bekapcsolódtunk. Az egyik legjelentő-
sebb esemény azonban kétségtelenül 
fatimai plébániai zarándoklatunk volt. 
Nem csupán azért, mert a Szűzanya 
jelenési helyén sok szép élményben 
volt részünk, hanem elsősorban azért, 
mert ezen úttal kapcsolatban tapasz-
talhattuk meg leginkább azt, hogy a 
természetfeletti milyen sok szállal kap-
csolódik nem csupán egyéni életünk-
höz, hanem plébániai közösségünk 
életéhez is. 

Abban a bizonyos hat napban november elején, amikor 31 zarándok éppen Fa-
timában imádkozott plébániánkért és közösségünk tagjainak sok-sok szándékára, az 
itthon levők ugyanezt tették, amikor imádságra gyűltek össze, hogy a zarándokokért 
és minden közösségünkhöz tartozó hívőért imádkozzanak. Itthon is és Portugáliában 
is fizikailag érezhetővé vált a Jóisten jelenléte, hiszen önzetlen imádságban tudtunk 
egyesülni Európa különböző pontjain közös szándékainkért. 

De a természetfeletti világ különleges módon lett része életünknek akkor is, ami-
kor a látnok pásztorgyerekek ereklyéjét átvettük, hazahoztuk, s elhelyeztük plébánia-
templomunkban. A november 15-i szentmisén jelenlevő hatalmas tömeg megmutat-
ta, hogy milyen nagy szükségünk van mennyei segítőinkre, s milyen nagyon bízunk 
az ő segítő közbenjárásukban. 

A zarándoklathoz kapcsolódó élmények, amelyeket akár a zarándokok, akár az itt-
hon maradottak osztottak meg velem, nagyon megérintettek. A Jóisten érezhető mó-
don belenyúlt közösségi életünkbe, s voltunk annyira fogékonyak üzenetére, hogy 
észre is vettük azt, amikor valami rendkívüli dolog történt. Számomra ez feltétlenül 

A csodák éve
Kürnyek Róbert
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azt mutatja, hogy az irány, amelyen együtt haladunk, jó, mert teljes szívünkből-lel-
künkből igyekszünk követni azt, akié plébániai közösségünk. Persze, van még mit 
javítanunk, s van még miben tökéletesednünk. Ahogyan azonban meg tudtuk ezt kö-
zösen tenni november elején, úgy ha akarjuk, meg tudjuk tenni egész évben is. 2015 
novemberében valami megváltozott, valami elkezdődött. Ennek bizonyítéka a plébá-
niatemplomban elhelyezett ereklyetartó, amely újra és újra emlékeztet bennünket 
arra, hogy ha a föld és a menny összefog, akkor nincs lehetetlen, akkor egy önzetlen 
és boldog világ köszönt ránk. Ezen az úton indultunk el 2015 novemberében.

Azonban míg eddig eljutottunk, sok minden történt. 2015-ös évkönyvünk ezt is 
bemutatja. Megismerhetjük az év során történt eseményeket, az újonnan alakult kö-
zösségeket. De közösségünk tagjainak különleges munkái is helyet kaptak az idei 
kiadványban. Ezek voltunk tehát mi 2015-ben. Szolgáljon ez a kiadvány kordokumen-
tumként arról, hogy hogyan építettük lelki közösségünket egy éven keresztül. Így 
visszatekintve talán látni fogjuk, milyen különleges csodák részesei voltunk.

Bevezető
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A vallási közösségek értékterem-
tő és értékmegőrző funkciója, 

a társadalmi és az emberi kapcsolatok 
ápolásában, kiteljesítésében betöltött 
szerepe valamennyi kisebb vagy na-
gyobb település mindennapjaiban je-
len van, meghatározza lelki és szellemi 
megerősödésüket, megújulásukat.

A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplő-
telen Szíve Plébánia városunk legfiata-
labb plébániája, ám a kertvárosi város-
rész elkötelezett hitéletének kezdete 
sokkal korábbra tehető. A lelkes, hithű 
közösség az évek során egyre gazdago-
dott, mind létszámában, mind lelküle-
tében. Bár a vasárnapi szentmiséknek 
az 1990-es évektől a kertvárosi Apá-
czai Csere János ÁMK adott otthont, a 
2004. november 28-án, Advent első vasárnapján felszentelt plébániatemplom immár 
több mint egy évtizede méltó helyszínt biztosít a közösség értékhordozó tevékenysé-
ge, vallási eseményei és egyházi rendezvényei számára.

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia, az egyházmegye legfiatalabb plébániája 
kiemeli és meghatározza a már közel 12 000 főt számláló közösség vallási életben be-
töltött szerepét, segíti hitének elmélyítését, erősíti az Egyházhoz fűződő kapcsolatát.

Az egyház közéletre gyakorolt hatását, társadalmi szerepvállalását nap, mint nap 
érezzük. Nagy öröm számomra, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a helyi egy-
házi felekezetek számos alkalommal tették már tanúbizonyságát az egymás iránti 
kölcsönös tiszteletnek és elismerésnek. Bizton állíthatom, hogy településünk lelki és 
szellemi felemelése olyan áldásos feladat, amelyet közösen, egymást segítve és alázat-
tal tudunk segíteni.

Polgármesteri köszöntő
Balaicz Zoltán
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É vről-évre kíváncsian várjuk az elmúlt év adatairól szóló beszámolót. Úgy gon-
doljuk ugyanis, hogy ezek a számok megmutatják azt, hogy közösségünk mi-

lyen irányba fejlődik: növekszünk-e vagy pedig fogyunk? 
Jómagam is folyamatosan figyelemmel kísérem a számok alakulását: vajon többen 

kérik-e a keresztséget, mint tavaly? Mennyi temetés volt, az elmúlt év azonos idő-
szakában? Többen vagy kevesebben iratkoztak-e be ebben a tanévben hittanra? Fi-
gyelem a számokat, de aztán mindig eszembe jut, hogy ezek a számok korántsem 
tudnak megmutatni mindent. Semmiképpen sem képesek ugyanis megmutatni azt, 
hogy lelkületben hogy is állunk. 

2015-ben örvendetesen megugrott a keresztelések száma. 26-tal többen kérték a 
keresztséget, mint 2014-ben. De milyen értelemben beszélhetünk közösségünk lelki 
növekedéséről akkor, ha adott esetben a keresztséget kérő és családtagjai a keresztelés 
óta nem léptek velünk kapcsolatba? Elmondhatjuk ennek ellenére is, hogy növekszik 
a közösségünk? Egyáltalán kinek a hibája az, ha nem látjuk őket többé? Az övék? 
Vagy a miénk? Esetleg azért, mert nem tudunk vonzó képet nyújtani számukra? Vagy 
őket hibáztatjuk, hogy mennyire vallástalanok, esetleg nem is törődünk velük és kö-
zömbösen továbbmegyünk, mondva: mi megtettük, amit lehetett... S mehetünk végig 
ugyanezekkel a kérdésekkel szinte mindegyik számadatnál. 

A számok tükrében
Kürnyek Róbert

Közösség
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Minden igyekezetünk ellenére jelentősen romlott annak az aránya, hogy meghalt-
jaink közül mennyien részesültek haláluk előtt a szentáldozásban és a betegek szent-
ségében. Sokszor szóba hoztuk a kérdést, de az arány romlása tagadhatatlan. Valami 
itt sem működik. Talán sokan azt gondolják, hogy nem akarják ijesztgetni a haldoklót 
azzal, hogy felkínálják neki a szentségeket. Inkább hagyják őket az Úr Jézus nélkül 
meghalni. Lassan kezdek rájönni, hogy amíg nem jutunk el oda, hogy Isten nem 
csupán egy mindent számon kérő bíró lesz számunkra, hanem a szeretetével folyto-
nosan elhalmozó és üdvözíteni akaró Atya, addig a százalékok nem fognak javulni. 
A mi megtérésünkre, s a hozzátartozók megtérésére van így inkább szükség, nem is 
elsősorban a haldoklókéra.

Ugyanakkor ezek a számok nem képesek megmutatni azokat a pillanatokat sem, 
amelyek akár a templomunkban, akár otthon egyéni csendes imádságainkban for-
dulópontot jelentettek számunkra. Talán soha senki nem fogja látni, hogy milyen 
lelki hozadéka volt egy-egy találkozásnak, szentmisének vagy egy szentségben való 
részesedésnek. Bár ezek az alkalmak olykor igen jentősek egy-egy személy életében, 
számokkal mégsem fejezhető ki annak valódi értéke.

Talán így kell az alább szereplő számsorokat olvasnunk. Tudva, hogy az igazság, s a
lélek mindezeken felül van.  

2015 2014
2013

augusztustól
decemberig

Keresztelés 74 48 19

1 év alatti 47 36 14

1 év feletti 27 12 5

Szentségi házasságban 
születettek aránya

46% 46% 47%

Házasságkötés 12 16 5

Temetés 63 62 13

Szentségekkel ellátva 15 20 4

Szentségekkel el nem látva 48 42 9

Szentségekkel ellátottak aránya 24% 32% 31%

Elsőáldozó 39 53 19

Bérmálkozó 24 5 0

Szentáldozások száma 29 300 25 000 12 000

Hitoktatásra járók száma 443 461 348

Katekumenek száma 1 9 5

Közösség
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2014. december
6-13.	 Imakilenced Brenner János boldoggá avatásáért 
7.	 Zalaegerszegi Szimfónikus Zenekar adventi hangversenye 
	 a plébániatemplomban
12-14.	Plébániai adventi lelkigyakorlat Dr. Konkoly István nyugalmazott 
	 megyéspüspök és Szeghy Csaba atya vezetésével
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise 
	 és körmenet Szeghy Csaba nemesapáti plébániai kormányzóval 
16-17. A betegek karácsony előtti gyóntatása
20. 	 Montessori óvodások műsora a plébániatemplomban 
	 Karácsony a szeretet ünnepe címmel
21. 	 Adventi jótékonysági hangverseny a Liszt F. Általános Iskola 
	 Régi Diákok kórusa fellépésével
24.	 Karácsonyi pásztorjáték, karácsonyi koncert, éjféli mise
28. 	 Szentségimádás az életért, családok megáldása
31. 	 Év végi hálaadás, éjszakai zsolozsma és szentségimádás

2015. január
9-10. 	Házáldások
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és 
	 körmenet Nagy Tamás szentgotthárdi káplán atya vezetésével.
19-24. Ökumenikus imahét
25. 	 Lelkipásztori munkatársak eskütétele
31. 	 Plébániai zarándoklat: Nemesapáti-Alsónemesapáti-Vöckönd

2015. február
2. 	 Gyertyaszentelés
8. 	 Balázsáldás
9. 	 A házasságról Isten szemével – előadás a Házasság hete program keretében
11. 	 A betegek szentségének közösségi ünneplése
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet 
	 Szeghy	Csaba nemesapáti plébániai kormányzó vezetésével
14. 	 Szentmise a házas és jegyespárokért

A 2015-ös év krónikája 
Kocsis Zsuzsanna

Krónika
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18. 	 Katekumenek: megvallás szertartása
22. 	 Katekumenek: kiválasztási szertartása, hamvazás

2015. március 
6-8. 	Új élet Krisztusban kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola vezetésével
13-15. Nagyböjti lelkigyakorlat Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi 
	 megyéspüspök	vezetésével
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise 
	 és körmenet Bosák Nándor püspök atyával
14. 	 Katekumenek skrutíniuma
19. 	 Szent József és az édesapák ünnepe
24-26. Betegek nagyböjti gyóntatása
29. 	 Mindszenty-imaóra a bíboros születésének évfordulóján

2015. április
2.	 Szentmise az utolsó vacsora emlékére, virrasztás
3. 	 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret, keresztúti ájtatosság, 
	 Ünnepi liturgia Urunk halálának emlékére, Zalaegerszeg város keresztútja
4. 	 Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret, a Szent Sír látogatása, húsvéti vigília
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és 
	 körmenet Nagy Péter gellénházi plébániai kormányzóval
19. 	 A Pálóczi Horváth Ádám AMI növendékeinek hangversenye 
	 a plébániatemplomban
26. 	 Ájtatosság a jó termésért
 

2015. május 
1. 	 Egyházmegyei zarándoklat Andocsra
6. 	 Imaóra Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért
9-10. 	Szent Márton ereklyéje plébániánkon
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és 
	 körmenet Molnár János püspöki titkár vezetésével
14. 	 Elsőáldozók zarándoklata Vasvárra
17. 	 Zenés dicsőítés a plébániatemplomban
20--21. Betegek pünkösd előtti gyóntatása
25. 	 Családi délután a plébánián
26. 	 Szentségimádás a katekumenekért és a bérmálkozókért

krónika
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krónika

29. 	 Jótékonysági hangverseny a Pálóczi Horváth Ádám AMI leánykarának 
	 közreműködésével a nehézsorsú családok megsegítésére
31. 	 Bérmálás és a katekumenek szentségekhez járulása

2015. június
7. 	 Zalaegerszeg város közös Úrnapi körmenete
	 A Városi Vegyeskar hangversenye a plébániatemplomban
9. 	 Bérmálkozók zarándoklata Vasvárra
13.	 Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepe, a plébániatemplomunk búcsúnapja 
     	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet 
	 Stróber László apátplébános, kanonok vezetésével
14. 	 Te Deum – tanév végi hálaadó szentmise, zenés dicsőítés 
	 a plébániatemplomban
 

2015. július 
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és 
	 körmenet Kis Kornél OFM újmisés atya vezetésével
19. 	 Bihal Zoltán atya újmiséje
26. 	 Szent Kristóf napi járműmegáldás

2015. augusztus
4. 	 Előadás Ferenc pápa: Misericordiae vultus c. dokumentumáról
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet 
	 Schauermann János a szombathelyi Szent Márton templom 
	 plébánosa vezetésével
16. 	 A csíksomlyói Árvácska együttes templomunkban
20. 	 Szent István király ünnepe – az új kenyér megáldása
22. 	 Plébániai zarándoklat Esztergomba

2015. szeptember
7. 	 Tanévnyitó Veni Sancte szentmise, tanév eleji gyóntatás Bazitán
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és 
	 körmenet Bognár István gutorföldi plébános vezetésével
20. 	 Tanév eleji gyóntatás, zenés dicsőítés
26. 	 Fatimai filmklub: Fatima csodája
27. 	 Szentírások megáldása, a megújult Rózsafüzér Társulat megalakulása
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2015. október
4. 	 Hálaadás a jó termésért
10. 	 Plébániai lelkinap a szombathelyi szociális testvérek vezetésével
11. 	 Elsőáldozás
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és 
	 körmenet Ocsovai Grácián OFM atya vezetésével
17. 	 Élő rózsafüzér Zalaegerszegért
18. 	 Elsőáldozás, zenés dicsőítés
20. 	 Börtönlelkészek találkozójának szentmiséje plébániatemplomunkban
23. 	 Ökumenikus ima a plébániatemplomban
23-25. Kornéliusz-kurzus
31. 	 Fatimai filmklub: Csodás kegyhelyek: Fatima

2015. november
1. 	 Katekumen befogadási szertartása
4. 	 Előadás Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklikájáról (1. rész)
8-14. 	Plébániai zarándoklat Fatimába, Boldog Ferenc és 
	 Boldog Jácinta ereklyéinek átvétele
10. 	 Fatimai imaóra
11. 	 Előadás Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklikájáról (2. rész)
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet 
	 Ipacs Bence, a szombathelyi Jézus Szíve Plébánia káplánjának vezetésével
15. 	 Boldog Jácinta és Ferenc ereklyéinek ünnepélyes elhelyezése 
	 a plébániatemplomban, zenés dicsőítés
18. 	 Előadás Ferenc pápa: Laudato si’ kezdetű enciklikájáról (3. rész)
27. 	 Adventi koszorúkötés a plébániatemplomban
28. 	 Adventi koszorúk megáldása, adventi hangverseny fiatal 
	 zalaegerszegi művészekkel
29. 	 Rorate szentmisék kezdete, szentségimádási nap
	 A Zala Szimfónikusok adventi hangversenye

2015. december
6. 	 Adventi koncert az Harmónia együttessel
12-13. 	Adventi lelkigyakorlat Molnár János püspöki titkár vezetésével
13. 	 Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és 
	 körmenet Molnár János püspöki titkárral
16. 	 Betegek adventi gyóntatása

krónika
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20. 	 Családos hittan, zenés dicsőítés, Jótékonysági hangverseny 
	 a Liszt F. Általános Iskola Régi Diákok kórusa fellépésével
24. 	 Karácsonyi pásztorjáték, karácsonyi koncert
27. 	 Családok megáldása Szent Család vasárnapján
28. 	 Szentségimádási óra az életért
29. 	 A bazitai templom szentségimádási napja
31. 	 Év végi hálaadás, éjszakai virrasztás

krónika
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A 2014-es esztendőben 
sikerült a nagy mun-

kákat elvégeznünk, véglege-
sen kialakítani a mai kornak 
megfelelően a plébániaépü-
letet, ami közel 45 éve épült. 
Így a 2015. évben már kisebb 
volumenű munkák kerültek 
elvégzésre, mivel anyagi le-
hetőségeink is csökkentek, az 
egyházmegyétől felvett hitelt 
is törlesztenünk kellett.

2015 húsvétjára megérkezett 
az új orgona, melynek árát egy 
névtelen adakozó három mil-
lió forinttal támogatta, az össz-
költsége 3,6 millió Ft volt. A 
húsvéti gyertyatartó mintájára 
a tabernákulum és a Szűzanya 
szobor mellé készíttettünk 3 
db gyertyatartót. Még az első 
félévben lefestették a temp-
lomtorony lamelláit, amelyek 
az elmúlt tizenegy évben teljesen kifakultak. Ez a munka nem csekély összegbe, közel 
egy millió forintba került, mivel csak alpinista technikával lehetett megoldani, más-
részt viszonylag drága UV-álló bevonatot kaptak a toronylamellák. Ezek után meg-
vizsgáltuk anyagi lehetőségeinket, és a templom kiszolgáló helyiségeit (sekrestye, fo-

A plébániánkon a 2015. évben 
elvégzett munkálatokról és 
beszerzésekről
Németh Lajos
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lyosó, emeleti terem, lépcsőház, mosdó, raktárak) újabb 500 ezer forint ráfordítással 
kifestettük.

November 13-ára a fatimai látnokok ereklyéinek elkészíttettük az ereklyetartó posz-
tamenst, mely a Szűzanya szobra mellé került. A legnagyobb beruházás az altemp-
lomban felépült új urnafal volt, mely 4,6 millió forintba került. 35 egyes és 98 kettes 
urnahely került kialakítása.

A 2016-os esztendőben tervezzük a templom és kápolna kifestését, mivel az elmúlt 
egy évtized alatt kissé elszíneződött, helyenként megrepedezett a falszerkezet, ami 
egy új épületnél előfordulhat. Már elindult a gyűjtés az altemplom mozaikképének 
megvalósítására. Továbbá tervezzük a templom és a plébániaépület nyári „üzemé-
nek” elviselhetőbbé tételét, klimatizálását (melynek költsége jelenleg még nem is-
mert), valamint hangosító berendezés, térelválasztó rács építését, új, modern orgona 
beszerzését, a templom restaurálásának előkészítését.

Munkálatok
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„… amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, azt velem tettétek!” (Mt 26,40)

K aritász csoportunk tagjai - Isten kegyelméből és Robi atya támogatásával - már 
második éve szolgálják alázattal és szeretettel az elesetteket és bennük Krisz-

tust. 
Szolgálatunkat erősítik csodálatra méltó példaképeink, közbenjáró szentjeink; a 

Boldogságos Szűz Mária, Szent Erzsébet, és Szent Márton, akiknek oltalmába aján-
lottuk munkánkat, támogatóinkat, és a plébániánk területén élő minden szükséget 
szenvedőt, és kértük segítségüket, hogy elég lelki erőt kapjanak a keresztjeik hordo-
zására, mi pedig nyitott szívvel forduljunk a segítséget kérők felé. 

Áldott legyen az Úr, aki segített megtalálni rászoruló embertársainkat, és megmu-
tatta számunkra a lehetséges és egyénre szabott segítségnyújtás módjait. Volt, akinek 
anyagi segítségre, másoknak különböző tárgyi adományokra volt szüksége, és volt, 
akinek inkább meghallgatásra, beszélgetésre, magányoldásra. 

A Veres András püspök atya által meghirdetett „Váltsuk meg Szent Márton köpe-
nyét!” akció keretében karácsony és húsvét előtt tartós élelmiszereket gyűjtöttünk. Tá-
mogatásra szoruló családjaink száma az elmúlt két év során folyamatosan nőtt, ezért 
novemberben részt vettünk a Magyar Élelmiszerbank által szervezett karácsonyi ado-
mánygyűjtési akcióban is, melynek eredményeként 1550 kg tartós élelmiszer birto-
kába jutottunk. Így míg 
Nagyböjtben 55, Ad-
ventben már 92 csa-
ládnak sikerült élelmi-
szercsomagot adnunk, 
és ezzel 330 ember ka-
rácsonyát tudtuk szeb-
bé tenni. Munkánkat 
közösségi szolgálatu-
kat teljesítő középisko-
lás diákok is segítették, 
ami külön öröm volt 
számunkra.

Karitászunk 2015. évi krónikája 
Csiszár Mária

karitász
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Augusztusban 47 család kiadási 
terhein sikerült enyhítenünk is-
kolakezdési támogatás nyújtásával. 
Igen jelentős támogatást kaptunk 
ehhez az Egyházmegyei Karitász-
tól. 90 tanuló közül 54-nek a beis-
kolázását segítette fejenként 5000 
Ft-os pénzutalvánnyal. Hálásan kö-
szönjük az adományozottak nevé-
ben is. 36 diáknak pedig kari-
tászunk tagjai állítottak össze tan-
szercsomagokat saját forrásból. 

Sok más adománnyal is segített 
bennünket az Egyházmegyei Karitász. Ennek köszönhetően adhattunk rászoruló 
családjainknak narancsot, béres cseppet, konzerveket, rengeteg csecsemő- és szaba-
didőruhát, nadrágokat, babatápszert, bibliai témájú kifestő füzeteket.

A leginkább rászorulókat külön is segítettük élelmiszercsomagokkal, tisztítószerek-
kel, a kisgyermekes családokat pelenkacsomagokkal, adtunk támogatást gyógyszerek, 
néhány esetben gyógyászati segédeszközök vásárlásához, közüzemi számlák kifizeté-
séhez. 

Bár raktárunk nincs, jószívű felajánlóknak köszönhetően közvetítésünkkel számos 
tárgyi adomány is gazdára talált, többek között mosógépek, televíziók, bútorok, 

konyhai felszerelések, szá-
mítógépek, babaholmik. Az 
adományosztások előtti na-
pokban szívesen fogadtunk 
játékokat, könyveket, ruha-
neműket, és kisgyermekek 
részére gondosan összeállí-
tott csomagokat. Követendő 
példa lehet egy támogatónk, 
aki rendszeresen odaajándé-
kozza kisfia kinőtt, de még 
jó állapotban levő ruháit, 
játékait egy nehéz sorsú kis-
gyermeknek.

karitász
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Decemberben bekapcsolódtunk a Szombathelyi Egyházmegye által 2015. Advent-
jével indított és egy éven át tartó Szent Márton ládája elnevezésű karitatív akcióba, 
amely a Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmával létrehívott jubileumi 
rendezvénysorozat egy láncszemeként működik. Ennek keretében egyes Zalaco bol-
tokban a vásárlók megjelölt ládákba adományokat tehetnek, amelyet közvetítésünkkel 
rászorulók kapnak meg.

Az Adventi reggeleken önkéntes segítők közreműködésével forró teával kínáltuk a 
Roráte miséken résztvevőket, módot adva az ismerkedésre, meghitt beszélgetésekre, 
egyházközségünk hívei közösségi szellemének építésére.

Kedves színfolt volt Karitászunk életében, hogy a Zrínyi Miklós Gimnázium 10. a 
osztályának tanulói jó szívükre hallgatva jótékonysági süti vásárt szerveztek kenyér-
gondokkal is küszködő rászorulóink megsegítésére. A befolyt összegből élelmiszere-
ket vásároltunk. A diákok az adományosztás munkájába is bekapcsolódtak, hálásak 
vagyunk szolgálatukért.

Ebben az évben három alkalommal is volt igen színvonalas és nagysikerű hangver-
seny Karitászunk javára. A hangversenyek megszervezéséért és a nagyszerű felkészítő 
munkáért Ladvenicza Éva szolfézstanárt és karnagyot, illetve Stépánné Simon Ágnes 
furulya- és Kocsmár Péter gitártanárt illeti dicséret és köszönet. A jótékonysági ren-
dezvények bevételeit Karitászunk teljes egészében a plébániánk területén élő nehéz 
sorsú családok megsegítésére fordítja.

karitász
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A nagy összefogást igénylő – 
gyűjtést, és adományosztást magá-
ba foglaló – munkánkon túl bekap-
csolódtunk Egyházmegyei Karitász 
akciókba is, így augusztusban az 
Országos Katolikus Karitász az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával indított egy egyé-
ni segélyezési programot, amely 
a legjobban rászorulóknak nyújt 
lakhatási támogatást. Ennek kere-
tében az Egyházmegyei Karitászon 
keresztül közvetítésünkkel két 
család kapott jelentős támogatást 
lakbér és villanyszámla hátralékuk 
rendezéséhez.

Szeptemberben a Nagylengyelben dolgozó munkatársakkal együtt az egyházmegye 
szociális foglalkoztatóiban készített termékeket mutattuk be a Családfesztiválon. Az 
érdeklődők nemcsak vásárolhattak a gyógyteákból, mézekből, és a számtalan kézmű-
ves ajándéktárgyból, hanem tájékoztattuk is őket a Karitász intézményeiben folyó 
sokrétű tevékenységről, amit tetszetős képanyaggal is szemléltettünk.

Tevékeny résztvevői lehettünk plébániánk néhány jelentős eseményének is. Május 
9-én és 10-én plébániatemplomunk adott helyet Szent Márton püspök ereklyéjének. 
Ebből az alkalomból karitászcsoportunk tagjai imaórát tartottak egyházmegyénk vé-
dőszentjének ereklyéje előtt az ő tiszteletére. Augusztusban pedig vendégül láttuk a 
csíksomlyói Árvácska együttest, és minden egyes gyermeket kifestő füzettel is meg-
ajándékoztunk. 

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász meghívására többször lehettünk boldog 
részesei felemelő egyházmegyei rendezvényeknek. Így két napos nagyböjti lelkigya-
korlaton vettünk részt Magyarlakon és Szentgotthárdon, ahol keresztutat jártunk, és 
töltekeztünk Isten Igéjével. Majd május 15-én a Vas megyei Ölbőre szervezett Kneipp 
Gyógynövény Konferencián előadásokat hallgattunk a gyógynövények szerepéről az 
időskorúak ellátásában, valamint a Kneipp módszer múltjáról, jelenéről, jövőjéről 
és gyakorlatáról. November 21-én pedig Szombathelyen a Jézus Szíve templomban 

karitász
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egyházmegyénk valamennyi karitászcsoportjával együtt ünnepeltük a Karitász védő-
szentjének, Szent Erzsébetnek a napját.

Karitászunk tagjai közül többen nagy odaadással és szeretettel látogatnak betege-
ket. Intézményes keretben egy munkatársunk az Idősek Gondozóházában és a József 
Attila Otthonban szolgálja az idős, elesett embereket, ahol imaórákat is tartva viszi 
közelebb a Jóistenhez a lelkeket. Városrészünkben és Bazitán egy-egy munkatársunk 
hat betegnek visz jó szót, mosolyt, segítő kezeket az otthonába, és közvetíti Isten 
jóságát és szeretetét. Ketten pedig az áldoztatás szép szolgálatát végzik. Látogatott-
jaink szívesen fogadnak bennünket, elmondják, hogy milyen jól esik nekik az odafi-
gyelésünk, a meghallgatás, a beszélgetés, a közös ima, egy-két apróbb ügyintézés, és 
alig várják a következő találkozást. Egy nyugdíjas pedagógus önkéntesünk két nehéz 
sorsú gyermeket karolt fel a tanulásban, és lett a lelki támaszuk. 

Egész évi tevékenységünkre visszatekintve elmondhatjuk, hogy eredményes évet 
hagytunk magunk mögött. Nem hiába ajánlottuk fel közös karitászos szentmiséinket, 
imaóráinkat, háttérimáinkat a plébániánkhoz tartozó betegekért, nehéz sorsú csalá-
dokért, segítőinkért, adományozóinkért, szeretetszolgálatunk Isten szándéka szerin-
ti működéséért. Meghallgatott bennünket a Jóisten, érezhetően elárasztott minket 
túláradó kegyelmével és gondviselő szeretetével. Köszönet és hála érte! De köszö-
nettel tartozunk Kürnyek 
Róbert és Szakál Szilárd 
atyáknak is, akik folyama-
tosan figyelemmel kísérték 
munkánkat, valamint min-
den kedves segítőnknek és 
támogatónknak, akik nélkül 
sokkal kevesebb bajbajutott 
emberen segíthettünk vol-
na. Isten jutalmazza meg 
őket nagylelkűségükért!

„Amit e világon a szegé-
nyért tettél, abból a meny-
nyekben számodra áldás 
kél.” (Szent Pio)

karitász
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„Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tartsátok vissza őket, mert ilye-
neké az Isten országa.” (Mk 10, 14)

A z Úr Jézus ránk, szülőkre, papokra, hitoktatókra bízta a gyermekek hitre neve-
lését, mely komoly küldetéssel, feladattal jár. Segítenünk kell a kicsiknek Jézus 

megismerését, a mellette való döntést és kitartást. Át kell adnunk a legfontosabb 
üzenetet: „Isten szeret téged!”

A hit megismeréséhez megfelelő tájékozottság kell, aminek fontos része a hitokta-
tás, katekézis, melyben életünk minden szakaszában fejlődnünk kell.  

A mai szülők általában nem, de már a nagyszülők közül sem mindenki részesült 
hitoktatásban. A keresztelés, elsőáldozás, bérmálás mint a vallásosságot jelentő ese-
mények, többnyire célt jelentenek és nem a keresztény élet eszközeit, állomásait. Az 
Egyház természetfeletti ajándékait nem lehet olcsó, könnyen megvásárolható szolgál-
tatások szintjére süllyeszteni. 

Valamennyi általános iskolában kötelezően választható a hittan (hit és erkölcstan 
néven), vagy az erkölcstan, jövő tanévtől már mind a 8 évfolyamon.

Hitoktatásra bárki járhat, aki ezt kéri, akit ez érdekel, függetlenül attól, hogy meg 
van-e keresztelve, milyen felekezethez tartozik, jár-e szentmisére? A szentségek fel-
vételéhez azonban fontos a vallás gyakorlása a mindennapi életben, és a komoly elkö-
teleződés a tanult erkölcsi normák iránt. 

Minden szülő életében leg-
alább kétszer az Isten oltára 
előtt ünnepélyes ígéretet tesz 
arra, hogy gyermekét Krisztus 
tanításai szerint fogja nevelni, 
továbbadja neki hitét és vallá-
sát. Ezt az ígéretet először a 
házasságkötés alkalmával teszi 
meg. amikor a pap kérdésére: 
„– Ígéred-e, hogy gyermekei-
det Krisztusnak és az ő egyhá-
zának törvényei szerint fogod 

Hitoktatás

A hitoktatás és a szentségek felvétele
Endrédiné Fekete Ágnes
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nevelni?” Őszinte szándék-
kal így válaszol: „– Ígérem!” 
Második alkalommal pedig 
a gyermeke keresztelésekor, 
amikor a pap ezt a kérdést 
teszi fel a szülőknek: „– Ked-
ves Szülők, kötelességetek 
lesz gyermeketeket úgy ne-
velni, hogy hitünk szerint 
éljen, megtartsa Isten pa-
rancsait, úgy szeresse Istent 
és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította! Vállaljátok-e ezt a kötelességet?” A 
szülők pedig Isten és az emberek előtt megfogadják: „– Vállaljuk!”

A szülőknek tehát Isten előtti felelősségük tudatában kell gondoskodniuk gyerme-
kük vallásos neveléséről.

Sok szülő azért kéri gyermeke számára a hitoktatást, mert az erkölcsi normákat, 
magatartási szabályokat jónak tartja, amit Egyházunk tanít, és szeretné, ha gyermeke 
így élne vagy legalábbis megismerné azokat. Vannak, akik azért kérik a hitoktatást, 
mert az általános műveltséghez hozzátartozik mindaz, amit ott tanulnak: a bibliai 
történetek, Jézus Krisztus élete, az Egyház történelme. 

A szentségek által – melyek hitünk kegyelmi ajándékai és forrásai – Jézus él a szí-
vünkben és vezet minket Szentlelke által. Ezek felvételére komolyan kell készülnünk, 
meg kell felelnünk az Egyház által támasztott feltételeknek. Aki csak „túl akar lenni”, 
„át akar esni” minél előbb az elsőáldozáson, bérmáláson, az később könnyen elhagyja 
a hitét. 

Néhány szentség kiszolgálásának feltételeiről szeretnénk tájékoztatást adni, melyek 
érintik a hittanos gyerekeket.

Keresztség:
A keresztség szentségében Isten gyermekévé és az Egyház tagjává leszünk, nevet és 

védőszentet kapunk. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.
A gyermek keresztelését legalább a szülők egyikének kell kérni, és vállalnia kell 

a gyermek katolikus nevelését. A gyermek katolikus nevelésére vonatkozó ígéretet 
nem lehet komolyan venni, ha a szülők a már megkeresztelt (idősebb) gyermeküket 
hitoktatásra nem járatták, ebben az esetben a kisebb gyermek keresztelését el kell 
halasztani. 

Hitoktatás
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Ha a szülők házassága egyházilag nem rendezett, akkor a gyermeket iskolás korá-
ban egy év hitoktatás után lehet megkeresztelni.

Keresztszülő csak katolikus vallású lehet, aki meg van bérmálva és ha házas, érvé-
nyes egyházi házasságban él.

Bérmálás:
A bérmálás szentségében a hívő nagykorúvá lesz a hitében. A keresztségben Isten 

gyermekei leszünk, bérmálásban nagykorú keresztények, melyben megerősítést ka-
punk vállalt keresztény életünkhöz, hitünkhöz. 

Bérmálkozhat minden megkeresztelt katolikus, aki elsőáldozó volt, elérte 15 éves 
korát, és az egész egyházközség előtt meggyőző tanújelét adta keresztény elkötelező-
désének.

A bérmálás előtt kellő felkészülés szükséges, ennek a felkészülésnek szerves része, 
hogy a fiatal első osztályos korától kezdve részt vegyen a hittanórákon és a szentmiséken.

Gyakori kérdés: hányszor kell szentmisére menni, hogy bérmálkozhassak?
Minden megkeresztelt embernek a vasárnapot szentmisével kell megszentelni, mely 

csak komoly indokkal maradhat el!
Az általános iskola 8 évében hitoktatáson, majd azt követően plébániai felkészíté-

sen, és szentmiséken kell részt venni. A bérmálás előtti évben bérmálásra „jelentkez-
ni” nem lehet, mert ez éveken át tartó felkészítést igényel.

A bérmálkozó bérmaszülőt választ, akinek kötelessége, hogy bérmagyermekének 
vallásos életére felügyeljen, abban segítse őt. Szerepe tehát nem tiszteletbeli. 

A bérmaszülői tisztség betöltésének feltétele: katolikus hit, elsőáldozás, bérmálás 
és szentségi házasság. 

Elsőáldozás: 
Elsőáldozáskor a gyermekek 

az Oltáriszentségben jelenlévő 
Krisztussal találkoznak, az Ő 
testét veszik magukhoz. Előtte 
a szentgyónásban minden bű-
nüktől megszabadulnak. Ez a 
szentség a lelki fejlődés, a ke-
resztény élet segítője, táplálója, 
ezért az elsőáldozást követően 
továbbra is rendszeresen kell e 
szentséghez járulni.

Hitoktatás
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Hitoktatás

Plébániánkon a hittanosok 
3. osztály végén vagy 4. osz-
tály elején lehetnek elsőál-
dozók, ha erre felkészültek a 
vallás gyakorlásában, és hit-
beli tudásban.

A kis gyerekek a szülők 
komoly szándéka és segítsé-
ge nélkül nem tudnak felké-
szülni erre a szentségre. 3 év 
hittantanulás mellett a vasár-

napi szentmiséken való részvétel követelmény, melyet csak komoly indokkal lehet 
elhagyni.

Akinek nagyobb testvére korábban elsőáldozó volt és sem ő, sem az áldozásra ké-
szülő kisebb testvér nem jár szentmisére, ott az elsőáldozást elhalasztjuk. Ez nem 
büntetésből történik, hanem azért, hogy méltóképpen és felkészülten találkozhasson 
a szentségben jelenlévő Jézussal.

Az iskolákon kívül a kertvárosi óvodákban is végzünk hitoktatást, melyre nagy örö-
münkre egyre több gyermeket iratnak be. Az itt szerzett ismeretek csak az otthoni 
vallási élettel együtt lesznek igazán termékenyek a kisgyermekek lelkében.

A már megbérmált középiskolások is találnak közösséget plébániánkon hitük to-
vábbi megismeréséhez, megéléséhez.

A felnőtteknek minden évben szentségek felvételére felkészítő katekézis indul.
Havonta egyszer családos foglalkozásra várjuk a hittanos gyerekeket szüleikkel 

együtt.
Egyéb lehetősé-

gük is van a gye-
rekeknek a plébá-
nia életébe való 
bekapcsolódásba: 
felolvasás a szent-
misén, ministrálás, 
ministráns próba, 
énekkarban való 
részvétel. 
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Hitoktatás

Karácsony előtt pásztorjátékban szerepelhetnek, nagyböjtben végig imádkozzuk a 
keresztutat.

Minden nyáron hittantábort szervezünk számukra egy közeli, vidéki iskolában sok 
érdekes kirándulással, lelki programmal.

Segítsük a gyermekeket, hogy meglássák Jézus örömhírében az élet igazi célját, ér-
tékeit, és hogy bátran vegyenek részt a plébániai közösség életében!

Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, 
hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudo-
mányok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és 
főként – az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb 
kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el 
azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a teljes 
vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, 
hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén, és a gyer-
mekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra 
is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új le-
hetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon.

(A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia)
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„Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és a testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem 
szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Az a parancsunk tőle, 
hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is.” (1Jn 4,20)

J ézus Krisztus gyülekezőt fújt. Arra hív mindnyájunkat, hogy köré gyűljünk és 
vele legyünk már most, földi életünkben. Ha engedünk a hívásnak és megyünk, 

hogy az Úrral lehessünk, elengedhetetlenül belebotlunk azokba, akik hozzánk ha-
sonlóan válaszolnak. Nem lehet úgy Istennel lenni, hogy ne lennének ott mások is. 
Jézus Krisztus tehát nem a magányos hitre, hanem közösségekbe hív bennünket. Azt 
akarja, hogy egymást támogatva, erősítve és hordozva együtt haladjunk közös célunk, 
az örök üdvösség felé. 

Milyen az ideális közösség? Jézustól erre is kaptunk útmutatást. „Ők pedig állhata-
tosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imád-
ságokban.” (ApCsel 2,42) A jézusi közösség a közös imádságokon, melyeket egyéni 

Fiatal Felnőttek

Jézus Krisztus gyülekezőt fújt
Marx Nóra
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és közösségi szándékainkért végzünk, a szentmisén való részvételen és szolgálaton, a 
Szentírás olvasásán és tanításának életre váltásán, valamint keresztény életünk, illetve 
fizikai és szellemi javaink megosztásán nyugszik.

Jézus nem kéri tőlünk, hogy egyedül hordozzuk terheinket. A közösségben imád-
kozhatunk egymásért, közbejárva mindnyájunk szándékaira. Ez természetesen felté-
telezi azt a bizalmi légkört, amelyben mindenki megoszthatja gondjait, bízva a közös 
ima erejében. Mindez igaz életünk örömeire is, amelyet szintén testvéreink elé tárha-
tunk és hívhatjuk őket együttes hálaadásra. 

A Szentírás olvasása és Jézus tanításának tettekre váltása is könnyebb, ha nem egye-
dül kell próbálkozni újra és újra elbukva, hanem közösségileg igyekszünk megvaló-
sítani azt. A közösség számtalan lehetőséget nyújt a szolgáló szeretet gyakorlására, 
amely keresztényként az egyik legalapvetőbb feladatunk. 

Egy olyan közösség, ahol mindenki szolgálni is akar, nem pusztán kapni, képes 
lesz a folyamatos épülésre. A fejlődéshez azonban minden közösségi tag munkájára 
szükség van. Nem véletlenül hív Jézus mindnyájunkat személy szerint. Hiszen külön-
bözőségünkből adódik, hogy mindenki mást tud hozni, mással tudja gazdagítani a 
közösségét. A szolgáló lelkület pedig lassan magával hozza azt is, hogy kifelé, először 
az egyházközségnek, majd az egész egyháznak is adni tudjunk abból, amink van, ez-
zel Krisztusról téve tanúságot minden nap. 

2015 áprilisában azzal a szándékkal indítottuk el a Fiatal Felnőtt közösséget, hogy 
Jézus felé elkötelezett fiatalokból egy ilyen közösség jöhessen létre. A szándék azóta 
sem változott. Jézus Krisztus gyülekezőt fújt. Velünk tartasz?

Fiatal Felnőttek
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A mikor közösségekről beszé-
lünk könnyű megfeledkezni a 

szolgáló csoportokról, mint például 
a ministránsokról is. A 2015-ös évben 
igyekeztünk kicsit több időt szentel-
ni annak, hogy a közösséget építsük, 
amellett, hogy igyekeztünk tökélete-
síteni a szolgálatot, hogy még szebbé 
tehessük a szentmisét.

Nagyjából két hetente hétvégén ta-
lálkozunk, a miséken kívül. Ilyen alkalmakon együtt imádkozunk, és igyekszünk gya-
korolni a feladatokat, hogy egyre szebben tudjunk szolgálni a miséken. Természe-
tesen emellett nem maradhat el soha egy kis játék se, aminek nem titkolt szándéka, 
hogy összehozza a közösséget, és hogy egy jót szórakozhassunk. Igaz, hogy nemrég 
óta tartunk rendszeres próbákat, de már is nagyon jól haladunk, és a próbák hangu-
lata is egyre jobb. A misén való szolgálat is fejlődik.

Az egyházmegyei ministráns találkozón is képviseltük a plébániánkat. Itt egy izgal-
mas akadályversenyen vehettünk részt, ami Szent Mártonhoz kapcsolódott. Emellett 
lehetőségünk nyílt megismerkedni az egyházmegye más ministránsaival is.

A ministránsok közösssége sok új tag-
gal bővült, és mind az új, mind a régi 
tagok nagyon lelkesek. Vannak kicsik, 
nagyok, mégnagyobbak, középiskolástól 
egészen a kezdő iskolásokig terjed a ská-
la. Lelkes csapatunk (amely már több, 
mint 30 főt számlál) szívesen vár min-
den kedves érdeklődő kisfiút és nagyfiút, 
ha szeretnének egy lelkes, friss és vidám 
csapatnak a tagjai lenni, és részt venni az 
oltár melleti szolgálatban, sőt megtanul-
ni, hogyan lehet igazán szépen szolgálni 
a szentmisén Krisztusnak. Tarts velünk, 
egy igazán vidám úton Jézus felé!

Ministránsok

Ministráns közösség
Marx János és Marx Tamás
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A Szent András Evangelizációs Iskola zalaegerszegi iskolaközösségével 2015-ben 
2 kurzus megszervezésére került sor, melynek céljaként hitünk elmélyítése, 

Krisztushoz való tartózásunk megerősítése, közösségi életünk növekedésének előse-
gítése, élő közösségek alapjainak letétele fogalmazhatók meg.

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia egyházközösségének tagjai, Kürnyek Ró-
bert atya vezetésével és buzdítására, részt vettek 2015. március 6–8. között az Új 
élet Krisztusban kurzuson. Ezt követően 2015 november 23–25. között az egyház-
közösség ifjúsági és felnőtt közösségeinek tagjai részesei voltak egy közösség építő 
kurzusnak, a Kornéliusz kurzusnak, melyet az Iskola veszprémi iskolaközösségének 
tagjai szerveztek a zalaegerszegi iskolának. Mindkét kurzusnak a Szent Család Óvoda 
biztosított helyet.

A két kurzus által nem csak elméleti ismeretekben gazdagodtunk, hanem Isten je-
lenléte kegyelmi ajándékokban részesített bennünket. Mielőtt azonban a testvéreink 
beszámolnának a tapasztaltakról, pár szóban tegyünk említést a Szent András Evan-
gelizációs Iskoláról.

A Szent András Evangelizációs Iskola 35 éves múltra tekint vissza. Az Úr Jézus hí-
vására és küldetésére válaszol, hogy a föld határáig és az idők végezetéig hirdessük az 
evangéliumot. (Mk 16,15)

1980-ban Mexikóban megszületett az első, olyan látásmódot képviselő, a katoli-
kus egyházban élő világi hívők és felszentelt papok közössége, akik az Örömhír, az-

az Krisztus hirdetését sze-
mélyes tanúságtételekkel vég-
zik, hiszen ő mindannyiun-
kat megszólít és hív az Isten-
nel való találkozásra, a talál-
kozás öröméből fakadó meg-
térésre és a krisztusi úton 
való haladásra.

Az Iskola egy világi katoli-
kus teológus, az iskola nem-
zetközi igazgatójának José 

A Szent András Evangelizációs 
Iskolával 2015-ben
Hegyre Épült Város Iskolaközösség, Zalaegerszeg

evangelizáció
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H. Prado Floresnek a vezeté-
sével alakult. Az iskola jelenleg 
öt kontinensen, 60 országban, 
2000 iskolában, ugyanazzal a 
látásmóddal, módszertannal és 
képzési programmal dolgozik. 
Küldetése, hogy evangelizáto-
rokat adjon a Katolikus Egyház 
számára.

Ma Európa, és bármilyen ne-
héz is elfogadni, hazánk is újra missziós területté vált. Ehhez a küldetéshez az Egy-
házban sok képzett pap és hitoktató van, aki a megtérőket tovább vezetné, de alig 
vannak, olyanok, akik az érdeklődőket előbb megtérésre tudnák vezetni. 

De kik azok, akik ezt megtehetnék? Azok, akik a jó hírt meghirdetik (görög nyelven 
evangelizátorok), akik tanúságot tesznek saját benső átformálódásukról. 

Akkor ki az evangelizátor?
Az evangelizátor olyan egyszerű, a világban élő hívő, aki a mindennapi élete során 

az ismerőseinek és idegeneknek is képes az Örömhírt, vagyis Jézus személyét hirdetni 
– elsősorban életével, és ha szükséges, akkor szavakkal is –, a Jézussal való élet-átala-
kító találkozásról bátran tanúságot tenni, megtérésre vezetni. Evangelizálni valakit 
azt jelenti: Isten szavát közvetíteni számára, amit Krisztus előtt öt évszázaddal így 
fogalmaztak meg: „Értékes vagy a szememben, és szeretlek téged”.

Az iskola az Egyházban világi hívők magántársulata, nem egy mozgalom. Nem 
gyűjtjük be a hozzánk érkezőket, hogy belőlük közösségeket alkossunk. Az előttünk 
álló célért iskolát, evangelizációs iskolát hoztunk létre, hogy tanítsuk, képezzük a 
hozzánk érkezőket, és visszaküldjük, hogy a mindennapi életükben, azokban a kö-

zösségekben (család, mun-
kahely, plébánia, különböző 
mozgalmak) legyenek evan-
gelizátorok, tanúságtevők, 
ahonnan jöttek, ahol élnek.

Miért pont Szent András?
András apostol nevét vet-

tük fel, mert ő az evangélium 
egyik legjelentéktelenebbnek 
tűnő apostola, aki mégis kü-

evangelizáció
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lönleges, mert miután elsőként felfe-
dezte a Mestert (Jn 1,37-42), nyom-
ban elvitte hozzá a testvérét, Pétert, 
akiből az első apostol lett. András az, 
aki keresi a nála nagyobb apostolo-
kat.

Mi „Andrások” akarunk lenni: ke-
ressük és neveljük azokat, akik utá-
nunk jőve már jobban szeretik, köve-
tik és hirdetik a Mestert, mint mi.

Nem csupán egy evangelizációs szolgálat vagyunk, hogy mindenfelé minket hív-
janak evangelizálni, hanem egy evangelizációs iskola, hogy minden katolikust meg-
tanítsunk evangelizálni. Ehhez az iskola egy világos útvonalat követ: az evangélium 
atlétáinak edzési programját. (2Tim 2,5: „Hiszen a versenyző is akkor nyer koszorút, 
ha szabályszerűen versenyez.”)

Mindezt azért, hogy a keresztény ember tanú és tanítvány, evangelizátor és apostol 
legyen.

Pál apostol tanácsát megfogadva és alkalmazva (2Tim 2,2 „és amit tőlem számos 
tanú által megerősítve hallottál, bízd azt hűséges, mások tanítására is alkalmas em-
berekre”) a stratégiánk: bő és maradandó termést hozni.

Ma újra kénytelenek vagyunk felfedezni: a világ csak a tanúknak hisz, azoknak, 
akik hitelesen be tudnak számolni a Jézussal való találkozásukról és a megtérésükről. 
Ezért az első: tanúnak lenni. A kezdő kurzus, az Új élet kurzus célja, hogy az első 
evangelizációban részesülve higgyünk az Örömhírben és térjünk meg Jézus Krisztus-
hoz – vagyis legyünk krisztusiak, azaz keresztények.

Jézus a követőit tanítványokként vette maga mellé. A tanítvány az, aki olyan – úgy 
él –, mint a Mestere (Mt 10,25). Az evangelizáció ugyanis nem propaganda vagy 
reklám: azt hirdetjük, amit élünk; azért hirdetjük, mert kipróbáltuk és meg vagyunk 
győződve róla; és valóban hirdethetjük, mert körülöttünk van Isten Országa. Jézus a 
küldötteit, apostolait csak a tanítványai közül választja (Mt 10,1a). 

Minden valódi tanítvány – mint az evangéliumi 72 – küldetést kap arra, hogy hir-
desse az Örömhírt. Ez az a bizonyos elfeledett és elhanyagolt küldetés, amit újra kell 
tanulnia az Egyháznak: evangelizálni nem iskolapadban, hanem evangelizálva tanu-
lunk meg. A képzés során elsajátítjuk az evangelizáció folyamatából az örömhír első 
meghirdetést: a jó hírt, a meghalt és feltámadt Jézus Krisztust hirdetni, és megtérésre 
vezetni – ami minden megkeresztelt küldetése. 

evangelizáció
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Az első igehirdetésen túl, szüksé-
gesek még – és ezért Isten kiválaszt 
magának – apostolokat. Az apostolok 
megszervezik a missziót: az evangéli-
um tervezett, módszeres terjesztését, 
ezért Pál apostol kiindulópontja, cél-
ja, pályafutása, stratégiája hatja át ezt 
az iskolát.

Az iskola fentebb említett képzési 
programja 3 lépcsőben zajlik.

Az első lépcső: Krisztussal való 
örömteli találkozást követően felkínálja a keresztény élet alapjait, amely által a keresz-
tény tanúvá és tanítvánnyá válhat. Ehhez a lépcsőhöz 7 kurzus tartozik, közöttük az 
Új Élet Krisztusban, az Emmausz, a Jézus a négy evangéliumban és a János kurzusok.

A második lépcső: képzés az evangelizációs küldetés teljesítésére, hogy a tanítvány 
evangelizátor legyen szintén 7 kurzussal, pl: Timóteus, Apolló, Pünkösd, Pál kurzu-
sok.

A harmadik lépcső az, hogy hogyan formáljunk evangelizátorokat, hogy az evange-
lizátor apostol lehessen. Az előzőkhöz hasonlóan, ehhez is 7 kurzus tartozik, mint a 
Mária, Péter, Pál titka kurzusok.

Reménykedve abban, hogy a Mennyei Atya hívását egyre többen meghallják az 
evangelizációs iskola által, szeretettel hívjuk és várjuk a kurzusainkra.

Az Iskoláról, az országos kurzusokról, a jelentkezésről a http://www.ujevangeliza-
cio.hu/ internetes oldalon részletes információ található.

evangelizáció
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P lébániánkon min-
den év elején hir-

detjük, hogy házasság-
ra készülő jegyespárok-
nak felkészítő beszél-
getéseket tartunk. En-
nek van hagyományos 
része, melyben papja-
ink beszélgetnek a je-
lentkezőkkel, egyebek 
között meghívják őket 
a közösségünkbe, s be-
mutatják, hogyan tör-
ténik a szentség kiszolgáltatása. Van azonban a felkészítésnek olyan része is, mely 
csak két éve elérhető. Ez egész napos alkalom, házasságban élő civilek vezetik, s a 
jegyesség, majd házasság fejlődéséről, mindennapjairól szól.

Ki ér rá erre? – kérdezik tőlem sokan, amikor meghallják, hogy év elején többször 
is hirdetjük az alkalmakat, kérve az aktuális évben házasságra készülőket, jelentkez-
zenek. S valóban, hiába minden erőfeszítés, a jegyespárok többsége az utolsó pilla-
natban bukkan fel, s legfeljebb egy kapkodva összehívott, egyórás, a semminél alig 
valamivel többet érő beszélgetésen vesz részt. Néha úgy érzi az ember, mintha a 
menyasszonyi ruha, a lakodalom helyszíne, vagy a fényképész megszervezése fonto-
sabb része lenne az előkészületnek.

Pedig azok visszajelzése, akik rászánják magukat és idejüket egy alaposabb lelki ké-
születre, általában nagyon kedvező. Egyik legmeglepőbb tapasztalatunk, hogy sokan 
az élet egyik meghatározó döntése előtt itt beszélnek egymással először alapvetően 
fontos dolgokról.

• Mit kell tisztáznunk önmagunkban, s mit kell feltétlenül tudnunk a jegyesünk-
ről, mielőtt végleg elkötelezzük magunkat?

• Egyformán gondolkodnak-e a nők és a férfiak?

JegyeseK

Érdemes rászánni egy napot?
Beszélgetés jegyesekkel önmagunkról és egymásról, szerelemről, 
házasságról, családról és sok minden másról
Marx Erzsi és Gyula
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• Hogyan illeszkedjünk be egy új családba?
• Mit mondjunk (és mit ne), ha konfliktus támad köztünk? Hogyan veszeked-

jünk?
• A házasság tényleg „csak egy felesleges papír, elég, ha szeretjük egymást”?
• Miről beszél valójában az, aki így nyilatkozik: „nekem akkor lesz gyerekem, ha 

már mindent meg tudok adni neki”?
• Igazat mond-e az, aki szerint „a házasság előtti együttélés lehetővé teszi, hogy 

jobban megismerjük egymást, így biztosabban tudhatjuk, kijövünk-e majd egy-
mással”?

• Családtervezés egyháziasan?
• Miért fut zátonyra sok jól induló kapcsolat?
• Hol találhatok olyan közösséget, melyben hasonló élethelyzetű emberekkel ta-

lálkozhatok?
Ugye izgalmas kérdések?
Először kicsit tartottunk tőletek, pedig nagyon jó nap volt! – mondta egyik részt-

vevő jegyespárunk, amikor elköszöntünk. Mi most is csak annyit tehetünk, hogy sze-
retettel hívunk, és meghívunk mindenkit, aki életre szóló kapcsolatra készül: Gyertek 
el, érdemes rászánni egy napot!

JegyeseK
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„Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok 
tettekre, s veletek lesz a béke Istene.” (Fil 4,9)

Szerda délután – épp kicsengettek tesiről.
– Jössz velünk a városba? – kérdezik barátnőim.
– Nem, bocsi, hittanra megyek.
– Hittanra?! Minek? Hiszen már bérmálkoztál, nem?
– De, épp azért.
2015 szeptemberétől Robi atya a kis létszám ellenére is lelkesen vár minket hittanó-

rára szerda délutánonként a plébánia közösségi termében.
A gimnáziumban nagyon sok ismeretet elsajátítunk a világi tudomány különböző 

területeiről, melyeket a későbbiekben pályaválasztásunktól, és érdeklődésünktől füg-
gően fogunk hasznosítani. 

A hitem az életemnek fontos része, ezért fontos számomra, hogy az Egyház tanítá-
sát egyre jobban megismerjem. Hiszen amit a hittanórán tanulok, annak már most 
hasznát veszem, a szentmiséken is, de sokkal inkább a mindennapi életben. 

Az első félévben liturgikával foglalkoztunk, megértettük a Szentmise és más szer-
tartások apróbbnak tűnő részletei-
nek jelentőségét, azok lényegét. Így 
tudatosabban, figyelmesebben, mé-
lyebb lelkülettel tudok részt venni a 
szentmisén. 

„Szent vagy, szent vagy, szent 
vagy” – zengik a kerubok Ezekiel 
próféta látomásában Isten trónja 
előtt, és így köszöntötte Jeruzsá-
lemben az ünneplő tömeg Jézust 
bevonulásakor. Amióta ezt tanul-
tam, sokkal kevesebbszer fordul 
elő, hogy elkalandoznak gondola-
taim, mikor ezt énekeljük, mert tu-
dom, hogy az angyalok éneke most 
is szól. 

Középiskolás hittan
Hári Anna

Hittan
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Családi Hittan
Varga Péter és Kéry Henriett

Hittan

A plébániának ez a kezdeményezése azt a célt szolgálja, hogy a kisiskolás gyer-
mekekkel rendelkező családoknak is legyen lehetőségük a hitüket elmélyíteni, 

egyházi tanításokkal ismerkedni, vagy csak egy jót beszélgetni. Esetleg ha keresnek 
valami biztosat az életükben, mert a gyermekük olyan jókat mesél otthon a hittanó-
rákról, akkor ezen a délutánon megtaláljanak valamit belőle. 

Minden hónapban egyszer, vasárnap délután három órakor gyűlünk össze a plé-
bánián. A gyermekek általában külön foglalkozáson vesznek részt: játékos vetélke-
dők, ünnepekhez kapcsolódó kreatív dolgok készítése, néha mesefilmek nézése. A 
felnőttekkel Robi atya és egy vállalt és a mindennapokban megélt keresztény hittel 
rendelkező házaspár beszélget hitről, családról vagy éppen valami aktuális témáról. 
A felmerült kérdéseket, gondolatokat megbeszéljük, megvitatjuk és a délutánt imád-
sággal zárjuk.
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A plébánia első katekumen csoportjának tagjai 2014 májusában bérmálkoztunk. 
Örömteli ünnep volt ez számunkra, de rövid idő múlva azt éreztük, hogy va-

lami hiányzik, hogy számos kérdésünk van még, amire nem tudjuk a választ. Felve-
tettük Robi atyának, hogy szeretnénk tovább lépni hitünk és egyházunk megisme-
résében, amit ő támogatott, és így jött létre 2014 őszén a felnőtt tanulócsoport. A 
katekumenátus alatt minket kísérő kezeseink közül néhányan segítették és még ma is 
segítik csoportunkat. A felnőtt tanulócsoport megalakulása óta jelentősen átalakult, 
többen távoztak is a csoportból, de csatlakoztak is hozzá újabb tagok.

Kéthetente találkozunk, amikor a Katolikus Egyház Katekizmusának egy-egy rövid 
részét, és a Szentírás egy fejezetét beszéljük meg. Átgondoljuk, hogy milyen hatással 
van és hogyan valósítható meg az adott téma a mindennapi életünkben. Megosztjuk 
egymással tapasztalatainkat, és a másik által is keressük az Úr személyes, hozzánk 
szóló üzenetét. Célunk nemcsak az ismeretek megszerzése, hanem az is, hogy a meg-
tanultak életünk részévé váljanak. 

Ajánljuk csoportunkat mindazoknak, akik útkeresők, vagy akik többet szeretnének 
tudni hitünkről, vagy akik „csak” tartozni szeretnének valahová és szívesen csatlakoz-
nának hozzánk. És hogy miért? Így vallanak erről a csoport tagjai: 

„Jó, hogy itt megbeszéljük a katekizmust, és azt, hogy a hitünket hogyan tudjuk 
megélni a mindennapi életben, és a Biblia is szóba kerül. Ha másra nem is jó a közös-
ség, csak arra, hogy kéthetente eszembe juttassa, hogy keresztény módon éljek, már 
akkor megéri ide eljönni.” – Eszter

„A tanév elején egy gyónásom alkalmával egy csodás gondolatot kaptam. Az ember 
annyi mindent gondosan megtervez az életében, így feladatom az volt, hogy alkossam 
meg a tanévre saját lelki tervemet, amelyben a tanulócsoportban való részvétel is 
szerepelt. Nagyon örülök, hogy így döntöttem, mert minden alkalommal olyan mu-
nícióval térhetek innen haza, ami a hétköznapok során is erőt nyújt és igényességre 
int.” – Anita

 „Úgy gondolom, hogy ez a közösség mindig újabb kérdéseket generál bennem a 
saját keresztény életemmel kapcsolatban, és ösztönöz ezekben. Itt egymás hitéből 
épülünk, a közösség hordoz, felemel és fejleszt.” – Angéla

„Ez egy hely, ahol Isten dolgairól lehet elmélkedni egy kicsit kiszakadva a mindenna-
pokból és távolságot tartva azoktól. És egy lehetőség is, hogy felnőttként „dolgozzak” 
a hitemért.” – Zsuzsi

Felnőtt tanulócsoport
Dr. Sárközi Violetta

Felnőttek
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Az Úr dicséretének napja
Marx Pál Fülöp

dicsőítés

A Szűz Mária Szeplőtlen Szíve Plébánián 
minden hónap harmadik vasárnapján, 

délután négy órakor tartjuk a dicsőítéseinket, 
havonta váltogatva, hogy gyerekeknek, vagy 
fiataloknak és felnőtteknek szóljon inkább. 

A gyerekdicsőítésen nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy a dalokat a gyerekek élvezzék, 
aktívan részt vegyenek maguk is, ezért első-
sorban mutogatós-, tapsolós énekekkel dicsér-
jük az Urat. Ezek az alkalmak rövidebbek is.

Az idősebbeknek több elmélyüléssel, imádsággal és kevesebb mozgással készülünk, 
de a hangsúly itt is azon van, hogy tudjunk felszabadultan örülni Isten jelenlétében, 
és problémáinkat hátrahagyva hálás szívvel az Ő dicsőségét zengeni. Manapság gya-
kori, hogy az ember csak kér az Istentől. Ezek a dicsőítések jó alkalmat szolgáltatnak 
arra, hogy a dicsőítő énekeken keresztül hálát is adjunk mindazért, amit kaptunk.

A dalok szövegét ki is vetítjük, így mindenki részt vehet, együtt énekelhetünk. 
Bár nem vagyunk nagyon sokan ezeken az alkalmakon, de a tőlünk telhető hang-

erővel éneklünk és zenélünk. És mivel, minél többen vagyunk, ez a hangerő is annál 
nagyobb, ezért mindenkit várunk szeretettel.
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J anuár 10-én, idén már 
harmadszor, nagy ün-

nep volt egyházközségünk 
életében. Tíz lelkipásztori 
munkatárs vehette át And-
rás püspök megbízóleve-
lét (egy évre) ünnepélyes 
Szentmisén, hogy plébáni-
ánk lelkipásztorainak segí-
teni tudjanak a különböző 
liturgikus, eseményeken. 

Milyen feltételei vannak, hogy valaki ilyen munkatárs lehessen? 
Lelkipásztori megkeresés és felkérést követően egy képzésen kell részt venni, ahol 

alapvető hittant, dogmatikát, liturgiát tanulhatnak, mialatt a jelölteket felkészítik a 
szolgálatra. Természetesen a megkeresett személynek, befogadó készséggel kell ren-
delkeznie. 

Így hát Testvérek, mindenkit buzdítok arra, hogy ha ilyen felkérést kap, annak na-
gyon örüljön, mert az Úr szőlőjében nagyon jó dolgozni!

Én személy szerint nagyon örültem és megtisztelőnek tartottam, hogy engem is fel-
kértek erre a szolgálatra, és azon felül, hogy segítek az atyáknak, nagyon sok kegyel-

met és erőt kapok a 
hétköznapjaimhoz 
is. Sokat viaskod-
tam, hogy én nem 
vagyok méltó erre a 
feladatra. Miért pont 
én? Azután eszembe 
jutottak Jézus szavai, 
hogy „nem az egész-
ségesekhez, hanem a 
betegekhez jöttem” 
és ez megnyugta-
tott.

Lelkipásztori munkatársak
Tímár János

lelkipásztorok
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 „Ha vannak olyan gyermekeitek, serdülőkorúak, akik még nem bérmálkoztak, és 
olyan korban vannak, hogy a szentséghez járulhatnak, tegyetek meg mindent, hogy 
részesüljenek a teljes keresztény beavatásban és megkapják a Szentlélek erejét! Ez 
nagyon fontos! Természetesen fontos, hogy a bérmálandók megfelelő felkészítést 
kapjanak, amelynek az a célja, hogy személyesen csatlakozzanak a Krisztusba vetett 
hithez és felébredjen bennük az egyházhoz való tartozás érzéke.” (Ferenc pápa 2014. 
január 29.)

2015 nyarán Kürnyek 
Róbert plébános 

atya azzal a kéréssel fordult a 
Szent András Evangelizációs Is-
kolához, hogy a szeptemberben 
kezdődő tanévben vegyünk részt 
a bérmálkozásra készülők mun-
kájában. 

Még nyíltak a völgyben a kerti 
virágok, mikor először találkoz-
tunk a fiatalok csapatával, hogy 
nekifeszüljünk a feladatnak, ami előttünk áll (Fil 3, 13). Az iskolákban megszokott ta-
nítási módtól jelentősen eltérő módszertan hatására egyik ámulatból a másikba esve 
szinte szóhoz sem jutottak fiataljaink. Hamar magukhoz tértek azonban, és mire elér-

kezett a „kincskeresés” napja 
megoldódott a nyelvük és fia-
talos lendülettel vetették bele 
magukat a hol játékos, hol 
komolyabb feladatokba, ami-
ket részben egyedül, részben 
pedig közösen oldottak meg. 
A nap végére mindenkinek 
sikerült megtanulnia, hogy 
„ahol a kincsed van, ott lesz a 
szíved is”. (Mt 6, 21)

Készülünk… a bérmálkozásra
Petőházi Attila

BérMálás



40 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2015

A nap eseményeibe és a felkészülés hangulatába engednek bepillantást a fényképek 
és a vélemények a bérmálkozásra készülőktől.

 
„Én nagyon szeretek itt lenni. Az nagyon tetszik, hogy nem egyhangúak az itt töltött 

órák. Sokat nevetünk! Tetszenek az elgondolkodtató feladatok!” (L.A.)
 
„Szerintem nagyon jók ezek a foglalkozások, mert jobban megismerjük hitünket, és 

komolyabban tudjuk venni – és nem utolsó sorban magunkat is jobban megismerjük. 
Érdekes, elgondolkodtató, hitet növelő és alátámasztó.” (N.H.)

 
„Érdekes, izgal-

mas ,  jókedvű!” 
(H.B.)

Az elkövetkező
hetekben a heti ta-
lálkozások során 
szerepet kapott a
játék, a beszélge-
tés, a tanulás, me-
lyek elsődleges cél-
ja az Istennel való 

BérMálás
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találkozás, és a megismerés lehetősége. Megismerni Istent, önmagukat, válaszokat 
kapni az eddig ki nem mondott kérdésekre, vagy egyszerűen csak együtt lenni – ami-
re nekik is szükségük van.

 
„Hihetetlenül jó számomra!” (B.R.)
 
„Szerintem nagyon jók ezek az alkalmak, én mindig jó kedvvel jövök ide. Úgy gon-

dolom, hogy nagyon jól ki van találva, milyen módon lehet a fiatalokat lekötni komoly 
témákkal kapcsolatban is.” (V.Á.)

A felkészülés a 2015–2016-os évek fordulójával nem ért véget, a magvetés folyta-
tódik, hogy az elvetett magok a Szentlélek segítségével kicsírázzanak és szárba szök-
kenjenek. (Mk 4, 27)

A Ferenc pápa által a bevezetőben említett felkészüléshez, a Krisztushoz és az egy-
házhoz való tartozás elősegítéséhez, a reménybeli bőséges termés gyűjtéséhez szük-
séges a „csemeték” ápolása, öntözése, nevelgetése. Eme nemes, örömteli, egyben fele-
lősségteljes feladat a szülők és a plébánia (egyházközség) munkáját kívánja (1 Kor 3, 
7-16). Tegyük szeretettel és imával!

BérMálás
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P lébániánk magazinja, az Örömhír magazin, születésnapi ajándékként jelent 
meg először. Egy évvel a plébánia megalakulása után született az ötlet, hogy 

a sok szép eseményt, lelki élményt, mely a közösségünk életében történik, osszuk 
meg minél több emberrel. Nem kis fejtörést okozott találó címet adni a plébániai 
újságnak. Úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi cím képviseli legjobban a magazin célját, 
hiszen lapjain arról olvashatunk, mennyire boldogító Jézus Egyházához tartozni, s a 
tőle kapott örömöket továbbadni. 

A sajtócsoportunk nem túl sok tagból áll, kilenc világi munkatárs és két lelkipásztor 
állítja össze a kéthavonta megjelenő lapszámokat. Mindenki sajátos feladattal bír: az 
íráson túl van, aki az informatikai hátteret biztosítja a beérkező anyagok tárolásához, 
más a kész szövegeket lektorálja, s nem éppen hálás feladatként valakinek a határidők 
betartására is ügyelnie kell. 

Valamennyi írással az a célunk, hogy az olvasók találjanak lelki táplálékra a sorok 
között. Talán néhányan kevésnek találják a nyolc oldalt, de elsősorban plébániánk 
„örömhíreit” szeretnénk közölni, és lehetőleg nem idegen forrásból meríteni.

Természetesen nemcsak ez a kis csapat ír mindent, gyakran másokat is megszólí-
tunk, hogy színesítsék írásaikkal, élményeikkel a magazin tartalmát. Minden számban 
hírt adunk a közösségünk életében történt emlékezetes eseményekről, bemutatkoz-
nak a plébánián működő kisközösségek, az eseménynaptár közlésével a következő 
hónapok programjairól tájékoztatjuk a híveket. 

Azokról sem feledkezhetünk meg, akik tetszetős külső formát adnak az Örömhír 
magazinnak. A tördelés Szombathelyen, a Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadóban, 
Somogyi Edina szakszerű és gondos munkája nyomán valósul meg. Ezúton is hálásan 
köszönjük neki!

A színesben nyomtatott magazin azok számára is könnyen elérhető, akik nem tud-
ják követni az internetes oldalakon naprakészen fellelhető beszámolókat, híreket. A 
plébánia honlapjának archívumából valamennyi korábbi szám elérhető, letölthető. 
Így egy kicsit az utókornak is dolgozunk, akik majd egyszer kíváncsiak lesznek, hogy 
évtizedekkel korábban, mi is történt a plébániánk háza táján. 

Bízunk benne, hogy olvasóink várakozással veszik kezükbe az újabb és újabb lap-
számokat. A továbbiakban is szeretnénk minél több örömteli eseményről hírt adni 
az újság hasábjain, ezért kérjük a Jóisten áldását lelkipásztoraink buzgó munkájára, a 
plébániánkhoz tartozó hívek tevékeny hitéletére.   

A sajtó-munkacsoport
Németh Krisztina és Kocsis Zsuzsanna

saJtó
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M indenekelőtt az egyik leghálásabb papi feladat… mert a legtöbbet adjuk ben-
ne Jézusból, amit adni lehet a betegnek, mégis Ő az aki, sokkal többet ad visz-

sza szívből szeretve, ezekben a találkozásokban: az imádságban, a tanúságtételekben 
és a vigasztalásokban. Ez az írás abból a célból született, hogy a kedves hívek éljenek 
vele és lelkük javára váljék.

Most tekintsünk az alapokra, amiből ez a szolgálat felépül. Talán túlságosan jámbor 
áhítatnak tűnik AZ ELSŐPÉNTEKI NAGYKILENCED elvégzése a mai keresztények 
számára és hihetetlen ajándék az Úr Jézustól cserébe, hogy aki elvégzi, az már bizto-
san nem kerül a pokolra, de igaz. Az elsőpéntek minden hónap első péntekje, egyben 
a Jézus Szíve tisztelet napja is. Alacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. század-
ban felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken 
járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő elsőpénteket gyónással, áldo-
zással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezek-
nek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben 
elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett, annak 
ellenére, hogy az Isteni irgalmasság tisztelete kezd előretörni mellette. Mind a kettő 
egymásból forrásozik, mivel csak az lehet irgalmas, akinek van szíve. Éppen ezért 
hát melyik másik vallás mondhatja el, hogy Istenének van szíve? Hát csak mi keresz-
tények! Egyrészt nekünk írták: „(Ábrahám) Nem kételkedett Isten ígéreteiben hitet-
lenül, hanem erős maradt hitében és megadta az Istennek járó tiszteletet. Meg volt 
győződve, hogy van hatalma ígéreteinek beváltására.” (Róm 4,20-21) És be is váltja 
őket, ezért van a mennyország. Másrészt Jézus maga mondja: „Íme, én veletek vagyok 
mindennap, a világ végezetéig.” (Mt 28,20) Nem csak a fogantatásunk pillanatában 
teszi meg az életünk első napján, a földön, hiszen a születésnapunk csak helyváltoz-
tatás (előtte anyukánk hasában voltunk, utána meg kint találjuk magunkat), hanem 
mennyivel megteszi a földi életünk utolsó napján, hogy nehogy már az örök életünk-
be való átlépéskor elveszítsen bennünket.

Szóval ezért egyszer a keresztény életben kilenc egymást követő hónap elsőpénte-
kén részt venni szentmisén simán megéri, hogy elkerüljük a kárhozatot. Erre általá-

„Jézus szívén megnyugodni jó…” 
– avagy az elsőpéntekes betegellátásról 
papi szemmel
Szakál Szilárd
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ban még a falukban is van lehetőség ilyenkor elsőpénteken. Városban meg minden 
adott hozzá: akár reggeli, akár esti szentmise. Ami talán gondot okozhat, - de sem-
miképpen sem tántorítson el bennünket – hogy hasznos lenne ilyenkor előtte egy 
szentgyónás elvégzése is, bár ha a pap egyedül van, akkor előfordul, hogy nem jön 
össze, akkor elsőpénteken. De ez nem is feltétele az elsőpénteki szentáldozásnak, csak 
a kegyelem állapotában levés! És ez egy fontos kapcsolódási pont a Jézus szíve és a 
Mária Szíve tisztelet között. A fatimai látnok Lúcia nővér már tárgyalt erről a lehet-
séges problémáról a Szűzanyával, – hogy mi van akkor, ha a szentgyónás elvégzése 
nehézségékbe ütközik – az elsőszombatok kapcsán, ami elsőpéntek után következik, 
így gyakorlatilag arra is vonatkozik. A Szűzanya által azt a megnyugtató választ kapta 
Jézustól, hogy: „Igen a még több mint nyolc azelőtti szentgyónás is érvényes, azzal a 
feltétellel, hogy az emberek, amikor Szent Testemet magukhoz veszik, kegyelmi álla-
potban legyenek és ezt azzal a szándékkal tegyék, hogy Mária Szeplőtelen Szívét en-
geszteljék.” Tehát elsőpéntek/elsőszombat előtti vasárnapi szentgyónás is lehetőséget 
biztosít a kegyelem állapotának elérésére és megőrzésére. Így nem kell elsőpénteken 
az utolsó pillanatban aggódni, hogy összejön a szentgyónás vagy mégsem. 
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Most, hogy ki vannak pipálva az első akadályok és az ember eldönti, hogy nekivá-
gunk, akkor ne csak azért tegyük, mert félünk a pokoltól és ezzel kiiktathatjuk ezt 
a félelmet örökre, hanem mert Jézus azt mondja: „(Én) Azért jöttem, hogy életük 
legyen és bőségben legyen!” (Jn 10,10) Ez nem pusztán egy ígéret, aztán kész. Hanem 
sok ígéret egyben – a kegyelmek (Isten segítségének) bőségének áradása, mert Isten 
pazarló módon szeret bennünket, akár felhasználjuk, a kegyelemeit nap, mint nap 
akár nem, de azért mindenhogyan megkapjuk őket. De mit is ígért Jézus azoknak, 
akik megtartják az elsőpénteki nagykilencedet? Jézus 12 ígéretet tett Alacoque Szent 
Margiton keresztül a világnak, amelyekben megmutatkoznak azok az irgalmak, ame-
lyeket Jézus Szíve tesz azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő 
isteni szívét. 

Az ígéretek a következők: 
1. Megígérem – mondja az Úr –, hogy megadom nekik az állapotbeli kötelességeik-

hez szükséges összes kegyelmet.
2. Megadom és megőrzöm a békét családjaikban.
3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaikban megvigasztalom őket.
4. Életükben, de különösen átváltozásuk (haláluk) óráján biztos megmenekülésük 

leszek.
5. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra.
6. A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és végtelen tengerét.
7. A bágyadt, lanyha, erőtlen lelkek Szeretetre fognak gyúlni.
8. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak.
9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem képét kifüggesztik és 

tisztelik.
10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is 

megindítsák, és megérintsék.
11. Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fogják, Szívembe lesznek írva.
12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következő hónap első péntekén áldoz-

nak, megígérem a végső megtérés ajándékát; ők nem velem ellenségeskedésben 
fognak átalakulni (értsd: meghalni), hanem megkapják a Szentségeket és Szí-
vem biztos menedékük lesz a végső pillanatban. 

Persze lehet mondani papként/hívőként, hogy én ezt már úgyis tudom! Tényleg? 
Meglehet. De értjük is, hogy mit jelentenek ezek az ígéretek egyáltalán számunkra? 
Mert amikor panaszkodunk és belefáradunk abba, hogy elfáradunk a lelki életünk-
ben, akkor nagyon úgy tűnik, hogy mégsem értettük meg Jézus ígéreteit. Gondoljunk 
most egypárat ezekből végig!
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Az első: „megadom nekik az állapotbeli kötelességeikhez szükséges összes kegyel-
met” – mindegy, hogy vagyunk és mi a feladatunk a világban, mert Isten akkor is 
támogatni bennünket segítségével és pontosan akkor, amikor nincs kedvünk, türel-
münk, akaratunk éppen szeretni, amit csinálunk, vagy akikkel éppen együtt vagyunk. 
Második: „a családi béke”. Kinek nem volna rá szüksége hosszútávon? Csak induljunk 
ki abból, ha nincs veszekedés, akkor kibékülni sem kell ugyebár és akkor se arra, se 
erre nem kell alázatot és bátorságot szakítani. A kilencedik: „a ház/lakás, áldást élvez, 
ha van Jézus Szíve kép”. Ne okozzon ez gondot, mert Isten rugalmas. Legalább egy 
feszület legyen kint! Abban ott van Jézus Szíve is megnyitva, csak tudjunk megáll-
ni előtte imádkozni és ezt átgondolni mindennap, hogy még egy lándzsa sem bírta 
megállítani Isten szerető Szívét irántunk. Hiszen ahogyan a vér akkor túlcsordult a 
lándzsa hegyén, amely megsebezte azt, úgy csordul ma is tovább Isten szeretete a mi 
bűneiken, amelyekkel megsebezzük őt! A 12 ígéretből négyet gondoltunk most át, de 
annyi mindent le lehetne itt írni még, hogy nem érnénk a végére, de nem is érhetünk 
természetesen a végére soha Istenünk végtelen szeretetének. 

Ha rászántunk 9 hónapi elsőpénteket a nagykilenced elvégzésére, akkor jön a követ-
kező kérdés? MI LESZ EZUTÁN MOST? Mi lenne! Hát továbbra is megtartjuk ezt a 
szép szokást. A pszichológia is ezt mondja, ha valamit napi, heti, havi rendszeresség-
gel végzel, az rögzül. Ez mondjuk a rosszra és a jó dolgokra egyaránt vonatkozik. Kár 
lenne kilenc hónap után ennek az ellenkezőjét begyakorolni. Szent Pál apostol erre hív 
bennünket: „Amit már elértünk, abban tartsunk ki.” (Fil 3,16) Az elsőáldozók, amikor 
megtanulják az Egyház öt parancsolatát, akkor külön megmagyarázom nekik a 3. pa-
rancsnál, ami így szól: „Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!” Ez 
a templomkerülőknek szól, hogy majd legalább ebbe tudjon kapaszkodni a pap bácsi 
temetéskor. Viszont egy hittanosnak évente legalább négyszer illik szentgyónáshoz 
járulni: tanév elején, Karácsonykor, Húsvétkor és tanév végén, hogy begyakorolják, 
és közben megszokják Isten szeretetét a szívükben. A keresztény embernek idővel 
viszont fel kell nőnie a hitében, ahogy a híres szeretethimnusz tanítja a Szentírásban: 
„Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, Úgy gondolkodtam, 
mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor férfivá nőttem, elhagytam 
a gyermek szokásait.” (1Kor 13,11) A megtérésünknek ezt a változást magában kell 
hordoznia. Érett/felnőtt keresztényként érdemes a havi szentgyónáshoz magunkat 
hozzászoktatni. Egyrészt a havi rendszeres szentgyónás mégis csak egy igényes lelki-
élet bizonyítéka. Így elsőpéntekhez kapcsolódva sokkal egyszerűbb észben tartani és 
lezárni az elmúlt hónapot a lelki életben és tiszta szívvel elkezdeni az újat. Másrészt 
mégiscsak olcsóbb, mint a pszichológus és a jóga. Nem elég kibeszélni magamból 
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a bűnöket, a fájdalmakat, hanem azoknak bocsánatot és gyógyulást kell nyerniük. 
Továbbá a magam erejéből nem fogok tudni sohasem hosszútávon lelkibékét elérni, 
amellett, hogy így felesleges lesz számomra Isten kegyelme, vagyis segítsége, – vég-
ső soron kizárom az ő 
barátságát az életem-
ből. A szentgyónás ha-
vonkénti gyakorlása
megóv bennünket at-
tól a kísértéstől, hogy: 
„Életünk régi kérdései-
re, új válaszokat keres-
sünk.” A jól megszo-
kott és már bizonyított 
elemei a keresztény 
életünknek, megadják 
az igazi boldogságot a 
szívünknek és segíte-
nek a szenvedést he-
lyére tenni az életünk-
ben. Ezzel szemben a 
világ fog tudni mindig 
újabb és újabb meg-
oldásokat felkínálni/
ajánlani, kinek mi tet-
szik éppen. Csak vedd 
meg vagy edd meg 
vagy tedd meg, mert 
közben boldog leszel, 
mármint átmenetileg.
Aztán ha elfogy a bol-
dogságod, akkor fizet-
hetsz be újabb divatos 
dologra, újabb boldog-
ságért. A havi szent-
gyónás rendszeres el-
végzése megóv bennün-

Betegellátás



48 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2015

ket mindettől. A szentáldozáshoz járulás pedig egyértelművé teszi Isten jelenlétét a 
szívűnkben, hogy nem vagyok sohasem egyedül. Ezt adja nekünk minden hónap első 
pénteke – Jézus Szentséges Szívének a tisztelete. Hónapról-hónapra, évre-évre köze-
lebb visz bennünket az Úr Jézushoz való barátságunkban. Ez csak egyedül rajtunk 
múlik, hogy akarunk-e élni ezzel a lehetőséggel.

Végezetül a hűséges keresztény ember eljut testileg a lelki teljesítőképességének ha-
tárára, amikor megtapasztalja, hogy: „A lélek ugyan készséges, a test azonban gyön-
ge.” (Mt 26,41) Amikor súlyosabb esetben az ágyhoz, könnyebb esetben a lakáshoz 
szegeződik, mint Krisztus a kereszten. Ilyenkor pedig marad a szomorú vágyakozás: 
„hogy mennyire hiányzik a templom, a szentmise, a szentgyónás és a szentáldozás!” 
Ezt a fájdalmat valamennyire tompítja a rádióban meghallgatott vagy a televízióban 
megnézett szentmise és természetesen az imádkozás. De igazán csak AZ ELSŐPÉN-
TEKES BETEGELLÁTÁS jelenthet személyes vigasztalást. Amikor a pap személyében 
az Úr Jézus visszaadja azt a sok látogatást, most ő megy házhoz a hívőjéhez, aki oly 
sokszor meglátogatta őt templomában! Sőt fordítva is igaz, ahogy Jézus mondta: „Be-
teg voltam és meglátogattatok, Börtönben voltam és fölkerestetek.” (Mt 25,36) A szív 
fájdalmában és a test börtönében, de ebben a szent találkozásban mindenki jól jár, a 
pap, mert szolgálhat és a beteg hívő is, mert megvigasztalódik. Ugyanakkor mennyire 
igazak Izaiás próféta szavai erre a helyzetre, amelyek Jézusban általa pedig a pap sze-
mélyében teljesedik be: „Ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, 
Szabadulást hirdessek a raboknak…” (Lk 4,18) Így bár lehetnek korlátaink a testünk-
nek, de lelkünknek nem. A pap nem képes csodákra, de arra igen, hogy összekösse 
az eget és a földet a szolgálatával, vagyis a beteget az Úr Jézussal távol a templomtól 
is, szentségi módon és ez nem mindegy kicsit sem. „Kérjetek és kaptok…” (Mt 7,7) 
Ha valakinek ilyen helyzetbe kerül a hozzátartozója bátran jelezze a plébánián, vagy 
ha tud olyan hívőtársáról, akivel tartja a kapcsolatot és ismeri helyzetét és örülne 
ennek a lehetőségnek. Ráerőltetni azonban senkinek sem szabad, ez a beteg döntése 
kell, hogy legyen! De ha benne van, akkor meg lehet beszélni a részleteket, hogy első-
pénteken mikor, hol és hogyan lehet találkozni az illetővel. Ami segíthet a szentségi 
találkozás méltó megünneplésében: egy kis fehér terítő, – ahová az Oltáriszentséget 
leteheti a pap bácsi, gyertya, szentkép, szenteltvíz, és ha van, akkor egy kis virág még 
szebbé teheti az Úr Jézus fogadását. Erről szólna a Jézus Szíve tisztelet a keresztény 
ember számára – elejétől a végéig. Nem lehet elégszer imádkozni: „Szelíd és alázatos 
Jézus, alakítsd szívűnket a te Szent Szíved szerint!” Meg is fogja tenni nekünk, csak 
adjunk rá Jézusnak bátran mindig lehetőséget keresztény életünkben, hiszen mégis 
csak a mi Barátunk!
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„Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid”; szívünkben-lelkünkben hor-
dozván örömeinket, s bánatainkat, sikerélményeinket és kudarcainkat… Hálát adunk 
neked kegyelmi ajándékaidért, amellyel nap mint nap, hétről-hétre elhalmozol minket.

Belépünk szent templomodba; térdet hajtunk, szentelt vízzel keresztet rajzolunk a 
homlokunkra. Kezünket imára kulcsoljuk, szívünket kitárjuk, s rád figyelünk, s te mi-
reánk, hiszen tudjuk és érezzük, hogy mindnyájunknak gondját viseled: lelkipásztora-
inkét, Róbert és Szilárd atyáét, közösségeinkét, családjainkét és egyéni-saját életünkét 
is, mert fontosak vagyunk számodra.

A te házad, Uram, az imádság háza. Itt hallgathatjuk szent Igédet és tanításodat, 
amikor személyesen szólsz hozzánk. Itt gyógyulhatunk, amikor lelki fürdőt vehetünk 
– ahogy városunk egykori jóságos lelkipásztora Jeromos atya mondta – mikor bűn-
bánatot tartunk, s a bűnbocsánat által a kiengesztelődés szentségében megtérhe-
tünk, megtisztulhatunk. Együtt örvendezhetünk a szentáldozásban az Úr Jézussal 

Templom csendes mélyén, 
Uram jó nekünk itt együtt lenni…
Elmélkedés a templomunk kincseiről
Sóska Zoltán
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való találkozásnak, imádkozhatunk a katekumenekért, akik a szentségek felvételére 
készülnek, a jegyespárokért, akik az esküvőt követően a házasságban egy életre szóló 
szövetségre készülnek. Boldogság tölthet el bennünket, amikor a keresztelés során új 
taggal bővül az Egyház és a helyi egyházközség, amikor fiataljaink a bérmálásban a 
Szentlélek ajándékainak megerősítő jelét és küldetésükre való bátorítást kapnak. És 
várjuk a vigasztalást, amikor halál-gyász és veszteség ér minket. Mérföldkövek ezek a 
pillanatok és fontos állomások, melyek a templomi élet mérföldkövei is.

Daloló lelkünk a templomban köszöntheti énekével a Mindenhatót: „Szálljon égbe 
öröm hangja a dicsérő éneknek; zengje velünk az ég és föld: Dicsőség az Istennek! 
Legyen áldás az Atyának, ő Egyszülött szent Fiának; legyen áldás és dicséret együtt a 
Szentléleknek! (230. ének) vagy „Isten legszebb temploma, Üdvözlégy szent Szűza-
nya!” (160.ének)

Templomunkban sok liturgikus érték és kincs rejtezik! Néhányat szeretnék konkré-
tan is megemlíteni és megköszönni László atyának a segítségét, akivel az elmélkedés 
megírása előtt személyesen is találkozhattam. 

Becsüljük meg értékeinket, forduljunk feléjük, járuljunk hozzájuk nyitott szemmel 
és szívvel! A Fatimai estéken különös tekintettel is kifejezhetjük hódolatunkat és kér-
hetjük a Szűzanya oltalmát a Kondor Lajos atya, verbita szerzetes által adományozott 
koronás Mária-szobornál. Felbecsülhetetlen kincs a pásztorgyermekek, a tiszta lelkű 
Boldog Ferenc és Jácinta ereklyéi, melyek dr. Veres András püspök közvetítésével ér-
kezhettek Zalaegerszegre. Fohászkodhatunk lelki ügyeinkben az ő közbenjárásukat 
kérve. Ők így spirituális hidat képeznek a többezer km-re lévő portugáliai kegyhely és 
városunk temploma között. S mekkora érték az is, hogy az eucharisztikus áldozatbe-
mutatás helyén az oltárba, a védelmező szentéletű győri püspök, Boldog Apor Vilmos 
vértanú véres ruhadarabja van beépítve! 

A körmeneti kereszt egy kedves nővér ajándéka, míg az egyik legszebb kehely Vend-
rő György apát úré, mely a templom 2004. évi, dr. Konkoly István nyugalmazott me-
gyéspüspök általi felszentelése óta folyamatos liturgikus használatban van. Szintén 
csodálatos emlékei a templomnak Stróber László apátplébános úr által vezetett 2007. 
évi szentföldi zarándoklatnak a Betlehemből származó, olajfából készült stációi, me-
lyek előtt nem csak a nagyböjti keresztutak alkalmával állhatunk meg elmélkedésre, 
csendes imádságra.

Felsorolni is nehéz, hogy hány és hány jóakaratú és segítőkész ember s a háttér-
ben maradni szándékozó támogató volt – köztük olyanok is, akik a mennyországból 
imádkoznak értünk – az elmúlt 11 és fél esztendő során, és már jóval előtte is, akik 
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tevékeny módon hozzájárultak a Dr. Szabó Gyula atya és a Kertvárosban élő hívek 
álmához Czigány István építészmérnök vezetésével. 

Hány és hány személyes áldozat, milyen sok adakozó, mennyi imádság és szolgáló 
szeretet segítette a templomot és a felépülő plébániát! Köszönet és hála érte a Jóis-
tennek és a Híveknek! A harangok, az orgonák, a monstrancia, a kápolna, a kereszte-
lőkút, az altemplom, a sekrestye bútorzatával, a miseruhák, albák, liturgikus tárgyak, 
a Betlehem, a Szent Sír, a Feltámadt Krisztus-szobor…

Ők mindannyian, az összefogás, az Egyházhoz és egyházközösséghez való tartozás-
ról tettek tanúbizonyságot, s erősítették áldozataikkal, imádságaikkal Isten Országá-
nak és kertvárosi templomának építését.

Legyünk továbbra is építőkövek a szeretet és béke közösségében!

teMploMunk
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M arto Ferenc és Marto Jácinta a nevünk, a fatimai plébániához tartozó Aljus-
terben születtünk.

Éltük a falusi gyermekek mindennapjait, mígnem 1917-ben gyökeresen megválto-
zott az életünk. A Fatimától 3 kilométerre található Cova da Iria völgyben csodálatos 
találkozásokban volt részünk. A csoda a szemünk láttára történt, amikor az ég egy 
Angyala, majd Szűz Mária eljött hozzánk. Tettük, amit mondtak, akartuk, amit kér-
tek.(Ezek a tanítások és üzenetek az egyház történetévé váltak. Mi is így lennénk, ha 
csak távolról szemlélnének minket. De bizony ma is szólítanak bennünket!)

Legutóbb egy zalaegerszegi plébánia közössége utazott Fatimába 2015. november 
9-én.

A zarándoklat Isten népének földi vándorlása, törekvése a Mennyek Országa felé. 
Minden ember szívében él a vágy a boldog élet után. A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
Plébánia 31 fős csoportja is ezzel a szándékkal és közösségük tagjainak kéréseivel in-
dultak erre az útra.

Az éjszakai utazás után a napfényes 
Portugália látványa eloszlatta kétségei-
ket, tudták, jó helyre érkeztek. Már 
az első nap programjai a teremtett 
világ nagyszerűségét tükrözték. San-
tarém kis temploma egy euchariszti-
kus csoda helyszíne, itt vettek rész az 
első portugáliai szentmisén. Alcobaça 
kolostora az épített környezet szépsé-
gével, Nazaré pedig az Atlanti-óceán 
fenséges nagyságával mutatta meg 
országunk szépségét.

Estére végre Fatimába érkeztek. A 
gyertyás körmeneten találkoztak elő-
ször a szent hellyel.

November 10-én a jelenési kápolná-
ban volt a zarándokok szentmiséje. A 
Szűzanya elé terjesztették kéréseiket, 
közösségeiket. A kis kápolna mellett 

Fatimából jöttünk…
Sárdy Angéla

zarándoklat
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mára már a Rózsafüzér Királynője és a 
Szentháromság Bazilika is felépült. Óri-
ási méretű épületek, amelyek sok-sok 
zarándokot fogadhatnak.

Délután a szülőhelyünkre jöttek el, 
imádkozva járták végig ezt az utat, érez-
tük, hogy nem a „látványosság” vonzotta 
őket. Mosolyogtunk, ahogyan óvatosan 
felfedezték életünk helyszíneit, azonosí-
tották a tárgyakat, fényképezték a falat, 
ott, ahol mi is álltunk 1917-ben.

November 11-én a reggeli szentmise 
után a keresztútra indultak, a magyar 
keresztútra. Ez egy újabb kapcsolódási 
pont, Fatima is őriz magyar emlékeket. 

A keresztút minden stációját a külföldi magyarok egy-egy közössége készíttette. Az 
út végén, az első királyukról elnevezett Szent István kápolna áll. Itt imádkozták el a 
napközi imaórát.

E lelki készület után, valamennyien ünneplőbe öltözve jelentek a sírhelyünknél.
A lelkükben különleges izgalommal in-

dultak el „a találkozóra”. Antonio Marto 
fatimai püspök fogadta őket. Az ünne-
pélyes esemény ereklyéink átadása volt. 
Nekünk tetszettek az oldott hangú be-
szédek, a természetesség, ahogy visel-
kedtek, jól éreztük magunkat. Még ennyi 
simogató mozdulatot, ahogy kézről kéz-
re adták a kis dobozkát, amely néhány 
nap múlva Magyarországra érkezik!

November 12-én Coimbrába vitte őket 
az autóbusz. Méltó volt, hogy unokatest-
vérünk, Lucia szerzetesi életének emlé-
keit is megismerték. Lucia karmelita nő-
vér lett, s az ő hosszú élete az imádság 
és a hűség fénye volt számunkra is, a vi-
lág számára is. A kolostor templomában 

zarándoklat
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celebrált szentmisén együtt imádkoz-
tunk a zarándokokkal.

Coimbra őriz egy újabb magyar szá-
lat. A Szent Klára kolostorban nyug-
szik Portugáliai Szent Erzsébet, az 
Árpád-ház egyik leszármazottja. Békét 
teremtő, áldozatos élete a portugálok 
szeretett királynéjává emelte.

November 13-án már nagyon korán 
a jelenési kápolnában voltak a magyar 
csoport tagjai. Köszönetüket, hálájukat 
hallhatta búcsúzóul a Szűzanya. Hosz-

szú út állt előttük (előttünk), Mafrába, Lisszabonba majd Magyarországra indultunk.
Mafra püspöki palotája, székesegyháza és kolostora a középkori építészet egy-egy 

remekműve. Élővé az imádkozó közösség által vált a székesegyház.
A főváros  forgataga, földrajzi helyzete újabb nagy élmény volt, a felfedezőket vonzó 

végtelen víz hívogató ma is.
Az est sötétjével az élmények le-

zárultak, egy újabb utazás viszont 
közeledett. A repülőtérre jutva véget 
értek a portugáliai napok.

Budapesten november 14-én haj-
nalban szállt le a repülőgép, de még 
egy pár órányi út volt Zalaegerszegig.

November 15-én vasárnap déle-
lőtt a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
templomban, Szűz Mária fatimai 
szobra mellé ünnepélyesen helyezte 
el az ereklyéket a plébános atya.

Vártak itt minket, éreztük a falak-
ból áradó imádságot.

Azóta is sokan állnak meg a fény-
képünk előtt található ereklyetartó 
előtt, ismerkednek velünk, számíta-
nak ránk.

Marto Ferenc és Marto Jácinta a 
nevünk, Fatimából jöttünk…

zarándoklat
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A fatimai „titok” első és második része, ahogyan azt Lúcia nővér 1941. augusztus 
31-én a leiriai Püspöknek „Harmadik emlékezés” címmel leírta. 

A „titok” három különböző részből áll, melyekből kettőt most föltárok. Az első a 
pokol látomása volt. 

A Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, melyről úgy tűnt, a föld alatt van. A 
tűzben elmerült ördögöket és lelkeket úgy láttuk, mintha átlátszó fekete vagy barna 
izzó szénparázs lettek volna emberi alakban, s hányódtak a lángok között, melyek 
mint hullámok vitték őket. Magukból az ördögökből és lelkekből is lángok, füstfelhő 
és szikrák csaptak ki. Minden irányba hullottak, mint a szikrák hatalmas tűzvész-
ben: súlytalanul és egyensúlyt vesztve. Közben reszketve jajgattak iszonyatukban és 
félelmükben, s kétségbeesetten kiáltoztak fájdalmukban. Az ördögök szörnyű és föl-
ismerhetetlen állatok iszonyatos és visszataszító formájában mutatkoztak, átlátszóak 
voltak és feketék. 

Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. És hála a mi jóságos Mennyei Anyánknak, 
aki korábban (az első jelenéskor) megígérte nekünk, hogy az Égbe visz, különben azt 
hiszem, meghaltunk volna az iszonyattól és a félelemtől. Akkor tekintetünket a Szűza-
nyára emeltük, aki jósággal és szomorúsággal telve ezeket mondta: 

„Láttátok a poklot, ahova a szegény bűnösök lelkei zuhantak. Megmentésükre akar-
ja megalapítani Isten a világban az én Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszik, 
amit mondok nektek, sok lélek megmenekül és békéjük lesz. A háború a vége felé 
jár; de ha nem hagyják abba Isten bántását, XI. Pius pápasága alatt egy másik, még 
rosszabb háború fog kez-
dődni. Amikor egy éjszaka 
majd látjátok, hogy isme-
retlen fény támad, tudjátok 
meg, hogy ez a nagy jel, 
amit Isten ad nektek arra, 
hogy megbüntetni készül a 
világot bűneiért a háború, 
az éhínség, s az Egyház és 
a Szentatya ellen irányu-
ló üldözések által. Ennek 
megakadályozására kérem, 

FatiMa

Fatima titka
Forrás: katolikus.hu 



56 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2015

ajánlják föl Oroszországot az én Szeplőtelen Szívemnek, s vezessék be az engesztelő 
szentáldozást elsőszombatonként. Ha teljesítik kéréseimet, Oroszország meg fog tér-
ni és békéjük lesz; ha nem, tévedéseit a világra fogja szórni háborúk gerjesztésével és 
az Egyház üldözésével. A jók vértanúk lesznek, a Szentatyának sokat kell szenvednie, 
nemzetek fognak elpusztulni. Végül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog. A Szent-
atya föl fogja ajánlani nekem Oroszországot, mely meg fog térni, és a világ egy békés 
korszakot kap ajándékul.” 

2000. május 13-án, a jubileumi szentévben, Szent II. János Pál pápa szentté avatta 
Jácintát és Ferencet. Egy hónappal később nyilvánosságra hozták a Szűzanya harma-
dik üzenetét, melyet Lucia nővér 1944-ben írt le, s az ezredfordulóig a Szent Officium 
Titkos Levéltárában őrizték egy lezárt borítékban. 

A „titok” harmadik része Lucia nővér feljegyzése alapján
A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit ma-

gasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott 
ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor talál-

FatiMa
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koztak a Miasszonyunk 
felénk nyújtott jobbjá-
ból áradó sugárzással. 
Az Angyal jobb kezével 
a Földre mutatva hangos 
szóval mondta: „Bűn-
bánat, bűnbánat, bűn-
bánat!” Egy igen nagy 
fényességben, ami Isten, 
láttunk „valami olyas-
mit, mintha tükör előtt 
vonultak volna embe-
rek”, láttunk egy fehérbe 
öltözött püspököt „aki-
ről úgy gondoltuk, ő a Szentatya”. Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő 
ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha 
hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig 
düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal 
telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre 
borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve 
rá, megölte őt.   

Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek 
és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és ál-
lásokból való férfiak és nők. A kereszt két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél 
kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az 
Istenhez közeledő lelkeket. 

Kelt Tuyban, 1944. március 1. 

Angelo Sodano bíboros szavai a harmadik fatimai titokról 

Ferenc és Jácinta boldoggá avatási szentmiséjének végén

Fatima, 2000. május 13. 

Fatimai útjának ünnepével kapcsolatban a Szentatya megbízott azzal, hogy átadjak 
nektek egy üzenetet. Mint tudjuk, Fatimába jövetelének célja a két kis pásztorgyer-
mek boldoggá avatása. Zarándoklatával azonban a Pápa ismételten ki akarta fejezni 

FatiMa
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a Szűzanya iránti háláját is az oltalomért, melyet pápasága éveiben tőle kapott. Ez az 
oltalom érinti a harmadik fatimai titkot is. 

Harmadik fatimai titoknak nevezünk egy látomást, mely hasonló a Szentírás pró-
féciáihoz, melyek nem fényképszerű részletességgel írnak le jövendő eseményeket, 
hanem összefoglalva és sűrítve mondanak el valamit, ami az időben bontakozik ki, 
pontosan meg nem határozott sorrendben és időtartamban. A szöveg megértésé-
nek kulcsa tehát a szimbolikus értelmezés. A fatimai látomás elsősorban az ateista 
rendszerek harcáról szól az Egyház és a keresztények ellen, s megmutatta a második 
évezred utolsó százada tanúságtevő híveinek mérhetetlen szenvedését. Határtalan 
keresztút, melyet a 20. sz. pápái vezetnek. 

A pásztorgyermekek értelmezése szerint, amit újólag Lúcia nővér értelmezése is 
megerősített, a „fehérbe öltözött püspök”, aki minden hívőért imádkozik, a pápa. Ő 
is, aki fáradsággal halad a kereszt felé a hitükért megöltek (püspökök, papok, szerze-
tesek, szerzetesnők és sok laikus) holttestei között, szinte holtan esik össze lőfegyve-
rek golyóitól. 

Az 1981. május 13-i merénylet után Őszentségének világos lett, hogy „egy anyai kéz 
irányította a golyó pályáját”, megengedve a „haldokló pápának”, hogy megálljon a 
halál küszöbén (II. János Pál pápa: Elmélkedés az olasz püspökökkel a Gemelli klini-
kán. Insegnamenti, XVII/1. 1994, 1061.). Amikor egy alkalommal az akkor leiria-fatimai 
püspök Rómában járt, a pápa úgy határozott, hogy neki adja azt a golyót, ami a me-
rénylet után az autóban maradt, hogy a fatimai szentélyben őrizzék. Később a püspök 
kezdeményezésére a fatimai Szűzanya-szobor koronájába foglalták bele. 

1989 eseményei a Szovjetunióban és számos keleti országban a harcosan ateista 
kommunista rendszerek bukásához vezettek. A Szentatya ezért is a Szentséges Szűz-
nek ad hálát szíve mélyéből. A világ más részein azonban az Egyház és a keresztények 
elleni támadások s a belőlük fakadó szenvedés nem szűntek meg. Ha tehát úgy is 
látszik, hogy amiről a harmadik fatimai titok szól, már a múlté, a Szűzanyának a 20. 
sz. elején elhangzott felszólítása a megtérésre és a bűnbánatra ma is nagyon aktuális. 
„Az üzenet Úrnője, úgy látszik, nagyon pontosan érti az idők jeleit, korunk jeleit. (...) 
A Szent Szűz sürgetése a bűnbánatra nem más, mint az emberiség – megtérésre és 
bűnbocsánatra szoruló – családja sorsa iránti anyai aggódásának megnyilvánulása.” 
(II. János Pál pápa: Üzenet a betegek világnapjára 1997-ben. 1. p. Insegnamenti, XIX/2. 
1996, 561.). 

Annak érdekében, hogy a hívők jobban megérthessék a fatimai Szűzanya üzenetét, 
a pápa megbízta a Hittani Kongregációt, hogy tegye közzé a harmadik titkot megfe-
lelő kommentárral. 

FatiMa
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Adjunk hálát a fatimai Szűzanyának oltalmáért. Bízzuk anyai oltalmára a harmadik 
évezred Egyházát. „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője!”

Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció akkori prefektusa, a Szent II. János 
Pál pápa kérésére teológiai kommentárt írt a Szűzanya fatimai üzeneteiről. Részlet a 
magyarázat befejező soraiból:

Szeretném idézni a titok joggal híressé vált mondását: „Az én Szeplőtelen Szívem 
győzni fog”. Mit jelent ez? Azt, hogy az Isten számára nyitott, az Isten szemlélése ál-
tal megtisztult szív erősebb minden fegyvernél. Mária „igenje”, szívének szava meg-
változtatta a világtörténelmet, mert bebocsátotta a Megváltót e világba – mert ennek 
az igennek a terében Isten emberré tudott lenni és örökre az marad. A Gonosznak 
van hatalma a világban, látjuk, újra meg újra megtapasztaljuk; van hatalma, mert a 
mi szabadságunk eltéríthető Istentől. Mióta azonban Istennek emberi szíve van és 
az emberi szabadságot a jóra, Isten felé fordította, nem a rosszra való szabadságé 
az utolsó szó. Azóta érvényes: „A világban üldözést fogtok szenvedni, de bízzatok, 
én legyőztem a világot” (Jn 16,33). Fatima üzenete arra biztat, hogy merjünk bízni 
ebben az ígéretben. 

FatiMa
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1972. október 12-én este a fatimai szentély előtt így üdvözölte az egyház-
megye püspöke Mindszenty bíborost.

„Nagy kitüntetés ez számunkra, s örömben rebegi a hálát szívünk, hogy ebben a 
pillanatban s ezen a helyen köszönthetjük eminenciás urunk, hitvallónk és vértanúnk 
tiszteletreméltó személyét, aki Krisztus szenvedésének sebeit viseli testén és lelkén. 
Elkísértük valamennyien fájdalommal telt szívvel az elmúlt évek folyamán a gyötrel-
mes és véres keresztútján, és soha nem felejtjük Isten szaváért vállalt élő hitvallását, 
meggyőződéséhez való hűségét, Krisztus, a Szentatya és az Anyaszentegyház iránti 
nagy szeretetét. „Megmosta ruháját a Bárány vérében”, és mint Jézus Krisztusnak, 
minden vértanúság forrásának és példaképének hűséges tanítványa, szerette mind-
végig. Az itt összegyűlt egyház pásztorai és hívői mély meghatottsággal mondanak 
köszönetet Magyarország és az egész Közép-Európa pásztorainak és híveinek a hűség 
hősies példájáért. Ez mossa majd tisztára és engeszteli ki annyi nyugatinak a bűnét; a 
hitvallásban és a keresztényi élethez való hűtlenségét.”

A gyertyás körmenet, az éjszakai szentségimádás még jobban előkészítette a zarán-
dokokat a másnapi koncelebrációs nagymisére. Mindszenty bíborossal mutatta be a 
szentmisét a lisszaboni bíboros, 14 püspök és 70 különböző nemzetiségű pap. 

Részletek Mindszenty bíboros magyar nyelven tartott fatimai szentbeszédéből:
„Lelki megrendüléssel lépek Fatima földjére, mint amilyen megrendüléssel álltam 

48 évvel ezelőtt Lourdes keresztútján a 10. állomás előtt, amely az Üdvözítőt, a fájdal-
mak férfiját ábrázolja, amint ruháitól megfosztják, epével, ecettel itatják. Ezt a Lour-
des-i kálváriát az első világháború előtt a világ népei állították, és a 10. állomást éppen 
az én hazám, az én nemzetem állította akkor, amikor még ép és egész volt ugyan a 
Kárpátok koszorújában, de mintha csak előre érezte volna, hogy mihamarabb rááll a 
keresztútra s jön a nagy megfosztás, az epe és ecet keserű világa.

Sajnos a népek és országok eltűnéséről szóló fatimai jövendölés az én hazámat is 
érintette. A Szűzanya 1917-ben az egyre borzalmasabbá váló első világháború alatt az 
egész emberiséget figyelmeztette itt Fatima földjén: az emberiség térjen vissza Isten-
hez, törvényeihez. Ami keresztje, sebe, baja volt vagy fenyegetett, az emberi nem azt 

Egy „száműzött bíboros” fatimai 
zarándoklata
1972. október
Forrás: P. Kondor Lajos SVD: Századunk reménycsillaga Fatima 
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mind elkerülheti, 
megnevezetten is 
a keleti istentelen-
séget és emberte-
lenséget. Bejelen-
ti az első világhá-
ború végét, de a 
második jöttét is. 
Megígéri Orosz-
ország megtéré-
sét, ha megtörté-
nik a Szeplőtelen 
Szívnek a felaján-
lás és jönnek az 
első-szombati szentáldozások. Ha nem, Oroszország más útra lép, ami világromlással 
lesz azonos. Ezt a Szűzanya az egész világnak meghirdette. 

Voltak hatalmas rétegek, melyek megértették és követték az Irgalmasság Anyjának 
üzenetét. Szinte egész országok, mint Portugália is új, a gyakorlati hitélet útjára lép-
tek a Szűzanya által hozott Fényárral. A nem keresztény tömegek ma talán messzebb 
vannak Krisztus útjától, mint bármikor, hiszen a keresztények is közönyön át inkább 
pogányosodnak. 

A 20. században az ember – nagyszabású, értékes technikai haladása mellett – er-
kölcsileg egyre csúszik lefelé az emberi színvonalról. 

Portugálok, magyarok! Ápoljátok a népek szolidaritását szeretetben, megértésben, 
egymás segítésében. S minden gyűlölködést, amit irányított propaganda szervez, te-
gyetek félre. Nekünk, Isten gyermekeinek, arra kell törekednünk, hogy a Szűzanya 
fénysugara ragyogjon be minden tisztes családot, mint ahogyan ez a fénysugár ott 
volt a három fatimai gyermeket nevelő családokban is. 

Nekünk, magyaroknak Lourdes-ban az első világháború előtt csak egy állomásunk 
volt az ottani keresztúton. Ma itt Fatimában egész magyar kálváriánk van. Ez annak a 
jele, hogy keresztünk enyhülés helyett súlyosbodott, de Szűz Mária hazánk reménye!

Ti, portugálok, velünk együtt maradjatok Szűz Mária első-szombatos engesztelő 
népe. Tartsátok távol magatoktól a világ bűnös szellemét! Legyetek példa a világ min-
den népének! Szeressétek a Szűzanyát, az Anyaszentegyházat, a hazát – ezek is mind 
anyák!

Fac hoc et vives, Portugália! Tedd ezt és élni fogsz (Lk 10,26) Portugália! Tedd ezt, 
és élni fogsz keresztény Magyarország – a világ veszélye és eszeveszettsége idején és 
utána a fatimai látnokokkal együtt, mindörökké. Ámen. 
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A bazitai templom múltjáról, a falu 
történetéről szóló írásomat Bátorfi 

Sándorné Margit és Bátorfi Sándor vissza-
emlékezései, írásos feljegyzései segítették. 

Bazita hegyközség jellegű település volt, 
1969-ben csatolták Zalaegerszeghez. A 
falu szőlőhegy volt, rajta pincesor. 1381-
ben mint Bazyta-t említik. Pais Dezső a 
szláv „Isten” jelentésű szóval hozta kap-
csolatba nevét. Lakói főleg szőlő- és gyü-
mölcstermesztéssel foglalkoztak. Itt talál-
ható a 100 m magas tévétorony, amely 
1975 óta áll a bazitai dombon. Lakóinak 
száma kb. 600 fő, közülük a többség ka-
tolikus vallású.

Bazita a kezdeti pincesorból szép lassan 
kinőtte magát önálló településsé. Ekkor fo-
galmazódott meg az itt élőkben a kápolnaemelés gondolata. Kezdetben a mai temp-
lom első része épült csak meg, a 2 boltív alatti rész. A többit később építették hozzá.

A templom 1950-ben a májusi búcsúkor lett felszentelve. Akkor járt itt először püs-
pök: Dr. Kovács Sándor.

A falu templomának a 
szépítésére, karbantartá-
sára mindig odafigyeltek 
az itt lakók. A tatarozá-
sok, festések, egyéb mun-
kák előkészítése, végrehaj-
tása az itt élők önkéntes 
munkájával, adományok 
felajánlásával jött létre. A 
bazitai embereket min-
dig meg lehetett szólí-
tani, ha a templomukról 

Bazita
Kovács Lívia 
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volt szó. Ha kellett, az egyházközsé-
gi képviselők körbejártak a faluban 
gyűjteni.

1990-ben készült el a templom 
előtti kerítés.

Az 1996-os októberi búcsúra el-
készült a templom harangjának a 
villamosítása.

2004-ben a tető javítása és a bel-
ső festés történt meg. 

A templomkertben egy fakereszt 
áll, ami faluképi jelentőségű. Nap és 
holdkoronggal, csengettyűkkel dí-
szített és levélfüzérrel keresztezett 
hullámos, barokkos bádogtetővel, 
felül két angyalos monstranciával, 
és a bádogtetőhöz hasonló vonala-
zású hullámos, feliratos bádogsza-
laggal, szépen mintázott korpusz-
szal, és alatta Mária szoborral van 
díszítve. A Mária szobrot is hullámos bádogtető védi. (Tóth, 1965)

Bazita a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia fíliája.
A templom védőszentje: Nagy Szent Teréz (búcsúnapja: október 15.)

Szentmise minden va-
sárnap 8:30-kor van.

A karácsonyi, húsvéti 
szentmiséket a gyerekek 
ünnepi műsora színesíti. 
A betlehemi pásztorjá-
ték, a húsvéti versek vagy 
az anyák napi megemlé-
kezés a hívők örömére 
szolgál.

Forrás: Tóth János : Göcsej né-
pi építészete. Műszaki Könyvki-
adó. Bp. 1965
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A katekumenek olyan felnőttek, akik lelkipásztorok vezetése mellett sajátítják el a hit 
alapjait és különféle szertatásokat követően – úgy mint befogadás, átadás, megvallás 
és exorcizmus (a gonosz kiűzése) –, érett hitbeli döntésük alapján kérik az elsőáldo-
zás és a bérmálás, bizonyos esetekben pedig a keresztség szentségének felvételét. A 
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánián már a kezdetek óta folyik katekumen képzés, 
alább a harmadik évfolyam „hallgatója” vall őszintén lelki éréséről. 

Gulás Márton, Marci munkából, a cserépkályha manufaktúrából érkezik esti be-
szélgetésünkre. Nem ismerjük még személyesen egymást, ezért előre elhatározom, 
hogy csak két, túl egyszerűnek mutatkozó kérdést nem teszek fel: hogy hány éves, 
és miért lett katekumen… Naná, hogy ezekkel kezdjük, miután kölcsönösen megálla-
pítjuk, milyen kár, hogy a katekumenátus csak kilenc hónapig tart, nem úgy, mint a 
régi szép időkben, már a IV. századtól: három évig. Marci egymaga alkotja jelenleg a 
Plébánia katekumenjeinek csoportját a 2015/16-os évfolyamon, és bár nem érik azok 
a bizonyos, felemelő közösségi élmények, mégis minden héten várva várja a kedd 7 
órát, amikor is Robi atya és Szilárd atya hetente felváltva tanítja őt hitünk alapjaira 
és a lelki elmélyülésre.

40 éves vagyok és igen kalandos életet tudhatok a hátam mögött – kezdi Marci. Isten-
ben hívő, de hitet ténylegesen nem gyakorló, szeretetteljes, nagy családból szárazom. 
Honnan, honnan nem, mindig is hittem Istenben, de milyen az ember? Főleg akkor for-
dultam felé, ha bajban voltam. Már pedig voltam bőven, sok balhé kísérte hátrahagyott 
éveimet, és csak a Gondviselés mentett meg a komolyabb következményektől.  

Aztán három évvel ezelőtt, szere-
tett édesapám hirtelen halálával pó-
tolhatatlan veszteség ért, ráadásul a 
házasságom is tönkrement abban az 
időben, ami ugyancsak nagyon meg-
viselt. Évekig csak lebegtem, napi- és 
életcél nélkül, és munka után csak ak-
kor merészkedtem az utcára, ha már 
nem jártak az emberek… És akkor 
eszembe jutott, hogy a feleségemmel
kötött egyházi házasságom során „meg-

Interjú Gulás Márton katekumennel
Rumi Kriszta
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előlegezték” nekem az elsőáldozás és a bérmálás szentségét, ami annak idején kima-
radt a gyerekkoromból, és a jegyesoktatás során megfogadtam, hogy a szentségek 
felvételét majd egyszer kérni fogom. Egyébként is, a ma már 12 éves Rebeka és a 10 
éves Vendel keresztelési szertartásán feleségemmel ígéretet tettünk, hogy a gyereke-
inket vallásos nevelésben részesítjük. Kisfiúnkat és kislányunkat ennek megfelelően 
hittanra járattuk és közösen, rendszeresen részt vettünk a szentmiséken, nem volt 
tehát idegen tőlem ez a világ, bár én mindig csak a prédikációt vártam, a szertartás 
egyéb részeit nemigen értettem. Tehát volt egy kis tartozásom a Jóisten felé, azt akar-
tam leróni. 

Megismerhettük tehát a korodat és azt a személyes okot, ami a katekumenek pad-
jába kényszerített, de hogyan teltek a szeptemberi kezdet óta a hetek?

Az atyák nagyon kedvesen fogadtak, és megígérték, hogy majd jól megkínoznak… 
(mondja Marci és felnevet) Lukács evangéliumáról beszélgetünk, amelyből egy-egy 
meghatározott részt mindig előre elolvasok, de gyakran a feladotton túl is elkalan-
dozom, és előreszaladok az Evangéliumban, úgy, hogy szinte észre sem veszem. Már 
eljutottam oda, hogy egyedül is szívesen olvasom a Bibliát, főleg az Újszövetséget. 
Néha csak úgy felütök egy-egy részt, és kitalálom, vajon mit mond nekem most ez, a 
véletlenül kinyíló részlet az életemmel kapcsolatban. 

Itt egy másik létet találtam, erre pedig nagy szükségem volt, mert úgy éreztem, 
hogy amiben élek, az nem az én világom, már nem bíztam az emberekben. Megta-
nultam jól imádkozni, már nem csak a Miatyánk jelenti a napi fohászt, hanem tudok 
kérni és megköszönni is. Mert nem úgy van az, hogy mindent csak elveszünk az élet-
től és a jót természetesnek tartjuk, azért hálát is kell adni.

Megtaláltam a lelki békémet, már nem vívok Don Quijote harcokat, és ha megdob-
nak kővel, nem dobok vissza egy sziklát, mint régebben, hanem mondok az illetőért 
egy imát. Személyes mintát is kaptam az atyáktól, de a kezeseimtől, Gabitól és Tónitól 
is, így nem csak elhatározás volt bennem, hogy megbocsátó leszek, hanem őszintén 
meg is élem ezt az érzést.

A katekumenek közösségbe való befogadási szertartásán melyik bibliai idézetre 
esett a választásod? Sokat elárul az az emberről… Tényleg, hogy érezted magad, ami-
kor egyedül álltál a befogadási misén a hívek elé? Nem esett nehezedre személyes tit-
kaidat kiadni, amikor megindokoltad, miért iránymutató életed jelenlegi szakaszában 
a választott idézet? 

A Miatyánkból választottam egy mondatot: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Persze, mint minden katekumennél, 
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nálam sem volt véletlen a választás. Világ életemben hirtelenharagú ember voltam. 
És bár elsőre mindig mindenkihez nyílt szívvel és nagy bizalommal közeledtem, sok 
csalódás ért, gyakran átvertek, hátba szúrtak a barátnak hittnek is. Ezt nehezen vi-
seltem, haragudtam, gyűlölködtem, rosszat kívántam, egyszóval forrt a lelkem. Az 
idézet választásával valószínűleg ennek a rossz, magamat is mérgező tulajdonság-
nak a kiirtására törekedtem, és mondhatom, mára már eltűnt belőlem minden ilyen 
indulat. Azt nem mondom, hogy meg tudnám ölelni azokat, akik megbántottak, de 
már őszinte érdeklődéssel beszédbe tudok elegyedni velük, és örülni az örömünknek. 
Ez számomra is nyugalmat és kiegyensúlyozottságot hoz. Jól van ez a szeretet dolog 
kitalálva! 

A hívő közösség elé állás számomra – érdekes módon – természetes volt, éreztem, 
hogy lehetek őszinte, ezért előre fel sem készültem, hagytam, hogy a mondanivalóm 
vigyen abban a néhány percben. 

Nemsokára elérkezik a vizsga a tanultakból, aztán a bérmálás, ami igazi lelki ünnep, 
de hogyan tovább az után? Tervezed, hogy részt veszel majd a plébánia közösségi 
életében?

Gondoltam már a közösségi tagságra, akár több csoportban is szívesen részt ven-
nék. Valamilyen segítő tevékenységet is tervezek, arra gondolok, hogy azok az idő-
sek, betegek, akik akadályoztatva vannak a miséken való részvételben, azok biztosan 
szívesen vennék a velük való együttlétet, 
közös imádságot. Az idős, lelki békéjüket 
már megtalált, azt sugárzó emberekhez 
egyébként is vonzódom. A katekumen-
átus befejezésével tehát nem véget ér, 
hanem talán éppen elkezdődik valami az 
életemben… 

Marci fontosnak tartotta még, hogy el-
mondja, köszönettel tartozik az atyáknak 
és kezeseinek, mert olyan kedvesen befo-
gadták és segítenek neki a tanulásban, a 
lelki építkezésben. Tiszta szívvel ajánlja 
a katekumenátust mindenkinek, mert az 
nem szól végső soron másról, mint a sze-
retet megtalálásáról és mindennapi gya-
korlásáráról Isten és embertársaink felé.
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Fecske Orsolya a Komárom megyei Szőnyben született 1973-ban. Pedagógus édes-
anyja és művészeti író édesapja példája nagy hatással volt gyermekéveire. Kiváló rajz-
készsége, a művészetek iránti fogékonysága már ekkor megmutatkozott. A család 
kezdetben Lábatlanon, majd Budapesten élt, Orsolya itt végezte általános és közép-
iskoláit. 1996-ban a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szerzett 
rajztanári diplomát, majd ösztöndíjasként a Római Képzőművészeti Akadémia festő 
szakának növendékeként folytatta tanulmányait. Több, számára kedves mester mel-
lett dolgozhatott, a falfestészet titkaiba is bepillantást nyert. 2003-ban belépett a 
Szociális Testvérek Társaságába. Jelenleg Budapesten él szerzetes testvérként és mű-
vészként dolgozik. Számos nagyszerű alkotás, kiállítás kötődik nevéhez. Templomunk 
altemplomának mozaikképét is ő tervezte, és reményeink szerint mielőbb összegyű-
lik a mozaik elkészítéséhez szükséges összeg. 

Fecske Orsolyát néhány kérdés erejéig arra kértem, hogy közelebbről is mutatkoz-
zon be plébániánk híveinek. Szociális testvér és festőművész egyben. Mikor érezte 
először a hívást, hogy szerzetesnővér legyen? Miért éppen a Szociális Testvérek Tár-
saságára esett a választása?

A hívást a bérmálkozásomkor éreztem először. Illetve előtte, a rá való készületben. 
Az a mély vágy fogalmazó-
dott meg bennem, egy éppen 
akkor végzett nagy templom-
festési munka közben, hogy 
„Istenem, milyen jó is lenne 
egész életemben ezt csinálni, 
de úgy, hogy egészen a Tiéd 
vagyok”… Ez a vágy aztán nem 
hagyott nyugodni, és milyen 
szép, hogy egy szentlelkes 
közösségbe vezetett, melynek 
a jelvényén is az áll: Jöjj, te-
remtő Szentlélek! Amikor is-

Bemutatjuk Fecske Orsolya SSS 
festőművészt
Kocsis Zsuzsanna
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merkedvén a közösséggel, elolvastam a szabályzatát, 
úgy éreztem, hogy nincs olyan szava, ami rám ne 
illene. Megfogott az, hogy a lényege, a szíve-közepe 
a testvérek életének a Szeretet- a Megszentelő Sze-
retet. Minden ebből indul ki, és ide érkezik, és ezt 
meg is tapasztaltam. Innen volt érthető nekem az 
a sokféleség, amit a közösségben tapasztaltam, és 
nagyon örültem neki, hogy ebben a művészetnek is 
helye van.

A szociális testvérek szerzetesi egyenruha nélkül, nem zárt kolostorban, de mégis 
közösségben élnek. Mivel telnek a napjai?

Igen, az egyik lényeges pont, hogy modernül, különösebben látható jelek nélkül, 
testvérként legyünk jelen a társadalomban, és próbáljuk vinni az Úr fényét oda, ahol 
bizony sokszor igen sötét van. Ennek megfelelően- és a bencés hagyományainknak 
köszönhetően is, a testvérházaink inkább családi otthonokra hasonlítanak.

A napot a laudessel, az egyház hivatalos imájával együtt indítjuk reggel. Azután 
mindenki a munkájába siet, ki-ki oda, ahová a küldetése viszi. Az én házamban példá-
ul többen világi munkahelyen dolgoznak, tanítanak gimnáziumban, egyetemen, vagy 
épp a Pethő Intézetben. Van, aki lelkigondozói szolgálatot vezet, van, aki szociális 
munkát végez, és olyan is van, aki a társaság belső szolgálatában munkálkodik, képzi 
a fiatal testvér jelölteket. Mi ketten, restaurátor testvéremmel együtt ilyenkor a műte-
rembe, vagy a munkáink helyszíneire indulunk. Délben, ha otthon dolgoztunk, együtt 
elmondjuk a közösség déli imáját, majd újból munkához látunk. Természetesen a 
házi munkák, és a közösség ügyei is hozzátartoznak a mindennapjainkhoz.

Minden nap részt veszünk szentmisén – ez a nap lényegi pontja – ott, ahová épp 
el tudunk menni, és egy órát személyes imádságban töltünk az Úrral. A mély ima-
élet elsődlegesen fontos egy ilyen aktív szerzetesi közösségnél is. E nélkül semmilyen 
apostolkodás nem hiteles, a lényege veszik el.

Este összejövünk a közös vacsorára, és ilyenkor beszámolunk egymásnak a napról, 
vagy csak kötetlenül együtt vagyunk, beszélgetünk. Ez nagyon jó szokott lenni. Sok-
féle helyről érkezünk haza, sok mindent tapasztalunk, elég jó képünk alakul így ki a 
körülöttünk levő világról, és megosztva az ínséget, problémákat, amikkel szembesül-
tünk, együtt könnyebben találunk megoldásokat is.

A napot szintén az egyház esti imájával, a vesperással zárjuk, és ott, ahol lakom, 
minden este van egy fél órás szentségimádás is.
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Művészi munkája nagyon sokrétű: falfestmények, grafikák, mozaikok, üvegfestmé-
nyek egyaránt készültek keze nyomán. Zalaegerszeg és környéke legfiatalabb temp-
lomaiban megcsodálhatjuk alkotásait: Zalabesenyőn a Szent Anna templom és Tes-
kándon a Szent Család templom oltárképeit is Orsolya testvér festette. A Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom altemplomának mozaikterve már elkészült. Ho-
gyan készül napjainkban egy monumentális mozaikkép? Beavatna a műhelytitkokba?

Talán a legelső lépés az, hogy a helyszínt felmérjem, és megbeszéljük, hogy a készü-
lő munkának mi legyen a témája. A felmérésbe nem csak a fizikai tér tartozik bele, 
hanem a „lelki tér” is. Nagyon jó ismerni a közösséget, akik napról- napra szemlélik 
majd a képet, az életüknek részévé lesznek a rajta látható figurák. Sokszor belegon-
dolok, hogy rám gyerekkoromban milyen hatással voltak az ilyen templomi műal-
kotások, és bizony megrendülök: gyerekek fognak felnőni ezek előtt a képek előtt… 
Ugyanígy rendkívül fontos a téma, ami minden bizonnyal az egyházközség életének 
egy kegyelmi pontja, hiszen sokszor a templom titulusával, vagy valamelyik hitti-
tokkal kapcsolatos. Úgyhogy a munkát az imádság kell megelőzze, és az imádságos 
tervezgetés. Ebből indul ki igazán a majdan létrejövő alkotás.

Több terv születik általában, és együtt szoktuk kiválasztani a végső változatot a 
megbízóval, aki ebben az esetben a plébános atya, és mindazok, akiket ő ebbe meg-
hív. Én kollégáimmal, jó szemű „kritikusaimmal” is mindig megnézetem a terveket, 
szükséges ez is!

A kivitelezés az 1:1 arányú karton elkészítésével kezdődik, amit jó esetben a helyszí-
nem meg lehet rajzolni, festeni. Ez után a nagyméretű festmény után a műteremben, 
kisebb-nagyobb darabokban rakjuk össze a mozaikot, mely darabokat a helyszínen 
dolgozzuk rá a falra. Lehet frissen a falra is dolgozni, de ez, leginkább a téli időben, 
ha nem fűtött helységről van szó, nagyon nehézkes. 

A mozaikkép elkészítése álta-
lában nem egy emberes feladat, 
hiszen a munka nagyon lassú, ap-
rólékos folyamat, tehát egy team 
dolgozik rajta. Az alapanyagok, 
amikből dolgozunk, apróra tört, 
különböző színű terméskövek, 
vagy kézzel készített üvegkockák, 
melyeket Velencében gyártanak. 
Az anyagok pontos, színek szerin-
ti beszerzése is hozzá tartozik a 
munkához.
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Mit ábrázol a készülő mozaik?
Nagyon szép a téma, amiről beszélnie kell a képnek: a feltámadás. Jézus feltámadá-

sa, ami az életünk reménye, a folytatás, az örök élet ragyogása. Nagyon örülök, hogy 
ez a kép az altemplom oltára mögé kerül oda, ahol sokan alusszák álmukat addig a 
pillanatig, amikor majd Vele együtt feltámadnak. Szeretném, ha sokan merítenének 
erőt ebből a képből, amelyen látható lesz a feltámadott Úr, a feltámadott ember: 
Ádám, és Éva, és a megújuló teremtés, az újjáalkotott élővilág.

Talán kevesen tudják, hogy szívesen illusztrál gyermekek számára készült kiadvá-
nyokat is. 

Rendkívül szívesen, nagy öröme ez az életemnek. Nem gondoltam valaha, hogy egy-
szer az illusztrálás lesz az egyik legfőbb feladatom. A grafika, mint műfaj mindig is 
nagyon közel állt hozzám. Könnyen és jól tudtam kifejezni magam a nyelvén. És hát, 
nagyon szeretem a gyerekeket is. A világuk – noha én magam már jó rég nem vagyok 
gyermek, megmaradt az én világomnak is. 

Először csak játékból, ajándékképpen rajzoltam ilyen rajzokat családtagoknak, ba-
rátoknak, mígnem egyszer jött egy felkérés, az „Engedjétek hozzám” c. TV műsorba 
Vízvárdy Rita testvérem kapcsán arra, hogy készítsek háttérrajzokat bibliai epizódok-
ból. Így kezdődött minden. Azután jött az Élő Kenyér, amit szintén nagyon szerettem, 
és később az Ecclesia Kiadó által indított hittankönyv sorozat, aminek idén a harma-
dikos kötetét adtuk a gyerekek kezébe. Nagy boldogság látni, hogy szeretik ezeket 
a rajzokat. A kis okos szívük, eszük hamar fölfogja azt, amit mi felnőttek sokszor 
jóval nehezebben értünk meg. A nekik rajzolt rajzok hamar közel hozzák hozzájuk 
a Valóságot, ablakot nyitnak a 
Biblia igazságára, megérintheti 
őket az Úr. Azt hiszem, hogy ez 
a lényege az egész művészetnek. 
Nagy ajándék, hogy részem le-
het benne!

Köszönjük a beszélgetést. Mun-
kájára Isten áldását kérve, mi-
előbb várjuk, hogy a zalaegersze-
gi mozaikkép elkészüljön, mely-
nek megáldása alkalmával talán 
személyesen is találkozhatunk.  
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,,Küzdést kívánok diszharmóniát,
 Mely új erőt szül, új világot ád.”

Bevezetés
Lucifer a tagadás megtestesítője Madách Imre nagyszabású művében. A tagadás-

ban alapvetően benne van a lázadás, ezért nem csoda, hogy Lucifer a lázadást kívánja 
a fenti idézetben. Az ő lázadásának az a szerepe, hogy ráébreszti az embert kicsiny-
ségére és így közvetve arra, hogy mi az egyetlen módja a boldogságra vezető életnek, 
ahogyan a mű végén maga az Úr is kimondja: ,,Mondottam, ember: küzdj és bízva 
bízzál!” De az emberben nemcsak a gyengeség lakozik, hanem a földi körülmények 
között hihetetlen ereje van. Lucifer szavai nagyon találóan fejezik ki a fiatalságban 
rejlő erőt és lehetőségek bőségét. De az éremnek van egy másik oldala is. A diszhar-
mónia, a küzdés, vagyis a lázadás, ami szintén jellemző a fiatalokra. A történelem 

folyamán sokszor volt szükség erre a lázadásra, 
elég ha ’56-ra gondolunk vagy a ’48–’49-es for-
radalomra és szabadságharcra. Sokat adott már 
ez a lázadás a világnak. De nem minden lázadás 
pozitív, hiszen egyre több fiatal téved rossz útra, 
a drogok, a bűnözés sötét világa magával ragad-
ja őket. Már kisgyermekkorban előfordul, hogy 
a gyerekek nem fogadnak szót a szüleiknek, de 
ekkor ez még nem komoly, hiszen a gyerekek lel-
kiismerete tiszta, mert nem tudják, mi a jó és 
rossz között a különbség. Egy idősebb gyermek, 
szívesebben kérdőjelezi meg a szülei parancsát, 
mígnem kamaszkorba lép, amikor aztán végképp 
lehetetlenül viselkedik. A fiatalok élete csupa 
küzdelem: szülőkkel, parancsokkal, feladatokkal, 
nehézségekkel, problémákkal, konfliktusokkal. 
Ez pedig lázadást vált ki belőlük. De hol van a 
lázadás eleje és vége, hol van a lázadásnak értel-
me és hol nincs? Hol van a forrása ennek a sok 
jó és rossz lázadásnak?

A fiatalok lázadása napjainkban
Marx Tamás
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A lázadást befolyásoló főbb tényezők
A szélsőségeket mindannyian ismerjük: drog, alkohol, cigaretta vagy ,,unalmas 

gyermekkor, stréber”. Nos, a szülőknek van ebben a legnagyobb felelősségük, hiszen 
a gyerekek alapvető gondolkodásmódja, azok az elvek, amelyek kialakulnak bennünk 
a legelső években, és amelyek később is megmaradnak, még felnőttkorra is, azok a 
szülők utánzásából és tanításából származnak. Amit otthon látott, azt viszi tovább 
mindenki. Ez alapvetően meghatároz minket. Akinek a szülei otthon veszekedéssel 
oldották meg a konfliktusaikat, az sokkal könnyebben kezdeményez vitát és vesze-
kedést akár kisebb dolgokért is. Aki otthon szeretetet kapott, az sokkal könnyebben 
fordul szeretettel az emberek felé, mint társai. Ha valakit otthon bántalmaztak, az 
sokkal agresszívebben fog viselkedni, mint tette volna egy szerető környezetben. Nyil-
vánvalóan itt is lehetnek kivételek, sőt vannak is, de alapvetően megfigyelhető, hogy 
azok az emberek kerülnek gyakrabban konfliktusba, azok a nehezebben kezelhető 
gyerekek az iskolában, azokkal van a több probléma, akiknél otthon nincs minden 
rendben. Azok lázadnak túlságosan, akiknek nincsenek a lázadással kapcsolatos ha-
tárvonalai, amelyeket az otthonról hozott szabályok, elvek miatt nem lép át akkor 
sem, ha könnyedén megtehetné, mert fizikai korlátja már nincs. Például ha elmegy 
egy buliba, ahol mindenki mértéktelenül fogyasztja az alkoholt és cigarettából sincs 
hiány, ő inkább hazajön, vagy keres egy másik helyet ahelyett, hogy beszállna. Maga-
mon is tapasztaltam már, hogy milyen nehéz ellenállni ilyen kísértéseknek. ,,Hiszen 
mindenki csinálja, és látszik, hogy boldogok lesznek tőle.” De ez csak látszat, és utá-
na csak sokkal rosszabbul fogják magukat érezni, mint előtte, főleg hogy a tegnapi 
,,boldogságra” nem is emlékeznek már, mert nem voltak maguknál. Tehát minden 
szülő felelős azért, ha a gyermeke rossz társaságba keveredik, vagy folyton probléma 
van vele, mert a gyermekek nem válnak maguktól kezelhetetlenné, legalábbis nagyon 
ritkán akad egy-egy akivel tényleg nagyon nehéz. De lehetetlen újszülött nincs, csak 
tapasztalatlanság és gyávaság, hogy szakértőhöz forduljanak, ha már a szülők nem 
tudják, mit tegyenek. Nincs eleve meghatározva, hogy egy gyerekből rossz ember lesz. 
Nagyon nagy szerepe van annak is, hogy milyen környezetben nevelkedik fel. A kül-
ső hatások nagyon komolyan befolyásolják a később kialakult tulajdonságait minden 
embernek. Ezért nem  szabad egy éppen ,,lázadó fiatal”-hoz mogorván és haragosan 
fordulni, mert sosem lehet tudni, hogy mit hordoz magában, mi az, amiért ilyenné 
vált, milyen sebek okozzák mostani viselkedését. A lázadó fiataloknak még több tá-
mogatásra és szeretetre van szükségük, mint bármelyik másik korosztálynak, mert 
ebben az időszakban egyszerre kell kiállni a változások viharát, a felelősség vállalását, 
a szabadságjogok kiharcolását, az ezekből származó konfliktusokat és a társadalmi 
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beilleszkedésre való felkészülést. Mind nehéz feladat külön-külön is, nemhogy egy-
szerre. A szülőknek ilyenkor nehezebb feladatuk van, mert nekik pedig azt kell elfo-
gadni, hogy a gyermekük, lassan önálló lesz, felelős a tetteiért és döntéseiért, és többé 
már nem a kisfiuk, hanem egy egyenrangú felnőtt ember, aki rengeteget köszönhet 
nekik. Itt az ideje, hogy felépítsenek egy komolyabb, felnőttek közötti kapcsolatot.

De nemcsak a szülők felelősek egy gyermek fejlődéséért. Komoly szerep jut az óvo-
dának, iskolának is. Hiszen a gyerekek napjuk nagy részét ott töltik, egész kiskoruktól 
kezdve. A szülők távollétében az, ott töltött időben az óvoda, iskola felel nemcsak tes-
ti, de lelki épségükért is. Ez az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában még 
könnyebben megy, hiszen ott van tekintélye az óvónéninek, tanítónéninek, tanárnak, 
tanárnőnek a gyerekek előtt, mert nagyobb, idősebb. De minél nagyobb a gyerek, an-
nál kevésbé érzi a kor- és magasságbeli különbséget, így egyre inkább érzi a lázadás 
lehetőségét, főleg hogy időközben serdülőkorba lép. Ezért kell ilyenkor különösen 
figyelni rájuk a szülőknek, az iskolának, hogy megmaradjon a gyermek a természetes 
lázadásnál. Komoly gond van viszont akkor, ha hiteltelen a tanár(nő), mert akkor 
nemcsak a lehetőségét érzi a kamaszodó gyerek a lázadásnak, hanem jogosnak is érzi. 
Az iskolának nemcsak az a célja, hogy megtanítsa a tanulókat a tudomány különböző 
ágazataiban való eligazodásra és bizonyos művészeti ismeretekre, hanem az is, hogy 
a gyerekek nevelését folytassa, amikor nincsenek ott a szülők. Ezért lehet komoly 
probléma az is, ha a gyermek mást hall otthonról és mást az iskolában. Ilyenkor 
fontos a szülőkkel való egyeztetés, még akkor is, ha egy-egy nagyon makacs szülővel 
nehéz szót érteni, mert ilyenkor a gyerekek fejlődéséről, a következő nemzedék nevel-
tetéséről van szó, és azt nem szabad semmilyen körülmények között félvállról venni. 
A gimnáziumban már alig nevelhetőek a gyerekek, mert addigra beléjük rögzül az 
addigi nevelés, nem beszélve az egyetemről, főiskoláról, hiszen ott már nemhogy a 
tanár, de a szülők sincsenek olyan helyzetben, hogy foglalkozni és szabályozni tudják 
egy, addigra felnőtt ember viselkedését, főleg hogy felnőtt ember lévén, már nincs is 
nagyon ráutalva a többi felnőttre, legfeljebb anyagiakban még egy ideig. Tehát ha a 
lázadást eddig nem tudták a szülők, sem az oktató intézmények, tanárok kordában 
tartani, akkor ettől kezdve még nehezebb dolguk lesz, mert a fiatal már kikerül a 
fennhatóságuk alól.

Fontos megemlíteni a vallást is mint nevelő tényezőt az ember életében, hiszen – 
bár ez ma már nem természetes – a legtöbb ember hisz valamiben, és sokan tagjai 
valamilyen vallási közösségnek. A vallások pedig egytől egyig létrehoztak valamilyen 
értékrendet, valamilyen útmutatót, amely megmondja a vallást követőknek, hogyan 
és mint éljenek. A keresztyéneknél ez a 10 parancsolat és a Biblia, a muszlimoknál a 
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Korán, de a többi vallás is komoly gondot fordít a követőinek szánt útmutatásra. Így 
a vallásos embernek van még egy támasza, még egy szempontja, amely alapján ne-
velhet, illetve amely alapján berendezheti életét a fiatal. Ez fontos gátló tényező lehet 
a lázadás idején.

Ami viszont nem a felnőttektől jön, de nagyon fontos szerepet játszik egy serdülő 
fiatal életében, az a társai közötti elismertsége, helyzete. Mindenki vágyik arra, hogy 
elfogadják. Főleg azoktól várja ezt, akikre felnéz. A társai között tehát igyekszik a 
,,menők” közé bekerülni, azok közé, akik a társaság vezető egyéniségei. Általában nem 
ők a szülők által megfelelőnek ítélt csoport, de vezéregyéniségük miatt ők határozzák 
meg a haveri kör fontosabb döntéseit. A fiatalnak meg kell birkóznia a beilleszkedés 
nehézségével, pont akkor, amikor nehezére esik megnyílni és új dolgokat a közelébe 
engedni. Meg kell tanulnia, hogyan viselkedjen emberek között, hol van a szabadság 
és a felelőtlenség közötti határ, meddig lehet elmenni a szabályok feszegetésében, 
még akkor is, amikor ,,mindenki ezt csinálja”. Meg kell találnia a saját véleményét, 
hogy ne azt tegye, amit a többiek, hanem azt, amit jónak lát. Ennek nagyon fontos 
szerepe van a felelősségtudat és a következményekre is gondoló cselekvés kialakításá-
ban. De a szülői jelenlét ilyenkor is fontos, hogy a gyereknek legyen támasza, ahon-
nan kiindulhat, és ahova visszatérhet, ha megcsúszott az ismeretlen talajon, ahova a 
kíváncsisága vezérelte. Mert a fiatalok úgy tanulnak, hogy elrugaszkodva az eddigitől, 
új helyzeteket, lehetőségeket próbálnak ki, és a tanultakat és a tapasztalataikat ösz-
szegyúrva kialakítják a saját elképzeléseiket. A szülők ilyenkor leginkább a jelenlétük-
kel tudnak segíteni, hogy mindig ott vannak a fiataloknak mint segítő partner, és nem 
mint utasító vagy ,, én megmondtam” felsőbbrendű felnőtt.

Az imént említett tényezők miatt nagyon fontos a szülők felelőssége abban is, hogy 
milyen óvodába, iskolába küldik a gyerekeiket, mert a társaik is befolyásolják a fiata-
lok viselkedését és a lázadásuk mértékét is.

A természetes lázadás és következményei
Minden fiatal életében elérkezik a pillanat, amikor megkérdőjelezi a szabályok, a fel-

nőttek által helyesnek ítélt döntések igazát, érvényességét. Ez természetes, ezt hívjuk 
a kamaszkor kezdetének. Ebben az időszakban a fiatal szeretne minél több mozgás-
teret magának, szeretné kibővíteni a lehetőségeit. Szeretne egyre több kérdésben már 
saját döntéseket hozni, szeretné, ha úgy kezelnék mint döntésképes, felelősségteljes 
ember, akinek nincs rá szüksége, hogy megmondják neki, mit csináljon és mit ne. 
Szeretne minél kevesebb parancsot kapni, és ha már kapott, akkor előfordul, hogy el-
lenszegül még akkor is, amikor nem kívánná ezt a saját érdeke sem, csak azért mond 
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ellent, mert neki ne mondják meg, mit csináljon. Ez, ha a szülők jól kezelik, lehet nö-
velő, de ha nem, akkor rossz irányba fordulhat a gyereknevelés. Ha a szülői tekintély 
megmarad, legalább olyan mértékben, hogy a gyerek nem mer a komoly döntésekben 
a szülői tiltás ellenére cselekedni, mert tudja, hogy annak komoly következményei 
lehetnének, akkor tudják a felnőttek a megfelelő irányba terelni a gyereket, mielőtt 
még rossz irányba tévedne. Ha nem mosogat el a többszöri kérés ellenére, az nem 
számít komoly lázadásnak, de a szülők pénzének elcsenése már igen. Mindkét helyze-
tet jól kell kezelni, de ami még fontosabb, ne engedjük a gyereknek, hogy ő maradjon 
felül, mert akkor azt gondolhatja, hogy ez így van rendjén, és hozzászokhat a vezető 
szerephez, s akkor a szülők csak a kiszolgáló személyzet szerepét látják el. Azonban 
az is fontos, hogy ne a legyőzés legyen a célunk, hiszen nem harcmezőn vagyunk. 
A fiatalok ekkor azt érezhetik, hogy diktatórikus a szülői felügyelet, ami egyáltalán 
nem célravezető. Meg kell találni az arany középutat. Ilyenkor persze már elég nehéz 
egy kamasz fiatalt rávenni, hogy a szüleit tisztelje, hiszen éppen a szülei ellen lázad. 
Még így sem lehetetlen, de túl nehéz ahhoz, hogy a szülőknek érdemes legyen eddig 
várniuk. A gyerekeket már egészen kiskoruktól arra kell nevelni, hogy a szüleik a fő 
,,tanácsadóik”, rájuk kell hallgatni elsősorban. Aztán ha már eléggé felnőtt és érett, 
akkor dönthet úgy, ahogy akar, de akkor is érdemes meghallgatni, amit a régebb óta 
felnőtt mond. Szokták mondani, hogy jól jön az öreg a háznál, és milyen igaz, még 
akkor is, ha néha nehéz velük, de a szorongatott helyzetben mégis ők az okosabbak, 
mert már korábban találkozhattak ilyen helyzettel vagy hasonlóval.

A fiatalokra jellemző, főleg serdülőkorban a bizonytalanság. A hangulatuk gyakran 
változik, akárcsak gondolkodásmódjuk és véleményük bizonyos dolgokról. Ez azért 
fontos, mert ilyenkor a fiatal még igen befolyásolható, így könnyen letér a szülei által 
elvárt, megszabott útról, ha olyan társaságba kerül például az iskolában. Ez egy le-
hetséges oka lehet a lázadásnak, sőt a természetellenes lázadásnak. Ezért az is fontos 
a fiatalok elég támogatást kapjanak otthon, hogy a meghatározóbb élmény az legyen, 
amit otthon kaptak, s ne az, amit az otthoni környezetből, az otthon biztonságából 
kikerülve tapasztalnak. Ha a szülők véleménye megszilárdult a fiatalban, akkor sokkal 
nehezebb befolyásolni, bár a mai társadalom nagy része befolyásolható tömeg, mert 
a média már olyan erős hatással van ránk, hogy nemcsak a médiát nem tudjuk elke-
rülni, de a hatásait sem, mert mindenhol ott van, szinte a csapból is az folyik, amit 
a média akar velünk elhitetni vagy közölni. Jobb esetben igazat állít, de elég nehéz 
ezt megítélni, főleg egy tapasztalatlan fiatalnak. Nagyon fontos ezért, hogy a szüle-
ikben megbízzanak, mert a szüleik tapasztalata segíthet kiszűrni a hamis vagy téves 
híreket, megvédve így a fiatalt a befolyásolhatóságtól. A fiatalok sokkal hirtelenebb 
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ítéleteket hoznak, és sokkal hamarabb cselekszenek, mint az idősebb generáció, mert 
a megfontolásra kevesebb időt hagynak. Nem szeretnek várni, főleg a mai felgyor-
sult világban, ahhoz vannak hozzászokva, hogy azonnal történik, amit kértek; amire 
rákattintottak, az azonnal megnyílik, és időpazarlásnak tűnik a várakozás. Ezért az 
is fontos, hogy szülőként ne hagyjuk a gyerekeinket önállóan megválogatni a szá-
mítógépes oldalakat, a televíziós csatornákat, amelyket nap mint nap megnéznek. 
Nem azért, mert uralkodni akarunk rajtuk, hanem azért, hogy megvédjük őket a 
tévhírektől, azoktól, amelyek rossz irányba terelik a gondolataikat, amelyek elferdítik 
az igazságot, így befolyásolva az embereket. A média korlátozása abból a szempont-
ból is fontos lehet, hogy a fiatalok ne burkolózzanak be a virtuális világba. Ma már 
sok olyan fiatal van, aki a virtuális világ függőjévé vált, hiszen ott nincs baj, gond és 
probléma, amellyel valóságosan meg kellene neki birkóznia. Így a fiatalok egy része 
menekülésként a virtuális világot választja. De ez már nem a természetesnek nevez-
hető lázadás.

A természetellenes lázadás és következményei
Mert ez is egy fajtája a lázadásnak, csak ez menekülés a cselekvés helyett. Veszé-

lyesebb is azért, mert nehezebb észrevenni időben, illetve mert ez függőséget okoz, 
mégpedig nagyon veszélyes függőséget. Nem egy olyan hírt hallani, hogy a fiatal azért 
gyilkolt meg valakit, mert azt hitte, újra tudja éleszteni az ,,Enter” billentyűvel. Ez 
persze nem átlagos, hanem ritka eset, de jól mutatja a veszély nagyságát. Amikor 
valaki már nem tudja megkülönböztetni a valót és a számítógépeset, akkor komoly 
gond van. A ,,virtuális lázadás” könnyen kivédhető, ha a számítógépet lekódoljuk, és 
nem veszünk laptopot a gyermekeinknek csak azért, mert mindenki másnak van az 
osztályban, mivel nem tudják megfelelően használni, sőt szükségük sincs rá. A mai 
fiatalok jó része függ a telefonjától. Rosszul érzi magát, ha nincs nála, hozzátartozik 
biztonságérzetéhez, hogy telefon van a zsebében. És ez már a mesterséges világ által 
létrehozott probléma, amely a nem természetes lázadásnak komoly lehetőségeket ad, 
hogy feltörjön. Mert könnyebb a szomszéd szobába SMS-t küldeni, mint felállni és 
beszélgetni. Könnyebb elvonulni és játszani a telefonon, mint megoldani a konflik-
tust. A kapcsolatokat is könnyebb számítógépen és interneten megszakítani, mint 
találkozni a másikkal, és a szemébe nézni. Ez persze nem a szó elsődleges értelmében 
vett lázadás, nem szül konfliktusokat, nem okoz veszekedést, de roncsolja az emberi 
kapcsolatokat, a kommunikációs készséget, sőt a tetteinkért, szavainkért való fele-
lősségvállalást is megnehezíti, mert nem szorulunk rá, így nem gyakoroljuk. Aztán 
amikor muszáj lenne, már nem merjük megtenni. Ez tehát az emberi viselkedés, az 
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emberi gondolkodás elleni csendes, szinte észrevehetetlen lázadás, és a legrosszabb 
az benne, hogy majdnem mindenki részt vesz benne, akaratán kívül is. Elég, ha a 
közösségi oldalakat nézzük. A mai fiatalok mind fent vannak, sőt gyakran az élet-
koruk meghamisításával regisztrálnak rá, ami illegális is. Ezen oldalak a fő okozói 
és fenntartói ennek a lázadásnak, amivel még nincs is baj, ha odafigyelnek rá, és a 
megfelelő mértékben veszik igénybe. Hiszen haszna is van az internetnek, a közösségi 
oldalaknak, telefonnak és a többi, sőt nagyon hasznosak lehetnek, de csak addig, amíg 
nem ezek lesznek az elsők, amíg nem uralják az embereket. Az ókori görögöknek 
egyik legfontosabb elve volt, hogy ,,Semmit se túlságosan”, és milyen igazuk volt! 
Nem szabad a dolgokat túlzásba vinni, mert jóból is megárt a sok, ahogy a jól ismert 
mondás tartja. A túlzás gyakran a visszájára fordítja a legszebb dolgokat is. Például ha 
egy hegymászó mindig egyre magasabbra tör, és nem tud leállni, előbb-utóbb le fog 
zuhanni. Ha az ilyen nehezen észrevehető, kisebb dolgokkal kapcsolatban figyelnek 
a veszélyekre, akkor talán könnyebben észreveszik a máshol jelentkező veszélyeket. 
Olyanokat, mint az alkohol, cigaretta, a könnyű és a szerencsére kevésbé gyakori, 
komolyabb és veszélyesebb drogok: a kokain vagy a heroin és még sorolhatnám. De 
ez is csak egy menekülési útvonal, egy látszólag jó és boldog útja a problémák és 
nehézségek legyőzésének. Amikor részegre isszák magukat a fiatalok, akkor is az áll 
a háttérben, hogy nem képes megbirkózni a gondjaival, ezért inkább nem vesz róla 
tudomást, ha már nem tud ellene küzdeni, hiszen nem is tanították meg rá. Ennek 
pedig a legegyszerűbb módja az, ha nem is tud magáról, tehát valamilyen tudatmó-
dosító hatású szer hatása alá menekül. Ez pedig látszólag jó, hiszen olyan sokan csi-
nálják, hogy a bizonytalan fiatalt könnyen maguk közé vonzzák. Arról nem is beszél-
ve, hogy azok tűnnek ,,menőnek”, akik nem félnek ilyesmit csinálni. Aztán már nem 
lehet kilépni, mert rosszul lesz nélküle. Ha józan, akkor a fizikai és szellemi gondok is 
gyötrik, ha nincs magánál, akkor egyiket sem érzi. De szépen lassan felemészti magát 
ezen az úton. A problémái ugyanis, amelyek elől menekül, nemhogy megoldódnának, 
hanem feltorlódnak. Sosem szabad menekülni a gondok elől, mert előbb vagy utóbb, 
de utolérnek, így viszont hagyunk nekik időt, hogy megerősödjenek. A folytonos buli-
zás és az eltorzult szexuális élet pedig mutatja a fiatalok boldogságkeresését, amelyet 
jobb híján így próbálnak kielégíteni. Ezeknek a problémáknak gyakori következménye 
a bűnözés. A drogok már önmagukban a bűnözés részét képezik, és nagyon drágák 
valamiből fizetni kell. Aki bekerült a bűn világába, az onnan nagyon nehezen tud 
kitörni, és ez még csak egy oka a bűnözésnek. A megélhetésért lopó vagy rabló fiata-
loknál még nehezebb a helyzet, hiszen nekik úgy tűnik, hogy muszáj bűnt elköveti, 
sok esetben nem is nagyon van más esélyük, de ennek sosincs jó vége. És még nem 

lázadás



78 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2015

is említettem azokat, akik azért lopnak, mert fel akarnak vágni a többiek előtt, mert 
ilyen is van, bármennyire hihetetlenül hangzik. S ez a lázadásnak még erőteljesebb 
formája, hiszen a törvényeket is figyelmen kívül hagyja, aki ilyet tesz.

A lázadás okai
A nem természetes lázadásnak egészen más okai lehetnek. A fiatal életének ebben 

a szakaszában nagyon fontos, hogy mit lát otthon, mit az iskolában és mit a barátai 
körében. A példák tehát nagyon meghatározóak nekik, mert ezek alapján képzelik el 
jövőjüket, ezek alapján próbálnak cselekedni, mert ezt tekintik helyesnek. Ez rendben 
is van, hiszen mindannyiunknak szükségünk van mintára, példakép(ek)re. A példa-
képeink alapján tudjuk a saját identitásunkat is meghatározni. A fiataloknak, akik 
keresik még önmagukat, különösen fontos, hogy legyenek olyan emberek körülöttük, 
akikre jogosan nézhetnek fel. Olyanok, akiknek az élete vágyat ébreszt a fiatalok lelké-
ben, hogy ők maguk is legalább annyit tegyenek, mint a példaképük. Legalább annyit 
tegyenek ezért a világért, az emberekért vagy akár csak egyetlen emberért is. A szülői 
szerep azért olyan nehéz manapság az embereknek, mert ahhoz le kell mondani a 
saját vágyaink egy részéről a gyermekeink javára. Az a jó, ha a szülők emiatt példa-
képek a gyermekek és fiatalok előtt. Mert akkor lesznek ők maguk is képesek arra, 
hogy egyszer visszaadva azt a rengeteg lemondást, amit kaptak annak idején, ők is le 
tudjanak mondani a saját fiaikért és lányaikért a saját kényelmükről. Hogy képesek le-
gyenek áldozatot hozni másokért, és ne csak magukkal törődjenek. Így lehetnek majd 
hasznos polgárai a társadalomnak. A gond ott kezdődik, ha a példa nem példaértékű. 
Egy fiatal férfi életében inkább az apja, míg egy fiatal nő életében inkább az anya a 
meghatározó példakép, mert ő az a hozzájuk legközelebb álló személy, aki egészen 
addig mindig mellettük állt. Normális esetben. De egyre több olyan fiatalt látni, aki 
elvesztette az egyik szülőjét, vagy az otthagyta őket, és ez minden esetben komoly 
sérülést hagy maga után. Az egyszülős családok nehéz helyzetben vannak, mert a 
gyermek nemhogy támogatná az egy megamaradt szülőjét, hanem még lázadozik is. 
De ez azért van így, mert sérült, és nem tudott megbirkózni a nehézséggel. Ezért szo-
rulnak az ilyen helyzetben élő fiatalok nagyon segítségre. De előfordul olyan is, hogy a 
szülő nem ott hagyja őket, hanem erőszakosan lép fel, a konfliktusok kezeléseként. A 
családon belüli erőszak legalább olyan, ha nem súlyosabb sebeket okoz, mint a cser-
benhagyás. A fiatal ilyenkor azt érzi, hogy őt nem fogadják el, nincs rá szükség, sőt 
teher a szülője, szülei nyakán. Ekkor menekülni kezd, és nagyon rossz módot választ, 
mert nem talál mást. Hazamenni nem mer és nem is akar, csak tudat alatt vágyakozik 
otthon után, ahol biztonságban lehet. A fiataloknak és minden embernek is az egyik 
legfontosabb életeleme a biztonság érzete. Folytonos félelemben nem lehet élni, mert 
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az felemészti az ember lelkét. A biztonság pedig odavész, amikor már otthon sem 
érezheti azt valaki, főleg, ha egy egyébként is bizonytalan lelkiállapotú fiatal az. Sőt 
ilyen esetben a példakép sem követhető minta, ezért maga is agresszív lesz, és/vagy 
bezárkózik, és nem mer az emberek közé menni sem, nemhogy kapcsolatba lépjen 
velük és kommunikáljon. Az ilyen embereknél még az is nehézséget okoz, hogy nem-
igen lehet kihúzni belőlük, hogy miért ilyenek, mert annyira menekülnek ez elől, hogy 
beszélni sem akarnak róla. De nem kell feltétlen ilyen szélsőséges eseteket vizsgálni, 
ahhoz, hogy a természetellenes lázadás okait megtaláljuk. Az egyik leggyakoribb oka 
a válás, vagy akár csak az, ha a szülők sokat veszekednek, és nem jönnek ki jól egy-
mással. Ez is elveszi egy fiatal biztonságérzetét. Hiszen ha szülei nem élnek egyet-
értésben, a fiatal sem érzi azt, hogy jó hazamenni, mert az otthoni hangulat nem 
jó. Nem érzi, hogy otthon boldog lehet, és mivel az otthona alapján tudja elképzelni 
a jövőt is, hogy egyáltalán milyen az élet, hát nem tárul túl vidám kép a szeme elé. 
Ha ilyen az élet, akkor valami nem stimmel. Természetesen vannak kivételek, de aki 
problémás gyerek, annál nagyon gyakran valami ehhez hasonló áll a háttérben. A gye-
rekek a szüleik viselkedése alapján állapítják meg a helyes viselkedés határait, ami sok 
esetben nem vezet jóra. Innen eredhet az, ha a fiatal nem viselkedik a kellő tisztelettel 
tanárai, és más felnőttekkel szemben, vagy ha a fiatal igyekszik elnyomni a társait. 
Ha a fiatal folyton azt hangsúlyozza, hogy mennyivel jobb a többinél, akkor általában 
kisebbségi komplexusa van, amely legnagyobb valószínűség szerint abból ered, hogy 
nem ismerték el otthon, és nem értékelték vagy értékelik eléggé. Az ilyen és ehhez 
hasonló problémák majdnem mindig a családból erednek, hiszen ez az ember és így 
a fiatalok elsődleges társadalmi közege, ez a kiindulópont. Itt kezdődik minden.

 Ez is mutatja, hogy az idősebb generációnak is komoly felelőssége van a fiatalok 
lázadásában. Ők azok, akik útjukra indítják őket, és csak azt vihetik magukkal, amit 
tőlük megkaptak útravalónak. Az iskolai ballagásokon mindig hallhatjuk, hogy most 
új utazásra mennek a fiatalok, és a tanáraiktól megkapott útravalóval milyen mesz-
szire juthatnak majd el a nagybetűs életben. Az igazság az, hogy szerintem sokkal 
fontosabb az az útravaló, amit otthonról hozunk magunkkal, mert azokhoz, akik azt 
adják, érzelmileg is sokkal jobban kötődünk vagy kötődni szeretnénk, nem csak az 
ismeretség okán, de az ő vérük folyik az ereinkben, egy-egy rész vagyunk belőlük, de 
mégis mindig egy kicsit mások, mert új dolgokra leszünk képesek hozzájuk képest. 
A fiatalság akkor tudja kifejteni a hatalmas erőt, amely benne rejlik, és akkor tudja 
kihasználni a benne rejlő temérdek lehetőséget, ha az életük kezdetén úgy indítják 
el őket, hogy ne csak céljuk legyen, hanem elszántságuk és lelkesedésük is, hogy a 
céljaikat elérjék. Meg kell tanulniuk küzdeni azért, amit szeretnének, és meg kell ta-
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nulniuk, hogy a szépet keressék, mert a tengernyi rosszat, amely manapság körül vesz 
minket, csakis a jóval lehet gyógyítani. Azt hiszem, ez a boldogság titka. A jót keresni 
és a rosszat gyógyítani. Hiszen minden lázadás mögött ott rejlik a boldogság keresé-
se, a vágy a boldogság után. Az idősebb generációnak ezt kell valahogy megmutatni 
a fiataloknak, ezt kell a maguk módján megélni és továbbadni a fiataloknak, hogy a 
boldogság ne csak egy elérhetetlen, távoli vágy legyen, hanem elérendő cél. Szerintem 
a boldogság nagy részben múlik a hozzáállásunkon. A boldogsághoz viszont kell a 
küzdelem is, amivel elérjük azt.

Összegzés
Tehát a fiatalok lázadása nem feltétlenül rossz dolog, hiszen a fejlődés természetes 

útja ez, de figyelni kell arra is, hogy ne lépjenek túl egy határt, mert a határátkeléshez 
kell útlevél is, azt pedig csak a tapasztalat adhat, amelyből még kevés van a fiatalok-
nak, éppen életkorukból adódóan. A felnőttek, a tapasztaltak tehát felelősséggel tar-
toznak azért, hogy milyen lesz a következő generáció, milyen lesz a világunk néhány 
évtized múlva. Komoly felelősség, de a fiataloknak is kijut belőle, mert attól kezdve, 
hogy egyenrangú partnerként léphetünk fel a ,,felnőtt” világban, a döntések és a fe-
lelősség is félig a miénk. A lényeg az, hogy fiatal és felnőtt egymást segítve juttassa 
előbbre a világot minden nehézség közepette. Mert mindenkire szükség van, hiszen 
a fiatalokban van elegendő hevesség és erő, a tapasztalat azonban hiányzik. A felnőt-
tekben kevesebb a hév, a lelkesedés, de tapasztalatnak nincsenek híján. A kettő együtt 
legyőzhetetlen páros, ezért kell a generációinknak egymással egyetértésben munkálni 
az emberiség jövőjét, sorsát, amennyire tőlünk függ.

Lezárás
,,Hisz szép ez az élet” – írta Arany János egy kései versében. Ha ő idősebb korában 

így látta, hogy ne lenne szép nekünk, fiataloknak, akikben van erő és elszántság arra, 
hogy lázadhassunk, ha szükségét érezzük. Mi fiatalok kaptunk lehetőséget, hogy hely-
rehozzuk az előttünk élők hibáit, és formáljuk ezt a világot, akár a hétköznapokban, 
akár az élet más területén, mindenki ott, ahol tudja. Miénk a lehetőség, hogy a saját 
életünkkel jobbá tegyük a helyet és kort, amelyben élünk. De a határvonalak, szabá-
lyok ránk is érvényesek, nem csak azokra, akik már előttünk lépték át a ,,nagybetűs 
élet” küszöbét.

Tehát a feladat adott, rajtunk áll, mit kezdünk vele.

Felhasznált irodalom:
http://mindennapipszichologia.reblog.hu/hogyan-szeressuk-jol-a-fellazadt-kamaszt
http://www.pszichofeszek.hu/kamaszkorikrizisek.html
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A lelke mélyén tudta, hogy így lesz. Hónapokkal ezelőtt már észrevette, mennyi-
re étvágytalan. Utóbb már napokig szinte semmit sem evett, mégsem tudott 

semmit sem kitalálni, ami jól esett volna. Az is feltűnt, hogy szinte leesik róla a nad-
rág, melyet csak néhány hónapja vettek Laurával. Azért mégis meglepte, amikor mér-
legre állt, hogy egy híján húsz kilót fogyott. Orvoshoz azonban nem fordult volna, ha 
nincs az a mardosó hasi fájdalom, mely már hetek óta kínozta. Furcsa, hordószerűen 
dagadt lett a hasa, éppen amikor súlya ismét növekedésnek indult.

Lassan bandukolt a körzeti orvos rendelője felé, kezében az imént átvett ultrahang 
lelettel, és képekkel.

– Tessék mindjárt bemenni – fogadta az asszisztensnő kedves mosollyal. Az orvos, 
egykori tanítványa, felállt, és felé lépve nyújtotta a kezét.

– Szervusz, tanár úr!
– Szervusz, Ferikém! Meghoztam a leletet. Amennyit én értek hozzá, abból is kide-

rül, nem sok jót jelent. Láttad már?
– Igen, és a labor eredmények is megérkeztek. Sajnos elég egyértelmű a diagnózis. 

Itt van a rákos daganat, – mutatta számítógépének monitorán az ultrahang képet – a 
hasnyálmirigy farki részében. Betört a hasüregbe is, áttétek vannak a hashártyán, ez 
okozza a hasvízkórt. Ne haragudj, de kifejezetten kérted, hogy ne beszéljek mellé.

– Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Talán érdemes volna befeküdnöd az onkológia osztályra, meg lehetne próbálni… 

– kezdte az orvos tűnődve, de ő közbeszólt.
– Éva nénéd már több mint tíz éve meghalt. Akkor azt hittem, nem tart hosszú ide-

ig, s én is megyek utána. Csak azt kértem az Istentől, hogy Laurát még talpra tudjam 
állítani. Most már önálló, saját családja van, hamarosan beadja a doktoriját. Majdnem 
hetven éves vagyok. Semmi értelme gyötrelmes kezelésekkel nyerni egy szenvedések-
kel teli hónapot. Vagy nem erről van szó?

– A fájdalmat tudjuk csillapítani, ehhez a kórház sem kell.
Az volt a feltétele, hogy nem alkalmaznak olyan szert, amely zavarja a tudat tiszta-

ságát. Az egykori tanítvány elmondta, hogy a korszerű kábító fájdalomcsillapítókat 
be lehet úgy állítani, hogy ne okozzanak tudatzavart. Egy kisebb adaggal kell kezdeni, 
majd fokozatosan lehet emelni a dózist, ha szükséges.
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– Kétheti szert írhatok egyszerre, s a tisztiorvossal engedélyeztetni kell. Aztán két-
hetenként elviszem az újabb receptet. Ha nagyon feszül a hasad Gyurka bácsi, akkor 
otthon is el tudom végezni a hascsapolást. Egyébként is hívj bármikor, ha valamiért 
szükséges!

– Engedj meg még egy utolsó kérdést! Mennyi időm lehet még hátra?
– Ne kérdezz tőlem ilyet, Gyurka bácsi! Az emberi szervezet egy csoda, sokszor 

érhet bennünket meglepetés.
– Ferikém, te egykor az egyik kedvenc tanítványom voltál, évtizedek óta ismerjük 

egymást. Tudod, hogy nem a félelem miatt kérdezem. Van egy vállalt feladatom, azt 
szeretném még befejezni. Mennyi?

– Legrosszabb esetben 3-4 hét, talán két hónap, vagy valamivel több. Sajnos sem-
miképpen sem sokkal több.

•
Hazafelé kiváltotta a tablettákat, melyet akkor kell kiegészítésképpen bevennie, ha 

a kábítószert tartalmazó tapasz mellett is fájdalmai lennének. Kora délutánra meg-
érkezett a recepttel Marika, az asszisztensnő, a tisztiorvos engedélyezte a tervezett 
kezelést. Addigra átnézte az otthoni készleteit, s gondosan összeírta a bevásárló listát. 
Kis, kerekeken guruló kézikocsiját még maga is el tudta húzni a kétsaroknyira lévő 
vegyes boltba, s még egyszer betért a gyógyszertárba is. Hazaérve szépen elpakolt 
mindent a hűtőszekrénybe és a kamrába. Csak egy teát főzött magának, majd a nap-
paliban leült a számítógép elé.

Először a hasnyálmirigy ráknak olvasott utána az interneten. Alattomos kór, kez-
detben szinte semmi panaszt nem okoz, különösen, ha a farki részben jelenik meg 
a daganat. Mire a szubjektív panaszok megjelennek, rendszerint előrehaladott stá-

diumban van a betegség, nem le-
het gyógyítani. Pontosan felsorol-
va megtalálta az összes panaszt, 
melyet érzett. Keresett adatokat 
a kórjóslatot illetően, de erről az 
általa megbízhatónak tartott, de 
nem orvosok számára kódolt ol-
dalakon nem talált semmit. Fo-
gadjuk el, – gondolta – hogy Feri 
reális prognózist adott. Legyen, 
mondjuk a legrosszabb eset, há-
rom hét.
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Belekortyolt a teába, s előhúzta a kéziratot.
Rácz Laura: Horvátország és a szomszédos államok kapcsolatai az EU csatlakozást 

követően – doktori disszertáció.
Hónapokkal ezelőtt ígérte meg Laurának, mint történelem-angol szakos tanár, tol-

mács és szakfordító, hogy ő elkészíti a kész dolgozat angol fordítását. Gyors számve-
tést végzett. Az első két héten egy-egy nap hat oldallal kell végeznie, a többi napon 
elég lenne öt oldalt fordítani. Ez nem lehetetlen feladat, bár a külkapcsolatokat tár-
gyaló disszertáció elsősorban a gazdasági együttműködés lehetőségeiről szólt, s a 
közgazdasági szaknyelv nem állt különösebben közel hozzá. Elhatározta, hogy reggel 
korán kel, és igyekszik délig az aznapi munka nagyobb részét teljesíteni. Este korán 
megágyazott, s felragasztotta az első fájdalomcsillapító tapaszt a mellkasára.

•
Rövid időre megállt munka közben. Bosznia, a délszláv háború – jutott eszébe. Va-

jon vívtak-e olyan háborút a történelemben, mely megoldotta a kirobbanását okozó 
konfliktust? Nem nagyon tudott ilyen eseményt felidézni, annál több olyant, mely az 
eredeti mellett újabbakat is szült. Miért érzi akkor, hogy az emberiség szinte egész 
történelme a szakadatlan fegyveres összetűzések sorozata? Igaza lenne Sík Sándornak?

„Lát embereket és országokat,
Bolond és keserű látásokat:

Az éhes ember néma ráncait,
Dokkok penészes árusáncait,
Országhatárok inga-táncait,

És hall, hazug és gyilkos hangokat:
Boxhősöket, bárokat, bankokat,
És népgyűléseket és tankokat.

Az eszme önmagára-lázadását,
A forradalmak bárgyú körfutását,
Az őrülések örök újulását.”1 

Miért újulnak ki örökké az őrülések? Tényleg csak a fegyvergyártás- és kereskede-
lem érdeke áll a háttérben? Vagy ez egy-egy földrész túlnépesedésének egyik megol-
dási módja, legyen bármilyen brutális? Vagy a vérünkben van, hogy nem bírunk en-
gedni a másiknak, akkor sem, ha mindketten elpusztulunk?

1 Idézet Sík Sándor: Az acélember (Ének a sürgönypóznáról) című verséből
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Mennyi idő alatt gyógyulnak be a sebek? Hány generációnak kell felnőnie addig, 
amikor már nem fáj Srebrenica, Vukovár? A magyar és a szerb államelnök éppen a 
napokban állított közös emlékművet a délvidéki vérengzések áldozatainak, a több 
mint hetven éves szörnyűségeknek. Mi haszna származott azokból akár Szerbiának, 
akár a magyaroknak? Boszniában is maradt a Daytonban kitalált tizenegy kanton, 
tizenegy miniszterelnökkel, több száz miniszterrel, s a negyven százalék feletti mun-
kanélküliséggel. Tényleg csak egy őrült hihette, hogy ez az állam működőképes lesz. 
Akkor mi értelme volt?

Nehézkesen felállt, a konyhában töltött egy csésze kávét, majd újra belekezdett a 
fordításba.

•
Reggel ötkor viszonylag könnyen fel tudott kelni. Gyors mosakodás, majd a reggeli 

ima, kávé, tea, gyógyszerek, s máris nekiállt a munkának. Tízig dolgozott, ez alatt 
rendszerint kettő és fél, esetleg három oldal elkészült. Ekkor megállt, s újabb kávé 
mellett elfogyasztott egyet azokból a 200 ml-es tápszerekből, melyeket Feritől kapott.

– Egy gyógyszergyári orvoslátogató hozza, orvosi minta, nem kerül semmibe – 
mondta. Ha jól esik, írhatok fel belőle térítésmentesen.

Azonban a mintából is akkora mennyiséget küldött, hogy bőven kitartott.
Visszatért az íróasztalához, s erejét megfeszítve dolgozott háromig. Ekkor már 

többnyire nehezebben haladt, de nem állt meg, amíg nem volt meg a napi feladattal. 
Az első, s a harmadik napon teljesítette a hat oldalt, most már csak ötösével haladt, 
de annyival konokul, és kitartóan.

Háromkor megpróbált főzni valamit, de hamar rájött, hogy csak az idejét pocsékol-
ja. Elhatározta, hogy rendel ebédet a közeli étteremből. Tíz körül, többnyire az első 
szünet alatt meghozták a kis éthordóját. Mindig megbeszélték, mit rendelne másnap-
ra, de sosem fogyott el, amit hoztak. Még elmosogatott maga után, megszokta Éva 
életében, hogy ne maradjon szennyes edény másnapra.

Utána lassú, rutinszerű mozdulatokkal előkészítette az ágyát, megfürdött, ekkor 
már többnyire nagyon gyengének érezte magát. Az ágyban fekve még megpróbált 
olvasgatni valamit, ha mást nem, átfutotta az aznapi Magyar Nemzetet. Az is előfor-
dult, hogy csak „beszélgetni kezdett a Mesterrel”, ahogyan furcsa magánimádságait 
nevezte magában.

•
Látszólag igen erősek és barátiak a horvát – magyar kapcsolatok – gondolta.
Laura mesélte, hogy a legenda szerint a zágrábi főtér felújítása során Jellasics lovas 

szobrát, mely addig kardjával Budapest felé mutatott, átfordították Belgrád irányába.
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Magyarország igen erőteljesen támogatta Horvátország felvételét az Európai Uni-
óba. De ha a gazdasági kapcsolatokat nézzük, most szinte mindent megelőz a MOL-
INA affér. Vajon komolyan vehető a vesztegetési vád, mellyel a túloldalról a magyar 
vállalat vezetőjét illetik? Magyarországon az igazságszolgáltatás nem tartotta meg-
alapozottnak.

Lehet, hogy csak arról van szó, hogy szeretnék visszaszerezni azt, amit kénysze-
rűségből, vagy meggondolatlanul eladtak? Mindkét oldalról futják a diplomáciában 
ismert udvariassági köröket, elhangzanak a nagy beszédek a két nép közös történel-
méről és a barátságról, aztán előkerül egy ilyen gazdasági vita, s máris forrnak az 
indulatok.

„Angliának nincsenek barátai, Angliának csak érdekei vannak.”2 Évszázadok során 
bebizonyosodott diplomáciai törvény. Igazság, még ha keserű, és cinikus is.

•
Próbált újra a fordításra koncentrálni, ma azonban sokkal lassabban haladt a szo-

kásosnál. Már korán reggel erős fájdalmai kezdődtek. Először azt hitte, hogy elfe-
lejtette kicserélni a tapaszt, de amikor utánanézett, látta, hogy még másfél napig is 
hatnia kell a szernek. Bevett egyet a kiegészítő tabletták közül, s beletemetkezett a 
turisztikai kapcsolatainkat részletező fejezetbe, de nem tudta függetleníteni magát a 
panaszaitól. Fél tizenegykor még csak másfél oldallal végzett. Hányinger gyötörte, s 
erősen verejtékezni kezdett. Bevette a második tablettát is. Engedélyezek magamnak 
egy óra szünetet – gondolta, s ledőlt egy kicsit, hátha enyhülnek a fájdalmai. Ijedten 
vette észre, hogy elaludt, fél kettőkor tért magához, újra érezve az erős feszítést a 
hasában. Dolgoznom kéne, le fogok maradni – próbált felülni, de érezte, hogy nincs 
ereje a felkeléshez így az éjjeliszekrényen álló telefonért nyúlt.

Majdnem öt óra volt már, amikor a körzeti orvos fáradtan leült a konyhaasztal 
mellé.

– Ne haragudj Gyurka bácsi, csak most tudtam elszabadulni. Néha úgy érzem, 
szétszednek, s akkor még kötelező továbbképzések is közbejönnek. Na, menjünk át a 
szobába, feküdj le, aztán hadd látom.

Óvatosan kezdte kopogtatni a hasfalat.
– Sok a víz a hasüregben, az feszít annyira. Le kellene csapolni, ha hozzájárulsz. 

Csak egy lavórra, vagy vödörre lenne szükségem.
– Találsz a fürdőszobában. Ha nem haragszol, nem én csoszognék ki érte.
Feri nem hagyta magára. Amikor a hasban felgyülemlett folyadék halkan csorogni 

kezdett a lavórba, leült az ágya mellé egy székre, s megkérdezte.

2 Palmerston egykori angol külügyminiszter elhíresült megállapítása.
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– Min dolgozol?
– Laura szakdolgozatát fordítom angolra. A kétharmada lehet készen.
– Tudja Laura, hogy beteg vagy?
– Dehogy tudja! Annyira örült ennek a brüsszeli ösztöndíjnak! Még a dolgozatát is 

ott fejezte be. Már csak két hete van hátra, nem akarom megzavarni. Ha értesítem, 
otthagy mindent és idő előtt hazajön. Ráér megtudni a bajt, ha hazaér.

A folyadék egyre vékonyabb sugárban folydogált, s érezte, hogy megkönnyebbül, 
enyhült a fájdalma, és a hányingere is.

– Végeztünk – mondta Feri, s egy gézcsomót nyomott a tű helyére.
Rövid ideig még beszélgettek a horvátok európai csatlakozásáról, Gotovinaról és 

Karadzsicsról. Hat óra is elmúlt már, mire az orvos elköszönt. Visszaült az íróasztal 
mellé, s dolgozni próbált, de fél oldal után ismét elővette a gyengeség. Belátta, hogy 
nem megy tovább, három oldallal elmaradt a napi tervtől.

•
Összehajtotta az újságot, s félretette. Tekintete az ágya feletti fényképekre tévedt. 

Akkor költözött kisebb lakásba, amikor Éva meghalt, s akkor tette fel az ágya fölé 
ezeket a képeket. Az elsőn Éva mosolyog, még menyasszony korában, míg a másodi-
kon több mint harminc évvel később, néhány évvel a halála előtt. Persze megőszült 
közben, s a szarkalábak is megjelentek a szeme sarkában, mégis mintha semmi sem 
változott volna. Még a fejét is ugyanúgy billenti oldalra, ahogy nevet, s a szemét is úgy 
húzza össze, mint fiatal korában – gondolta. S azok a szemek! De nagyon szerelmes 
voltam! – jutott eszébe.

Laura nagyon nehezen fogant meg. A negyedik, vagy ötödik spontán vetélés után 
lélekben le is mondtak arról, hogy gyermekük születhet. Ő annyira vágyott gyermek 
után, hogy az örökbefogadáson kezdte törni a fejét, de mire összeszedte a bátorságát, 
s elhatározta, hogy Évának is említést tesz a dologról, megfogant Laura, s meglepe-
tésére ezúttal életben is maradt. Úgy bánt Évával, mint egy hímes tojással, minden 
nap beszaladt egy kis csomaggal, vagy virággal a terhes patológiára, összeszidta, ha 
nem találta fekve, bár tudta, mindenki képtelen lenne hónapokig feküdni. Mégis csak 
akkor hitte el, hogy saját gyermekük van, amikor hazahozták Laurát.

A harmadik képen már Laura nevetett rá, aki szinte mindenben inkább őt formázta, 
de a szemeit Évától kapta, s ő is összehúzta, ha nevetett. Nézegette a kedves arcokat, 
s ráérzett arra, hogy e képek miatt nem érezte soha a magányt, noha tíz éve már 
egyedül élt. Most először vette elő a szorongás.

– Nagy nevetség! – gondolta. – Teljes életet élhettem, kerek egész, ha most be kell 
fejeznem. Csak a fordítással készülhessek el, azt az egyet még!
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•
Szlovénia, a nyugati szomszéd. Velük sem felhőtlen a kapcsolat, bár a határvita mi-

att végül nem vétózták az uniós csatlakozást. Néhány négyzetkilométer tengervízen 
lehetett tizenkilenc évig huzakodni, mert az egyik fél szabad tengeri kijárást akart, 
ezért az egész Pirani-öblöt magának kívánta, a másik a folyó vonalának meghosszab-
bítását tekintette jogos határnak, akkor viszont Szlovénia nem kap tengeri kijáratot.

Eszébe ötlött egy régi emlék, testvérvárosi küldöttség tagjaként járt az olasz-szlo-
vén határon, az egykori Görz, ma nagyobb részben Gorizia, kisebb részben Nova 
Gorica városában. Itt is sikerült a béketárgyalásokon úgy meghúzni a határt, hogy ke-
resztülvágott egy várost, elválasztva családok, rokonok százait. Itt nem volt olyan éles 
a helyzet, mint Berlinben, írják a történelemkönyvek, mert Olaszország és Jugoszlávia 
között jobb volt a kapcsolat. Vendéglátói azonban másképp emlékeztek. Mesélték, 
hogyan vitték minden fenyegetés ellenére hónapokon át minden éjjel a határt jelző 
oszlopokat a város határába, s hogyan hozta vissza a katonaság nap, mint nap.

Vajon mi történt volna, ha az elmúlt évszázadokban mégis elsősorban barátaink 
lettek volna, s csak másodsorban érdekeink? Ha mindenki csak egy kicsit engedett 
volna? Ez lehetne a világ egyik legvirágzóbb gazdasága, kultúrája.

Fáradtan felállt, főzött egy teát. Nagyon gyengének érezte magát, egyre lassabban 
ment a munka. Végül négy oldal után abbahagyta az aznapi munkát. Lejárt a három 
hét, s négy oldal maradt holnapra. H. É. – gondolta,3 s előkészítette az ágyát.

Másnap viszonylag könnyen kezdett bele, de egy óra múlva már erejét megfeszítve 
dolgozott. Sorról sorra érezte, hogy nagyon nehezen bírja már. A hasa ismét feszült, 
alig tudott ülni, nehezen lélegzett és lassan fogyott az ereje. Öt óra is elmúlt már, 
amikor befejezte az utolsó mondatot. Megnyomta a nyomtatás gombot, s amíg a há-
lószobájában az ágyazással szöszmötölt, majd a lefekvéshez készülődött, elkészült az 
angol változat nyomtatása. Holnap majd átolvasom – rakta össze a lapokat, majd CD-
re is kiírta a fordítást. Tíz éve még azt kellett tanulnia, hogyan lehet CD-re adatokat 
írni, s ma már korszerűtlen adatmentési módszer – mosolyodott el. Azért Laura még 
biztosan tudja használni.

Átment a hálófülkébe. Még megállt az ablakban, s kinézett a fényes teliholdra. Ma 
nincs is szükség közvilágításra – gondolta. Nem húzta be a függönyt. Fekve is nagyon 
nehezen lélegzett, de még érzékelte, ahogy az ezüstös fényesség beragyogja a kis szo-
bát, betölti a gondolatait, s lassan az egész lelkét.

3 Lev Tolsztoj naplóját minden nap azzal fejezte be, hogy leírta másnapi munkatervét, majd hozzáírta: H. É. (ha 
élek).
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„Isten a csendben szól a szívedhez. A liturgikus szertartásokban, a szentségekben is 
milyen szép, ahogyan megnyilvánul Isten alázata.”

Ferenc pápa

pléBániánk élete képekBen
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pléBániánk élete képekBen

„Amikor ugyanis a Szentlélek megérezteti velünk az Úr jelenlétét és a teljes szerete-
tét irántunk, megmelegszik a szívünk, és szinte magától értetődően indít bennünket 
imádságra és liturgikus ünneplésre.”

Ferenc pápa



90 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2015

pléBániánk élete képekBen

„Ha eddig távol tartottad magad Jézustól, menj közel Hozzá! Ő tárt karokkal fogad 
téged. Azt a lelki békét fogja nyújtani neked, amit keresel, és az erőt, hogy úgy élj, 
ahogy ő szeretné.”

Ferenc pápa
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pléBániánk élete képekBen

„Aki útra kel, hogy tegye a jót, az már közeledik Istenhez, és már élvezi az Ő segít-
ségét. Az isteni világosság természetéhez tartozik, hogy megvilágosítja szemünket, 
miközben mi úton vagyunk a Szeretet teljessége felé.”

Ferenc pápa
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pléBániánk élete képekBen

„Megengedem-e Istennek, hogy szeressen engem? Engedjem: hadd találjon ő rám, és 
hadd simogasson meg gyengéd szeretetével. Mily nagy szüksége van ma a világnak 
a gyengédségre!”

Ferenc pápa
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pléBániánk élete képekBen

„Fiatalok, ti derék felfedezők vagytok! Ha belevetitek magatokat az Egyház gazdag 
tanításának a felfedezésébe, meglátjátok, hogy a kereszténység nem a tiltások soro-
zatát jelenti, amely a boldogságotok elfojtására irányul, hanem olyan élet-tervet ad, 
amely képes magával sodorni a szíveteket!”

Ferenc pápa
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pléBániánk élete képekBen

„Szűz Mária segít, hogy növekedjünk emberileg és a hitben, hogy erősek legyünk és 
hogy ne essünk a felszínes emberré és kereszténnyé válás kísértésébe, hanem fele-
lősséggel éljünk és mindig egyre magasabbra tekintsünk.”

Ferenc pápa
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