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BEVEZETŐ

Rómából hazatérve
„Hello, hello! Újra itt vagyok! Vissza kellett jönnöm hozzád és lehet, hogy maradok” – Az ismert magyar előadóművésznek, énekesnek, Ákosnak a sora jut
eszembe most, amikor úgy érzem, hazaérkeztem.
Az első, ami az egész hazatérésben tetszik, hogy amit írok, mondok, éneklek,
azt itt értik, legalábbis a magyar szavaknak magyar fejekben magyar fülekkel
konkrét jelentése van. Tehát nem csak hallanak itt, hanem értenek is. Nagyon jó
érzés! Persze itt is van, hogy meg kell magyarázni, hogy egy-egy szó mögött mire
is gondolok, de már az egy jó kezdés, hogy közös a nyelvünk és értjük egymást.
Másodsorban: Mikor valaki egy társaságból nagy búcsúzkodások nélkül távozik
– csupán az illem miatt mondjuk a házigazdától –, akkor használjuk azt a kifejezést, hogy „angolosan távozik”; akkor – jelen helyzetünkben – ezzel az Ákostól
vett sorral, köszönéssel mondhatjuk, hogy angolosan érkezek? Ahogy a búcsúzkodó nem akarja megakasztani a beszélgetés menetét, megzavarni a társaság
hangulatát, kizökkenteni a beszélgetéseket saját vágányukból, úgy most az érkező
sem akarja magára vonni a ﬁgyelmet, az élet úgyis zajlik tovább, minden folyik
a saját medrében. Csak úgy, angolosan köszönök: helló, helló! Bár lehet, hogy
stílszerűbb lett volna mondjuk úgy kezdeni, hogy „Salve, salve! – Üdv, üdv!”, vagy
egy jó kis „buon giorno”-val. De, hát akkor meg az ütem, a dallam, a ritmus nem
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stimmel… Meg amúgy is, ez a „helló,
helló” olyan ﬁatalos. Márpedig én
még ﬁatalosnak gondolom magamat.
A következő, ami ismételten csak
örömmel tölt el, hogy „az újra itt vagyok”-ban benne van valami a múltamból és mégis az új lehetőségek
tárházát tárja elém. Újra itt vagyok.
Vagyis valamikor már voltam itt.
Igen, két évre egy kicsit elszakadtam
az Egyházmegye mindennapjainak
közvetlen formálásától. Persze nem
szakadtam el teljesen. Az ösztöndíj
nem jelent izolációt, teljes elszigetelést valamitől, valakitől, valakiktől. Továbbra is foglalkoztatott, hogy mi van a
Szombathelyi Egyházmegyében. Érdeklődve olvastam, néztem, hallgattam a
beszámolókat akár interneten, akár újságban, telefonon, vagy a látogatók révén.
Róma amúgy is a világegyház központi városa, tehát ott is tudtam szombathelyi
lenni, maradni.
Újra. Ebben eszembe jut papi életem első négy éve. Mert bizony ezekhez az
évekhez képest történik most valami újra. Persze nem újrajátszva, mint valami
régi moziﬁlm, nem lemásolva mint egy régi könyv új kiadásban, nem frissítve,
mint egy korábbi számítógépes program aktualizált állapota. Ez az újra nem tud
igazán folytatás sem lenni. Mert így, vagy úgy de hatással volt rám is ez az elmúlt
két év, mint mindenkire. Így aztán, hogy újra itt vagyok, ez magával hozza azt is
hogy új. Egy kicsi abból, egy kicsi ebből – és mégis új.
És, habár újra, mégsem újként. Nem kicserélve, nem feljavítva, generálozva.
Huszonkilences kilométerkőtől bizony a 31-eshez értem. Nem ﬁatalodtam én
sem. Új ötletek, új gondolatok vannak bennem, de teljesen újat én sem tudok
biztosítani.
„Újra” – mint Noé galambja. Amely újra, meg újra visszatért, míg föl nem száradt a föld az özönvíz után (Ter 8,7). Mert addig kell visszatérni, amíg feladatunk
van itt, amíg üzenetünk van azokhoz, akikhez visszatérünk. Ha már nem térünk
vissza, akkor azzal lesz üzenetünk… Üzenet, hogy van mennyország, hogy van,
ahonnan nem kell visszatérni, mert mindenki oda fog megérkezni.
Most újra itt vagyok! Van ebben valami húsvétszerű. Nagycsütörtökön „elmennek a harangok Rómába” – szoktuk mondani. De húsvétkor visszatérnek, meg4
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kondulnak. Ismét hívják Isten népét, és sajátos hangjukon dicsérik Istent. Ezért
gondolom, hogy van nekem, Rómából hazatérő harangnak egy kis húsvéti érzésem: visszatértem, hogy azzal, amim van és aki vagyok, hirdessem a Föltámadottat, és hívogassam Isten népét Isten dicséretére.
Újra itt vagyok. És ez az „itt vagyok” nem csupán helyhez történő megérkezés,
hanem készenlét, jelenlét. Olyan, mint mikor Isten kérdi a mennyei udvarban,
hogy kit küldjön el és Izajás feleli: „Íme itt vagyok, engem küldj!” (Iz 6,8). Vagyis
annak ellenére, hogy az újmisés korszakom már a múlté, a ﬁatalos „fejest bele a
feladatokba!” elszántság már tovaszállt. Habár mégiscsak megmártóztam valamiként az Egyház tengerében, mégsem érzem magamban a tüskevár Tutajosának
gondolatát miután megmerült a Balaton vizében, hogy „fel tudná dönteni a világot”. Mégis, most, hogy újra itt vagyok, újra újmisésként akarok belekezdeni a
papi életbe. Tudom, hogy nem ugyanaz, de azért mégis: „íme, itt vagyok, engem
küldj!”
„Vissza kellett jönnöm hozzád.” Ez a „kellett” azért mégsem annyira kényszer
szagú ám…! Ez nem olyan, hogy nincs mást tenni, ez van, vissza kell térni. Nem
ezt érzem. Sokkal inkább azt, hogy ez a „kell” inkább sollen, mintsem müssen,
inkább belső kényszer, mintsem külső parancs. Az ösztöndíjról már előre tudtam,
hogy véges. De nem csak azért tér vissza az ösztöndíjas, mert lejárt a támogatás,
nem is azért, mert vége a képzési időnek, hiszen be lehetne iratkozni másra.
Azért „kell” visszatérni, mert valahogy ennek is belső rendje van. Mint a vándormadár is visszatér Délről, amikor eljön az ideje. Nem hajtja senki és semmi.
Nem űzik, nem menekül. Csak jön, mert van a dolgoknak természete, belső
rendje. Valahogy ennek is megvan.
„Vissza kellett jönnöm hozzád.” – Ákos talán valaki konkrét személyre gondol.
Én is. Bár nem egyre, hanem ebben a „hozzád”-ban benne van az újmisés jelmondatnak választott „értük” és „ők” [Értük szentelem magam, hogy ők is meg
legyenek szentelve az igazságban (Jn 17,19)]. Papi életben a küldetés mindig valakikhez szól. Az erkölcsi rend, a természet rendje így megköveteli, hogy visszatérjünk azokhoz, akikhez küld az Isten. Ferenc pápa pár hónapja beszélt arról,
hogy a papságunk egyik jellemzője kell, hogy legyen az egyházmegyéhez tartozás
tudata. Boldog vagyok, hogy én ehhez az egyházmegyéhez tartozom.
„És lehet, hogy maradok.” Erre mit mondjak? Ez a jövő zenéje. No, nem Ákos
dala, hanem ennek a szövegnek a tartalma majd elválik. A Szombathelyi Egyházmegyében, az biztos. De hogy hol és meddig, az sok összetevős. De ezzel
nem is nagyon kell foglalkoznunk, mert miként Jézus megmondta Péternek a
szeretett tanítványról: „Ha azt akarom, hogy maradjon, amíg eljövök, mit törődsz
vele?” (Jn 21,21)
2018 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv
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Ez vagyok most és így akarok hozzáfogni a rám váró feladatoknak. Ja, és mit
hozok haza Rómából? Ennek az ominózus dalszövegnek van egy olyan sora is:
„Reményt kaptam csak az útra, én az örök átutazó, azt, hogy minden bűnöm
megbocsátható.” Ezt. Ezt hozom haza. Ebben van üzenet: a remény üzenete. XVI.
Benedek pápa második enciklikájának a címe is a keresztény reményről szólt.
„Spe salvi facti sumus”, vagyis „reményre vagyunk megváltva” – idézi Szent Pál
apostolt (Róm 8,24). Azzal a reménnyel térek haza, amit így fogalmaz meg: „Az
embernek sok kisebb-nagyobb reménye van napról napra – élete különböző szakaszainak megfelelő különféle remények. Néha úgy tűnik, hogy e remények
egyike teljesen kitölti, s ezek után nincs szüksége további reményekre. Ifjúkorban
ez lehet a nagy beteljesítő szerelem reménye; remény a hivatáson belül egy
meghatározott állásra, a további élet során ilyen vagy olyan döntő sikerre. Ha
ezek a remények beteljesednek, megmutatkozik, hogy ez nem minden. Megmutatkozik, hogy szükség van egy mindezek fölötti reményre. Hogy csak valami
végtelen elégítheti ki az embert, ami mindig több mint az, amit valaha is elérhet.
[…] Ismétlem: szükségünk van a kisebb vagy nagyobb reményekre, amelyek
napról napra megtartanak az
úton. De ezek nem elegendőek
a nélkül a nagy remény nélkül,
amelynek felül kell múlnia az
összes többit.” (Spe salvi 30).
Tele vagyok én is reményekkel,
hiszen nagyon vártam már újra
ezt az alkalmat. Amit várok, azt
meg tervezgetni is szoktam. Ezt
is. De bennem van a „nagy remény” üzenete is.
„Örök átutazó”-ként, Isten vándoraként, zarándokként igyekszem majd a remény embere lenni. A reményem tárgya, vagyis amit remélek, azt Ákos így fogalmazza meg „minden bűnöm megbocsátható”. Ez a morális, az erkölcs. Benne
van az, hogy a bűn személyes. Nem kenem másra, nem keresek magyarázatot,
kibúvót. A bűneim az enyémek, én követtem el. De a bűn megbocsátható. És Isten megbocsát. Erre néhányan mondhatják, hogy „ezért kár volt kimenni két
évre”, ezt itthon is lehetett tudni. De nem csak tanultam, hanem át is élhettem.
Róma ebben számomra a „remény elsajátításának iskolája és gyakorlótere” (Spe
salvi 32-38).
[ JÁNOS ATYA ]
6
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A 2018-as év krónikája
2018. január
7-14. Házáldások
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Szeghy Csaba nemesapáti plébános vezetésével.
20.
Minisztráns farsang
26.
Ökumenikus istentisztelet a plébániatemplomban
27.
Plébániai vacsora
28.
Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
2018. február
2.
Gyertyaszentelés
11.
A betegek szentségének közösségi ünneplése
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Tódor Szabolcs búcsúszentlászlói plébános vezetésével
23-25. Nagyböjti lelkigyakorlat Dr. Székely János megyéspüspök vezetésével
25.
Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
2018. március
1.
Katekumenek reddició szertartása
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Kercza Asztrik ferences atya vezetésével
18.
Betegek nagyböjti gyóntatása Bazitán.
18-23. Betegek nagyböjti gyóntatása
25.
Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
26.
Karitász nagyböjti adományosztás
29.
Szentmise az utolsó vacsora emlékére, virrasztás
30.
Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret, dramatizált ájtatosság,
Ünnepi liturgia Urunk halálának emlékére, Zalaegerszeg város keresztútja
31.
Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret, a Szent sír látogatása, húsvéti
vigília
2018. április
2.
Húsvéti koncert
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Szalai Attila teskándi plébános vezetésével
2018 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv
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13-14. Jegyes felkészítés
15.
Zalaegerszegi Városi Vegyeskar hangversenye
22.
A Pálóczi Horváth Ádám AMI növendékeinek hangversenye
a plébániatemplomban
28.
Plébániai bál
2018. május
1.
Brenner János boldoggá avatása Szombathely
5.
Bérmálás
10.
Elsőáldozók zarándoklata Vasvárra
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Gyöngyös Balázs nagykutasi plébános vezetésével
20.
Pünkösdi koncert
26.
Ministráns kirándulás
2018. június
3.
Úrnapja: városi körmenet
9.
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe,
templomunk búcsúnapja
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Szeghy Csaba nemesapáti plébános vezetésével
17.
Tanévzáró szentmise
23.
Jubiláns házasok találkozója Szombathelyen
24.
Jótékonysági hangverseny a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa
fellépésével
25-29. Hittantábor
2018. július
9-13. Savio tábor
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
dr. Kürnyek Róbert plébános vezetésével
22.
Közlekedési eszközök megáldása Szent Kristóf napjához kapcsolódóan
29.
Plébániánk születésnapja, hálaadó szentmise dr. Kürnyek Róbert
plébánosunk 5 éves szolgálatáért
2018. augusztus
5.
Molnár János atya, plébániánk új lelkipásztorának köszöntése
6-10. Iﬁ Közösség nyári tábora Győrváron
8
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13.
15.
20.
26.
27.

Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Molnár János plébániai kormányzó vezetésével
Nagyboldogasszony ünnepe
Szent István király ünnepe – az új kenyér megáldása
A csíksomlyói Árvácska együttes vendégeskedése plébániánkon
Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban

2018. szeptember
8.
A Rózsafüzér Társulat kirándulása Pusztacsatárra
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Kovács Miklós nyugalmazott lelkipásztor vezetésével
15.
Forráspont – Országos Ifjúsági Lelki Napon vett részt az iﬁ közösség
16.
Veni Sancte tanévnyitó szentmise
23.
Szent Gellért nap: Hitoktatók köszöntése
30.
Szentírás vasárnapja és vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a
plébániatemplomban
2018. október
6.
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
7.
Terménymegáldás és Rózsafüzér Királynéja
7.
Elsőáldozás
12-13. 72 óra kompromisszumok nélkül
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Orsós Zoltán csákánydoroszlói plébános vezetésével
17.
Tiszta szerelem imaest
20.
Mindszenty zarándoklat a Pázmáneumba
21.
Godspell passiójáték
26.
Imaiskola
27.
Családkapocs – Egyházmegyei Lelki Nap plébániánk szervezésében
28.
Vasárnap esti muzsika: félórás zenés áhítat a plébániatemplomban
2018. november
3.
Bérmálkozók lelki napja
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás és szentmise, majd körmenet
Huszár Balázs sárvári káplán vezetésével
23.
Imaiskola / 24 órás Szentségimádás
24.
Egyházzenei előadás és koncert
28.
Plébániatemplom szentségimádási napja
2018 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv
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2018. december
1.
Adventi koszorúkötés a plébániatemplomban
2.
Adventi koszorúk megáldása
8.
Adventi lelki nap Wolowicz Ádám SVD missziós szerzetes vezetésével
9.
Szent Márton Patikája: jótékonysági adománygyűjtés
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás és szentmise,
majd Mária-köszöntő Nagy Gábor körmendi lelkipásztor vezetésével
16.
Jótékonysági hangverseny a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa
fellépésével
17.
Karitász Szent Erzsébet napi találkozója Szombathelyen
17.
Karitász adományosztás
20-21. Betegek adventi gyóntatása
24.
Karácsonyi pásztorjáték, karácsonyi koncert
28.
Aprószentek ünnepe, szentségimádási óra az életért és Imaiskola
29.
A bazitai templom szentségimádási napja
31.
Családok megáldása Szent Család ünnepén, év végi hálaadás,
éjszakai virrasztás

10
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A számok tükrében 2018
2018 2017 2016 2015 2014

2013
augusztustól
decemberig

Keresztelés

66

36

64

74

48

19

1 év alatti

48

22

43

47

36

14

1 év feletti

18

14

21

27

12

5

Házasságkötés

5

10

17

12

16

5

Temetés

53

57

73

63

62

13

17

21

27

15

20

4

36

36

46

48

42

9

32%

37%

37%

24%

32%

31%

Elsőáldozó

46

47

51

39

53

19

Bérmálkozó

16

19

17

24

5

0

Szentségekkel
ellátva
Szentségekkel
el nem látva
Szentségekkel
ellátottak aránya

Szentáldozások
száma
Hitoktatásra járók
száma

30.000 31.500 29.500 29.300 25.000

Katekumenek száma

12.000

509

558

506

443

461

348

4

4

2

1

9

5

„A tükör egy játék, / A tükör egy fordított világ, / A tükör, ha rám néz, / Lehet
az egyenes, / Lehet görbe, / Mindig a valóság néz vissza rád!”
Gyerekkorom egyik kedvenc zenész együttese, a 100FolkCelsius egyik számából
idéztem ezt a fenti részt. Mert az elmúlt évekhez hasonlóan a számok tükrében
is rápillanthatunk a mögöttünk álló évre. És annak ellenére, hogy a számok tükre
a valóságról beszél, mégsem tudja a teljességet nyújtani. A statisztika névtelen
számai emberi sorsokat, konkrét személyeket, életeket meghatározó eseményeket takarnak. A számok sok mindent elárulnak, de még több információt rejtenek, amiről csak azok tudnak mesélni, akiket érint. Egy-egy keresztelés öröme,
2018 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv
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a szentáldozás rejtekben történő ünnepe, a szentgyónás megtisztító és mélységekig ható tapasztalata, a bérmálás szentsége, a házasságkötés kegyelme…
Mind-mind olyan alkalom, amely úgy be tud vésődni az ember szívébe, hogy
arról alig tud valamit is elmondani, de egy életet képes új irányba terelni. Vagy
éppen a halálesetek száma, egyházi temetésben, betegek szentségében részesülők
aránya, megint csak azok életében hozott fordulatot, akik átélhették.
Elgondolkodtathatnak bennünket ezek a számok és arra ösztönöznek, hogy
még nagyon sok munka vár ránk!
Első adatunk a keresztelések számai: Valaki mondhatja azt, hogy ez
nagyon kevés. Hogyhogy csak 66
személy részesült a keresztség szentségében? Szerintem örömteli, hogy
ennyi is van! Pláne, ha az élet egy másik oldalának eseményét nézem: Több
keresztelőnk volt, mint halottunk.
Olyan sok paptársam mondja el, hogy
nagy bánata, hogy többet temet, mint
keresztel, lassan elfogy körülötte a hívő közeg. Mi, kertvárosiak elmondhatjuk, hogy ha a számok arányosak
(hisz nem minden újszülöttet keresztelünk mi és nem minden elhunyt részesül temetésben), és a keresztény
közösségünkre vonatkoznak, akkor legyünk boldogok, mert az új megkereszteltek révén bizalommal tekintünk a jövőbe!
A házasságkötések számát látva megint csak könnyen sopánkodhatunk: „atya,
ez nagyon kevés!” Igaz, igaz, de soktényezős ez is: a ﬁatalok jobban szeretik a díszes, nagyobb templomot, vagy nyáron nagyon melegnek tartják a miénket, vagy
egyszerűen csak nem ide kötik őket az emlékeik, hiszen 14 éve épült ez a templom. Van, mire fogni. Az nagyobb gond, ha a ﬁataljainknak nem sikerült elmondanunk, hogy miért is kell életüket a házasságban összekapcsolni. Ha az
együttélés helyett nem tudunk vonzó alternatívaként felmutatni olyan házasságot, amely tényleg szebb és boldogabb kapcsolat. Fiataljaink nehezen köteleződnek el, pedig gyermekkorukban ők is szép esküvőről álmodtak…! A jegyesek
felkészítése a házasságra (jegyesoktatás) segíteni kíván abban is, hogy a házasságra, mint ajándékra és értékre tekintsenek a párok, nem pedig macerát, és egy félnapos programot lássanak benne.
12
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A nászmenettől a gyászmenethez kanyarodunk… Ezt megint nem tudjuk befolyásolni. Nem tőlünk függ sem az élet kezdete, sem a földi élet vége. Na, de,
hogy hogyan kezdődik, hogyan végződik és mi van a kettő között, ez már fontos.
Sajnos, annak ellenére, hogy van kórházlelkész, Takács András atya személyében,
aki a kórházban folyamatos szolgálatával segíti mindazokat, akik bekerülnek az
intézménybe, még mindig sokan nem részesülhetnek a betegek szentségében (a
közgondolkodásban ez az „utolsó kenet”). A kórházi ágy nem csak szenvedés
helyszíne, hanem, mint Jézus keresztje, az üdvösségünk helye is lehet. Gondolkodjunk így betegeinkről, saját betegségeinkről!
Az elsőáldozók száma olyan kedves szám, szépnek és soknak mutatja magát.
De olyan kár, hogy ez a 46 gyermek az ünnep óta alig-alig kap támogatást a szülőktől, hogy járhasson szentmisére, és valószínű kevésszer láthatja szüleit, hogy
ők is mennek gyónni. Hívjuk ezeket a gyermekeket, hogy ne hagyják megszakadni azt a szép folyamatot, amely elindult bennük! Olyan szép látni a pl. a vasárnap reggel 7(!) órai szentmisén mindig ott van az első sorokban egy kislány, aki
hozza anyukáját is. Igazi hős!
A bérmálkozók, mint egy kisebb osztály. „Kicsi a bors, de erős” – szoktuk mondani. Na de az erejét csak akkor tudja kifejteni, ha használják. Istennek hála, látni
őket templomban, de van, aki el-el maradozik. Kár, mert nagy szükségünk lenne
ezen ﬁatalok kreativitására!
A szentáldozás valamit abból próbál felmutatni, hogy mennyi olyan kegyelmi
pillanat volt, amikor „Hitünk szent titka” már nem is annyira titok, hanem feltárul. Kb. ennyi ember élhette át, hogy Jézus táplálni akar minket. Noha papíron
7.000 katolikus él ezen a plébánián, akkor ez leosztva/felszorozva nagyon kevés
alkalom arra, hogy áldoztunk. Ötször áldozni egy évben? Rendes ételt sem csak
ötször eszünk egy évben! Gyónás és áldozás – két megtartó pillére katolikus hitünknek.
A hitoktatásra járók száma a pár éve bevezetett kötelező iskolai hit és erkölcs/etika oktatás óta még jobban elnagyolt számmá lett. Ennyien járnak, de
nem ennyit érdekel. Imádkozzunk értük, hogy valamit tudjanak elcsípni abból,
hogy be szeretnénk mutatni nekik Istent és azt, hogy mi miként hiszünk benne.
A katekumenek száma továbbra is csodálattal tölt el: 4 felnőtt ember életébe
lépett be Isten különleges erővel. Ez is csoda! Istenre talált emberek, akik érdeklődnek, hogy milyen választ ad ez a közösség a bennük felmerülő alapvető
kérdésekre. Keresik Istent és vágynak egy megtartó, erős, keresztény közösségre.
Ránk! Ránk?
[ JÁNOS ATYA ]
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Beszámoló a plébániánkon 2018-ban
elvégzett munkálatokról és
beszerzésekrol
˝
A 2013-ban megalapított plébániánk 6.
évébe lépett. A 2018. év fontos változást hozott plébániánk életében, ugyanis
Székely János megyéspüspök Kürnyek
Róbert atyát a zalaegerszegi Szent Kereszt lelkészség templomigazgatójává
nevezte ki. Helyébe Molnár János atyát
helyezte plébániánk élére.
Az elmúlt évben nagyobb volumenű
munkálatokat nem végeztünk. Megvalósult azonban a templomtorony felső
északi részén az omladozó vakolat kijavítása. A 2013-ban vásárolt, már használt másológép helyett beszerzésre
került egy új, korszerű másológép. Tavasz végén kifestésre került a közösségi
helység és a plébánia hivatal, valamint
az elhelyezések kapcsán a plébánosi lakás frissítő festésére is sor került.
2019-es évre a követező munkálatokat tervezzük:
Sor kerül a több éve tervezett plébániai kerítés felújítására, a kapuval megegyező kialakítására. Az első felévben megvalósul a Reneszánsz Kft-vel az altemplomban egy újabb urnafal kialakítása, továbbá a több éve tervezett altemplomi
oltárkép is elkészülhet. Szeretnénk legalább tervezés szintjén a templom bejáratainak, valamint a plébániai iroda és lakás bejáratainak eső elleni védelmét
megoldani állagmegóvás céljából. Ebben az évben sor kerül a városvezetés ígérete
szerint a templom éjszakai díszkivilágításának a városi éjszakai világítási hálózatával való összekapcsolására.
[ NÉMETH LAJOS ]
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Karitász csoportunk tevékenysége
a 2018. évben
A nagyböjti adománygyűjtés eredményeként 51 rászoruló családnak segítettünk
tartós élelmiszerekből összeállított csomaggal. Az adventi adománygyűjtésünk
során 60 rászoruló családot támogattunk, a több gyermeket nevelő családok kb.
15 kg-os élelmiszercsomagot kaptak. Az iskolakezdési akciónk során 32 családban élő 63 fő rászoruló tanulónak tudtuk az iskolakezdését segíteni. Karitász csoportunk vásárolt ajándék utalványokat, amelyen iskolaszereket vásárolhattak az
adományozott családok. Ezen felül a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász is támogatta a plébániánk területén élő szociálisan rászoruló családokat, és adományozott tanszerekre beváltható Erzsébet utalványt, továbbá két olyan családnak nyújtott pénzbeli támogatást, amelyben több iskolás gyermeket nevelnek. 2018. novemberében az egyházmegyei Karitász jóvoltából plébániai Karitász csoportunk
600 kg burgonyát osztott szét 28 hátrányos helyzetű család között.
Karitász csoportunk tagjai közül többen látogatnak rendszeresen betegeket.
Minden hónap első pénteki napján közösségünk tagjai – Karitász csoportunk
alapító vezetője, Csiszár Mária irányításával Jézus Szíve tiszteletére – szentségimádáson vehetnek részt.
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A Karitász munkatársainak felkészülését, lelki feltöltődését szolgálta több egyházmegyei Karitász rendezvény, így a nagyböjti két napos lelkigyakorlat, amelynek első napján Gersekaráton a résztvevők megismerkedhettek a falu és a
templom történetével, majd Andor Zoltán atya vezetésével a templom kertjében
járhatták végig közösen a keresztutat. A második napon Körmenden Kiss László
atya elmélkedéseivel gazdagodtunk.
Karitász csoportunk több tagja részt vett áprilisban a Szombathelyi Egyházmegye III. Cigánypasztorációs Találkozóján Bérbaltaváron. A találkozó különlegessége volt, hogy dr. Székely János megyéspüspök cigány és magyar nyelven
mondott szentmisét, és a résztvevők megkóstolhattak néhány sajátos ízvilágú cigány
ételt is.
Karitász csoportunkból többen részt vettek a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász nyári táborának 2018. június 20-ai megnyitóján a Vas megyei Nardán. A
több hetes táborban sok Karitász tag önkénteskedik, a gyerekekre felügyelnek,
vagy főznek, takarítanak.
2018. november 17-én Szombathelyen részt vettünk a Katolikus Karitász védőszentje, Árpád-házi Szent Erzsébet napjához köthető Karitász ünnepségen, ahol
hálát adtunk az elmúlt évért, és kitüntették azokat az önkénteseket, akik sokat
tettek a hátrányos helyzetű emberekért. Külön öröm volt számunkra, hogy a mi
Karitász csoportunkat is – az Egyházmegyei Karitászból érkező adományok hozzánk történő eljuttatásában és az egyházmegyei eseményeken történő részvételünk megszervezésében – segítő olai Jézus Szíve Ferences Plébánia Karitász
csoportja is elismerésben részesült kiemelkedő munkájáért.
És mint közösség, 2018-ban egy különleges alkalomból ünnepeltünk is, két
aktív Karitász tagunk, Garami Sándor és felesége, Piroska 50. házassági évfordulóját. Isten éltesse még sokáig őket!
Az elmúlt évben plébániánk hívein kívül sok intézmény, közösség, vállalkozás
támogatta akcióinkat. Köszönöm a Liszt Iskola Régi Diákok Kórusának, akik
2018-ban is két alkalommal koncerteztek a kertvárosi szegények megsegítéséért.
Köszönöm a Pálóczi Ádám Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és tanárainak
a koncertet, amellyel ismét minket támogattak, a Szent Család Óvoda munkatársainak és gyermekeinek, akik az adventi adománygyűjtésünket hirdették, és a
Karitászt segítők részére kis ajándék emléklapot készítettek. Köszönöm a Kertvárosi Településrészi Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették az önkormányzat
közösségi termében a nagyböjti adományosztásunkat, a Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend tagjainak, hogy a Karitász csoportunkat segítették, Henának
(Kéry Henriett) és édesanyjának, a csodálatos mézeskalácsokat, amellyel az adventi koncerten a Karitász javára fellépőknek kedveskedhettünk. Külön kö16
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szönöm annak az anonimitást kérő vállalkozónak a segítségét, aki 2018-ban is
mind a nagyböjti mind az adventi adományosztásunk során jelentős értékben
tartós élelmiszereket vásárolt, és adott át a Karitász részére, hogy ezzel is segítsük
a hátrányos helyzetű családokat.
És köszönöm Önöknek, hogy mindig, minden felhívásra adakoznak, segítenek,
munkálkodnak értünk, és imáikban hordoznak minket. Köszönöm János atyának
és Henának a segítségüket, támogatásukat, buzdításukat, és szeretetüket. És természetesen hála és köszönet a Jóistennek, hogy minden adománygyűjtésünk és
osztásunk célt ér.
Köszönöm a Karitász csoport tagjainak áldozatos munkájukat, nélkülük és lelkesedésük nélkül nem valósulhattak volna meg adományosztásaink. De kik is
ők, akik a háttérben, – igaz, néha feltűnően piros mellényben – tevékenykednek?
Ismerjük meg őket és gondolataikat a Karitászról!
Kövesházi Istvánné, Lola néni: „Mit jelent számomra a Karitász? Kezdjük az
elején. Kaposvárra jártam az óvónőképzőbe. 1958-ban végeztem. Óvónő voltam
mindig, és nagyon, nagyon szerettem és szeretem a hivatásomat. Zalaegerszeg
több óvodájában dolgoztam, az első munkahelyem a Zárdában volt, ahol egy két
csoportos óvoda működött. A Népköztársaság úti Óvodából mentem nyugdíjba.
Nagyon kedves emlékeket őrzök erről az időszakról, és nagyon jó visszaemlékezni a kedves, aranyos, ma már felnőtt volt óvodásaimra. A Népköztársaság úti
Óvodában Julcsival, azaz Pintérné Gedeon Júliával létrehoztuk a keresztény
szellemiségű csoportot. Ebben a csoportban volt hittan, imádkoztunk a gyerekekkel, és itt lehetett a Jóistenről beszélni, ami addig elképzelhetetlen volt. Először talán idegen volt ez a csoport abban az időszakban, és abban az óvodában,
de egyre inkább megnőtt az igény a szülők részéről a keresztény értékek, és a hit
2018 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv

17

KARITÁSZ

továbbadása iránt, és így egyre többen hozták ide a gyermeküket. Egy lányom
van, Flóra, aki sajnos nagyon korán elköltözött Budapestre. Először a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskolába járt, majd elvégezte a Zeneakadémiát, gordonkázik. Most tanít, de előtte zenekarokban játszott, és bejárta a világot. A vőm
szintén zenész. Két ﬁú unokám van, míg kicsik voltak, szüleik dolgoztak, sokat
vigyáztam rájuk. Most már sajnos, kevesebbet látom őket. A kisebbik unoka is
zenél, trombitál.
Az életemben mindig jelen volt a Jóisten, és úgy érzem, hogy mindig megtalált,
ha valami feladatot szánt nekem. Elvégeztem a Cursillót, azóta is aktív tagja vagyok a Mária Magdolna Plébánia egyik Cursilló csoportjának. Gyula atya idejében elvégeztem a teológiát, még emlékszem, Szombathelyen, Konkoly püspök
úrnál felvételiztünk. Majd Robi atya meghívására részt vettem a lelkipásztori
munkatársak képzésén is Szombathelyen. Örülök annak, hogy azóta is – Robi atya,
majd János atya ajánlásával, – a püspök atya megbízásából szolgálhatom a kertvárosi templom közösségét azzal, hogy alkalomszerűen áldoztatok, vagy más módon
szolgálhatok, például Csiszár Marikával közösen a Lourdes-i kilencedet vezettük.
Mária légiós vagyok, az imaközösségünk az olai plébániához kapcsolódik. Hetente két alkalommal megyünk szociális otthonokba, és ott a gondozottakkal beszélgetünk, imádkozunk, vagy felolvasunk nekik a Szentírásból. És a Szent Anna
Nagymama Közösség tagja is vagyok, ez is rendszeres elfoglaltsággal jár.
Rendszeresen látogatok betegeket. Szeretek emberekkel foglalkozni, szeretek
segíteni. Így kerültem Csiszár Marika meghívására a Karitász közösségébe is,
szívesen segítek az adományosztásokon, és az imaórákon. Úgy érzem, a Jóisten
18
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velem volt minden megmozdulásomban, mindig és mindenütt. Szeretném, ha
ezt minél többen megtapasztalnák a saját életükben is.”
Mekina Erzsébet: „Mit jelent számomra a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia Karitász csoportjának tagja lenni? Talán előbb néhány gondolat: embertől
emberig a karitászról, a kezdetekről, amit szeretnék megosztani.
Már az őskeresztény egyházközségek letét – Jézus Krisztus életének példáját
követve – teljesen átszőtte az elesettek megsegítése. A közösségen belül teljes
körű szegény segélyezés alakult ki, amelyet már akkor is rendszerbe foglaltak és
benne nyilvántartották a szegényeket, körülményeiket. A közösség a test ápolásán, a ﬁzikai szükségleteken kívül, szegény társuk lelkét is ápolta. A segélyeket
a hívek adományaiból teremtették elő. Az adományozás módja az oblatió (önként felajánlott adomány ) volt. Az Egyház szegénygondozási tevékenységét a
századok során olyan szentek nevei fémjelzik, mint Nursiai Szent Benedek, Assisi Szent Ferenc, Árpád-házi Szent Erzsébet, aki egyben a karitász védőszentje.
Néri Szent Fülöp az árvaházak, Páli Szent Vince az otthonápolás, gondozás rendszerének elindítója volt. Néhány kiemelkedő személyiség, akik életük példájával,
ma is hívnak minden embert, akiben jó szándék lakik, hogy életüket egy nagyobb
jó szolgálatába állítsák. Ne riasszon vissza a felmerülő sok nehézség, a bizalmatlanság, az esetleges félremagyarázása cselekedeteinknek és egyéb nehézségek.
Ebben a szellemben kell munkálkodnunk, közösségünk javára.
Hazánkban a szegénygondozás, egyházi szeretetszolgálati formákat összefogó,
szervezett karitász kialakulását először Prohászka Ottokár sürgette. A későbbi és
többszöri át és újjá szerveződéseket követően kialakult az országos karitász hálózat, amely 2001-től Caritas Hungarica néven működik, és tagja a világ 166 országát összekapcsoló nemzetközi karitász hálózatnak, a Caritas Internationalis-nak.
A Katolikus Karitász mindenhol a világon, így Magyarországon is, a Katolikus
Egyház hivatalos segélyszervezete. A Katolikus Karitász célja és feladata, hogy a
szegényeket, bajbajutottakat és rászorulókat megsegítse a Katolikus Egyház nevében. A Karitász nem egy segélyszervezet a sok közül. Megvalósítja az Egyház
tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni!
Ezen tanítások és feladatok megvalósításán munkálkodik plébániánk karitász
csoportja is. Mindnyájunk feladata,hogy Krisztus szeretetét egyre jobban befogadjuk és hordozzuk, és egész lelkünket, személyiségünket járja át és formálja
ez a Krisztusi szeretet. Mindig tisztelettel és csodálattal adóztam azon embertársaim előtt, akik tevékenyen vettek részt idős, elesett és rászoruló embertársaik
segítésében. Örömmel tölt el, hogy 2017-től én is karitász csoportunk tagjai közé
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tartozom. Örömmel tölt el, mert a keresztségben kapott Erzsébet nevem is erre
predesztinál. Közösségünk tagjaiban olyan hasonló gondolkodású, elkötelezett
és empatikus embereket ismerhetek, akik nap mint nap Krisztus követségében
járnak. Ugyanis ha bennünk Krisztus van, mindenben és mindenkiben meglátjuk
Isten csodáját, Isten szeretetét, Krisztus képmását. Mindezen gondolatok Assisi
Szent Ferencre emlékeztetnek, aki számára minden Krisztusról beszélt, és aki a
teremtett világban, az elesett emberben is Krisztust látta és Krisztust megillető
szeretettel tudott felé fordulni. S hogy mivel adhatom Krisztust?
Szavaimmal, türelmemmel, ﬁgyelmemmel, de fontos, hogy ezt kiszámíthatóan
tegyem, hogy az elesett ember számíthasson a szeretetemre, ﬁgyelmes hallgatásomra, megértő vigaszomra, emberi szavamra.
Jó, hogy a mindennapokban ezen dolgok megvalósulásán munkálkodhat közösségünk. Ezt látom megvalósulni a közös adományosztásokban, a rendszeres
közös imaórák csöndjében, a plébániai közösség adománygyűjtéseiben, a megszervezett zenei estékben, a közös zarándoklatokban, összejövetelekben és egymás segítésében.
Köszönöm, hogy ebben a közösségben, együtt építhetjük Isten országát, mert
én olyan dolgokat tudok megtenni, amit te nem, és te olyan dolgokat tudsz megtenni, amit én nem, együtt viszont nagyszerű dolgokat hozhatunk létre.
A Nobel-békedíjas Boldog Kalkuttai Teréz Anya, a Szeretet misszionáriusai
rend alapítója, az elesettek felkarolója 1997. szeptember 5-én hunyt el. Az ENSZ
közgyűlése szeptember 5. napját a jótékonyság világnapjává nyilvánította, amiről
minden évben megemlékeznek. Az Ő egyik imájával szeretném befejezni, ami
számomra tükrözi nem csak Teréz Anya, de a Karitász szellemiségét is.
„Nyisd fel szemünket, Uram,
hogy megláthassunk Téged
ﬁvéreinkben és nővéreinkben!
Nyisd meg fülünket, Uram,
hogy meghalljuk annak kiáltását,
aki éhezik fázik fél és akit leigáztak!
Nyisd meg szívünket, Uram,
hogy megtanuljuk egymást szeretni,
mint ahogyan te szeretsz minket!
Add nekünk ismét lelkedet, Uram,
hogy nevedben
egy szívvé és egy lélekké forrjunk. Ámen. "
[ SÁRKÖZI VIOLETTA ]
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Hitoktatás 2018
A 2018-as évben is folytatódott a katolikus hitoktatás a plébániánkhoz tartozó oktatási intézményekben.
Az Eötvös József és a Liszt Ferenc Általános Iskolákban heti 33 hittanórát tart
Molnár János atya, Takács András atya,
dr. Marx Gyuláné és Endrédiné Fekete
Ágnes.
A két iskolában 389 diákot oktatunk
1-8. osztályig.
A tavalyi évben a 4. osztályosok közül
46 fő járult első áldozáshoz. A bérmálás
szentségét 18 fő vette fel.
A vasvári zarándoklat, (melyet májusban szerveztek a Szombathelyi Egyházmegye leendő elsőáldozóinak), a harmadik évfolyamos diákoknak jelentett
nagy élményt.
Az előző évekhez hasonlóan 5 napos nyári táborozáson vettünk részt 40 fővel
a Pákai Általános Iskolában.
Nagy lelkesedéssel szerepelnek a diákok minden évben a karácsonyi pásztorjátékon, és a nagypénteki élő keresztúton.
A plébánián Molnár János atya tart bérmálási felkészítőt 12 főnek, ezenkívül
középiskolás hittanfoglalkozást ﬁataloknak.
A kertvárosi óvodákban a legkisebbekhez juttatjuk el az örömhírt. A Csillagközi
Óvodában Kónya Zoltánné Kati néni, a Napsugár úti Óvodában Molnár János
atya foglalkozik kisgyerekekkel, heti egy hittanóra keretében.
A Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Intézményben Fazekas Rozália óvodás és iskolás korú gyerekeknek tart hitoktatást.
[ ENDRÉDINÉ FEKETE ÁGNES ]
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Óvodai hitoktatásról
Az óvodai hitoktatás lelki nevelés, melynek fő célja Isten szeretetének közvetítése
a gyermekek felé. A hit Isten ajándéka! A hittan foglalkozásokon hitet nem adhat
sem a hitoktató, sem az óvoda, viszont támogathatja és segítheti annak kialakulását és fejlődését.
A 3-6 éves gyermek lelki fejlődését a bibliai történetek, az imádság és az ünnepek szeretetteljes, bensőséges légkörével, a megfelelő érzelmi biztonsággal alakítjuk ki. Játékkal, énekkel, rajzzal, élményt adó történetek mondásával, mozgásos
feladatokkal történik a komplex személyiség fejlesztés.
Olyan történeteket mondunk, ami segíti Istennel való kapcsolatuk megalapozását és megerősödését a szeretet jegyében. „A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.” (1Kor 13,4-5)
A kertvárosi óvodákban ősztől Molnár János atya is bekapcsolódott a Napsugár
úti óvoda hitoktatásába. 9 gyermekkel foglalkozik, míg a Csillagközi óvodában
Kónya Zoltánné nyugdíjas óvónő 36 gyermekkel.
Mindketten a szeretet erejével nyerik meg a gyermekek bizalmát. A kedvesség,
a mosoly, a tiszteletadás, a ráﬁgyelés, és a türelem meghozza a gyümölcsét, mivel
a létszám nő, nincs lemorzsolódás.
Advent idején „kitakarítottuk” a rosszat a kis szívükből. Minden héten beszámoltak a jó cselekedetekről – segítettek szüleiknek takarítani, főzni, szerelni,
barátaiknak kedveskedni, ajándékozni.
Minden hétre jutott egy feladat, amivel örömet szereztek családjuknak vagy a
közösségnek. Így a karácsony nem az ajándék körül forgott, hanem a kis Jézus
érkezéséről, a szeretetről szólt. Megható volt, mikor az egyik kisﬁú mondta: „Itt
van a szívemben Jézus!” És a karácsonyi várakozásban mindenki próbált jó lenni,
a kis Jézus jászlához letenni a jó cselekedeteket.
Egy kisﬁú a nagyszülőknél legurult a lépcsőről. Mikor a kétségbeesett nagyszülők felemelték, a mosolygó ﬁúcska csak annyit mondott: „Az őrangyalom vigyázott rám!”
A gyermekek megnyílnak a foglalkozásokon, elmesélik élményeiket, boldogságukat, de félelmüket, szorongásukat, sérelmeiket is. Bíznak az ima erejében,
hisz minden alkalommal, mikor beszélgetünk a jó Istennel, kérjük vagy megköszönjük a segítségét.
Remélem, hogy boldog, magabiztos, nyugodt, istenfélő emberek lesznek, akiknek mások tisztelete, megbecsülése, szeretete lesz a legfontosabb!
[ KÓNYA ZOLTÁNNÉ ]
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Tájékoztató
2013-ban (63 év után újra) törvény szerint bevezetésre került az állami általános
iskolákban a kötelezően választható hit-és erkölcstan. Ezzel kapcsolatban gyakran merülnek fel kérdések szülők és gyerekek részéről. Az alábbi tájékoztatás,
mely a Váci Egyházmegye „Hitoktatásról a szülőknek” című írása alapján készült,
ezekre a kérdésekre szeretne választ adni.
Valóban kötelező a hittan az általános iskolában?
A tantárgy neve: kötelezően választható hit- és erkölcstan (röviden: hittan) a
másik választható tantárgy az etika. A „kötelező” jelző azt jelenti, hogy a két lehetőség közül a választott tárgyat a tanuló – más tárgyakhoz hasonlóan – óra-rendbe illesztve tanulja, a többi tantárggyal egyenrangú tárgyként, lehetőség szerint
az etika órával egy időben. Az általános iskolákban az 1-8. évfolyamon, az állami
fenntartású hat évfolyamos gimnáziumokban pedig a 7-8. évfolyamon, hetente
egy órában.
Mit jelent a fakultatív hit- és erkölcstan?
Azokat a többségében délután (iskolában vagy plébánián) tartott hit- és erkölcs-tanórákat jelenti, melyeket nem az etika helyett választhat a szülő. Ez az
óra ugyanúgy, mint a szakkörök, szabadon választható és az év elején történt beiratkozást követően a tanuló egész évben részt vesz a foglalkozásokon.
Miért jó, ha a gyermekeknek a katolikus hit- és erkölcstan órát választjuk?
Az emberi életet végigkísérő kérdések: Honnan vagyunk? Mi a célja az életünknek? Hogyan lehetünk boldogok? Hová tart a világ? Miért van fájdalom, betegség és agresszió a világban? Hogyan lehetek „igazi nő”? Hogyan lehetek „igazi
férﬁ”? Mik az időtálló és a talmi értékek? Mind-mind olyan kérdések, amelyekre
választ keresünk gyermekkorunktól fogva. A Biblia a világ legtöbb nyelvére lefordított és a legnagyobb példányszámban nyomtatott könyve. A katolikus hités erkölcstan a Biblia történetein keresztül és egyházunk kétezer éves történetének kincseiből merítve válaszol a fenti kérdésekre. Az egyes életkori sajátosságokat ﬁgyelembe véve úgy világítunk rá a keresztény értékrendből fakadó hit
nagyszerűségére, hogy közben tiszteljük a gyermek szabad akaratát. Építünk
képzelő erejükre, felfedeztetjük velük egyediségükből fakadó értékeiket. A hittan
integráló tantárgy. Kapcsolódik szinte valamennyi tanult ismerethez. A történelem, az irodalom, a zene, de akár a természettudományok és a képzőművészet
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felfedezésében is új távlatokat nyit meg, ha meglátjuk benne azt a célszerűséget,
amely végső soron az örök életre vezet.
Mi a különbség az etika és a hit- és erkölcstan között?
Elsősorban a tanított ismeretek világnézeti megalapozottságában van különbség. Az etikát világnézetileg semleges alapokon tanítják. A hit- és erkölcstan oktatásban az erkölcsi ismereteket a katolikus hit alapjaira, a Bibliára és a kétezer
éves keresztény hagyományra építve oktatjuk.
Járhat-e katolikus hit- és erkölcstan órára a gyermek, ha más felekezethez tartozik?
Igen, mivel a szülői nyilatkozattétel során nem a szülő vagy a gyermek felekezeti
hovatartozásáról, hanem két tantárgy (etika/felekezeti hittan) közötti választásról
nyilatkozik a szülő.
Ha egy gyermek nincs megkeresztelve, akkor is járhat hittanra?
Igen. A hit- és erkölcstan tantárgy választásának nem előfeltétele, hogy a tanuló
meg legyen keresztelve.
Mit kell tenni a szülőnek, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanórára szeretné járatni?
Amikor a szülő beíratja gyermekét az első osztályba, akkor kell jeleznie ezt a
szándékát az iskolának. Amennyiben gyermeke a korábbi években nem hit- és
erkölcstan órára járt, de a jövő évtől szeretné, ha ezt a tantárgyat tanulná, akkor
minden tanév május 20-ig kell jeleznie írásban ezt a szándékát az iskola felé.
Nem kell minden évben nyilatkozni arról, hogy hit- és erkölcstanra, vagy etikára akarjuk-e járatni gyermekünket
Az első nyilatkozat a következő évekre is érvényes, tehát csak akkor kell nyilatkozni a szülőnek május 20-ig újra, ha szeretné a gyermekét más típusú hit- és
erkölcstanra vagy etikára járatni a következő évtől.
Tanév közben nem lehet változtatni a döntésen.
Más iskolába való átjelentkezés esetén a szülőnek választania kell a két tantárgy
közül. Arra is lehetőség van, hogy más tantárgyat válasszon, mint amit az előző
iskolában tanult a gyermeke. Az átiratkozáskor kell a döntését írásban jeleznie
az iskola felé.
Milyen egyházak szervezhetnek hittant az iskolákban?
A jelenlegi törvényi szabályozás nem emel ki felekezeteket, éppen ezért minden
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– a magyar állam által elismert – egyház taníthat saját felekezete szerinti hit- és
erkölcstant. (2011. évi CCVI. törvény)
Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat?
Egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittanári, vagy
más, a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel rendelkező hittanár.
A hitoktató személyét római katolikus plébániavezető (pap) ajánlásával az Egyházmegye megyéspüspöke bízza meg, és írásban meghatalmazást ad neki.
Az iskolában dolgozó pedagógus is tarthat hittanórákat, ha megvan a megfelelő
szakképzettsége hozzá. Ebben az esetben is a megyéspüspöktől kapott írásos felhatalmazás alapján végzi a hitoktatói tevékenységet.
Osztályoznak-e a hittanórán?
Az iskolák egyedi döntése, hogy érdemjegy, vagy „részt vett” megjegyzés kerül
a bizonyítványba.
Hasonlóan más tantárgyakhoz a hit- és erkölcstannak is van tanmenete és
meghatározott ismeretanyaga, amelynek elsajátítását célul tűzi ki. A tanultakat
a jól ismert módokon, felelésekkel, felmérők segítségével lehet ellenőrizni és
értékelni. A tantárgy jellegéből adódóan viszont elsősorban nem érdemjegyekkel
elismert „teljesítményre” akarjuk sarkallni a tanulókat, hanem szeretnénk kialakítani azt az erkölcsi érzéket, nyitottságot amellyel az embernek a világhoz viszonyulnia kell.
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Kaphat-e szaktanárit hittanból is a gyerek?
Az igazolatlan hiányzások, az együttműködés teljes hiánya, az iskolában elvárható viselkedési normák sorozatos megsértésének természetesen következményei vannak, a hittan tanár is adhat szaktanárit.
Ha a gyermek hit- és erkölcstan órákra jár, kötelező lesz-e templomba járni?
Nem. Minden szülőt és gyermeket szeretettel hívunk és várunk a gyermekek
és családok számára szervezett családi délutánokon, vagy egyéb alkalmakon, és a
vasárnapi szentmiséken. Az ezeken való részvétel azonban nem kötelező. Amenynyiben a gyermek valamelyik szentségben szeretne részesülni, akkor a szentmiséken való részvétel az előkészület természetes velejárója. A szentmisén való
részvétel a legszentebb imádságban való részvétel is egyben, de semmiképpen
nem adminisztrációs előírás.
A jó Isten vezesse a családokat, hogy a szülők és gyerekek rátaláljanak a hit
útjára és örömére, papjainkat és a hittanárokat pedig a lelkiismeretes és kitartó
munkában, hogy teljesíthessék a feladatot melyre Jézus meghívta őket.
[ ENDRÉDINÉ FEKETE ÁGNES ]
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„Templomunk az Isten háza,
gyermekeit hívja, várja…”
„A katolikus közösségek legnagyobb ünnepe a szentmise, ami életünknek és küldetésünknek csúcsa.” (NEK 2020)
Már régi vágyam volt, hogy a mi intézményünk minden hittanosa is eljusson
a templomba szentmisére. Ez nálunk
állapotukból adódóan – tolókocsi, autizmus, szociális, egyéb sérülések – nehezebben kivitelezhető.
Voltak olyan családok, akikkel be tudtunk már egy-egy alkalommal kapcsolódni a délutáni családos szentmisékbe,
amik nagyon ideálisak voltak növendékeink számára. Volt, hogy falun élő
mozgássérült ﬁatalunkat elvittük szentmisére. De mindenkit így sem sikerült
elérni.
A tavalyi tanév során nagyon jó „munkakapcsolatot” sikerült kialakítani Takács András atyával. Felajánlotta, hogy
szívesen tart szentmisét kis közösségünk és szüleik számára. Így a tanév végén a templom kápolnájában szentmise
keretében adtunk hálát a tanévben kapott kegyelmekért.
A szülők nagy odaadással és együttműködéssel segítették a megvalósulását.
Felszabadultabban tudtak részt venni rajta, hiszen nem kellett feszélyezni magukat, ha gyermekük nem tud „megfelelően” viselkedni. Nagyon megható volt
látni, ahogy ünneplőbe öltözve, kicsit megilletődve sorra mindenki megérkezett,
s elfoglalta a számára legmegfelelőbb helyet. Külön élmény volt az örömöt látni
azon hittanosaink arcán, akik már szentáldozáshoz is járulhattak.
A szülők is nagyon megérintődtek, amit többen szóban is megfogalmaztak.
Ezen felbuzdulva az idei tanévet már szentmisével kezdtük, kérve a Szentlélek
vezetését dolgos hétköznapjainkra, s az advent kezdetét is ezzel ünnepeltük.
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Most a nagyböjt kezdetén a hamvazkodás után készülünk húsvét csodálatos
misztériumára, melynek koronája a nagyheti szentmise lesz, a tavaszi szünet
előtt. S természetesen a tanév végét is az elmúlt évhez hasonlóan szeretnénk zárni.
„Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.
Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget,annak ajtót nyitnak.” (Mt
7,7)
A Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény hitoktatási
adatai:
Tanév: 2018/19
Óvodások: 2 fő
Iskolások: 9 fő
[ FAZEKAS ROZÁLIA ]

28

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2018

HITOKTATÁS

Hittantábor Páka 2018
Idén nyáron – már sokadik alkalommal – ismét Pákára szerveztük a hittantábort.
Két felnőtt és négy ﬁatal segítővel az általános iskolában töltöttünk el öt napot.
Már évek óta hasonló a tábor programja: délelőtt szentmisén vettünk részt, melyet Robi atya celebrált nekünk, és mondott gondolatébresztő dolgokat a napi
evangéliumról, melyeket mise után kis csoportokban beszéltünk meg.
A délutáni programok mindig mozgalmasak voltak: kirándultunk a pákai
„hegyre” a Három Szenteki kápolnához, felkerestük Budafai arborétumot, ahol
a keresztutat is végig imádkoztuk, fürödtünk a Bázakerettyei strandon és akadályversenyt szerveztünk a településen.
A szabad időt legszívesebben a tornateremben töltötték a ﬁatalok, vagy Juci
nénivel játszották a megunhatatlan métát a focipályán.
A napot esti imával zártuk, egy tized rózsafüzér után mindenki elmondhatta
köszönetét, kérését saját szavaival.
Imádkoztunk egymásért és az őrangyalos játéknak köszönhetően mindenki
külön ﬁgyelt egy-egy védencére.
Utolsó este vidám jelenetekkel, énekekkel búcsúztattuk a tábort, majd pénteken
ebéd után a szülők vitték haza a gyerekeket. Reméljük 2019 nyarán újra találkozunk!
[ ENDRÉDINÉ FEKETE ÁGNES ]
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CSALÁDKAPOCS
Egyházmegyei Családi Lelki Nap
A Katolikus Egyház tanítása szerint a
család, Istentől akart közösség. Benne a
tagok életükkel példát mutatnak szeretetre, hűségre, kitartásra, irgalomra,
együttérzésre, megbocsátásra. Mindezt
persze nem lehet az ima és Isten erejébe
vetett bizalom nélkül megvalósítani. És
kell az is, hogy néha a különböző családok összejöjjenek, megosszák egymással tapasztalataikat, halljanak buzdítást,
amelyek segíthetik keresztény életüket
egyénileg és család szinten is. Ezt a célt
szolgálja az évente megrendezésre kerülő Családi Lelki Nap.
A teljes egyházmegyére kiterjedő lelki nap megszervezése nem egyszerű feladat. Ezt tudtuk már akkor is, amikor egy bizottsági ülésen püspök atyától megkaptuk ezt a feladatot, mondván Zalaegerszegen még nem volt ilyen rendezvény,
így a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia lássa el a szervezést. A szervező
csapat összeállt: négy házaspár – egy házaspár a Mária Magdolna plébániáról –
alkotta azt a team-et, amely a konkrét szervezési feladatokat, programok kitalálását, tartalommal megtöltését végezte. Az érdemi munka a nyári dispozicíókra
tekintettel elég későn, augusztusban kezdődött meg az új plébános, Molnár János
atya érkezésével, aki beleállt a feladatba és attól kezdve a hátán vitte a projektet.
A program megszervezése heti egy alkalmat vett igénybe, persze ahogy közeledett a lelki nap dátuma ez heti két-három alkalommá sűrűsödött és folyamatos
kapcsolattartást igényelt.
A lelki nap elnevezése – „Családkapocs” – tükrözte a szándékainkat, miszerint
ez egy olyan rendezvény legyen, ahol a családok össze tudnak kapcsolódni egymással és a Jóistennel. A városi plébániák közötti együttműködés a Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve és a Mária Magdolna plébánia között adott volt, hiszen a szervező teamben mindkét részről voltak családok. A Jézus Szíve ferences plébániáról
egy közösséget vontunk be, felkérve őket egy folyamatosan futó program lebonyolítására.
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Igyekeztünk színes és változatos programokat kitalálni, hogy ebből mindenki
a saját igényei szerint tudjon válogatni. A nap zenés dicsőítéssel, majd szentségimádással vette kezdetét. Ezt követően három atya, köztük a püspök atya is tartott előadást családokat érintő témákban. Az atyák előadásai mellett kisebb
csoportoknak házaspárok tartottak beszélgetéseket. Részben arról, hogy mit jelent az ima ereje, miért fontos a családok életében. Emellett szó esett arról is,
hogyan lehet frissen tartani a házasságokat, milyen praktikákat alkalmazhatnak
a párok, hogy erősítsék egymás között a szeretetkapcsolatot. Negyedik lehetőségként egy kisﬁlm megtekintését és arról való moderált beszélgetést választottuk. Itt olyan ﬁlmeket nézhettek meg a párok, mint az Oscar-díjas „Mindenki”,
„A bableves” és az „Ajándék”, amelyek kapcsán emberi drámákon keresztül juthatunk el Istenhez.
A ﬁatalokra külön nekik szóló programokkal gondoltunk. A zalaegerszegi
Technológia Centrumot kértük fel érdekes bemutatók megtartására; „Ökológiai
lábnyom” című rendhagyó biológiaóra megtartására dr. Illyés Zoltán tanár-biológust hívtuk meg; focival és ugrókötelezéssel vártuk a legaktívabb gyerekeket;
negyedik program a ﬁatalok esetén is a ﬁlmvetítés volt az Oscar-díjas „Mindenki”
megtekintésével.
Állandó, folyamatosan futó programokkal is kínáltunk lelki időtöltést a résztvevőknek. Ilyen volt „A Biblia útjain”, amelynek kitalálását, megszervezését és
lebonyolítását teljes egészében a ferences plébánián működő közösségre bíztuk.
Ez egy igazi családi program volt, ahol a Szentíráshoz kapcsolódó (nagyon egy-
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szerű) kérdésekkel lehetett egyre előbbre jutni. Az „út” végén ajándék várta a
jó megfejtőket. „Az imaösvény”, egy, a
kápolnában kialakított többállomásos,
interaktív lelki program, amelynek teljes
megszervezését, lebonyolítását – szintén az összefogás jegyében – a Mária
Magdolna Plébánia káplánja, Kovács József atya végezte. Ez egy több állomásos
házaspároknak szóló lehetőség volt,
amelyben állomásról állomásra mélyülhettek el kapcsolatukban egymással és
a Jóistennel. A „Családi fotósarok”-ban
vicces fényképeket készíthettek a családok. A „Logikai játszóház”-ban egy bajai nyugdíjas kreatív, logikát igénylő fajátékaival próbálhattak szerencsét az arra
vállalkozók. A „Szabadulószoba”-t pedig egy a Mindszenty iskolában tanító pedagógus találta ki és építette fel a fatimai jelenésekre alapozva, ahonnan csak akkor
szabadultak ki az oda benevezők, ha megfejtették a rejtvényeket. Ha valaki csak
egyszerűen kézműveskedni vágyott erre is volt lehetősége a „Kézműves és játéksarok”-ban. Annak érdekében, hogy a szülők felhőtlenül tudják élvezni a nekik
szánt programokat a legkisebbeknek szakértő felügyeletet szerveztünk.
A napot szentmise zárta, amelyet Székely János megyéspüspök mutatott be.
Szentbeszédében kiemelte: a házasság egy különleges hármas szövetség, ahol a
férj és a feleség mellett helyet kap az Isten. Ő a legerősebb kapocs a házastársak
között. A másik kapocs a házastársak közötti szeretet: fontos lenne ezt erősíteni.
A családkapocsnak részei a gyerekek is, akik odaﬁgyelnek a szülőkre, testvéreikre,
örömet vihetnek a családokba. Püspök atya szép képpel mutatott rá a házasság
lényegére: két ember egymás iránti szeretete egy hatalmas szikla, ha ezen állnak,
akkor fentről nézve minden más apró kavicsnak tűnhet, ám ha ez a szikla szétrepedezik, akkor a két ember lehuppan a földre, és a hétköznapi problémákon sem
tud olyan könnyedén úrrá lenni. Ezt a sziklát folyamatos ﬁgyelemmel lehet erőssé
tenni, a férj például ha egy életen át tud udvarolni, a feleség ha nem sértődik meg
nehéz helyzetekben, hanem bölcsen jelzi, hogy mi a probléma. De ugyanígy a
gyermekek is részei a családnak, ő rajtuk ugyanúgy áll a családi békesség.
Rendezvényünkön több mint háromszázan vettek részt, a legkisebbtől, az édesanyja testében növekvő magzattól egészen a nyugdíjas korosztályig. A szervezés
és a lebonyolítás is nagy, sok erőfeszítést igénylő feladat volt, amelyre azonban
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mégsem úgy tekintünk vissza, mint egy fárasztó feladatra, hanem egy csapatot
kovácsoló, izgalmas útra. János atyát is hamar belerázta plébániánk életébe ez
az esemény. Sok ideje nem volt körülnézni nálunk, máris mélyvíz következett
számára. Köszönjük neki lelkes hozzáállását, támogatását, ﬁatalos lendületét!
Reméljük résztvevőink is legalább annyival gazdagodtak a nap során, mint mi
szervezők az oda vezető úton!
A szervezőcsapat nevében:
[ DR. VARGA PÉTER ÉS KÉRY HENRIETT ]

2018 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv

33

IFJÚSÁG

Ifjúsági tábor
Egy fényképalbumot vettem a kezembe. Széle néhol gyűrött, néhol fényesen ragyogó. Oldalai közt van sok gyönyörű, és van pár sötét, égett, megfakult. Ennek
az albumnak egy fényes oldalán foglal helyet pár kép, egy nyári táborról. Ifjúsági
Közösségünk augusztusi táborából való képek ezek.
Az első képen csak páran vagyunk rajta, táskáink még a kezeinkben lógnak. Itt
érkeztünk meg Győrvárra, a táborhelyünkre, ami egy Közis társunk szüleinek
nyaralója volt. Miután üdvözöltük egymást, felmentünk a szobánkba és berendezkedtünk.
Közvetlen ezután a fotó után, ott egy kép, amin a tóban fürdünk. Alighogy
megérkeztünk, átöltöztünk és csobbantunk egyet a nyaraló melletti tóban. Mindenki elengedte magát, jól éreztük magunkat. Ez volt az igazi kezdete a Közi
tábornak. A tó vizében lemostuk magunkról azt, amit magunk mögött hagytunk,
azért, hogy ott legyünk. Ki a munkát, ki az eddigi táborait, ki az otthoni lazulást.
A rosszakat is melyeket magunkkal vittünk, és melyek gátolták volna, hogy igazán jól érezzük magunkat. Vidáman megvoltunk a tóban, ahogy úsztunk, csónakáztunk, labdáztunk, vagy épp csak megpróbáltuk mi ﬁúk egymást belefojtani a
vízbe. Fürdésünket egy közeledő alak feltűnése szakította meg. Legtöbbünk ekkor
találkozott először János atyával. Aznap délután bemutatkozott, majd a hosszú
élettörténete után kíváncsi volt, hogy mennyire aludtuk végig az egészet, és adott
mindenkinek egy kvízt, amin vele kapcsolatos kérdések voltak. Ha ﬁgyeltünk,
akkor tudtuk a jó választ, de a lapokat csak elrakta magának, nem tudtuk meg ki
volt a legﬁgyelmesebb.
Az album egy másik képén mindenki a tévét nézi. Egyik délutáni program volt
ez, közösen megnéztük az „Isten nem halott” című ﬁlmet. Számomra egy maradandó élmény volt, és nem csak én voltam így vele.

Isten nem halott
Josh elsőéves egyetemista, aki nem hajlandó Istent halottnak nevezni az első
ﬁlozóﬁa órán. Ateista professzora arra
hívja ki, hogy bizonyítsa be, Isten létezik. A családja és a barátnője is próbálja
lebeszélni az egészről, Josh azonban
úgy érzi helyt kell állnia.
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A következő fotón egy kukoricásban pózoltunk, Sokaknak már koszos és izzadt
volt a pólójuk. Épp túrán voltunk. Vicces volt, mert az elején kerestünk egy utat,
ami mint kiderült csak a térképen volt rajta, amúgy már rég visszafoglalta az
erdő. Szóval egy kukoricáson keresztül mentünk tovább, mert nem volt kedvünk
tenni egy hosszabb kerülőt. Ezen túrán elmentünk a Vasvári sánchoz. Mindenki
kellőképp kifáradt már az odafele úton. Út közben rózsafüzért imádkoztunk,
énekeltünk, beszélgettünk.
A fényképalbum ezen fejezetéhez végé fele járva, több kisebb kép van egymás
mellett. Van, ahol páran a tóban fürdünk, csak épp az éjszaka közepén. Hatalmas
élmény volt, még ha nem is mindenki volt ott. Egy másik képen János atya tartott
egy misét. Lelkileg feltöltött, ahogy az előtte lévő páros beszélgetés is. Aztán vannak olyan képek is, ahol csak ketten vagyok a legjobb barátaimmal. Barátság építő
tábor volt, és az estéket általában kettesbe töltöttem valakivel, és nem csak én
tettem így.
Végül az utolsó képen az egész Közi együtt van. Lezárult a tábor, és sokkal gazdagabban mentünk haza. Lelki és testi élményekkel feltöltve. Születtek, és mélyültek el barátságok. Nagyon jól összekovácsolódott a közösségünk.
[ PESZLEG MÁRTON ]

• • •
Idén, Győrváron megrendezésre került az első ifjúsági tábor. Az ötletet egy
péntek esti közin vetettük fel. Valami újat szerettünk volna együtt csinálni. Valami olyat, ami közelebb hoz minket egymáshoz. Az ötlet mindenkinek nagyon
tetszett. Az előkészítést Robi atyával kezdtük el, végül a tábor jó alkalmat teremtett János atya megismeréséhez. Velünk együtt ő is mélyvízbe ugrott. A programok szervezését Bencze Anna vállalta magára. Olyan helyszínt szerettünk
volna, ami nincs túl messze, de kellőképpen elszigetel minket a világtól.
Tuboly Zsombor és szülei ajánlották fel a Győrvár melletti faházukat, amely
kitűnő helyszínnek bizonyult. Bőven elfértünk és a forró nyári napokra saját tavunk is volt.
Amikor megérkeztünk mindenki nagyon boldog volt, hogy most néhány napot
együtt fogunk tölteni. Fürödtünk a tóban, túráztunk, tábortüzet csináltunk, társasjátékoztunk és sok-sok más programmal gazdagítottuk az együtt eltöltött időt.
Közelebb kerültünk egymáshoz, és olyan témákról tudtunk beszélgetni, amelyre
évközben ritkán nyílik alkalom.
Minden nap 4-es csoportok készítették elő a reggelit és a reggeli imát.
2018 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv
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A tábortűznél a sütögetés, az éjszakai fürdőzés és a közösen eltöltött idő mindannyiunk számára emlékezetes marad. Az erdei túra alatt sokat énekeltünk
közösen és rózsafüzért is imádkoztunk. A tábornak és a közös beszélgetéseknek
köszönhetően nagyon jól összekovácsolódott a csapat. Szoros barátságok alakultak. Remélem, hogy a tábor élményei hagyományt teremtenek, és jövőre is közösen töltünk el egy hetet.
[ TÓTH-PAYET ELISABETH ]
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Haladó hittancsoport
„Mindörökkön-örökké. Ámen.”
Közösségünk 2019 őszén 5 éves születésnapját
ünnepelheti. A 2014-ben bérmálkozott katekumen csoport tagjaiban merült fel akkor az igény,
hogy továbbra is rendszeresen találkozzanak, és
elmélyüljenek a hit, a vallás, az egyház, a szentírás mélységeiben.
Azóta a tagok létszáma és összetétele sokat változott, jelen csoportunk kb. 1,5 éve van együtt.
Vannak akik rendszeresen jelen tudnak lenni a találkozóinkon, és vannak néhányan akik csak ritkán tudnak eljönni hozzánk.
Két hetente jövünk össze a Boronyák család otthonában. Mivel Ők, – főleg télen – mozgásukban korlátozottak, felajánlották találkozóink helyszínéül lakásukat. Violetta, sok türelemmel koordinálja az alkalmakat, melyekre készülünk az
előre megbeszélt Újszövetségi résszel, és a Katolikus Egyház Katekizmusa soron
következő szakaszával. Van, hogy csak az egyikkel tudunk foglalkozni, mivel az
adott témát mélyebben kellett átbeszélnünk. A következő alkalommal folytatjuk
az „elmaradt” feladattal. Nagyon jó, hogy ahányan vagyunk annyifélét gondolunk,
de a lényeg ugyanaz: keresünk és hiszünk.
„Imádságos lélekkel”. A Nagy Terv kurzust is végig csináltuk együtt. Egészséges
vitákat folytatva zajlottak a megosztások. Előfordult, hogy annyira belemelegedtünk, hogy észre sem vettük, mennyire elszaladt az idő. A végén készült egy
összefoglaló a kurzus alatt elhangzott „bölcsességekről, aranyköpésekről”: Az első alkalommal eldöntöttük, hogy a megosztások során felmerült gondolataink
közül azokat, amelyek elgondolkodtatóak, vagy érdekesek, vagy meghatóak, stb.
voltak számunkra, azokat leírjuk. Az első alkalmakkor ez tényleg csak néhány
gondolat volt, aztán egyre több és több lett, szinte jegyzőkönyvszerűen íródott
már az Isten nagy terve életünkben című „mű”, amit mindnyájan megkaptunk a
befejezését követően. A nagy tervben a megosztásokat, a megbeszéléseket nagyon szerettük. Mivel a csoportból többen is katekumenek voltak, többször megfogalmazódott, hogy ez hasonlított arra az időszakra, amelyre mindnyájan jó
szívvel gondolnak. Az utolsó alkalom után még egyszer „nagy terveztünk”, amelyen Boronyák Zoli jóvoltából a könyvről készült fotós tortával ünnepeltünk, kitartásunkat jutalmaztuk Összességében szerettük a nagy tervet!
2018 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv
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Hagyunk időt az ünneplésekre is: születés-névnapokról, évfordulókról emlékezünk meg, Jézus születése napját is együtt, tortával köszöntöttük.
Találkozóinkra készülünk imádságokkal, énekekkel. Kiselőadásokkal is készülünk néha, ha olyan téma merül fel, amiről azt gondoljuk, hogy érdemes mélyebben utána nézni.
Válogatott kisﬁlmeket is nézünk, amelyek lekötik a ﬁgyelmünket, és gondolatokat ébresztenek. Majd ezeket megvitatjuk, megbeszéljük kiben milyen érzéseket indított el.
Zarándokutakra, Ökumenikus imahét estéire, bálra is próbálunk minél többen
együtt elmenni.
Személy szerint én nagyon szeretek ehhez a közösséghez tartozni, mert érzem
a törődést, a gondoskodást, az elfogadást, a szeretetet, a jóságot, amelyet társaimtól kapok.
Szívesen várjuk az érdeklődő, csatlakozni szándékozó „útkeresőket”, hitükben
elmélyülni vágyókat.
[ PÁLFI BERNADETT ]
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INTERJÚ DANKOS ATTILA ORGONAMŰVÉSSZEL

„Akinek az élete a művészet, annak a művészet az élete.”
(Johann Sebastian Bach)

˝
Dankos Attila orgonamuvésszel
Pesti Lászlóné, Teri néni beszélgetett
Három év óta örülhetünk templomunkban Dankos Attila orgonaművész játékának szentmiséről szentmisére. Eddigi életútjáról kérdeztem Attilát.
Egy kertvárosi kisdiákból hogyan lett orgonaművész?
Zenei érdeklődésem már egészen korán, kisgyermekkoromban kezdődött. Már
óvodában találkoztam a zenével. Sőt már korábban is, hiszen édesanyám is tanult
hegedülni, így már egész kicsi koromtól magamba szívhattam a zenét. Már óvodás koromtól fogva jártam zeneiskolába, az úgynevezett „zeneoviba”. Majd iskolás koromtól kezdtem hangszeren tanulni. Furulyázni, aztán hegedülni, mint
édesanyám, aztán később jött a zongora és majd az orgona. Eddig azonban
hosszú út vezetett. Általános iskola hatodik osztályában megfogalmazódott bennem, hogy zenetanár szeretnék lenni. Vallásos családból származom, így a nagy
találkozás az orgonával is a templomhoz kötődik. Mária Menybevételének ünnepén nagyon megfogott az orgona hangja és ekkor határoztam el, hogy szeretnék
megtanulni játszani ezen a hangszeren is. A Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolában szolfész-zeneelmélet szakon tanultam tovább. Az orgona alapjait
is ezekben az években sajátítottam el. A középiskola minden ﬁatal számára egy,
az egész életét meghatározó helyszín. Számomra is az volt, hiszen itt tanultam
meg a karvezetés, az éneklés mesterségét. Egyfajta különleges zenei nevelésben
részesültem, amely minden zenész számára nagyon fontos.
2009-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem szolfész-zeneelmélet és orgona tanszakára, ahol 2016-ban diplomáztam. Egyetemei tanulmányaimat megszakítottam, mert egy évig Németországban a Detmoldi Egyetemen tanultam
Thomas Nowak professzornál és Arvid Gastnál. Ez nagy élmény, lehetőség volt
a számomra, mivel megismerhettem a német egyházzenét. Megtapasztaltam,
milyen fontos egy orgonista számára az improvizáció, vagyis a rögtönzés. Ennek
alapjaival már debreceni éveim alatt is találkoztam a zeneszerzés órákon. A
német szentmisék rávilágítottak arra, hogy ezen a területen még fejlődnöm kell.
Az énekek előtt játszott előjátékoknak, bevezetőknek nem csupán az a célja, hogy
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a közösség számára hallhatóvá tegye az énekek dallamát, de tükröznie kell annak
lelki, szövegi tartalmát is. Számomra fontos a szöveg, olyannyira, hogy a szentmisék énekeit is úgy próbálom összeállítani, hogy azok szorosan kapcsolódjanak
az evangéliumhoz. Több mesterkurzuson is részt vettem, többek között Szathmáry Zsigmond, Spányi Miklós és Ton Koopmann kurzusain.
Nagyon sok feladatot kaptál, mikor visszatértél szülővárosodba. Koncertezel,
tanítasz, egyre több kórusokat vezetsz és liturgikus feladatokat is ellátsz. Hogyan
rangsorolod ezeket? Melyik áll hozzád a legközelebb?
Az egyetemi évek után ismét hazaköltöztem szülővárosomba. Jelenleg a zalaegerszegi zeneiskolában tanítok orgonát és zongorát, illetve a kertvárosi Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve templom orgonistája vagyok. Munkámban mindig törekszem arra, hogy értéket közvetítsek, legyen az egy zeneiskolai óra, vagy egy
szentmise. A templomokban egyre jobban teret nyerő popzene összezavarja a
hívek helyes értékrendjét az egyházzenéről, mivel ezeket a zenéket többnyire
amatőr zenészek és szövegírók szerezték, ellentétben a szent zenével. Kodály
mondja: „A templomi zene színvonalának emelésével a vallási életet mélyítjük.
A rossz templomi zene a vallásos életet is megmérgezi.” Az egyházzene megértésére, megszerettetése érdekében indult el a Vasárnap esti muzsika hangversenysorozat. Ennek célja a zeneirodalom remekműveinek megismertetése mellett
a lelki elmélyülés. Már a második évadon vagyunk túl. Azt tapasztalom, hogy
ezek a kamara és orgonakoncertek egyre inkább látogatottak.
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A tanítás, illetve templomi szolgálat mellett nagyon fontos számomra a rendszeres koncertezés. Mivel a templomi szolgálat egyik fontos része az improvizáció, amely által nyújtott szabadság lehetőséget ad a művésznek az önkifejezésre,
így különösen szeretek ezzel élni a koncertjeim során is. Koncerteztem már a
szombathelyi, pécsi, debreceni székesegyházban, Sopronban, Vasváron, Balatonbogláron, Nagykanizsán, Kasselben, Münsterben, illetve más németországi településeken. Fellépője voltam, illetve a helyi zeneiskolával közös kezdeményezés
volt az Egerszeg Fesztivál szabadtéri orgonahangversenye. A Bach Mindenkinek
Fesztiválon is közreműködök minden év márciusában. Rendszeresen koncertezem Fekete Melinda Zsóﬁa szaxofonművésszel, akivel nagyon jó párost alkotunk,
hiszen szakmailag segítjük egymást. Már maga a hangszerpárosítás is különleges.
Rendszeresen írunk átiratokat szaxofon-orgona párosra.
Milyen terveid vannak a közeljövőre?
2019 januárjától a Liszt Ferenc Iskola Régi Diák kórusának karnagya is lettem.
Terveim között szerepel a kóruskoncertek szervezése mellett a kórus bevonása
a kertvárosi templom egyházzenei életébe. Mindemellett idén nyáron szeretném
beadni felvételimet a budapesti Zeneakadémia DLA doktori képzésére szakmai
továbbfejlődésem érdekében. Nagyon fontos számomra a zeneszerzés. Nemrégiben írtam a Zeneiskola kórusának egy Laudate Dominum című művet, amit
hamarosan be is fognak mutatni a kertvárosi templomban. Ez egy zongora és
kétszólamú énekre íródott darab.
Egy orgonista számára is nagyon fontos az imádság. A napi elvégzett imák mellett ez legjobban a liturgiákban, illetve zeneszerzésben jut érvényre számomra.
Úgy érzem a személyes imádkozásom az áldozás alatti improvizációkban nyilvánul meg. Az embert megérinti egy szentírási szöveg és az egy improvizációban
teljesedik ki.
Mindezek alapján remélem, hogy ezek a rögtönzések nemcsak az én imaéletemet és Isten kapcsolatomat mélyítik, hanem azokét is, akik hallgatják.
Mosoly, derű sugárzik rólad. Látszik, hogy harmóniában vagy önmagaddal.
Igen, ezt elmondhatom. Hiszen külön öröm a számomra, de talán minden zenész számára, hogy azokat a feladatokat végezheti, amelyeket a legjobban szeret.
A zene mellett másik támaszom a családom, akik a mai napig támogatnak.
Visszakanyarodva az elejéhez, nem véletlenül választottam jelmondatnak Bachnak azt a mondatát: „Akinek az élete a művészet, annak művészet az élete.”
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velem gondolataidat! Sok sikert
kívánok! Isten áldása kísérje utadat!
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Imaiskola
Minden hónap utolsó péntekére, délután öt
órára, Jani atya meghirdeti az imaiskolát. Szeretettel várja, és invitálja a kedves híveket egy
újfajta Szentírás tanulmányozásra. Jöhetnek
gyerekek, felnőttek, minden korosztályt megszólít.
Hogy működhet ez?! Hogy lehet egyszerre
megszólítani ennyi féle korosztályt? Ki az a sok
ember, aki erre ellátogat? Többnyire gyerekek,
és kamasz ﬁatalok. De ott vannak a szüleik, és
már mások is a plébániából. És ahogy összegyűlünk, létrejön egy találkozás. Jézussal. Aki ott volt már egy ilyen imaiskolán,
vagy részt vett az azt követő szentmisén, tudja, miről beszélek.
Az Imaiskola az Imatábor gyümölcse. Tudom, hogy nagyon sokan nem hallottak az Imatáborról. De azt is tudom, hogy nagyon sokan, igen. Ahhoz, hogy
megismerjük az Imaiskolát, be kell, hogy mutassam pár szóval az Imatábort.
18 éve, minden nyár közepén elhívja Jézus a zalaegerszegi gyerekeket, ﬁatalokat, hogy találkozzanak Vele. Az együtt töltött héten, mindig más, közeli faluban teszünk tanúságot egymásnak Isten szeretetéről. A 130 fős tábor lelki
vezetője egyházmegyénk két remek papja, Várhelyi Tamás atya, szentpéterfai
plébános (hajdan volt zalaegerszegi káplán), és a mi János atyánk. Öt elszánt
anyuka a konyhai szolgálat vezetője, s rajtunk kívül 22 egyetemista, nagy gimnazista ﬁatal a szolgáló, csoportvezető csapat tagja.
Nem fogják elhinni, honnan van ennyi, csodálatos, hitét megvalló, megélő, tettre kész, vidám keresztény ﬁatal! Hát ők is Imatáborosok voltak! Egyszerűen belenőttek a csoportvezető szerepbe, Isten szeretete, kegyelme által. Nem győzök
hálát adni értük! Lelkesek, tele vannak ötlettel, mély a hitük (tanúsítom!), és elképesztő viccesek, lazák tudnak lenni. Mivel jól ismerik egymást, hiteles, keresztény közösségi életet mutatnak meg a gyerekeknek. És ez, magával ragadja őket!
Ez a minta vonzó, és felül múlja a világ kínálta szemfényvesztő tévutakat. Évről
évre több gyerek érkezik, egymást hívják, és ritkán maradnak el.
Egyre nagyobb lett az igény az évközi találkozókra. Volt egy-két alkalom minden évben, de rendszeres találkozóra nem volt lehetőség. Azonban, ha elég kitartóak vagyunk, Isten mindig kész meglepetést okozni, kitalálni valami sokkal
jobbat! Egyszerűen ide helyezte Jani atyát.
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2007 nyarán első éves kispapként hozta magával Tamás atya az Imatáborba
Janit. Az első évben az iﬁ csoportban résztvevő volt, majd csoportvezetőként
szolgált évről-évre. Óriási ünnep volt a diakónussá, majd pappá szentelése, amin
nagyon sokan ott voltunk, és meghatóak voltak a tábori első szentmiséi. Jani atya
azóta is egyik vezetője a tábornak, és a gyerekek mindkettejükért rajonganak.
Ahogy a keresztény élethez minták a csoportvezetők, úgy lett Tamás atya, Jani
atya is minta. Kis kitérő ugyan, de hadd említsem meg, hogy tavaly három csoportvezetőnk már kispapként szolgálta a tábort, a gyerekeket. A jó fát gyümölcséről ismerik meg.
János atyával szeptemberben ilyen fát ültettünk el. Azonnal fogadta az ötletet,
s már bővítette is ki, formálta meg az Imaiskola megvalósításának mikéntjét. Egy
nyitott Imatáboros találkozó. Havi rendszerességgel, megszólítva az Imatáborosok szüleit, és az egyházközség tagjait is.
A csoportvezető és a zenész ﬁatalok a hónapok utolsó hétvégéjén, ha csak tehetik, hazajönnek a főiskolákról, így mindig változó a szolgáló csapat. A gyerekek
pedig örömmel üdvözlik nyári vezetőiket. A felnőttek élére pedig Jani atya és jómagam mellett, ha kell, régi imatáboros segítőket is megszólíthatunk, a plébánia
közösségünk tagjait, hitoktatóit, Marxné Erzsi nénit, Endrédiné Ági nénit vagy
Tótmártonné Juci nénit. 15 éve még ők is imatáboros csoportvezetők voltak.
Az Imaiskolában a nyári táborok délelőtti programját követjük, amikor a Szentmise evangéliumát dolgozzuk fel. Egy ráhangoló ének után, felolvassa az Igét az
atya, s az ismeretlenebb kifejezéseket megmagyarázza, vagy elhelyezi a történetet
térben és időben.
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Megalakulnak a kiscsoportok, és az 5-6 fő
külön vonul. Újra átolvassák, ﬁgyelve arra,
ami éppen akkor leginkább megragadja a
szívüket. Mindig van egy gondolat, egy
mondat, ami megérint. Jani atya segítő kérdései is elindíthatják az elmélkedést, amihez
10 perc csendes idő jár, hogy a kapott papírunkra le is írhassuk a gondolatainkat.
Ezeket a kiscsoportban megosztják egymással, beszélgetnek a csoporttagok. Nem baj,
ha valaki bátortalan, és eleinte csak hallgat,
ﬁgyel. Ahányan vagyunk, annyiféle üzenet
jön át Jézustól, meglepő, mennyi kincs van
pár sor igeversben! A Lélek mindenkiben elindít valamit, s a másik által is gazdagodunk.
A 6 órai Szentmisén gitáros dalokat énekelünk, s az evangélium felolvasása
után az Imaiskola különös sajátossága következik. A gyerekek és a felnőttek kimehetnek, elmondhatják a gondolataikat, a kiscsoportban elhangzottakat, amihez
Jani atya hozzáfűzi azt, amire a Lélek indítja. Feltehetjük neki kérdéseinket, amire
megpróbál válaszolni. Így alakul ki a prédikáció, egy olyan interaktív módon,
amire a gyerekek könnyen oda tudnak ﬁgyelni, hiszen arra kapnak választ, amire
kíváncsiak. Tudjuk, hogy bátorság is kell hozzá, hogy kimenjünk, ám a leírtak
felolvasása segít, ha a szavakat nehezebben találnánk meg zavarunkban.
Számomra különleges, és izgalmas ez a módszer. Jó látni, Jani atya milyen remekül rögtönöz, beszélget a gyerekekkel, felnőttekkel, közvetlenül, őszintén. Élő,
és személyre szólóvá válik Isten igéje, a gyakorlati életünkre vonatkozva. Az
Imaiskola egy új helyszínévé válhat a plébániai közösség építésének. A beszélgetések alkalmával nem csak Jézust, de egymást is egyre jobban megismerhetjük.
Jézus mindig ilyen: adunk Neki egy keveset (mint itt az időnkből), Ő meg százannyit ad. Új gondolatokat, érzéseket, növekvő hitet, barátokat. A felszabadult,
jó hangulatú Szentmisét a gyermekek is magukénak érzik, Jézus számára pedig
ez nagyon kedves. Szinte hallom a szavait: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.” Mi pedig kedves felnőttek, legyünk
olyanok, mint a gyermek, mert „aki nem fogadja úgy Isten országát, mint a kisgyermek, nem megy be oda”. Szeretettel várunk mindenkit az Imaiskolába!
[ PERÉNYI JUDIT ]

(Az Imatábor honlapja: www.zegimatabor.webnode.hu)
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„Lélektol
˝ lélekig” kiskórus
Az utolsó péntekenként, gitáros misén közreműködő kórusunk mindnyájunk
örömére alakult, és alakul folyamatosan. Nem vagyunk képzett zenészek, de
szívből énekelünk, és szeretnénk a jó Istent mindazzal a talentumunkkal dicsőíteni, amit tőle kaptunk. A barátaink közül, aki itthon van, és teheti, jön, és zeneszerszámot ragad. Lehet, hogy csak egy, vagy két dalt kísér a hangszerével, de
ezzel is nagy örömet szerzünk egymásnak és az Úr Jézusnak. Hát még mekkora
lenne az öröme, ha ti is, minél többen bekapcsolódnátok! Nem kell kiállni, nem
kell szerepelni, csak zenélni, szívből odaadni, amink van, a közösségnek.
Utolsó pénteken, 16 órától próbálunk a vasárnapi szentmisére, és a mise előtt
fél órával találkozunk. Szívesen adunk kottát, amiből otthon megtanulhatod a
kiválasztott dalt, a próbán meg összerakjuk, gyakoroljuk. Gyere, ha tudsz kicsit
furulyázni, klarinétozni, csellózni, hegedülni!
Kedves szülők! Ti pedig bíztassátok gyermekeiteket, kísérjétek hozzánk, bátorítsátok őket, hadd éljék át a szolgálat örömét! Micsoda élmény lenne sokan,
együtt széppé tenni a szentmisénket! Mekkora öröm lenne ez az égieknek!
Velünk énekelnék: „Embertől emberig, lélektől lélekig szóljon a dal! Tied a dal!”
Csak rajtunk áll, hogy megvalósul-e! Várunk!
[ PERÉNYI JUDIT ]
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Katekumenátus 2019
2018-as év közepén heten jelentkeztünk a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtlen
Szíve Plébánián, Molnár János atyánál, hogy szorosabb szövetséget kössünk Istennel, és a Krisztusi élet útjára lépjünk. A hitújoncok közül van, aki kapcsolatban
állt már az Egyházzal, és van, aki most ismerkedik vele. A társaságunk összetétele
vegyes, ugyanakkor szerencsés, mert nagyjából egy korosztály vagyunk, mindenki mögött komoly életút, és még komolyabb igény, nyitottság a keresésre, és
ami a legfontosabb a kísérésre.
Mindannyiunkban a Jóisten valamit megérintett, ezért keresésre indultunk.
Kopogtattunk, beengedtek, befogadtak.
Síelni megtanulni hegyek, és hó nélkül nem lehet, így nekünk is „fel kellett csatolni a léceket“, a csoport összeállt és a kíváló oktatót követve elkezdte a leckéket.
Havonta kétszer, szerda esténként találkozunk a plébánián. Mindenki más értékrenddel, tapasztalattal de türelemmel egymás iránt – akkor is, ha kisebb
ütközések zajlanak – azért, hogy Krisztus szeretetének értékét meglássuk, és
megtapasztaljuk. Így tanuljuk meg lépésről lépésre felismerni életünk korábbi
értéktelen elemeit, és törekszünk a keresztény értékek megismerésére, annak
megerősítésére magunkban. Egy útkereső ember számára, aki a mai világ össze-
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tett kultúrájában él, nem könnyű meglátni annak értékeit és azt valamilyen formában a forráshoz, Krisztushoz kötni. Szerencsére kísérőnk, János atya ennek
a tudásnak birtokában van. Tanításainak kézzel fogható eredménye, hogy a vasárnapi szentmise már szinte mindannyiunknál kötelező program a héten, amivel
a belső változás tovább erősödik, és tettekben is kezd megnyilvánulni.
A csoport szintén megfelelő forma, ha az ember valamilyen sebbel érkezik, fájdalommal, vagy haraggal mások, illetve önmaga iránt. Ezekből a helyzetekből
könnyebben segíti ki egy közösség, akikkel közös útra lépett az illető. Egyszerűbben jut el odáig, hogy elhiggye, Isten szereti őt. Ilyen helyzetekben tárulnak
ki igazán a szívek és alakul ki a máshoz nem fogható bizalmi légkör. Mi érdeklődő
útkeresők a befogadó szereteten keresztül tapasztaljuk meg, hogy Isten odaﬁgyel
és kíváncsi ránk.
Egy intenzív tanulási folyamat kezdődött, amely során az Egyház tanításait
megismerjük, és a Szentírást is gyakran olvassuk. Ezzel feltárul valami a keresztény szeretetből, a Krisztusi élet mikéntjéből és a szeretetközösségből. Ez érezhetően hatékonyan segíti a bizalom kialakulását a megnyílást és a későbbi
megérkezést.
Azt remélem, hogy a májusi – a beavató szentségek felvételére kitűzött – szentmisét követően a közösségünk megmarad, és ha nem is ilyen gyakorisággal, de
a találkozások nem szűnnek meg.
[ TÖRÖK GERGELY ]
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„A kórházak a modern kor katedrálisai.”
(Szent II. János Pál pápa)

Kórházlelkészség
A kórház valóban egyfajta határsáv, ahol az
ember tükörbe néz, ahol számos kérdésen el
kell gondolkodnia. Nem vallásos betegektől is
hallottam már: „Nagy szükségem volt arra,
hogy kórházba kerüljek, mert kicsit megálltam,
és most sok mindent másképpen látok, mint
előtte.” A napjainkban a legtöbb ember azt szeretné mutatni, hogy gazdag, sikeres, erős.
Akadnak, akik szerint a vallásra is csak azoknak
van szükségük, akik a saját lábukon nem tudnak megállni. A kórház szembesít a valósággal,
és megtanít arra, hogy bizonyos helyzetekben
mindannyian gyengék vagyunk. Mikor ebben a felismerésben megszületik egy
emberben a nyitottság, az az a pillanat, amikor megtapasztalhatja, hogy az
evangélium, a keresztény hit válaszol a kérdéseire, megoldást kínál a problémáira.
Számos kutatás bizonyítja, így napjainkban már természettudományosan megalapozott tény, hogy a hitnek – ami élő istenkapcsolatot jelent egy vallásos
közösségen belül – kifejezetten egészségvédő, túlélést segítő hatása van. Jézusnak
az a mondata, hogy „azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn
10,10), a földi életünkre is vonatkozik. Aki az ő útján jár, nem mentesül a betegségektől, de ha beteg lesz, ezt egészen másképpen fogja megélni. Azoknak,
akiknek van vallásos hitük, és támogató szeretet (család, közösség) veszi körül
őket, jóval nagyobb az esélyük a gyógyulásra, mint akik nem rendelkeznek a fentiekkel.
Ezért nagyon fontos a kórházban az egyház jelenléte – nem annyira a prédikáló,
sokkal inkább a szolgáló egyházé. A kórházak kezdetben a szeretetszolgálat
helyszínei voltak, ám fokozatosan eltávolodtak eredeti küldetésüktől, és egészségügyi üzemekké váltak. Ám a beteg, valójában egy szenvedő ember, aki mellé
szeretettel oda lehet állni, azzal a szeretettel, amely tulajdonképpen a mennyei
Atyától származik, aki maga a szeretet.
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Amikor valaki súlyos beteg, akkor az élete legnagyobb küzdelmét vívja. Ha
ilyenkor jelen tud mellette lenni valaki, aki az Isten embere, akkor a beteg megtapasztalja az igazi reményt. Ferenc pápa azt mondja: az egyház azért él, hogy
az irgalom helye legyen. Vissza kell adnunk az embernek az emberi méltóságát,
ezért fontos feladatunk, hogy meghallgassuk a másikat. Ehhez azonban időt kell
áldozni, mert a lényegi dolgokról, a lelki dolgokról akkor lehet beszélni, ha kialakult a bizalom, amihez idő kell. Ennek a szolgálatnak az a lényege, hogy a Lélek
átalakítson. Ha lehullnak az álarcok, létrejön a valódi találkozás.
Sokféle az ember, a beteg is. Hitét gyakorló és nem gyakorló. Teremtettségünk
által minden ember szívében valahol ott van az Isten. Az más kérdés, hogyan
nevelték, találkozott-e pappal vagy sem, milyen sérüléseket hordoz. Az embereknek nem az Istennel van bajuk. Minden ember vágyik arra, hogy az Isten szeresse őt, és átkarolja. Mert az ember az Isten mellett van biztonságban. Hiszen
Tőle jöttünk, és Hozzá megyünk.
Fontosnak tartom kórházlelkészként a személyes kapcsolatot a betegekkel és a
dolgozókkal egyaránt. Szeretném minél jobban eloszlatni a tévhitet a betegek
szentsége kapcsán. Röviden ismertetném e szentség alapjait, hogy vált a közgondolkodásban „utolsó kenetté”, és a törekvéseket ennek felszámolására.
A szentírási alapok
A szentségekben Krisztussal találkozunk, Krisztus által pedig Istennel. Isten
szeretete jelent meg közöttünk Jézus Krisztusban. Ami egykor Jézusban látható
volt, az ma – az általa alapított – egyházban és az egyház szentségeiben látható.
Maga Jézus kéri: „Gyógyítsatok betegeket!” (Mt 10,8), valamint Ő ígéri: „Nevemben…betegekre teszik a kezüket és azok meggyógyulnak” (Mk 16,17-18).
A betegek kenetének első leírása Szent Jakab apostol levelében található: „Beteg
valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék
meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget,
és az Úr megkönnyíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15)
Hogyan lett a betegek kenetéből utolsó kenet?
Az első századok gyakorlata szerint minden betegségben szenvedőt megkentek
a püspök által megáldott olajjal, akár naponta többször is. Az olajat maguk a hívek vitték a szentmisére, ahol azt a püspök megáldotta. A megkenést ekkor – a
mai gyakorlattól eltérően – nem csak a pap végezte, hanem a hívek is.
A betegek kenetét csak a VIII. század után tartották halálveszélyben feladandó
szentségnek. A középkorra a betegek kenete szoros kapcsolatba került a bűnbánat szentségével. Mivel ekkor a keresztény életet a bűnbánattal azonosították,
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a kor gyakorlata szerint a bűnbánat szentségét sokan csak a halálos ágyukon kérték, mert a szentséget gyakran halálig tartó vezeklésnek kellett követnie.
A középkor túlzó bűnbánat hangsúlyozása mellett a betegség és halál szoros
kapcsolata is hozzájárult a betegek kenetének utolsó kenetté válásában. Ekkoriban a betegségeket tünetek szerint osztályozták, így betegségként lázról, hideglelésről, kiütésről beszéltek. Csak az volt beteg, akin a tünetek jelentkeztek. Így
egészséges és beteg ember között éles határvonalat lehetett húzni. Vagy látszottak a tünetek vagy nem. Ezért a betegség akkoriban sokkal gyorsabb lefolyású is
volt, mint napjainkban. Mai értelemben vett gyógyszerek nem lévén sok esetben
halál követte.
Kialakult az a gyakorlat, hogy a bűnbánat és a betegek szentségét együtt szolgáltatták ki, leginkább akkor, amikor a beteg már haldoklott. A betegek kenetének
gyógyító hatása egyre inkább háttérbe szorult, noha ez sem a szentség céljának,
sem az egyház tanításának nem felelt meg. Így vált a betegek kenete utolsó kenetté.
A tridenti zsinat (1545–1563) igyekezett helyreállítani az egyensúlyt, de a köztudatban a II. vatikáni zsinatig (1962–1965) nem történt változás és az idősebb
nemzedék a mai napig fél e szentségtől.
A VI. Pál pápa által elrendelt és 1972 novembere óta törvényben lévő „Sacram
Unctionem inﬁrmorum” szerint „a súlyos betegnek Isten kegyelmére van szüksége, hogy szorongatásoktól fojtogatva el ne csüggedjen és kísértésektől gyötörve
hitében meg ne rendüljön. Krisztus Urunk
ezért beteg híveit a szent kenet segítségével
erősíti meg.”
A betegek szentségének hatásai
• A Szentlélek külön ajándéka: a béke, a bátorság kegyelme a betegséggel vagy öregséggel
való viszonyban
• Értelem: A betegségben a beteg szabadon
egyesülhet Krisztus szenvedéseivel
• Felkészülés az utolsó átmenetre: befejezi hasonulásunkat Krisztus halálához
és feltámadásához. Megszilárdítja életünk végső földi szakaszát s mindegy szilárd
bástyává teszi az utolsó küzdelmekre előretekintve az Atya házába történő belépés előtt.
Egyházi előírások és gyakorlati tudnivalók (az Egyházi törvénykönyv szerint)
A szentség kiszolgáltatói csakis felszentelt papok lehetnek.
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A szentség felvehető illetve kiszolgáltatható,
• ha a hívő élete betegség
vagy öregség miatt kezd
veszélybe jutni.
• ha a beteget, aki korábban felvette a szentséget és
visszanyerte egészségét
újabb súlyos betegség érte.
• ha valaki komolyabb sebészeti beavatkozás előtt áll.
• ha kétséges, hogy a beteg eljutott-e értelme használatára, veszélyesen beteg-e,
halott-e (pl. autóbaleset).
• ha a beteg, amikor még értelmi képességei birtokában volt, ezt legalább burkoltan kérte.
A szentség kiszolgáltatásának menete:
Mint minden szentség, a betege kenete is liturgikus és közösségi cselekmény,
amelynek színhelye a családi otthon, kórház, vagy a templom. Illő, ha az Eucharisztia keretében kerül kiszolgáltatásra. Lehetőség szerint előzze meg a szentség kiszolgáltatását a Bűnbánat szentségének felvétele (szentgyónás).
Bűnbocsánat nélkül a szentség nem szolgáltatható ki (olyan embernek, aki nyilvánvaló súlyos bűnben makacsul kitartanak).
A kiszolgáltatás gyakorlatilag a szentjakabi módon történik (a pap a beteg fölé
teszi a kezét, imádkozik érte az Egyház hitében, majd a püspök által megáldott
olajjal megkeni a beteg homlokát és kezeit).
Zárásként fontos leszögezni, hogy a kórházlelkész feladata nem térítés, hanem
Isten végtelen szeretetének és gondoskodásának közvetítése. Az igazi lelkigondozó a Szentlélek, mi csak beteglátogatók lehetünk, akik az Úr Jézus példáját
követve elvihetjük Isten szeretetét, és a reményt. Fontos továbbá szem előtt tartani, hogy Krisztus szeretetét és irgalmát ne csak beteg testvéreinknek közvetítsük, hanem a dolgozók (a kórház minden dolgozója) felé is. Ennek feltétele a
folytonos, és személyes istenkapcsolat, valamint az imádságos lelkület, illetve az
imádságos háttér.
Ennek az imádságos háttérnek a meglétéért kérem a kedves olvasók kitartó
imáját.
[ ANDRÁS ATYA ]
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Minden kislány arról álmodik…
Minden kislány arról álmodik, egy bizonyos korig, hogy királylány legyen. És bár
a ﬁúk nehezebben vallják be, azért minden kisﬁú arról álmodik, hogy királyﬁ legyen. Vagy legalábbis hős. A mai mesék nem a klasszikus királyﬁ szerepet ajánlják
fel a ﬁúknak, hanem „Superman” variációk valamelyik mai megfelelő alakját. De
mindenképpen hőst. És később ugyan mindenki tagadja, hogy ezek a vágyak még
élnek a szívében, azért az mélyen elrejtve ott van. minden ﬁatal hölgy szeretne
egy igazi királyﬁt az életében, és a minden ﬁatal férﬁ szeretné, ha úgy tekintene
rá a szíve választottja, mint egy királyﬁra. A szép mesék csúcsa, és egyúttal a
mese vége: az esküvő. Aztán: „Máig is boldogan élnek, ha meg nem haltak.” Valóban az esküvő egy olyan pont az életben, ami valaminek a vége, csúcs, óriási változás. Megérdemli a megállást, az ünnepet. De nem a mese vége, hanem a
kezdete. A munka dandárja most kezdődik. Nem meghódítani nehéz a másikat,
hanem azt a szeretetet, szerelmet kiteljesedni segíteni, ami kezdetben látszólag
olthatatlanul lángol. Miről szól ez a munka?
1. Először is a másik elfogadásáról. Nem lehet
úgy megházasodni, hogy a másik szeret engem,
ezért majd megváltozik. Fiatal házasként egyik
komoly probléma volt, ami súrlódáshoz vezetett közöttünk, hogy férjem hol tarthatja a
zoknijait. Zacskóban, vagy lyukacsos műanyag
kosárban. Én a kosárra szavaztam. Ma már
nevetségesnek tűnik ez a vita közöttünk. Hasonlóan nagy különbség volt közöttünk, hogy
férjem nagy foci rajongó, én pedig halálosan
unom a futballt. Azt hittem, hogy a gyerekek
megszületésekor nem néz több meccset, mert
ugye mi a fontosabb? Így amíg ő továbbra is
nézte, eleinte duzzogtam a háttérben. Aztán
láttam, hogy mind a hat ﬁunk odaül mellé és együtt szurkolnak. Ezen elgondolkodtam. Ma már elfogadtam, hogy ebben különbözünk, tudom, ha egy jónak
ígérkező meccs lesz a tévében, minimum kilencven perc háborítatlan szabadidőm van. Úgy kell, ajándékként elfogadnom a páromat, ahogyan a Jóisten nekem
szánta. Mert a társam, Istentől kapott ajándék számomra. Hogy ezt nem érezzük
mindig így, abból gondolom, hogy hiába kerestem az interneten kedves, házassá52
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got éltető vicceket, csak a hűséget megszegő, a másikat elhagyó, megcsaló, értéktelennek tekintő tréfákra leltem. Akkor már legkedvesebb ezek közül az a klaszszikus tréfa, amelyet férjem nagyapja a néhai Baján doktor szokott mondani
aprócska feleségének: „Okos ember a rosszból a kisebbet választja.” De választja,
és kitart mellette…
2. Férﬁak és nők – nem vagyunk egyformák. Ezzel a témával kapcsolatosan
elérhető az interneten Mark Gungor előadássorozata „A férﬁ és a női agy” címmel. Remek humorral átitatott nagyon igaz mondatok férﬁról és nőről, házasságról. Mark Gungor szerint a férﬁak agyában külön dobozolva van minden, mint
egy lakásban a szobákban a berendezés. Mindennek saját helye, doboza van, és
nem érintkezik, nem érintkezhet egyik doboz a másikkal. A munka – a munkahelyen, az irodában, az íróasztalnál, a feleség a konyhában és a hálószobában, a
gyerekek az iskolában, óvodában, gyerekszobában, az anyós esetenként a pincében. A nők agyában viszont minden, mindennel összekapcsolódik, össze van
huzalozva. A gyerek az apjával, az asszony anyjával, aki érte megy, a mai vendégséggel, a barátnőkkel és így tovább. Azt várjuk ennek ellenére egymástól, hogy
ugyanolyanok legyünk. Mindjárt kész a konﬂiktushelyzet. Nekem nagyon sokat
segített a Mark Gungor szerinti „semmi doboz”, ami minden férﬁ agyában központi helyen van. Ami megmagyarázza, hogy miért tud egy férﬁ viszonylag
hosszan „látszólag agyhalott állapotban létezni”, semmit sem csinálni, csak nézni
a tévét, összevissza kapcsolgatni a csatornákat és nézni ki a fejéből. Az előadássorozat megnézése nagyon jó közös program lehet azoknak, akik meg akarják
érteni a társukat, Remek szórakozás, komoly tanulságokkal.
3. A következő fontos dolog: nem szabad elfelejteni, beszélni egymással. Kommunikáció! Csak a regényekben szerepel, vagy negyven-hatvan év szépen átbeszélgetett házasság után, hogy már egymás gondolatát is kívülről ismerjük. A
valóságban el kell mondani, ami bennünk van. És az érzéseinkről kell beszélni,
nem a társunk jellemzését megadni röviden és tömören. „Ha nem lennél ilyen
lusta”… Honnan tudná, mit szeretnék, ha nem mondom el? Ismerek házasságot,
ami a „Tudhatta volna” – mondatokon ment szét. Nem baj, ha a mondanivalónkat humorral tudjuk fűszerezni. Például valahogy így: A feleség rántottát süt
reggelire a férjének. A férj hirtelen beront a konyhába:
– Óvatosan! Vigyázz! Egy kicsivel több olajat tegyél bele. Jaj! Túl sokat sütsz
egyszerre. Túl sokat! Fordítsd meg! Fordítsd meg azonnal! Több olaj kell! Jaj! Jaj,
mi lesz most?! Több olajat! Odaég! Óvatosan... Vigyázz! Azt mondtam, óvatosan!
Soha nem hallgatsz rám, ha főzöl! Soha! Fordítsd meg! Gyerünk! Normális vagy?
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Elment az eszed? Ne felejtsd el megsózni. Mindig elfelejted megsózni! Sózd! Sózd
meg! Sózd már!
Az asszony értetlenül bámul rá:
– Mi ütött beléd?Megőrültél? Azt hiszed, nem vagyok képes megsütni egy rántottát?
A férj nyugodtan válaszol:
– Dehogy drágám, csak meg akartam mutatni, milyen érzés, amikor vezetek,
és mellettem ülsz.
Az én édesapám székely ember, soha nem lehetett vele veszekedni, mert minden helyzetre volt néhány humoros megjegyzése. Édesanyám sokszor próbált
pörölni vele, ha valamit nem tett meg, például nem fűtöttbe, amikor ő már bevásárlás és egyéb ügyek elintézése után hazaért. Olyan humorral tudta elmagyarázni nekünk a hideg áldásos hatásait, hogy a végén mindenki gurult nevetéstől.
4. Udvarlás, egymással töltött minőségi idő: A jó házasság munka, ahogyan az
az eddigiekből már kiderült. Nem elég meghódítani! Továbbra is a férj legnagyobb csodálója kell legyen a feleség – mert különben akad valaki, aki még királyﬁnak nézi. És a feleség szépségét, kedvességét okosságát nyugodtan dicsérheti,
virágokkal értékelheti a férj később is. Édesapám már elmúlt nyolcvan éves, amikor talán a hatvanadik házassági évfordulójukon kedvesen közölte az édesanyámmal, hogy még mindig ő a legszebb asszony, akit ismer. Édesanyám iszonyú
zavarba jött, és mélyen elpirult. Bizony ők még ma is királyﬁ és királylány egymás
számára.
Randevúzni kell, ﬂörtölni egymással! Kreatívnak kell lenni, ha a munka, a gyerekek lekötnék az embert és nehézzé teszik az intim percek megtalálását. A házasság ne legyen rutin. Semelyik területen. Ismerek házaspárt, akik beosztották,
hogy melyik héten melyikük szervezi a meglepetés-együttlétet a másikkal.
5. A konﬂiktuskezelés és a megbocsátás. Egy házasságban kell, hogy legyen
újraindítógomb. A mai internetes világban ez ismert gomb. Ha elrontom a játékot, nem sikerül a gépen a program, újra indítom. Hát a házasságban is készen
kell tartani egy ilyen gombot. Minden házasságban vannak mélypontok – munkanélküliség, kisgyermek születése utáni nagy fáradtság, kimerültség, esetleg
távmunka… van, hogy az egyik felet a másiknak kell hordozni, továbblendíteni
– és megbocsátani az ilyenkor elhangzott szavakat – és tudni kell bocsánatot
kérni.
Már négy gyermekünk volt, amikor egy kruppos megbetegedést sorban megkaptak a gyerekek. Fulladással járó asztmaszerű kórkép, meglehetősen ijesztő
tud lenni. Már többedik hete éjszakáztam a gyerekek mellett, amikor egy szom54

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2018

HÁZASSÁG

bati napon úgy döntöttem, hogy a már egészséges legkisebbel elmegyek bevásárolni. Babakocsiba ültettem, és mindent elintéztem. A nagy csomagokkal elindultam hazafelé, és már a házunk közelében jártam, de végig az volt a fejemben,
hogy odafelé még volt nálam valami csomag. És egyszer csak belém hasított. Hát
persze! Egy gyerek! Rohantam vissza. A bolt már be volt zárva, és a pénztár mellett ott mosolygott a kisﬁam (beszélni még nem tudott) a fejüket vakaró alkalmazottak között. Villámgyorsan megköszöntem, hogy vigyáztak rá, és távoztam,
remélve, hogy nem ismert föl senki. Férjem reakciója volt a legnagyobb ajándék
akkor. Nem a felelőtlenségemet hangoztatta, vagy ostobának nevezett, amiért a
saját gyerekemet elhagyom a városban. Azt mondta: többet nem kelhetsz fel a
gyerekekhez. És valóban attól kezdve átvette az éjszakai műszakot, míg meg nem
gyógyultak.
6. Ha ezeket a konﬂiktusokat, az élet során adódó nehézségeket át akarjuk hidalni, tudnunk kell visszamenni az alapokhoz. Nálunk az alap az Isten előtt tett
eskünk volt, hogy jóban-rosszban kitartunk egymás mellett. És a hitünk, hogy
ehhez Isten megadja a szükséges támogatást. 34 éve vagyunk házasok, nyolc
gyermeket neveltünk fel. A szerelmünk talán még szebb, együttléteink örömtelibbek, mint kezdetben. Kívánom minden házasságra készülő ﬁatalnak, hogy
bátran vágjon bele a NAGY KALANDBA, és hogy évtizedek múltán is királyﬁ,
királylány lehessen a párja számára. Ha így indulunk neki, akkor az esküvő
valóban kiemelkedő ünnep lesz.
[ DR. MARX GYULÁNÉ ]
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Ne legyünk lelki fodrászok!
Bizonyára sokan ismerünk (talán tagjai is vagyunk) olyan közösségeket, plébániai
csoportokat, akik rendszeresen összejönnek, együtt imádkoznak, feldolgoznak
különféle vallási vagy nem vallási témákat, beszélgetnek, rendeznek agapékat,
néha még közös kirándulásokat is szerveznek. Ha jó a közi vagy családcsopi még
közös táborozás is belefér a nyáron, ahol szenzációsan jól érzik magukat és úgy
érzik, hogy a gyermekeik és ők is legjobb helyen vannak, hiszen hasonló érdeklődésű és életkorú keresztényekkel töltik az idejüket.
Sok közösség olyan szerencsés helyzetben van, hogy egy kreatív, nyílt szemléletű plébános, káplán, lelkipásztor lehet a lelki vezetője, aki az összejövetelek
alkalmával lelki mélységeket is érintő előadásokat tart, értékes olvasmányokat
hoz, vagy interaktív foglalkozásokat talál ki, amelyekben bővülhetnek az ismereteik, jobban megismerhetik egymást és magukat, még hitük is mélyebbé válhat.
Eltelik néhány év, ismerik már egymás gondjait, családjait, lelki terheit, barátságok kötődtek és felötlik bennük a kérdés van-e valamiféle dolguk a világban, vane küldetésük? Hiszen, ha nem mozdulnak kifelé, akkor a kiválasztottak belterjes
közösségévé válnak. Az a közösség, az az egyházi mozgalom, amelynek nincs
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küldetése, az a kiválasztottak belterjes csoportja. Ahelyett, hogy utána menne
az elveszett báránynak, vagy segítene valahol, vagy tanúskodna a hitéről, inkább
a saját csoportjának szenteli magát és a bárányokat fésülgeti. Lelki fodrászok
lesznek!
Egy zárt mozgalom, vagy közösség előbb-utóbb megbetegszik. A bezártság
minden betegségét viseli. Az a közösség, amelyik kifelé mozdul, az persze téved,
és megint téved. De olyan szép bocsánatot kérni, ha tévedünk. Ezért nem szabad
félnünk kilépni a küldetésünkkel! Kilépni az útra és úton lenni. De, ahogy Szent
Teréz ﬁgyelmeztet, az úton, ha egy szép helyet találunk, ott megállunk, és elfelejtjük, hogy folytatni kéne az utat. Nem szabad letanyázni. Pihenni azt igen, aztán
tovább indulni. Menni céltudatosan, nem csak úgy barangolni. Mert azért megyünk, hogy adjunk valamit. Küldetésünk van.
Nagy Szent Teréz beszélt „belső várkastélyról”, vagyis az ember hivatásáról,
hogy a lélek magányában egyesüljön Istennel. E mellett szükséges egy „külső
várkastély” is. Egy olyan „külső” szeretet-kapcsolat, amely az emberek között jöhet létre, amely által „kívül” is találkozhatunk Istennel, hiszen kölcsönös szeretetünk által megjelenhet közöttünk Jézus. Ez a közöttünk megvalósuló isteni
jelenlét lesz látható jellé és az új evangelizáció legfontosabb eszközévé a világban.
„Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való
egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot gyújtanának,
nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a
házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat!” (Mt 5,13-16)
Jézus egyértelműen rámutat, hogy a mi feladatunk nem az, hogy meghúzzuk
magunkat, hanem, hogy a hitünkkel és cselekedeteinkkel másokat is „megízesítsünk”. A föld sójának lenni egy olyan ajándék Istentől, amit örömmel szeretnénk
befogadni. A föld sójaként képesek vagyunk az élet örömét átadni másoknak.
Benedek pápának van egy szép mondása:
„Az Egyház nem a térítői buzgalom által növekedik, hanem a hozzávaló vonzódás során.”
Egyházunk iránti vonzódás sok esetben a benne élők tanúságtétének következménye. Legfontosabb dolgunk tehát, hogy Krisztus tanúi legyünk. Vagyis
olyan módon élni, hogy másoknak kedve támadjon úgy élni, ahogyan mi élünk.
Küldetésünk van, lépjünk ki a világba!
[ DR. VARGA PÉTER ÉS KÉRY HENRIETT ]
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