GYERMEKEK

Ö R Ö MHÍR

Gyermekek oldala

OKTÓBER, a rózsafüzér imádság hónapja

Készítsd el Te is a saját rózsafüzéredet
színes papírok felhasználásával!
Rátekintve gyakran eszedbe jut, hogy
ezzel az imádsággal is köszöntheted
a boldogságos Szűz Máriát.

„ A rózsafüzér elmondása nem más,
mint Krisztus arcának szemlélése
Máriával”
(Boldog II. János Pál pápa)

NOVEMBER

Ebben a hónapban több jól ismert szentet ünnepelünk, pl.: Árpád-házi
Szent Erzsébet, Szent Imre herceg, Tours-i Szent Márton püspök.
Vajon ezen a nagyon régi imakönyvből származó képen kiket ismersz fel?

A templomok üvegablakain át megcsodálhatjuk a napsugarak átható
erejét. A szentek példáját szemlélve pedig Istenünk jóságát, gondviselő szeretetét fedezhetjük fel.
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Kik a szentek?
Keresd meg a választ a betűrácsban!
A *-tól indulj!
Az oldalt összeállította: Németh Krisztina
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Kedves Szilárd atya, arra kérem,
meséljen kicsit a gyerekkoráról! Úgy
tudom, itt nőtt fel az utcában, de
mégis mi visz egy gyermeket vagy
egy kamaszt olyan közel Istenhez,
hogy később papnak menjen?
Átlagos gyerekkorom volt. Én is
jártam templomba, mert kellett. Én
is jártam hitoktatásra, mert kellett.

Bérmálás után nem volt szentségi
életem, a tudatos hit később jelentkezett nálam. Nagymamám tanított
imádkozni, amiért nagyon hálás vagyok, hiszen az ő hatása, hogy minden nap (ha csak rövid időre is) kapcsolatba léptem Istennel. Évekkel
később elvégeztem életem első igazi
szentgyónását, majd ministrálni
kezdtem, illetve csatlakoztam a Mária Magdolna Plébánia akkori ifjúsági közösségéhez.
Úgy tudom, hogy elsőre nem a
papi hivatást választotta, hanem a
mezőgazdaságban tevékenykedett.
Milyen emlékei vannak erről az időszakról?
A papi hivatást megelőzően szarvasmarha tenyésztést tanultam. Ez-

zel a végzettséggel a Bocföldei TSz
Csatári Tehenészetében dolgoztam
több évig, majd Hottón nyolc hónapig.
És itt mi volt a tulajdonképpeni
munkája?
Tehenészet. Etetés, fejés, kis borjak
világra segítése.
Hogyan hallotta meg Isten hívását? Hogy tudta eldönteni, hogy már
nem a tehenészet az önnek való?
„Imádkozzál és dolgozzál!” Ezzel
a bencés jelmondattal lehet kifejezni.
Életemben egyre nagyobb szerepet
játszott a hit, majd egyik reggel eldőlt bennem, hogy bencés szerzetes
szeretnék lenni. Ez egy folyamat volt
a szívemben. Itt már tudtam, hogy
van hivatásom. Isten azonban nem
a szerzetességre hívott meg, más utat
szánt nekem. Szépen terelgetett, míg
el nem értem a papsághoz, ami már
tényleg az Ő terve volt velem.
„Senki sem próféta a maga hazájában.” Önre most mégis ezt a feladatot bízták. Hogy áll ehhez hozzá?
Egyrészt nem plébános lettem,
hanem káplán, így talán kicsit könynyebb. Másrészt Jézus is hasonló
helyzetben volt, ami számomra vigasztaló és bátorító gondolat.
Papnak lenni nehéz, de még nehezebb jó papnak lenni. Viszont Isten
mindig mellettünk van és mindenre
van megoldása.
Papként mit tart legfontosabb feladatának?
Nincs olyan, hogy legfontosabb feladat, hiszen mindegyik fontos. Minden összefügg, nem lehet egyiket sem
kiemelni a többi közül. De nem is az
a lényeg, hogy mennyire fontos egy
feladat. Beszélhetünk papságról, családról, vagy bármiről, az Istent szeretőknek mindig Isten jelenléte lesz
a jutalma. Ez a legfontosabb.
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Augusztus 1-től új atya érkezett
plébániánkra: Szakál Szilárd káplán. Nemrégiben meglátogattuk,
hogy a jobb megismerés reményében feltegyünk neki néhány kérdést. Amikor megérkeztünk, az atya
éppen az ifjúsági közösségnek segített. Padokat mosott, pakolt, termet rendezett, hogy a közösség időben elkezdhesse programját.

INTERJÚ

Interjú Szakál Szilárd káplán atyával

Marx Pál Fülöp
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Apró Mindszenty-évforduló
9

5 évvel ezelőtt, 1919. október 1-jén nevezték ki
Mindszenty Pehm Józsefet Zalaegerszeg plébánosává. Nagyon fiatal, mindössze 27 esztendős volt, amikor Mikes János szombathelyi megyéspüspök rábízta a
zalaegerszegi plébánia vezetését. Negyedszázadon át
volt városunk jó pásztora, ez idő alatt sok mindent tett
a hívekért, a városért. Veszprémi megyéspüspökké való
kinevezése után köszönt el szeretett zalaegerszegi híveitől. Búcsúbeszédéből idézünk most.
Szeretett Híveim!
1917 februárjában, 27 évvel ezelőtt, egy fiatal pap jött Zalaegerszegre, hogy a gimnázium fiatalságát vezesse. A legnagyobb gondok között szálltam le a vasútról és igen nagynak
találtam a feladatot. Azóta 27 esztendő telt el, történelmi nagy
idő és ez alatt megtettem mindazt, amit az egyház a pap vállára rak: Isten Igéjét hirdettem, bemutattam a szentmiseáldozatot és kiszolgáltattam a szentségeket. Ha most lelkiismeretvizsgálatot tartok, meg kell köszönnöm mindazt, amit Isten
drága kegyelméből megtehettem. … Naponta másfél órát
imádkoztam a városért, az összes élő és elhunyt hívekért. Minden szentmisén megjelent ilyenkor egy hatalmas hívősereg és
én kértem az Úr Jézus Krisztust, hogy áldja meg a hívőket,
vezesse ide a hitetleneket és óvja meg a gyermekeket. Az átváltozás után pedig felidéztem lelki szemeim előtt a temetők
világát, akiket én részesítettem az utolsó szentségben, vagy a
korábban elhunytakat és kértem az Úr Jézust, hogy a tisztítóhelyen szenvedőknek enyhítse fájdalmát.
… A helyi nyilatkozatokból azt olvasom ki, hogy nagyon
összefonódott a lelkünk. A katolikusok között nincsen elválás,
hiszen alig van lélek, aki gyóntatószékemben feloldozást ne
kért volna, alig van család, amelyet nem ismertem, alig van
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gyermek, akinek a szemébe bele nem tekintettem volna, és alig
van családi kereszt, amit ne igyekeztem volna enyhíteni.
Most csak arra kérlek benneteket, hogy bármi jöjjön, ne
higgyétek el, hogy a lelkipásztor ellensége lehet híveinek! A
pap beletartozik minden családba, ti pedig a lelkiatya családjába tartoztok. …
Én Jézus útján igyekeztem szolgálni minden társadalmi
réteg lelkében. Ha hibáztam, azt felejtsétek el az Úr Jézus nevében. Ha valakit megbántottam, azt a jónak szenvedélyes
akarata idézte elő. Ha pedig túloztam, azt igyekeztem jóvátenni. Akik az Istent keresik, azoknál a hiba is jóra fordul.”
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Összeállította: Kocsis Zsuzsanna

Lehet, hogy csak egy párna megigazítása, egy pohár víz
nyújtása, vagy csendes várakozás a fájdalom múlására.
A beteglátogatók olyan történetekkel, élethelyzetekkel
ismertettek meg, hogy legszívesebben azonnal indultunk volna mi is erre a szolgálatra.
A négy találkozás a testvéri együttlét örömével zárult,
hiszen mindig volt alkalom a beszélgetésre, „tapasztalatcserére”, és igényeltük is a további kapcsolatot egymással. Ezért született a közös kirándulás gondolata.
Így az elméleti foglalkozások után július 2-án „tanulmányi kirándulásra” indultunk, melynek során az Egyházmegyei Karitász intézményeinek mindennapi életébe
tekinthettünk be. Kemenespálfán a Szent Pál Szociális
Központban, Vásárosmiskén a Levendula Házban, Ölbőn a Szent Miklós Gyógyfüves Házban, Szombathelyen a Castellum Teaházban tapasztalhattuk a közösség
megtartó erejét és a leleményes szeretet működését. Az
üresen, romosan, elhagyottan álló egyházi épületek újra
élettel teltek meg, és jó szándékú adományozók, vállalkozók, kétkezi munkájukkal segítők teremtették meg
több családnak az értelmes tevékenység örömét, a hasznos élet távlatát. Az Egyházmegyei Karitász igazgatója
olyan természetességgel beszélt ezekről a megálmodott
és megvalósult tervekről, hogy lelkesedése minket is elragadott. Talán ezek az útmutatók számunkra egy új
plébánia életére alkalmazva, közösséget teremteni a közös tevékenység kialakításával.
A kirándulásunk napjára eső Mária-ünnep szépen keretezte a Karitász tevékenységről látottakat, hallottakat.
„… Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett.”
…aztán magasztalta az Urat ujjongó szívvel, majd a
Magnificat szavaival:
„Éhezőket tölt be minden jóval,
de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat.”
Terveinkben, tevékenységünkben tanuljunk Tőle!
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014. január 9-én hivatalosan is megalakult a Szűz
Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Karitász csoportja. Lelkes önkéntesek, akik között néhányuknak volt már
tapasztalata más plébániákon működő segítő csoportok
életéről, de mi kerestük a nekünk szánt feladatokat az
új plébánia területén. Ekkor javasolta Tuczainé Régvári
Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója, hogy vegyünk részt egy képzésen.
Vezetőnk, Csiszár Mária fáradhatatlan szervező munkája nyomán állt össze a három zalaegerszegi és a bagodi plébániához tartozó egyházközségekből az a 31 fős
lelkes csapat, akik a nagyböjti időben, illetve májusban
két-két alkalommal ismerkedtek az egyházmegyei karitász intézményeivel, sokszínű munkájával.
Különleges kegyelemnek éreztük, hogy a nagyböjtben
Horváth József atya tanítását hallgathattuk a szenvedés
értékéről, amelyben mindig hangsúlyozta II. János Pál
pápa üzenetét: „Krisztus arra tanította az embert, hogy
tegyen jót szenvedése által, s tegyen jót azzal, aki szenved. ”A kórházi beteglátogatók, az otthonaikban betegen vagy magányosan élőket felkereső önkéntesek
legyenek tisztában azzal, hogy egy keresztény testvér
keresi fel személyükben a betegeket, aki Isten ajándéka
az ő számukra. József atya a kórházi lelkipásztori tapasztalatait az evangélium üzenetévé fogalmazta, és az
egyház tanításában értelmezte számunkra. Tehát a betegeket nemcsak meghallgatjuk, vigasztaljuk, biztatjuk,
hanem „különösen vallási vonatkozásban is segítséget
adunk nekik.” A közös imádság mellett segíthetjük, előkészíthetjük a lelkipásztor látogatását náluk.
A gyakorlati tudnivalókkal Galambos Borbála Kórházi Beteglátogató Csoport-referens és munkatársai bővítették az elhangzottakat. Figyelmességünk első „próbája”, hogy felismerjük, nem lehetünk a beteg terhére. Elsősorban a meglátogatott beszéljen, majd imádkozzunk
együtt, vagy olvassunk fel neki. A kívánt segítséget az
adott helyzet és a beteg állapota fogja meghatározni.

KÖZÖSSÉG

„Tanuljatok Tőlem…”
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A „Jó Pápa” nyomában

„Boldogok a békességszerzők, mert Isten ﬁainak fogják őket hívni…” (Mt 5,9)

N

agy tisztelettel és hálás szeretettel emlékezünk meg október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat 1962.
évi megnyitásának évfordulóján Ferenc pápa által II. János Pál pápával
együtt szentté avatott XXIII. János
pápáról, a „Jó Pápáról”.
Csodálatos kincs és iránymutatás
számunkra az ő életszentsége, aki –
ahogy a Szentatya fogalmazott – a
„Szentlélekre figyelő” pásztora volt
nyájának. Lelki ember volt, a „világ
plébánosa”, ahogy Hünermann nevezte. Küzdelmes, ám az isteni kegyelemtől vezérelt és segített életének
önéletrajzi jellegű munkája a „Giornale dell’anima = Egy lélek naplója”
című írása, mely nagyszerű elmélkedést jelenthet az olvasó számára.
Angelo Giuseppe Roncalli (18811963) sugárzó, derűs lelkülete, re-
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mek diplomáciai és humorérzéke, s
a hozzá kapcsolódó számtalan anekdota a Henri Fesquet által összegyűjtött „Virágoskert”-ben szerepel.
Életének főbb állomáshelyei: Sotto
il Monte (szülőföldje), Bergamo, Róma, Szófia, Isztanbul, Athén, Párizs
és Velence. Hazánkba, Magyarországra két alkalommal is ellátogatott. 1912 szeptemberében a budapesti Alcantara-i Szent Péter-templomban misézett, és részt vett az Oltáriszentség tiszteletére tartott 1938-as
Eucharisztikus Világkongresszuson.
Jelmondata: „Oboedientia et pax! =
Engedelmesség és béke”, mely hűen
tükrözte szelídségét és alázatosságát. Szeretve szolgált, szolgálva szeretett.
Az I. világháborúban betegápolóként, tábori lelkészként, gyóntató-
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ként működött, míg a másodikban
élete kockáztatásával sok száz zsidó
embert, köztük gyermekeket mentett
meg a koncentrációs táborok borzalmaitól.
5 éves pontifikátusa (1958-1963)
alatt a Szentlélektől vezetve 1959. január 25-én a Falakon kívüli Szent Pálbazilikában bejelentette, hogy összehívja a Zsinatot.
Kórházat és börtönt látogatott, „kiszökött a Vatikánból” sétálni, s amikor megkérdezték tőle, hogy hányan
dolgoznak ott, ő kissé elgondolkodva, de viccesen így válaszolt: „talán
úgy a fele…”
Szerette Istent és szerette a reá bízott embereket, értük élt.
Számos enciklikája közül kettő különösen is említést érdemel. A „Mater et magistra”, mely szociális jellegű kérdésekkel foglalkozik, hiszen az
„Il Papa Buono – A Jó Pápa” (ahogy
az olaszok kezdték nevezni) rendkívül érzékeny volt a társadalom problémáira is.
A „Pacem in terris” és az akkori
vezetőkhöz intézett rádiós üzenete
pedig óriási horderejű volt, hiszen
fellépésével a kubai rakétaválság idején egy közvetlen háború kirobbanásától mentette meg a világot, így vált
igazán a „Béke követévé”, mint
ahogy pár évtizeddel később II. János Pál pápa.
A Jó Pápa életét szerető szolgálattal végezve, azt Isten oltalmába helyezve és a Szentlélek indíttatásaira
odafigyelve 1963. június 3-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Kérjük az ő közbenjárását a Világegyházra, a nemzetek, családok,
munkahelyek és közösségek embertársi kapcsolataira, hogy a mi életünkben is teljesülhessenek az Úr
Jézus szavai: „Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak fogják
őket hívni…” (Mt 5,9)

Sóska Zoltán

HITÉLET

Hitoktatás Zalaegerszegen 2.
1

Sajnos felsőben nagyon megfogyatkozik a hittanosok
létszáma, mert sok minden más fontosabb. Nem tartanak ki bérmálásig, melyet 9. osztályos korukban vehetnek fel. Aki bérmálkozni szeretne, annak 8 év hittantanulás után még egy év felkészítőre kell járnia a plébániára valamelyik atyához. Ezzel a lehetőséggel talán jobban kötődnek majd a fiatalok a plébániához, komolyabban veszik a felkészülést, később lehetőségük van csatlakozni ifjúsági közösséghez, stb…
Az iskolákban 24 év alatt megszokták jelenlétünket, a
pedagógusok általában készségesek. A szeptemberi induláskor próbáljuk egymáshoz alkalmazkodva végigküzdeni az időpont és a tanterem keresésének lehetőségeit.
A tanterem biztosítása különösen a délelőtti órákban
nem kis nehézséget okoz, az erkölcstan miatt ugyanis
egy osztálynak két teremre van szüksége. Mivel üres
termeket nem lehet találni, elindul a vadászat, kinek van
testnevelés órája vagy egyéb fakultációja, ilyenkor
ugyanis a saját terme felszabadul.
Gondolom, minden hitoktató álma egy felszerelt hittanterem, nyugodt órák, ahova nem az udvarról szaladnak be a gyerekek és nem kérezkednek el már óra végéről a buszra, sportra, stb…
De talán ezek a nehézségek teszik igazán missziós feladattá a munkánkat, ezért tudunk a legkisebb eredménynek is örülni, és tudomásul kell vennünk, hogy mi
csak eszközök vagyunk Isten kezében.
Kísérjük imáinkkal volt és jelenlegi hittanosainkat,
hogy rátaláljanak a keresztény élet örömére!
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990-ben egy czestochowai zarándoklatról hazafelé
a vonaton feltette nekem a kérdést Miszori Zoli
atya: akarsz-e főállásban hittant tanítni? Döntsd el, mert
nálunk meglenne a heti 20 órád. Ekkor agrármérnökként dolgoztam, de zsebemben volt egy hitoktatói oklevél is. Tanult szakmámat otthagyva elkezdtem tanítani
a Mária Magdolna Plébániához tartozó iskolákban, a
Szombathelyi Püspökség alkalmazásában. Így kezdődött.
Öt általános iskolában tanítottam a délutáni órákban,
ezekben az években 1500-2000 körül volt a hittanosok
száma a plébánia területén. Ekkor még a plébánián is
voltak hittanórák, melyet az atyák mellett szép számú
civil hitoktató tartott a templom feletti termekben. Ez
volt a hőskor!
Érzékelhető volt a szülők részéről, hogy végre valamit
szabad, amit a mi diákkorunkban csak titokban lehetett.
Még megmaradt a hagyomány a családokban: legyen
elsőáldozó, bérmálkozó az a gyerek, hogy később ne legyen gondja a házasságkötéskor. Valamint a sokat hallott mondat: „Járjon csak hittanra, ott rosszat nem
tanul!”
Az elsőáldozási és bérmálási miséken több százan vették fel a szentségeket.
Sok-sok gyermek kezdett hittant tanulni az állami iskolákban, ami igen pozitív változás volt, de a mai napig
érezhető az a hiányosság, hogy a szülők generációja
nem részesülhetett hitoktatásban. Őket a gyerekeken
keresztül próbáljuk megszólítani: a szülői értekezleteken, a gyermekek szereplési alkalmain, amire eljönnek
és talán közelebb kerülnek a plébánia életéhez. Kereszteléskor tett ígéretüket részben teljesítik, mikor gyermekük hitoktatását választják, de ne felejtsük el, hogy a
szülő az első és legfontosabb hitoktató.
Az elsőáldozáshoz és a bérmálás szentségének méltó
felvételéhez nem elég az iskolai hitoktatás, ehhez fontos
a gyakorlatban a keresztény élet, amit elsősorban a család tud megadni. Sokszor nehéz helyzetben vagyunk,
hogy kit is engedjünk szentségekhez: aki szorgos órán,
tudja a hittan, de nem jár misére, vagy aki jár misére, de
nem tudja az alapvető igazságokat?
A döntés nem egyszerű: figyelembe kell venni a családi körülményeket, a miérteket, és úgy gondolom, fontosabb lehetőséget adni, mint elvenni a kedvét hitének
további megismerésétől.
A gyerekek részéről természetesen áldozatot kíván a
hittanórák látogatása, mert alsó tagozatban a tanóra és
a napközi idő között tarthatjuk az órát, míg a többiek
játszanak vagy az udvaron vannak. A nagyok egy része
otthonról jön vissza, választania kell edzés, egyéb elfoglaltság vagy hittan között.
Ezen a helyzeten segít az erkölcstan bevezetése, mert
az osztály másik részének is kötelező órája lesz.

Endrédiné Fekete Ágnes
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E S E M É NY NA P TÁ R
• Októberben minden esti szentmise előtt 17
órától rózsafüzér-ájtatosságot végzünk. Csütörtökönként a rózsafüzér 16.30 órakor kezdődik.
• Október 13-án, hétfőn fatimai este lesz, benne
17 órától szentségimádási óra, 18 órától pedig szentmise és körmenet. Az estét Óra Krisztián körmendi
káplán vezeti.
• Október 19-én, vasárnap a 10 órai szentmisében elsőáldozás lesz.
• Október 22-én, szerdán az esti szentmise keretében kerül sor a katekumenek befogadási szertartására.
• Október 25-én, szombaton kerül megrendezésre plébániánk első egyházközségi bálja.
• Október 28-án, kedden az esti szentmise után
szentségimádás és közbenjáró imádság kezdődik.
• Október 30-án, csütörtökön 19 órától istenkereső költők megzenésített verseiből összeállított
verses est lesz templomunkban.
• November 1-jén, szombaton, Mindenszentek
parancsolt ünnepén a plébániatemplomban 7 órakor, 10 órakor és 18 órakor vannak szentmisék, Bazitán pedig 8.30 órakor.
• November 6-án, elsőcsütörtökön 17 órától lelkipásztorokért és papi hivatásokért lesz szentségimádás a plébániatemplomban.
• November 7-én, elsőpénteken az esti szentmise előtt 17 órakor kezdődik a Karitász-csoport imaórája.
• November 8-án, szombaton Szent Márton
püspöknek, Egyházmegyénk védőszentjének ünnepén püspöki koncelebrációs szentmise lesz 10 órakor a szombathelyi Székesegyházban.
• November 9-én, vasárnap, délelőtt 10 órakor
elsőáldozás lesz, délután 16.30-tól pedig orgonahangversenyre várjuk a kedves híveket és a szent
zene kedvelőit. Orgonál: Domján József kántor.
• November 12-én, szerdán az esti szentmisében
lesz a katekumenek átadási szertartása 18 órától.
• November 13-án, csütörtökön fatimai este lesz,
benne 17 órától szentségimádási óra, 18 órától pedig szentmise.
• November 22-én, szombaton rendezik meg
Celldömölkön az Egyházmegyei Családi lelki napot.
• November 25-én, kedden az esti szentmise után
szentségimádás és közbenjáró imádság kezdődik.
• November 28-án, pénteken egész napos szentségimádás lesz templomunkban. Este 17 órakor ünnepi szentmisét mutat be dr. Veres András megyésfőpásztor a templom felszentelésének 10. évfordulóján.

