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Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony 
Ezen az ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz Mária és Szent József  a jeruzsálemi
templomban bemutatták a kis Jézust Istennek.

Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Hány napos volt akkor Jézus?
Számold össze a templom tégláinak segítségével!

Ilyenkor a templomokban gyertyát szentelnek, in-
nen ered az elnevezése.  Az égő, megszentelt gyer-
tyák Krisztust, az örök Világosságot jelképezik. 
Alaposan figyeld meg  a rajzot és találd meg az el-
rejtőzött gyertyákat!

Szerkesztők: Endrédiné Fekete Ágnes, Kocsis Zsuzsanna, Körmendyné Polgár Csenge, Németh Krisztina,
Marx Pál Fülöp, Sóska Zoltán, Vincze János • Nyomdai kivitelezés: Kapitális Nyomdaipari Kft. (4002
Debrecen, Balmazújvárosi út 14.) • Felelős vezető: ifj. Kapusi József • Kiadó: Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve Plébánia (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 100.) • Telefon: 92/320-626 • E-mail: zeg3@martinus.hu

• Internet: http://zeg3.martinus.hu • Tördelte: Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó, Somogyi Edina • Felelős kiadó: Kürnyek Róbert •
Az újságban található cikkek a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. 

Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve

Plébánia
Zalaegerszeg

Az oldalt összeállította: Németh Krisztina
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„Üdvözlégy Mária, 
kegyelemmel teljes!

Veled van az Úr! 
Áldottabb vagy 

minden asszonynál.”
(Lk 1,28)

Mária örömmel fogadta 
Isten üzenetét és IGENT mondott

az Úr kérésére. Így ő lett a 
a Megváltó Édesanyja.

Gondoljuk csak végig!
Mi tudunk-e Máriához hasonlóan 

örömmel engedelmeskedni Istennek, 
a szüleinknek, elöljáróinknak?

Rajzolta: Kovács Mária  4.o.                          
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Interjú Endrédiné Fekete Ágnessel, 
plébániánk hitoktatójával

Mióta hitoktató? Miért válasz-
totta ezt a hivatást?

1990 óta tanítok főállásban hittant
a Szombathelyi Egyházmegye alkal-
mazásában. 

A hitoktatáshoz vezető út szép
lassan alakult ki. Szüleim vallásosan
neveltek, szombatonként a plébáni-
ára jártunk hittanra és minden va-
sárnap jártunk szentmisére. Közép-
iskolás koromban nagyon sokat je-
lentett számomra az ifjúsági közös-
ség és énekkar, ami a Jézus Szíve
Plébánián működött. Majd a keszt-
helyi egyetemi éveim alatt az ottani
fiatalokból álló közösség jelentette a
baráti társaságot. Ezek nagy hatással
voltak rám. 

Ezekben az években indult Vesz-
prémben egy hitoktatói tanfolyam,
melyet csupán érdeklődésből kezd-
tem el, még eszembe sem jutott,
hogy tanítani szeretnék. Agrármér-
nökként elhelyezkedtem a Zalaeger-
szegi Termelő Szövetkezetben, de
akkor már kacsintgattam a hitokta-
tás felé. Egy évet a Jézus Szíve Plé-
bánián tanítottam Bánk atya kérésé-
re heti 2 órában, majd a következő
évtől a megnövekedett hittanórák
miatt főállású hitoktatót kerestek a
Mária Magdolna Plébánián. Itt kez-
dődött pályafutásom, mely 6 év
gyes megszakításával ma is tart. 

Miért fontos a hitoktatás?
Jézus tanítását továbbadni min-

den keresztény embernek köteles-
sége és feladata. Úgy gondolom, ez
nem olyan tantárgy, mint a többi,
nem csak ismereten alapul, hanem
elsősorban lelki életet jelent. Nem
csak az életre nevel, hanem az örök
életre vezető út is. Minden keresz-
tény szülő kötelessége gyermekei-
nek a szépet, a jót, az igazságot
megtanítani, a hitoktató feladata ezt
segíteni.

Melyik korosztályt tanítja? Mond-
jon néhány pozitív vagy legszebb él-
ményt!

Az általános iskolások minden
osztályát tanítom 1–8-ig. 

A kicsik nagyon lelkesek, egy
elsős kisfiú egyszer így köszönt el
óra után: „köszönöm a hittanórát!”

Élmény és eredmény számomra
az, amikor komolyan veszik a hitü-
ket a mindennapi életben, a család-
ban, mikor a hittanosaimat látom
ministrálni, énekkarba, közösségbe
járni. A nyári hittantáborok, a pász-
torjátékra való készület, vagyis ezek
a hittanórán kívüli plusz foglalkozá-
sok külön élményt jelentenek. Volt
rá példa, hogy a hittanra beíratott
kisgyerek hozta el a templomba szü-
leit, és a család ennek hatására vált
hívővé.  

Változott-e a gyerekek, szülők
hozzáállása az elmúlt években?

Sokan azért íratják be gyermekei-
ket, hogy az elsőáldozás, bérmálás
ki legyen pipálva. Szolgáltatást vár-
nak az Egyháztól.

A gyakorlati keresztény élet a csa-
ládok többségében hiányzik, a csa-
ládok egysége nagyon sok helyen
felbomlott, az erkölcsi példa egyre

kevesebb. Még a hívők egy részét is
megtévesztik a hamis eszmék: lélek-
vándorlás, agykontroll, reiki, stb…
Ezek hatása egyre jobban érződik.
Nagyon érzékeny pont a szentmi-
sére járás, a hittanosok nagy része
még a karácsonyt sem ünnepelte
szentmisével. Azt érzem, hogy saj-
náljuk a Jóistentől az időnket.

Kötelező lett az erkölcstan vagy a
hittan tanulása. Ez változtatott a
hittanra jelentkezők számán?

Az eddigiekhez képest nagy vál-
tozás nem történt, de osztályonként
még egy iskolán belül is nagyon vál-
tozó a létszám. Alsóban még előfor-
dul, hogy a tanulók több mint fele
választja a hittant, felsőben már ke-
vesebben. Összességében kb. 50%
tanul hittant. 

Tanít-e erkölcstant? Mi a különb-
ség a hittan és az erkölcstan között?

Erkölcstant a tanári kar valamelyik
pedagógusa tartja, gyakran az osz-
tályfőnök, tehát mi, hitoktatók nem.
Röviden talán a különbséget úgy fo-
galmaznám meg, hogy az erkölcstan
ember-ember kapcsolatról, míg a
hittan ember-Isten és ember-ember
kapcsolatról szól.           Marx Pál Fülöp
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EK 2014-ben történt

Adventi lelkigyakorlat • december 12–14.

Fatimai este • június 13.

Elsőáldozás • október 19.

Ökumenikus istentisztelet • január 24.

Szilárd atya első szentmiséje • augusztus 3.

Képviselőtestület zarándoklata • május 31.

Papszentelés • június 20.

Pásztorjáték • december 24.

Karácsonyi műsor Bazitán • december 21.
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„Én azért jöttem, hogy életük legyen
és bőségben legyen!” (Jn 10,10) –
mondja az Úr Jézus, az örök életre
kibővítve a földi életünket. Ezzel
szemben, pedig az évzáró plébániai
statisztikában, hogy hányan része-
sültek szentségekben a földi életből
való kilépés előtt, még elég sovány
adatnak tűnik. Kényelmetlen érzés,
ha a temetésen szépítgetni kell, bi-
zonygatni végtelen szeretetének ir-
galmas oldalát az elhunyt életében,
miközben igazságossága már ugya-
núgy érvényesült rajta a halál pilla-
natában. Nem csak az első szentgyó-
nás és szentáldozás fontos a keresz-
tény életben, hanem az utolsó szent-
gyónás és szentáldozás is, mert eb-
ben fejeződik ki legjobban az Isten-
nel való barátságunk és hűségünk.
Ez áll arra, ha netán hirtelen kérnek
számon minket a földi életünkből.
„Legyetek tehát éberek, mert nem
tudjátok sem a napot, sem az órát.”
(Mt 25,13)

Nagy ajándék, ha valaki kap még
időt a halálra való felkészüléshez. A

vasvári templomban egy festmény
ezt ábrázolja: a haldokló Szent Jó-
zsefet ágya mellett imádkozó Jézus-
sal és Szűzanyával. A valóság most
is legalább ennyire vigasztaló, túl a
Lourdes-i Boldogságos Szűzanyára
emlékezve a betegek világnapján
február 11.-én, ahol lehetőség van a
betegek szentségének közösségi ün-
neplésére. Ha a csendes kórházi szo-
bák beszélni tudnának, amit láttak…
amikor a pap megjelent a beteg ágya

mellett az imádkozó hozzátartozók
körében. Talán itt lehet megérteni
legjobban, hogy a pap személyében
Jézus az, aki vigasztal és az örök éle-
tet hozza, nem pedig „a megteste-
sült félelem” aki az „utolsó kenettel”
a halált és a temetést sietteti. Bátran
kérjünk papjainktól segítséget és
meg fogjuk tapasztalni a megnyug-
vást Istenünk akaratában. „Ne félj,
csak higgy!" (Mk 5,36)  

Szakál Szilárd káplán

Ferenc pápa gondolatai:
Nem elég kijelenteni, hogy hiszünk: az a valódi keresztény, aki megvalósítja a gyakorlatban Isten szavát. Ne legyünk
látszatkeresztények, kisminkelt keresztények, mert amint jön egy kis eső, lemossa rólunk a sminket. Nem elég egy mélyen
katolikus családhoz vagy egy közösséghez tartozni; nem elég jótevőnek lenni, ha közben nem követjük Isten akaratát. Sok
látszat-keresztény összeomlik az első kísértésnél, mert nincs mögötte tartalom, mert homokra épített.
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ÉG A személyes találkozás öröme
F utunk, szaladunk, rohanunk, projekteket szövöge-

tünk, álmokat dédelgetünk, egyfolytában tervezge-
tünk, menedzselünk, facebook-ozunk, skype-olunk,
online, msn, tablet, teletext, internet és sms… Hová ez
a pörgés? Vajon helyesen és jól kommunikálunk? Tény-
leg odafigyelünk a másikra? Valóban meghallgatjuk őt?
Milyenek a találkozásaink e körülmények közepette?
Úgy tűnik nincs megállás, diktálni akarnak a manipu-
látorok, médiacézárok, pedig van értelme, megéri! Néha
különösen is jók az önként beiktatott stop-táblák! A
nagy titkok és csodák a felszín alatt, a mélységben és a
csendben születnek…

Mindig lenyűgöz Simeon és Anna öröme, sokad-
szorra is magával ragad Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepe. Ez a két ember hűséges és mély hittel teli
bizalmas várakozásban és tevékeny szeretetben élte éle-
tét. Igaz és istenfélő ember módjára, várva-várván Izrael
vigaszát, a világ Üdvözítőjét. Már 80 évesek is elmúltak,
de szívük-lelkük mélyén a Szentlélektől vezérelve
őszintén hitték azt, hogy nem halnak meg addig, amíg
meg nem pillantják az Úr Fölkentjét. Ez ám a hűség! Ez
az igazi alázatos kitartás! Érdemes átelmélkedni a Lu-
kács szerinti evangélium 2. fejezetének 21–38. verséig
tartó szakaszát, nagyon elgondolkodtató. Ez az ese-
mény, a „præsentatio”, az örvendetes rózsafüzér 4. titka
is egyben!

Simeon és Anna találkozása a Szent Családdal szemé-
lyes találkozás volt! Ott volt Mária, Szent József, és a kis
Jézus! Mekkora öröm lehetett Simeon számára, hogy be-
teljesült az ígéret, kezébe vehette, megérinthette a Mes-
siást, a Szabadítót, akiről próféták sorai jövendöltek, és
akire már nemzedékek óta olyannyira vágyakoztak!
Személyesen, élőben! Fel is csendült csodaszép hála-
éneke a „Nunc dimittis”, melyet minden nap imádkozik
a világegyház a zsolozsmában, a kompletóriumban. Ez
az igazi találkozás, mely személyes és konkrét! Jézus ma
is hív mindnyájunkat, személyesen, élőben, valóságo-
san! Remek alkalom lehet erre a szentmise, az Eucha-
risztia, egy megtisztító és új erőt adó szentgyónás és az
imádságban vagy közösségi szinten történő személyes
találkozás. 

Fánuel leánya, az Áser törzséből származó Anna pró-
fétaasszony az imádság és a böjt tudatos megélésének
és Simeonhoz hasonlóan a hálát adni, és a megköszönni
tudásnak a példaképe lehet a mai ember számára. A

templomi szolgálat részese volt az életének, így lehetett
ő is részese annak a csodának, annak a személyes talál-
kozásnak, amikor Jézust bemutatták a templomban! 

Mi is hálásak lehetünk, itt és most, a XXI. században
élő emberek, hogy a találkozások fontosságáról élő pél-
dát mutat nekünk Szentatyánk, Ferenc pápa is! Milyen
jó volt látni, amikor a Fülöp-szigeteken több milliós za-
rándoktömeg előtt misézett, vagy amikor a Jó Pásztor
mintáját követve elment a szegényekhez, lehajolt és
odafordult a periférián élőkhöz. Ferenc pápa számos al-
kalommal kihangsúlyozza, hogy mindnyájunknak fela-
data, küldetése van, mert „missziós tanítványok”
vagyunk! „Menjünk ki, induljunk el, lépjünk ki”, ahogy
szeretettel kéri és buzdítja erre a keresztényeket! Az ő
üzenete, az ő felhívása nekünk is szól, tehát mi is meg-
szólítottak vagyunk! 

Kérjük bizalommal a Szentlélek vezetését és a Szűz-
anya közbenjárását, hogy személyes találkozásaink a
lelki öröm forrásaivá válhassanak, ahogy egykoron Si-
meonnak és Annának, s hogy Jézus Krisztus, a világ Vi-
lágosságának fénye ragyogja be életünket, hiszen „aki
őt követi az nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet vi-
lágossága” (Jn 8, 12)!  Sóska Zoltán

» Nagyböjti hajnali szentmisék: Nagyböjtben minden hétfőn és csütörtökön reggel 6 órakor vannak a szentmisék,
hogy az adventi időszakhoz hasonlóan a nagyböjti szent időt is minél gyakoribb szentmise-ünnepléssel tudjuk meg-
szentelni. Szeretettel várunk mindenkit az iskola- és a munkakezdés előtt közös szentmisére!



K ödös, borongós őszi reggel volt 2014. november
29-én, amikor Szombathelyre, az egyházmegyei

Karitász Erzsébet-napi ünnepére indultunk Zalaeger-
szegről. Az úton Szent Erzsébet életéből egy-egy ke-
vésbé ismert részlettel és a Szent Erzsébet litániával
készültünk az ünnepi eseményre.

… és megérkeztünk a szombathelyi Jézus Szíve plé-
bánia élettől zajos templomába, amely a sok Karitász
munkatárssal, önkéntessel és családtagokkal már bené-
pesült, hangzott, mozgott, mint egy bárka, amely egy
másik világba indul majd velünk.

Az érkezés utáni regisztráció következett, majd szent-
misén vettünk részt. Ezeket követően dr. Veres András
megyéspüspök úr előadását hallgattuk meg, aki Szent
Erzsébetről, a feleségről gondolkodtatta el a népes hall-
gatóságot. A jótékony szentet a középkor távolából
életközelbe emelte, érzelmekkel teli, családi gondokkal
találkozó nőként mutatta be. Azt hangsúlyozta ezzel,
hogy az életszentségre szóló meghívás nem életkor,
életállapot, vagy társadalmi helyzet függvénye, hanem
Isten ajándéka, amelyre életünkkel válaszolhatunk.

Isten ajándékozó szeretete megelőz minden emberi
szeretetet, az erre adott válaszunk tehát istengyermeki
létünk tudatosítása. Erzsébet megértette és elfogadta
ennek a szeretetnek az életét átalakító minden esemé-
nyét, akár örömet, akár fájdalmat hozott számára.

Itt hangsúlyozta a püspök atya, hogy a ma élő csalá-
doknak, azok minden nemzedékének újra kell tanulnia
a kapcsolatok helyes sorrendjét. A család minden tagjá-
nak első helyre Istent kell helyeznie életében. Csak

aztán következhet a házastárs, a gyermekek, a szülők és
végül a barátok, ismerősök. Amikor az egyik házastárs
a gyermek helyét, a szülő a házastárs helyét foglalja el,
megsérül az Isten által alkotott harmónia.

Ebben is példaként említette Szent Erzsébetet, aki férje
haláláról tudomást szerezve, így kiáltott fel: „Halott, ha-
lott immár számomra ezentúl minden öröm, a világ
minden boldogsága”, vagyis mostantól meghalt nekem
a világ.

A házastársa iránti szerelme a helyén maradt, nem
töltötte be azt senki más, ám kifejezhetősége új módokat
kapott. Szolgálta és ápolta a szegényeket, segítette a nél-
külözőket, óvta és támogatta az elesetteket. A felhalmo-
zódott szeretet utat tört azokhoz, akik „éhezték és
szomjazták” azt.

A szeretet isteni adománya a teremtményi lét olyan
kapcsa, amely képes egyéneket közösséggé fűzni.

Ezért lett Szent Erzsébet a katolikus Karitász védő-
szentje, és ezért kell újra elmélkednünk tevékeny életé-
ről, hogy példája minden időben módot nyújthasson a
szolgálatra.

Az előadás után az idei Caritas Hungarica díjazottjait
köszöntötte Püspök atya, majd tanúsítványokat adott át
a kórházi beteglátogató és gyógynövény termesztő kép-
zésen résztvevőknek. (Plébániánkról tíz fő a kórházi be-
teglátogatók között találkozhatott Püspök atyával.)

A nap lezárásaként „Az év karitatív vállalkozója” ki-
tüntetés díjazottját tapsolhattuk meg, és örömmel lát-
tuk, hogy az életszentségre szóló meghívást újra és újra
meghallják jószándékú emberek.

A körülöttünk élőkben meglátni a testvért, a világ ne-
hézségei között segítő kezet nyújtani egymásnak, ezzel
építeni Isten országát, … ennyi volna a dolgunk?

Az ünnepi események után elcsendesült a „bárka”,
visszatértünk a novemberi délutánba, de nem felejtjük,
sőt hirdetjük, amit láttunk, hallottunk, hogy felelősek
vagyunk egymásért (családban, plébánián, hazában),
mert a szeretet az szolgálat.                             Sárdy Angéla
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E S E M É N Y N A P T Á R

• Február 8-án, a szentmisék után balázsáldásban lehet részesülni.
• Február 11-én, szerdán a 18 órakor kezdődő szentmisében lesz

a betegek szentségének közösségi ünneplése.
• Február 13-án, pénteken fatimai este lesz, benne 17 órától szentség-

imádási óra, 18 órától pedig szentmise. Az estét Szeghy Csaba Tamás
atya vezeti.

• Február 18-án, hamvazószerdán elkezdődik a nagyböjti időszak.
E napon reggel 7 órakor és este 6 órakor lesz szentmise. Az esti szent-
misében a hamvazás szentelményében részesülhetünk, emellett
pedig a katekumenek is megvallják hitüket. Nagyböjtben minden
hétfőn és csütörtökön reggel 6 órakor vannak a szentmisék.

• Február 22-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisén kerül
sor a katekumenek kiválasztási szertartására. Ezen a vasárnapon
minden szentmise után hamvazás lesz.

• Február 24-én, kedden az esti szentmise után szentségimádás és
közbenjáró imádság kezdődik.

• Március 5-én, elsőcsütörtökön 17 órától lelkipásztorokért és
papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát.

• Március 6-án, elsőpénteken az esti szentmise előtt 17 órakor kez-
dődik a Karitász-csoport imaórája.

• Március 6 és 8 között kifejezetten plébániánk tagjai számára
szervez Új Élet kurzust a Szent András Evangelizációs Iskola. A rész-
letekről a szórólapokról lehet tájékozódni.

• Március 13 és 15 között tartjuk plébániánk nagyböjti lelkigyakor-
latát. A lelkigyakorlatot Bosák Nándor Debrecen-nyíregyházi me-
gyéspüspök vezeti. Vasárnap a délelőtti szentmise keretében lesz a
katekumenek skrutíniuma. A részletes program újságunkban, vala-
mint a plakátokon található meg.

• Március 19-én, csütörtökön, Szent Józsefet, Szűz Mária jegyesét
ünnepeljük, s az esti szentmisében az édesapákat köszöntjük.

• Március 24-én, kedden az esti szentmise után szentségimádás
és közbenjáró imádság lesz.

• Március 29-én, vasárnap Mindszenty bíboros születésének év-
fordulójára emlékezünk. Ez a nap egyúttal Virágvasárnap is, a Nagy-
hét kezdete. A 10 órai szentmisén áldjuk meg a barkákat, valamint
ekkor hangzik fel énekelve az Úr szenvedéstörténete, a passió.

• Március 30-án, nagyhétfőn reggel 6 órakor, március 31-én, nagy-
kedden és április 1-jén, nagyszerdán 18 órakor vannak a szentmisék.

• Április 2-án, Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik a szentmise
az utolsó vacsora emlékére. Ezt követően közös imaórát tartunk,
majd egy óra csendes imádságra is lehetőség nyílik a szentségi
kápolnában. 

• Április 3-án, Nagypénteken 8 órakor az olvasmányos imaórát
és a reggeli dicséretet imádkozzuk el közösen. 9 órakor keresztúti
ájtatosságot végzünk. Az Úr haláláról való megemlékező ünnepi li-
turgia pedig 16.30 órakor kezdődik. Este Zalaegerszeg város ke-
resztútját járjuk a Nagytemplomtól a Kálvária templomig. A pontos
kezdési időpont a plakátokon található meg.

• Április 4-én, Nagyszombaton is a zsolozsmát imádkozzuk el
reggel 8 órától. Ezt követően 15.30 óráig nyitva lesz templomunk, s
lehetőség nyílik majd a Szent Sír előtt való imádkozásra. A húsvéti
vigília, majd pedig a feltámadási körmenet este 8 órakor kezdődik.

• Április 5-én, Húsvétvasárnap és április 6-án, Húsvéthétfőn a
vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék.

Ifjúsági közösség

2 013 augusztusában a Plébánia létrejötte
után nem sokkal megalakult az ifjúsági kö-

zösség is. Már az első alkalmakon sok fiatal vett
részt és számuk egyre csak nőtt. Ma már húsz
főt számlál közösségünk.

Pénteki összejöveteleinken mindig szép szám-
mal jelenünk meg. Az alkalmakat imával kezd-
jük, majd egy adott témáról beszélünk, amelyet
párosan, kiscsoportokban vagy közösen dolgo-
zunk fel. Ilyenkor a komoly gondolatok mellett
megvan a helye a viccelődésnek is, így a pénteki
alkalmaknak mindig nagyon jó a hangulata.
Rengeteget tudunk tanulni egymástól és az
atyáktól is, Róbert atya és Szilárd atya nagy sze-
retettel és türelemmel terelget bennünket. 

A plébánia eseményein mindig lelkesen részt
veszünk, valamint mi is szervezünk közös prog-
ramokat. 2013 karácsonyán például Pózvára lá-
togattunk el a szociális otthonba, ahol Óra
Krisztián atya mutatott be szentmisét, amelyen
mi zenéltünk, majd átadtuk az egyházközség
által összegyűjtött karácsonyi ajándékokat. A
szünetben kirándulni mentünk Vörsre, ahol
megcsodáltuk a betlehemet, majd egy jó hangu-
latú pizzázás után Keszthelyen a Festetics Kas-
télyban korhű ruhákba öltözhettünk. Júliusban
Sitkén táboroztunk. Augusztus végén nyárzáró
estét tartottunk közös szentmisével és egy han-
gulatos raclette sütéssel. Az egyházközségi bál
lebonyolításában is kivettük részünket. Ádvent-
ben rendszeresen vettünk rész a hajnali misé-
ken, valamint a pásztorjátékon zenéléssel
szolgáltunk.

A közösségben rengeteg pozitív élménnyel,
tapasztalattal, tudással gazdagodtunk és lelki-
ekben is nagyon megerősödtünk.

Hári Anna, Füle Luca, Gombos Luca


