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Szabadnappal telt, vagyis csak szent-
mise nem volt, de mégis. Nekem Ka-
nizsa a Kármel hegye, találkoztam is
egy boldog asszonnyal. Nem is értett,
ahogy sokszor a Boldogasszony sem.
Ajándékot is kaptam.

Magam is szoktam a plébánia elõtt
söpörni. Sokakat e tevékenységben
még nem láttam négy éve itt. Az Ady-
ban biztos. Más portáján különben
is könnyebb. Szóval leginkább. Esti
sétám — hûséges társammal — és
közben imám azokért szólt, akikért
megáldott, hívott, és védett a Min-
denható.

Szép nagy kör volt, a szépen nyírt
és illatozó városban, lábam érezte
mintha hegyre mentem volna. És lám,
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a Sugár úton, láttam egy boldog asz-
szonyt, aki szemetet és port söpört
háza elõtt. Mindkettõbõl volt elég,
csak az asszonyból egy. Megköszön-
tem neki. Nem is értette. A saját háza
elõtti söpörgetést — mit köszönget
neki egy idegen? Nem azt köszöntem
meg, hogy elengedett, ki tudtam
kerülni. A seprést a saját háza elõtt.
Akkor, amikor a többi elõtt tiszta

kosz és szemét volt. A tiszta mindig
kevesebb. Áldott keze tisztává tette,
szinte skapulárévá a járdát elõttem,
eszembe jutatva nemcsak azt, kinek
hol kell söpörni, hanem az Áldott
Boldogasszonyt, a Tiszta Szüzet, aki
mellettünk, velünk és értünk ma is
„söpört”, hogy a tisztaság vonzzon,
és boldoggá tegyen.

Tamás atya

A VÁROS MISÉJEA VÁROS MISÉJEA VÁROS MISÉJEA VÁROS MISÉJEA VÁROS MISÉJE
Augusztus 20-a nemzeti ünnepünk.
Egyházközségünk idén is ünnepi szent-
mise keretében emlékezett meg az ál-
lamalapításról, államalapító Szent Ist-
ván királyról, aki egyben a katolikus
egyház egyik fõ védõszentje. E nap egy-
ben az új kenyér ünnepe. A mise ha-
gyományosan a város miséje. Ebben
kértük Szent István királyunkat, hogy
járjon közbe Szûz Máriánál hazánkért,
Isten irgalmába ajánlottuk küzdelme-
inket, múltunkat, jelenünket, jövõnket.
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Nagyboldogasszony napját, egyben
Mária mennybevitelének ünnepét, a
katolikus egyház legnagyobb Mária-
ünnepét, augusztus 15-én tartja.

Szûz Máriánál teljessé vált a hit út-
ja: egész élete során hitt Istenben.
Példája arra tanít, hogy az embernek
testestül-lelkestül van végsõ célja, s
ez a cél Istenben, Istennél van.

Egy évezrede hozzá fohászkodik
nemzetünk, hozzá szólnak legszebb
népénekeink, és hozzá fordulnak
még ma is közbenjárásáért a hívek.
Magyarország Boldogasszony orszá-
ga, Mária országa. Õ hazánk, népünk
védõszentje, oltalmazója.

Már az 5. században megemlékez-
tek a Boldogságos Szûz mennybéli
születésnapjáról. XII. Piusz pápa
hirdette ki 1950-ben hittételként,
hogy halála után Mária fölvitetett a
mennybe anélkül, hogy teste romlást
látott volna. Hazánkban Szûz Máriát
Magyarország égi pártfogójának is
nevezik. Szent István király ugyanis
e napon, augusztus 15-én ajánlotta
az országot a Szûzanya oltalmába,
majd 1038-ban ugyanezen a napon
hunyt el.

A múlt század elején az egész ma-
gyar nyelvterületen élt a nagyboldog-
asszonyi virágszentelés szokása. Min-
denféle virágot, gyógynövényt szen-
teltek, késõbb ezeket bajelhárításra
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Boldogasszony Anyánk,
Régi nagy Pátrónánk!
Nagy inségben levén,
Így szólít meg hazánk:
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el
Szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek
Kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus anyja,
Szentlélek mátkája!
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el
Szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket
Sok kiáltásunkra,
Anyai palástod
Fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el
Szegény magyarokról!
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Kegyes szemeiddel
Tekintsd meg népedet,
Segéljed áldásra
Magyar nemzetedet.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Sírnak és zokognak
Árváknak szívei-
Hazánk pusztulásán
S özvegyek lelkei.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne feledkezzél el
Szegény magyarokról!

Boldogasszony, Anyánk,
Régi nagy patrónánk,
Nagy ínségben lévén
Így szólít meg hazánk:
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne feledkezzél meg
Szegény magyarokról!

használták. Az épülõ ház fundamen-
tumába, az új menyecske ágyába, a
csecsemõ bölcsõjébe helyezték, hogy
szerencsét hozzon. Egyes vidékeken
dologtiltó napnak számított, tilos volt
a sütés, az asszonyoknak e naptól ti-
los a folyó vizében fürödni. Úgy gon-
dolták, hogy ezen a napon keresztet
kell vágni a gyümölcsfába, hogy
egészséges legyen, és sokat teremjen.
Ilyenkor szellõztették a ruhákat,
mert akkor nem esik bele a moly, és
a búzát is, hogy ne legyen dohos, ne
essen bele a zsizsik. A szegény ka-
pások úgy tartották, ha Nagyboldog-
asszony napján verõfény van, akkor
sok jó bort ihatnak szüret után. A
Himnusz megírása elõtt a katolikus
magyarság néphimnusza a Boldog-
asszony Anyánk kezdetû ének volt.

Nagyboldogasszony tiszteletére
sok helyen emeltek székesegyházat,

templomot és szerzetes kolostort.
Híres búcsújáróhelyek többek kö-
zött: Máriabesenyõ, Máriagyûd, Má-
riakönnye, Márianosztra, Máriapócs,
Máriaradna.  Palin és Miklósfa temp-
lomának titulusa is Nagyboldogasz-
szony.

Mivel a keresztény hagyományban
Szûz Mária születését is megünnep-
lik, így annak az ünnepnek a neve
Kisboldogasszony lett, míg a Boldog-
ságos Szûz mennybevétele a Nagy-
boldogasszony ünnepe elnevezést
kapta. Az ún. két Boldogasszony
közét (augusztus 15.—szeptember
8.) szerencsés idõszaknak tekintet-
ték.

Napjainkban Nagyboldogasszony
napja kötelezõ ünnep — a katoliku-
sokat az egyház szentmisén való
közös köszöntésre hívja.

 Mónai Zsuzsanna
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Augusztus hónapban két jeles nap
van, melyek kapcsolatba hozhatók
Szent István királlyal.

Nagyboldogasszony ünnepe (15-én)
István király halálának napja 1038
évben.

Augusztus  20-a pedig az államala-
pítás, illetve államalapító királyunk
emléknapja, egyben  hivatalos  állami
ünnep.

Szántó Konrád  atya, történész  sze-
rint: „Szent István szigorú és erõske-
zû, de mindvégig bölcs mérsékletet
tanúsító, kegyesszívû  fejedelem volt”.
Uralkodása kezdetén a fejedelmi csa-
lád egyik tagjával, Koppány vezérrel
került szembe, aki saját trónigényé-
nek érdekében fegyvert fogott a fiatal
uralkodó ellen. István Veszprém  mel-
lett, Sóly településnél a nyugati lova-
goktól támogatva legyõzte Koppányt.

Ezt követõen királlyá koronázásá-
val hozta Európa népeinek tudomá-
sára az új, keresztény állam megala-
pítását. Annak nagy jelentõsége  volt,
hogy koronát Rómából, a pápától
kért, nem pedig a német—római csá-
szártól, mert így a császártól való alá-
rendelt helyzetet nem kellett elis-
mernie. A koronát, továbbá az ittho-
ni királlyá felkenés és koronázás alap-
feltételét: az apostoli áldás levelét
(Szilveszter pápa bullája) a pápa kö-
vete, Asztrik apát hozta hazánkba az
1000. év vége felé.

A koronázásra 1000 karácsonyán
vagy 1001. január 1-jén került sor.
A koronázást az egyházi szervezet ki-
építése követte. Még korábban, az
idõs Géza nagyfejedelem követeket
küldött Regensburgba, és a bajor fe-
jedelem leányát, Gizellát kérte fele-
ségül a fia számára. Gizellával együtt

A BAMBERGI  LA BAMBERGI  LA BAMBERGI  LA BAMBERGI  LA BAMBERGI  LOOOOOVVVVVASASASASAS
számos pap és szerzetes érkezett a
magyarokhoz a latin (római keresz-
tény) hit megerõsítésére.

Összesen 10 püspökséget alapított
a királyi magánbirtokokon, a püspök-
ségeket jelentõs birtokokkal és szol-
gáló néppel látta el. Esztergomban és
Kalocsán is érsekségeket alapított. A
király a térítés és az egyházszervezés
eredményeit törvényekkel biztosítot-
ta. Minden tíz falu köteles volt temp-
lomot építeni és a plébános ellátásá-
ról gondoskodni. A templombajárás
vasár- és ünnepnapon kötelezõ volt.

Alapított, illetve megerõsített  ben-
cés apátságokat (Pécsvárad, illetve
Pannonhalma). A bencés szerzetesek
segítették a lakossággal megismer-
tetni az akkor korszerû földmûvelési
módszereket.

Ám nemcsak egyházi, hanem világi
jellegû törvényeket is hozott a király.
Megalapított több mint 40 királyi
vármegyét, létrehozta a megyerend-
szert. Szigorúan büntette az ember-
ölést és a lopást.

Hosszú uralkodása alatt minden
csatában gyõztesen megvédte az or-
szágot a külsõ támadóktól. István ki-
rály nagy gonddal nevelte a fiát, Imre
herceget. Számára íratta az Intelme-
ket, mely a jó és helyes kormányzás
alapelveit fogalmazta meg és  megraj-
zolta az igazi keresztény uralkodó
példaképét.

Egyértelmûen elmondhatjuk, hogy
uralkodása történelmi jelentõségû
volt: minden csapás, idegen  megszál-
lás ellenére a magyar nép nem tûnt
el az európai népek tengerében, a ma-
gyar állam ma is létezik. Imre herceg
tragikus halála után nõvére fiát, Or-
seolo Pétert jelölte utódjául, az or-
szágot és koronáját a halála elõtt
Szent Szûz oltalmába ajánlotta (Reg-
num Marianum). Szentté  avatására
1083-ban került sor.

Utalunk itt még a Szent István ki-
rályhoz kapcsolódó különféle koro-
názási emlékekre, azok sajátos jelen-
tõségére: Szent Korona (illetve a jog-
tudományban a Szent Korona-tan),
Szent Jobb, koronázási palást és a jo-
gar. Említhetjük még az István, a ki-
rály címû rockoperát is.

Végül a találós kérdés. Kit ábrázol
a bajorországi bambergi dómban  ta-
lálható lovasszobor?

Megfejtés: a „Bambergi lovas” elne-
vezésû korai gótikus szobor a hagyo-
mány szerint Szent István királyt ábrá-
zolja. Bamberg és az akkori magyarok
kapcsolatára utal, hogy a székesegy-
ház alapítója II. Henrik német—ró-
mai császár, Gizella magyar királyné
testvére volt. A dóm felszentelésére
1012-ben került sor, egyetlen külföldi
papként István király  képviseletében
jelen volt Asztrik kalocsai érsek.

Solymár Mátyás

„Ha a királyi koronát meg akarod be-
csülni, legelõször azt hagyom meg,
tanácsolom, illetve javaslom és su-
gallom, kedves fiam, hogy a katolikus
és apostoli hitet akkora buzgalom-
mal és éberséggel õrizd, hogy minden
Istentõl rendelt alattvalódnak példát
mutass, s valamennyi egyházi sze-
mély méltán nevezzen igaz keresz-
tény hitvallású férfinak.”

*     *     *
„...higgy erõsen a mindenható Atya-
istenben, minden létezõ létrehozó-
jában, és az õ egyszülött fiában, a mi
Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az
angyal meghirdetett, ki Szûz Máriától
született, az egész világ üdvösségéért
a keresztfán szenvedett, és a Szent-

lélekben, ki a prófétákból s az apos-
tolokból, valamint az evangélistákból
szólott, mint egyetlen tökéletes, oszt-
hatatlan, szeplõtelen istenségben, és
kétely hozzád ne férjen.”

*     *     *
„A türelemrõl így beszél Pál apostol:
»tanúsítsatok mindenki iránt türel-
met. Ehhez tartsd magad, fiam: ha
becsületet akarsz szerezni király-
ságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha
hatalmadban akarod tartani lelkedet,
türelmes légy. A türelmes királyok
királykodnak, a türelmetlenek pedig
zsarnokoskodnak.«”

(István király intelmei Imre herceghez
— részlet)
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A népek és nemzetek széles tábora
minden korban nagy érdeklõdéssel
kutatta, akarta jobban megismerni a
középkorban virágzó lovagrendek
színes, izgalmas, sokrétû, veszélyes
és titokzatos életét. Az ókorban is
mûködtek lovagok, de az õ életük az
uralkodó vagy a nemesi osztály szol-
gálatában bontakozott ki.

A XI—XIV. század között jöttek
létre azok az egyházi, szerzetesi élet
szabályait követõ lovagrendek, ame-
lyek királyi alapításnak, vagy nemesi
kezdeményesnek köszönhették a
létüket és mûködésüket. Az egyház
és a pápák jóváhagyásával, támogatá-
sával alakult meg a Templomos Lo-
vagrend, a Jeruzsálemi Szent János
Lovagrend (Johanniták), Máltai Lo-
vagrend, Jeruzsálemi Szentsír Lovag-
rend, Német Lovagrend, Szent Lázár
Lovagrend, hazánkban a Magyar Ki-
rályi Szent István Lovagrend, illetve
I. Károly királyunk által alapított
Szent György Lovagrend.

A középkor lovagjai a szerzetesi és
a katonai élet szerves egységében,
rendházakban éltek. Esküvel köte-
lezték magukat az engedelmesség, a
tisztaság és a szegénység fogadalmá-
nak a megtartására. Legszentebb fel-
adatuknak tekintették az egyház vé-
delmét.

A lovagrendek megalakulását a lo-
vagi eszménynek és a kegyetlen mo-
hamedán hódítók elleni harcok válla-
lásának köszönhetjük. A lovagok az
életük árán is védték a keresztény né-
peket, a nemzeteket, az egyházat és
a Szentföldet meglátogató zarándo-
kokat.

A lovagrendek élethívatása volt a
fegyveres szolgálat mellett a beteg-
ápolás, a szegények, árvák fölkaro-
lása és a nõi nem védelme. A lovagok
mindennapi életét átszõtte az imád-
ság, az elmélkedés, a szentmise, a fi-
zikai munka, a tanulás, az egyéni és
közösségi hadgyakorlat, a hadmûve-
lés elméleti és gyakorlati elsajátítása.

A szerzetes lovagrendek lovagok-
ból, káplánokból (papok), testvérek-
bõl és a szolgálatot teljesítõ szemé-
lyekbõl alkottak egy-egy tartományt,

amelynek élén a tartományfõnök ál-
lott. Több tartomány legfõbb elõjáró-
ja pedig a Nagymester volt. A szerze-
tes lovagrendek létükkel és hivatá-
sukkal színesítették és gazdagították
a világban mûködõ szerzetesek vilá-
gát. A lovagrendeknek az arabok erõ-
teljes térhódítása vetett véget.

Magyarországon 1566 elõtt szintén
voltak lovagrendek, akik áldásosan
mûködtek a többi rendházak mellett,
és fegyverrel védték hazánkat, a ma-
gyar egyházat a barbár törökök ellen.
A kaposvári egyházmegyénk terüle-
tén a Templomos Lovagrend Csurgón
(a feloszlatásuk után a Johanniták te-
lepedtek le), a Szent János Lovag-
rend Kaposdadán/Bárdudvarnok és
Újudvaron mûködött.

Hazánkban 1990, a rendszerváltás
után a régi lovagok lelkiségét követve
jöttek létre az új alapítású lovagren-
dek: a Templomosok Rendje, a Jo-
hanniták Rendje, Szent Lázár Lovag-
rend, Szent György Lovagrend, Szent
László Lovagrend és Szent Gellért
Lovagrend.

Ezek a rendek létükben és életük-
ben a katolikus egyház törvényeihez
és tanításához igazodva alakultak
meg. A lovagok avatása, ünnepi, fõ-
papi szentmise keretében történik. A
lovagok és dámák (a rend nõi tagjai)
a jelöltév letelte után, az ünnepélyes
eskü és avatás által válnak a lovag-
rend tagjaivá.

A lovagoknak törekedniük kell val-
lásunk gyakorlásával az életszentség-
re. A vasárnap megszentelése, az el-
mélyült imádság, a Szûzanya a Ma-
gyarok Nagyasszonya, Szent Gellért
és a magyar szentek tisztelete szerves
velejárója a lovagi lelkületnek.

A lovagok feladatai és célkitûzései
közé tartozik az egyházi karitatív te-
vékenység megvalósítása, hazánk tör-
ténetének alapos ismerete, a múlt ku-
tatása és feltárása, az elszakadt test-
véreinkkel való kapcsolat ápolása és
törekvés a felebaráti szeretet és a jó-
cselekedetek gyakorlására.

Az alapítás után, a Szent Gellért
Lovagrend életében is volt hullám-
hegy és hullámvölgy. Az évek során
több testvérünk és három atya meg-
halt, az öregség és a költözés miatt
többen elmaradtak tõlünk. A koro-
navírus veszélyének elmúltával a
Szent Gellért Lovagrendnek is meg
kell újulnia új tagok és atyák felvéte-
lével, a nemes célkitûzések megvaló-
sításával, az intenzív közösségi élettel
és a lovagi erények ápolásával és meg-
tartásával.

Marics József
prior

A KÖZÉPKA KÖZÉPKA KÖZÉPKA KÖZÉPKA KÖZÉPKORI LORI LORI LORI LORI LOOOOOVVVVVAAAAAGOK NYOMDOKGOK NYOMDOKGOK NYOMDOKGOK NYOMDOKGOK NYOMDOKAINAINAINAINAIN

VIII.
Tiszteld az izzó szenvedést,
mely mindünket tisztára éget,
tiszteld a jóság glóriáját,
tiszteld a békés bölcsességet,
tiszteld a mártir szenteket,
a gyermeket, jámbor parasztot
és minden prófétát, aki
a sziklából vizet fakasztott,
habzó szépséget és malasztot,
tiszteld a költõket, akik
veled vannak bármerre mennél
s több életet adnak neked
tulajdon ember-életednél.
Hajts fõt az írások elõtt,
melyek sárgultan szakadoznak
s az õsi márványok elõtt,
melyek lassanként repedeznek,
ódon kertekben porladoznak.

TÍZ PTÍZ PTÍZ PTÍZ PTÍZ PARARARARARANCSOLANCSOLANCSOLANCSOLANCSOLAAAAATTTTT
(részlet)

Dsida Jenõ
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hoz tartozó Bolyai János Általános
Iskolában, a palini Inkey Boldizsár
Általános Iskolában, illetve tavalyig
a Zrínyi Miklós Általános Iskolában
tanítottam hittant.

Tavaly összesen 293 hittanosom volt:
a Bolyai-iskolából 163 fõ, Palinból
pedig 130. Huszonévesen megéltem
az istenkeresés fontosságát és úgy érez-
tem, jó lenne másokat is efelé vezetni.
A Bibliából megragadott egy mondat:
„Keressétek elõször Isten országát...”
és úgy döntöttem, hogy hitoktató le-
szek. Az évek során alakult, mélyült
az én istenkapcsolatom is — ebben a
tanított anyag állandó átgondolása, a
gyerekekkel való foglalkozás is sokat
segített. Fontosnak tartom, hogy a ta-
nított dolgokat megélve adjam tovább
— hiszen így hiteles. Megmaradt ben-
nem egy régebben olvasott gondolat:
„a mai világnak inkább tanúság-
tevõkre, mint tanítókra van szüksége...
A mai világ nagyon szomjazza a ter-
mészetfeletti életet, dolgokat — csak
nem mindig jó helyen keresi.” Fele-
lõsségteljes a feladatunk, de örömmel
és bátorsággal tölt el, hogy Istenben
bízva — és csak így! — sikerülhet.

Baloghné Békési Beáta
Felnõtt megtérõként annak idején

villámgyorsan szembesültünk vele,
hogy milyen hiányosak hitbéli isme-
reteink. Ateistaként nõttünk fel, és
bár éreztük Isten hívását, csodáltuk
Isten nagyságát, szeretetét, és átéltük
a megváltás felszabadító örömét, hi-
ányérzetünk volt. Olyan jó lett volna
jobban ismerni az Ószövetség sze-
replõit, a kapcsolatukat Istennel, és
fõként többet tudni arról, hogy Jézus
mit üzen nekünk az evangéliumok-
ban, milyen példát állít elénk a saját
és az apostolok életével.

Számunkra a hit egy csodálatos
ajándék. Világos irányt mutat az éle-
tünkben, biztonságot és bizonyossá-
got ad, küldetést és célokat. „Az Is-
tenben való öröm a legnagyobb
öröm!” — hallottuk egy prédikáció-
ban, és ennél szebben mi sem tud-
nánk kifejezni, amit gyakran átélhe-
tünk, Istennek legyen hála!

Szeretnénk ezt az ajándékot a gyer-
mekünknek is megadni. Ezért ma
úgy gondoljuk, hogy három dolgot
tehetünk: elõször is szeretjük õt any-
nyira, hogy Isten szeretetét is igyek-
szünk közvetíteni felé. Másodszor ta-
núságot teszünk arról, mit jelent a mi
életünkben Isten végtelen szeretete
és hatalma, harmadszor, hogy a  Pia-
rista Iskolába irattuk, mert ott garan-
tált, hogy hasonló gondolkodású pe-
dagógusok foglalkoznak vele, továb-
bá az iskola a programjában olyan
lelki nevelést céloz meg, ami ezt a célt
segíti. Hittant is tanul, fontosnak tart-
juk, hogy õ több ismerettel nõjön fel,
mint mi.

Dömötör Zsóka
Szerintem mindenképpen szüksé-

ges, hogy nemcsak az egyházi iskolák
diákjai, de a világi intézményekben
tanulók is részesüljenek „minõségi”
hitoktatásban. Véleményem szerint
ez nagyobb hangsúlyt kellene hogy
kapjon egyházunk ifjúságpasztorá-
ciójában, hiszen kevés ennél köny-
nyebb módja van a fiatalok hitre ne-
velésének. Nagyon fontos, hogy min-
den keresztény gyerkõcöt olyan elsõ
benyomások érjenek, ami megala-
pozza késõbbi fejlõdésüket a hitben.
Tudom, hogy hitoktatónak lenni nem
egyszerû feladat. Egyszerre kedvesen
és következetesen tanítani, tartani az
egyensúlyt a szigor és a lazaság közt,
érthetõnek maradva „gyereknyelven”
átadni a világ legnagyobb misztériu-
mát talán nagyobb kihívás, mint a vi-
lági tanári pálya. Ugyanakkor leg-

A köznevelésrõl szóló 2011. évi CIC
Törvény 35/A § értelmében az állami
iskolák 1—8. évfolyamán az erkölcs-
tan óra, vagy az ehelyett választható
az egyházi jogi személy által szervezett
hit- és erkölcstanóra a kötelezõ tan-
órai foglalkozások része. Nemrég be-
szélgettem egy Vas megyei község plé-
bánosával, aki büszkén újságolta,
hogy iskolájukba 200 gyermek jár,
közülük 144 részesül hitoktatásban.
Szeptember közeledvén, hamarosan
megkezdõdik a tanév, ezzel együtt a hit-
oktatás is. Csak remélni tudjuk, hogy
itt városon is hasonló arányban vá-
lasztják a szülõk és a gyermekek a hit-
tanoktatást az új tanévben. Errõl be-
szélgettünk Gyenes Edit hitoktatóval,
Baloghné Békési Beátával és férjével
Balogh Andrással, akiknek gyermeke
tanul hittant, és Dömötör Zsókával,
a Batthyány Lajos Gimnázium diák-
jával, aki saját tapasztalatait osztja
meg velünk mint állami iskolai ta-
nuló.

Beszélgetõtársaimtól elõször arra ke-

restem a választ, miként kerültek kap-

csolatba az iskolai hitoktatással, mi

alapján döntöttek úgy, hogy hittanok-

tatást kérnek gyermekük számára, és

miként viszonyulnak a mindennapi

életben a hitoktatáshoz.

Gyenes Edit

1993-tól tanítok hittant. Kezdetben
mindegyik plébániához tartozó isko-
lákból voltak hittanosaim, elég régóta
azonban már csak az Alsótemplom-

GONDOLGONDOLGONDOLGONDOLGONDOL AAAAATOK A HITOKTTOK A HITOKTTOK A HITOKTTOK A HITOKTTOK A HITOKTAAAAATÁSRÓLTÁSRÓLTÁSRÓLTÁSRÓLTÁSRÓL

(Folytatás a 6. oldalon.)
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(Folytatás az 5. oldalról.)

alább akkora felelõsséggel jár, mint
írni-olvasni tanítani. A lelki analfabe-
tizmus sokkal veszélyesebb, mint az
ábécé nemtudása.

Mivel karonülõ koromtól kezdve
rendszeresen jártunk templomba,
egyértelmû volt, hogy az iskolát meg-
kezdve hittanra is járok majd. Az osz-
tályomból sokan voltunk hittanosok,
általában nagyon élveztük a — kez-
detben játékos, könnyed — hittan-
órákat is, és azt sem bántuk, hogy
idõnként a délutáni játékidõnkbõl
faragott le egy kicsit. Elsõáldozásra
készülve a plébános atya vette át cso-
portunkat, ami szintén nagyon sokat
segített abban, hogy alig tízévesen a
magunk gyermeki módján megért-
sük, hogy tulajdonképpen mit jelent
egy szentség felvétele.

Arra a kérdésre, hogy mirõl is szóljon

tulajdonképpen a hitoktatás, mit sze-

retne átadni a hitoktató, mit vár el a

szülõ és mit a diák, beszélgetõtársaim

a következõképpen vélekedtek:

Gyenes Edit
Úgy tapasztalom, kevés gyerek is-

meri meg Istent — legalábbis jól —
a családban. Nem mindegy,  hogy mi-

lyen istenkép alakul ki bennünk. Ha
rossz elképzelésünk van Istenrõl, az
hamis vallásgyakorlathoz, esetleg
bálványimádáshoz vezethet. A hittan-
órákon arra törekszem, hogy helyes
istenkapcsolat alakuljon ki a gyere-
kekben. Egy gondviselõ, szeretõ atyát
lásson meg Istenben, aki mindig fi-
gyel rá és fontos neki hogyan alakul
az élete — vagyis Isten szeretetében
éljen.

Az a cél, hogy megváltottként él-
jünk, vagyis abban a tudatban, hogy
Istennek annyira fontosak vagyunk,
hogy „egyszülött Fiát adta értünk...”
(Jn 3,16) és minden élethelyzetben
érezzük magunkat Isten oltalmában,
ahogy a zsoltáros mondja (Zsolt 91).
A bibliai történetek, Isten szava ak-
kor válik életté, ha bízunk az üze-
netek küldõjében — Istenben.

A jó visszajelzések imaéletükbõl,
amikor egy nagyfiú rendszeresen
imádkozza a rózsafüzért, az órákon
odafigyelõ szemek, szorgalmasan
megoldott feladatok, kérdéseik, ami-
kor a hit gyakorlattá válik, amikor a
8. osztályos a hittanos búcsúzáskor
õszintén megköszöni azt a „kis hitet”,
ami felébredt benne, vagy a továbbta-
nulásnál a hívõ környezet választása,
jelzik a gyümölcsöket.

Keresztény életvitelre szeretném ne-
velni õket, mely az élet végén Isten vár
ránk az örökkévalóságban. Ahogy a
próféta mondja: „Áldott az az ember,
aki az Úrban bízik, akinek az Úrban
van a reménye. Olyan lesz, mint a víz
mellé ültetett fa, amely gyökereit egé-
szen a folyóig ereszti. Ha jön a hõség,
nem kell félnie, lombja mindig zöl-
dellni fog. Szárazság idején sem kell
aggódnia, akkor sem szûnik meg gyü-
mölcsöt teremni.” (Jer 17,7-8). Eh-
hez az életvitelhez meg kell tanulni
hitünk alapjait, törvényeit! Élni kell
az egyház által felkínált kegyelmek-
kel, hiszen Isten életszentségre hí-
vott meg mindnyájunkat. Meg kell
látni Isten segítõ kezét az Ószövet-
ségi történetekben és az egyház törté-
nelmében — ezek a példák hozzánk
is szólnak. Megéreztetni az Istennel
való kapcsolat fontosságát az imád-
ság különbözõ formáiban közösség-
ben egymással és a szentekkel. Egy-
szóval harmóniában élni Istennel, ön-

magunkkal, másokkal és a termé-
szettel. Fontos megtanítani a termé-
szet szépségére való odafigyelést, an-
nak megõrzését és a hálaadást a Te-
remtõnek a kapott ajándékokért. A
nagyobbaknál kérdéseik megbeszé-
lésével, tanúságtételek meghallgatá-
sával, a kisebbeknél történetek meg-
hallgatásával, eljátszásával szoktuk
elmélyíteni a tanultakat. Ám mind-
egyik korosztály szereti a témához il-
lõ játékokat az órákon.

Balogh András
Tisztában vagyunk azzal is, hogy a

hitet nem lehet „megtanulni”. Illõ és
üdvös, hogy a gyermekünk megismer-
je Isten dicsõséges, hatalmas tetteit,
Mária alázatát, Jézus áldozatát, az
apostolok útját. Jó, ha szembesül a
kereszt fájdalmával, azzal, hogy a
szenvedést is vállalni kell idõnként.
Bízunk benne, hogy példát meríthet
a szentek életébõl. Igen, fontos, hogy
tudja mindezt. Ám a valódi hit ke-
gyelem, nem tanulás eredménye.
Imádkozunk, hogy legyen benne elég
nyitottság, õszinteség és valódi ke-
resés, hogy rátaláljon õ is az Úrra.
És azért is, hogy az Úr küldjön olyan
útmutatásokat számára, amelybõl fel-
ismeri majd, merre kell tartania, aho-
gyan ezt velünk is megtette (vagy egé-
szen másként, ezt rábízzuk).

Bízunk abban, hogy a hittanórákon
nemcsak megismeri Isten szeretetét,
igazságait, hatalmát és dicsõségét,
hanem ezt módja lesz megéreznie is.
Csak remélni merjük, hogy az el-
várások sem fogják eltávolítani õt a
hittõl, hogy ugyanazt a türelmet és
irgalmat õ is megtapasztalhatja, amit
mi az életünk során, és ami nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy mi rátalál-
tunk Krisztus egyházára.

Dömötör Zsóka
Szerintem nagyon fontos, hogy a

papok is vállaljanak hitoktatást.  Szá-
mos karizmatikus, lelkes, rátermett
hitoktatót ismerek magam is, de na-
gyon sok olyan hittanos diák van, aki,
mivel misére nem jár, még nem volt
személyes találkozása pappal. Ta-
pasztalataim szerint sokkal nagyobb
súlya van annak, ha az atya szemé-
lyesen „hív meg” valakit misére vagy
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Ebben a  lapszámban arról kérdeztem

meg négy testvérünket, miként élték meg

a kijárási tilalmat, a kellemetlenségen

és a bizonytalanságon kívül hozott e

valami pozitívumot is életükbe a karan-

ténban töltött idõ?

Csorba Tamás atya: KarantÉN

Ne csak off-ok legyenek nagybe-
tûvel. Jó volt, nagyon elfáradtam, vé-
gig szolgáltam. Egy kanizsai szemé-
lyesen meg is köszönte. Ez volt a leg-
jobb benne. Az az egy ember. Sokat
kell még hirdetnem az igét. Bár azon
gondolkodtam, most hogy teljesen
szabad lettem, még elbújhatok egy
szép alpesi kolostorba, ahol az énem
Istennel lesz, és nem kell állandóan
hatnom. Az én nem a „másra , világra
hatásában” hanem a maga teremtett
szépségében szép. Kell idõközön-
ként karantÉN.

Dr. Dobos Kornélia jogász
A karantén derült égbõl villámcsa-

pásként érkezett egy egyébként sem
könnyû élethelyzetben. Munkahely-
váltásban voltam éppen, ami a lezá-
rásoknak köszönhetõen megrekedt
— cserébe elkezdhettem otthoni pe-
dagógusi pályafutásomat. Azt gondo-
lom, az átlagosnál valamivel nagyobb
keresztet kaptam, de mit tehettem,
vittem.

Három gyermeket nevelünk a fér-
jemmel: egy 5. osztályos fiút, egy 3.

KÖRKÉRDÉSKÖRKÉRDÉSKÖRKÉRDÉSKÖRKÉRDÉSKÖRKÉRDÉS
osztályos és egy nagycsoportos óvo-
dás kislányt.

Mivel a két iskolással — akik közül
az egyik diszlexiás és diszgráfiás, sa-
játos nevelési igényû, így gyógype-
dagógiai ellátást is igényel(ne) —
tanultam szimultán, az óvodásomra
szinte semmi idõ nem maradt. Ezt is
rossz volt nézni, mert õ is szenvedett
a bezártságtól, az unalomtól, attól,
hogy szinte meg se szólalhatott dél-
elõttönként.

A pedagógiai vénám is kevésnek bi-
zonyult az oktatás maradéktalan
megvalósításához — ez a helyzet sok
feszültséghez vezetett.

Ami mégis pozitívumként értékel-
hetõ: elsõsorban anyósom napi
fõztje, amit a férjem akkor hozott el
az ajtó elõl, amikor letette a bevá-
sárolt élelmiszert, és ennek kapcsán
a napi közösségvállalás. Mivel a fér-
jem itt élõ családjával szoros a kap-
csolatunk, ez nem volt nagy újdon-
ság, de jólesett délutánonként átsé-
tálni a mamához, aki a teraszról néz-
te a kertben játszó unokákat és tisz-
tes távolból beszélgetett a gyerekei-
vel és az unokáival. A napi fix „ma-

maprogram” mindenkit megóvott a
befelé fordulástól.

Amikor az idõ javulni, a járvány-
helyzet pedig enyhülni kezdett, na-
ponta átmentünk, és a mama teraszán
ebédeltünk a sógornõmék és a mi

(Folytatás a 8. oldalon.)

ministrálni (akárcsak a Úr Jézus az
apostolait), mint annak, ha csak a
misenapló aláírásával  igazolja a
szentmisén való részvételt. Sajnos
diákszemmel hajlamosak vagyunk
úgy kezelni a hittant, mint egy szak-
kört. Ha van kedvünk tanulunk, ha
nincs az sem baj, és különben is mi-
nek, úgysem számít sehova. Egy pap
ebben is segíthet. Megmutatja, hogy
az egyház nem egy világtól elzár-
kózott, a semmiben lebegõ eszme-
rendszer, hanem egy praktikus, hasz-
nos tanácsokkal szolgáló intézmény,
melyben mindenkinek van helye.

A hitoktatás módszerét tekintve
szerintem nagyon fontos, hogy meg-
lássák a gyerekekben a fejlõdést —
korban, hitben, értelemben egyaránt.
Nem lehet minden hittanórát filme-
zéssel, rajzolgatással elütni, mert az
tovább erõsíti a fiatalokban azt az ér-
zést, hogy az egész csak kidobott idõ,
nincs rá szükségük. A most felnövõ
generációhoz egyértelmûen más
módszerek illenek. A pörgõs világ
ritmusát nem tudjuk megváltoztatni,
de elõnyünkre fordíthatjuk, ha kicsit
átveszünk belõle. Interaktív, modern
feladatok, a hittanórán kívüli közös
programok, imádságok, zarándokla-
tok jó csapatot tudnak kovácsolni a
fiatalokból, ami megtartja õket a hét-
köznapok rohanásában is. A cél,
hogy az életünk legfontosabb tartó-
oszlopait adó értékek, lelkiségi taní-
tások izgalmasak, érthetõek és kéz-
zelfoghatóak legyenek a fiatalok szá-
mára is anélkül, hogy „élménykeresz-
tényekké” váljanak. A kamaszodó
gyerek lelke sokszor saját maga szá-
mára is labirintus, a hittanárnak pe-
dig nagy feladat, hogy a felmerülõ ké-
telyek, problémák ellenére segítsen
Istenhez közel maradnia. Fontos a
bizalmi kapcsolat a hitoktató és ta-
nítványa között, de önmagában még
nem elég ahhoz, hogy a gyerek hite
is erõsödjön. Az ideális hittanóra re-
ceptje: lelki tartalmakkal és az egy-
ház alapvetõ tanításaival megtöltött
— néha kötetlen — beszélgetés, ami-
nek konzekvenciája mindig Isten
igazsága.

Köszönöm a beszélgetést.

Kökényes Julianna
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családunk is. A férjek hazajöttek min-
den délben, napi szinten úgy össze-
gyûlt a család, miként vasárnapon-
ként szokott. Több ismerõsünk meg
is jegyezte, hogy milyen összetartó
család vagyunk; ezeknek a megjegy-
zéseknek a kapcsán én is elgondol-
kodtam ezen...

Ami még szép volt és jó lesz rá visz-
szaemlékezni, az a nagyon egyszerû
és csendes húsvét. Megvolt az ünnepi
hangulat, de külsõségek nélkül, és ez
számomra nagyon széppé tette az
egészet. Jó lett volna rendesen gyón-
ni, áldozni menni, de az, hogy a gye-
rekeim a miseközvetítéseket nézték
velem, és közben el tudtam nekik
mondani, hogy mi miért történik, és
beszélgettünk a húsvétról, Jézusról,
az sokat jelentett. Ebben a csende-
sebb világban fogékonyabbak voltak
erre.

Mónai Zsuzsanna lapunk korábbi
szerkesztõje, nyugdíjas

Eleinte nem volt különösen ijesztõ
a hír, hogy járványveszély van. Mond-
ták, bennünket is elérhet. Biztos, ami
biztos, hátha tényleg komoly a hely-
zet, beszereztük a legszükségesebbe-
ket, mint mindenki.

Közben tovább tettük a dolgainkat.
Nagy lelkesedéssel, szorgalommal
készültünk, vártuk a húsvéti ünnepe-
ket. A kórusban nagy odaadással gya-
koroltuk a liturgia népénekeit,
kórusmûveit.

Az Alsóvárosi Harangszó, plébá-
niai újságunk húsvéti számának kéz-
irata is nyomdakészen állt a szerkesz-
tõk és a cikkírók jóvoltából.

Közben fel-fel villant, hátha, még-
is!? Jöttek a hírek, belopakodott a
félelem, megjelent az óvatosság. Új-
ratervezésekben éltünk rövid távo-
kon is. Aki eddig két végén égette a
gyertyát, mint én, örült a pihenésnek,
a bezártságnak. Egy darabig!

Kapcsolataink online síkra kerül-
tek. Kezdõdõ félelmünket ötvözte a
hiányérzet. Aztán kezdtek sûrûn hal-
ni az emberek! Bezárt templomunk!
Ó, magamnak kell kialakítani isten-
kapcsolatom formáit? Imák, Szent-
írás, internet. Majd televíziós szent-
misékre vadászás. Aztán örömömre
megjelent számítógépemen saját temp-
lomunk, plébánosunk! Ez már meg-
nyugvással és reménnyel töltött el.

Az elsõ próba után talpon marad-
tunk! Tükörbe nézve megállapíthat-
juk, hogy most vizsgáztunk is. A kér-
dések egyike volt: milyen helyen áll
életemben az istenhit, s megfelelõen
élem-e. A másik, milyenek valójában
családi kapcsolataim. Milyen fontos
számomra a családom, és a családom
számára én. A magam részérõl örü-
lök a nagylelkû gondoskodásnak. A
tükörbenézés által megfogalmazó-
dott feladataim útján szeretnék járni
a jövõben. Köszönök mindent Uram,
vezesd tovább életemet!

Endrei Tamás, a tanácsadó testület
tagja

Január elején jöttek a hírek, Kíná-
ban egyre súlyosbodó vírus van ter-
jedõben. Távolinak tûnt, és bizton-
ságban éreztem magam, aztán ahogy
teltek a hetek, hónapok, elszállt ez a
biztonság. Ez a parányi vírus nem-
hogy beköltözött a mindennapjaink-
ba, hanem teljesen felborította min-
dennapi életünket. A munkahelyi kö-
rülmények úgy alakultak, hogy sokkal
több szabadidõm lett, így a régóta ha-
logatott teendõket próbáltam elvé-
gezni. A szükséges eszközöket pedig
futárral hozattam meg, melyre még
visszatérek. Márciusban folytak az
elõkészületek a Szent József-búcsú-
ra, aztán kiderült, nem lesz megtart-
va, és jött hír, a szentmisék sem lesz-

KÖRKÉRDÉSKÖRKÉRDÉSKÖRKÉRDÉSKÖRKÉRDÉSKÖRKÉRDÉS
(Folytatás a 7. oldalról.)

nek nyilvánosak. Köszönet Tamás
atyának és József kántorunknak a
munkáért, mellyel lehetõvé tették,
hogy élõben kövessük a szentmiséket
interneten. Az élet lelassult körülöt-
tünk, csendesebbé vált a környeze-

tünk. Ezek a körülmények szinte ad-
ták a lehetõséget és alkalmat, hogy
mind többet Isten felé forduljak. A
húsvét és a megelõzõ szent három
nap otthoni megülése nagyon szo-
morú volt. Hiányzott a liturgiából a
templomi környezet, a közös temp-
lomi imádság, a feltámadás közös
öröme... Jó újból együtt lenni.

A pandémia még jobban felhívta a
figyelmem, hogy mindig álljunk ké-
szen, nem tudjuk mikor szólít magá-
hoz az Úr. Ha a boltok bezárnak —
mint írtam —, futárral még mindig
meg tudjuk rendelni a szükséges dol-
gokat, de ha lelkünk nem tiszta, úgy
járunk, mint a balga szüzek, nem tu-
dunk olajat venni, az ajtó pedig be-
zárul.

„Tegyétek örömömet teljessé azzal,
hogy egyetértetek, egymást szereti-
tek, együttéreztek, egyet gondoltok.
Semmit se tegyetek vetélkedésbõl
vagy hiú dicsõségvágyból. Tekintse
inkább alázatosan egyik a másikat
magánál kiválóbbnak. Senki se ke-
resse csak a maga javát, hanem má-
sokét is.”

(Fil 2,2-4)
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Augusztus 22-én, a Boldogságos Szûz
Mária királynõ emléknapján a Szent
József Plébánia lelkes csapata (26
hívõ: gyerekek, fiatalok, házaspárok,
idõsek egyaránt) gyalogosan zarán-
dokolt Homokkomáromba.

A reggeli gyülekezést követõen egy
röpke imádság után, melyben kértük
a Szûzanya áldását, indultunk el Kis-
kanizsa irányába. A Sarlós Boldog-
asszony Plébánián egy kicsit megpi-
hentünk a nagy út elõtt Nagy Vendel
atya vendégszeretetét élvezve. A kel-
lemes felfrissülést követõen elindul-

GYGYGYGYGYALALALALALOGOS ZARÁNDOKLOGOS ZARÁNDOKLOGOS ZARÁNDOKLOGOS ZARÁNDOKLOGOS ZARÁNDOKL AAAAATTTTT
— a Szent József a Szûzanyához ment —— a Szent József a Szûzanyához ment —— a Szent József a Szûzanyához ment —— a Szent József a Szûzanyához ment —— a Szent József a Szûzanyához ment —

tunk a Szûzanyához, miközben a Nap
egyre jobban égetett.

Utunk erdõkön, mezõkön, lankás
szántóföldeken át vezetett, míg a
többórás gyalogút után, melyen sokat
beszélgettünk Tamás atyával és egy-
mással is, megpillantottuk a kegy-
templomot.

A templomkertbe érve megvendé-
geltek minket minden földi jóval,
majd ezután a templomban elimád-
koztuk a rózsafüzért, melyet ki-ki a
maga szándékára ajánlott fel.

Az atya szentíráson való mély el-

mélkedése és az egyéni imádkozás
után utunk végsõ állomása, a haza-
térés következett. Autóbusszal ér-
keztünk Nagykanizsára a késõ dél-
utáni órákban.

Hálásak vagyunk az égieknek a
szép idõért, az áhítatos szellemisé-
gért és a lehetõségért, hogy így együtt
áldhattuk az Istent. Nagyon tartal-
mas napot töltöttünk együtt, köszön-
jük Tamás atyának és Bettinek, hogy
részesei lehettünk ennek a felemelõ
élménynek.

Prémecz Mária

Aki szívesen zarándokol, annak fi-
gyelmébe ajánlom, hogy a magyaror-
szági Szent Jakab-út becsatlakozott
az egész Európán átívelõ, hivatalos
Camino de Santiago zarándokútba.
Utunk immár a nagy Camino szerves
része.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak gya-
korlati felépítésében — európai szab-
ványhoz igazodó jelzések, szállás-
rendszer kiépítése, zarándokútlevél
stb. — követi a Camino hagyomá-
nyait, de szellemiségében is csatla-
koznia kell az európai zarándokút ér-
tékeihez!

A magyarországi Szent Jakab-za-
rándokút alapútja Budapestrõl, a
Nulla kilométerkõtõl indul, és mint-
egy 200 kilométer után ér a több
mint 800 éves, gyönyörû, román kori
lébényi Szent Jakab-templomhoz,
mely a régi korok zarándokútjainak
is fontos állomása, megállóhelye volt.

A zarándokút Magyarország szép-
ségekkel teli tájain vezet, át a Zsám-
béki-medencén, a Gerecse hegysé-
gen, majd a Kisalföldön és a Hansá-
gon. Az út olyan látnivalókat érint,
mint a zsámbéki romtemplom, a tatai
vár, a pannonhalmi bencés fõapátság,

Gyõr belvárosa. A Szent Jakab-út
Lébénybõl továbbvezet Mosonma-
gyaróvár, Rajka, innen pedig Szlo-
vákia, majd Ausztria felé, és Wolfst-
halban becsatlakozik az egész Euró-
pán átívelõ, Santiago de Compos-
telába vivõ hivatalos Camino de San-
tiago zarándokútba.

Ezzel Magyarország is bekapcso-
lódott az európai Camino útvonalá-
ba, és lehetõvé vált, hogy Budapest-
rõl akár egészen Santiagoig elgyalo-
golhasson bárki, akit szíve Szent Ja-
kab útjára hív.

(Forrás: www.szentjakabut.hu)

MAMAMAMAMAGYGYGYGYGYAR CAMINO — CAMINO HÚNGAR CAMINO — CAMINO HÚNGAR CAMINO — CAMINO HÚNGAR CAMINO — CAMINO HÚNGAR CAMINO — CAMINO HÚNGAROAROAROAROARO
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A szerzõ Pablo Martinez Vila Barce-
lonában pszichiáter, aki egyben elkö-
telezett keresztény is. Nagy tapaszta-
latú lelkigondozó, a Spanyol Egyetem
Bibliai Csoportok szervezetének volt
elnöke.

Imádság és lelkialkat címû könyvé-
ben az imádságot és a spiritualitást
hívõ lélekgyógyász szemével mutatja
be és elemzi. Mi is az imádság sze-
repe életünkben? „Imádság által állít-
hatjuk helyre létünk alapjait. Az imád-
ság visszaadja az embernek az élet
igazi értelmét, fölkínálja számára a
helyes önmegvalósítás lehetõségét,
mert helyreállítja a Teremtõjével való
szabad és folyamatos párbeszédet.
Az imádság által enyhül legmélyebb
szükségletünk: Isten utáni szomjúsá-
gunk” — írja.

A pszichiáter szerzõ szerint  ima-
életünket a vérmérsékletünk, a sze-
mélyiségünk és a pillanatnyi környe-
zet határozza meg. Részeletesen be
is mutatja ezek milyen hatással van-
nak ránk és imaéletünkre. A külön-
bözõ vérmérsékletûek (amely örök-
lött tulajdonságunk) és az egyes sze-
mélyiségtípusok miként viszonyul-
nak az imádsághoz. Ezzel kapcsola-
tos gondolatai közül a következõ na-
gyon is megszívlelendõ ajánlását
emelem ki: „Isten teremtésének
egyik legszebb tulajdonsága a külön-
bözõség. Ha Isten — érzelmi jelleg-
zetességeinket tekintve — nem te-
remtett bennünket egyformának, ak-
kor ne próbáljuk meg felebarátunkat
saját magunk pontos másává tenni!
Az egyháznak szüksége van minden-
féle vérmésékletû és személyiságvo-
nású testvérünkre.”

Vila részletesen ismerteti azokat a
nehézségeket is, amelyekkel prakszi-
sában nap mint nap találkozik, és
amelyekkel mindennapi imaéletünk-
ben mi is szembesülünk néha.

Ilyenek, mint „nem tudom elkez-
deni, olyan távolinak érzem Istent,
nem akarok szokásból imádkozni,

nem tudok odafigyelni,” rossz gondo-
latok imádság közben. A szerzõ vé-
leménye: „Isten számára nem az a
fontos, hogy hogyan, hanem hogy ki
imádkozik.” „Isten kezdettõl fogva

mindig a szívet vizsgálja. Igyekez-
nünk kell a helyes formájú, kiegyen-
súlyozott imádságra, de elsõdleges
törekvésünk mindig személyes éle-
tünk szentsége és egyenessége le-
gyen!”

A lélek elemzése mellett tanácsok-
kal is szolgál a könyv írója a kiegyen-
súlyozott imádság eléréséhez. Engem
különösen megfogott egy idézete a
Spanyol Evangélikus Egyház énekes-
könyvébõl:

„Emeld fel gondolataidat egészen
az égig! Aki Istennek országát keresi
buzgósággal, minden más egyebet
birtokol, semmiben hiányt nem lát.”

A könyvben egyébként az író szinte
minden állítását a Szentírásból vette,
gyönyörû idézetekkel támasztja alá.
Emiatt még különlegesebb az olvas-
mányélmény. Csak ezért idézem még
ide Vila gyönyörû hasonlatát, mely
szerint „az imádságban az ember úgy
ajánlja fel magát Istennek, ahogy a

vászon áll a festõ, vagy a márvány a
szobrász elõtt.”

A kiegyensúlyozott imádság eléré-
sének módszere mellett helyet szen-
tel a szerzõ az imádság gyógyító ere-
jének is. Hiszen az imádság nemcsak
hitünk fejlesztését szolgálja, hanem
jó lelki és érzelmi állapotunkat is.
Tanácsai: Engedd, hogy Isten szóljon
hozzád!

Engedd, hogy Isten igéje átjárjon!
Engedd, hogy Isten igéje átformál-
jon! Engedd, hogy Isten igéje rád ta-
láljon!

Ajánlom ezt a könyvet azoknak,
akik nehézségekkel küzdenek az
imádkozás során, vagy szeretnék
imaéletüket még jobbá, még bensõ-
ségesebbé tenni, illetve azoknak is,
akiknek igényük van önismeretük fej-
lesztésére, önmaguk jobb megisme-
résére.

Kökényes Julianna

Könyvajánló:

PABLPABLPABLPABLPABLO MARTINEZ VILO MARTINEZ VILO MARTINEZ VILO MARTINEZ VILO MARTINEZ VILAAAAA:::::

IMÁDSÁG ÉS  LELK IALKIMÁDSÁG ÉS  LELK IALKIMÁDSÁG ÉS  LELK IALKIMÁDSÁG ÉS  LELK IALKIMÁDSÁG ÉS  LELK IALK AAAAATTTTT

Mint a versem, e templom olyan:
int a lecke komolyan,
de mert minden színes-hangos itt,
ez a lecke nem busít.

Ó ezek a zengõ, mély szinek!
Vörös lámpák vérzenek!
Szent szoborkák, bókos angyalok
dús fején az arany fölsajog.

Minden ablak tarka, szép üveg:
és ha reggel a pallón az Úr
napsugara jár, a szent ecset,
skárlát csöppen róla és azúr.

Ez a templom példázhatja még
az életet; mély értelme bús;
de ha nézed tarka, szép szinét,
örömökkel koszorúz.

Babits Mihály

REGGELIREGGELIREGGELIREGGELIREGGELI
TEMPLTEMPLTEMPLTEMPLTEMPLOMOMOMOMOM

(részlet)
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Nem mindenki nyelvész, aki a hir-
detéseket készíti, így elõfordulhat,
hogy olyan kétértelmû dolgot ír le
valaki, amit észre sem vesz. Ilyen
félreérthetõ, megmosolyogtató mon-
datokat gyûjtött össze olasz plébá-
niákról az Aleteia portál.

Kedves Hölgyek, ne feledkezzenek el
a jótékonysági vásárról. Jó alkalom
arra, hogy megszabaduljanak a laká-
sukat megtöltõ felesleges dolgoktól.
Hozzák el a férjeiket is!

*     *     *
Az önbizalom erõsítésére létrejött
csoport csütörtök este hét órakor ta-
lálkozik a plébánián. Kérjük, a hátsó
ajtót használják!

*     *     *
A z  Imádság és böjt lelkigyakorlat
részvételi díja tartalmazza az étkezé-
sek költségét is.

*     *     *
Péntek este hét órakor az oratórium-
ba járó gyerekek a plébánia nagyter-
mében elõadják Shakespeare Ham-
letjét. Kérjük a közösséget, vegyen
részt a tragédiában!

*     *     *
Csütörtök este babvacsora a plébá-
nia nagytermében. Utána koncert.

*     *     *
A hatvanon felüliek kórusa egész
nyáron szünetel. Az egész plébánia
hálás nekik.

*     *     *
A plébános meggyújtja a gyertyáját
az oltáron álló gyertyáról. A diakó-
nus meggyújtja a gyertyáját a plébá-
noséról, majd megfordul, és egye-
sével meggyújtja a híveket az elsõ
sorban.

*     *     *
A próféciáról szóló találkozó elõre
nem látható okok miatt elmarad.

*     *     *
Kérem, az adományaikat tegyék a
borítékba, a halottakkal együtt, akik-
re emlékezni szeretnének.

DERÛSDERÛSDERÛSDERÛSDERÛS
PLÉBÁNIAIPLÉBÁNIAIPLÉBÁNIAIPLÉBÁNIAIPLÉBÁNIAI

HIRDETÉSEKHIRDETÉSEKHIRDETÉSEKHIRDETÉSEKHIRDETÉSEK
Az iroda nyitva tartása:

hétfõn, kedden és szerdán 9—11; csütörtökön 14—17 óráig.

Cím: Nagykanizsa, Ady E. u. 15.
Telefon — csak nyitvatartási idõben: (93) 787-965

E-mail: iroda@szentjozsefplebania.hu
Facebook: https://www.facebook.com/szentjozsefnagykanizsa/

Csorba Tamás plébános elérhetõségei:
E-mail: plebanos@szentjozsefplebania.hu

Telefon: (93) 783-671 (csak sürgõs esetben — pl. súlyos beteg hívõ
ellátása szentségekkel, vagy temetéssel kapcsolatos ügyintézés az iroda

rendkívüli zárva tartása esetén)

Templomaink címe:
Szent József Plébániatemplom: Nagykanizsa, Zárda utca 1/a

Nagyboldogasszony filiális kápolna: Nagykanizsa-Palin, Alkotmány út 87/a

ELÉRHETÕSÉGEINKELÉRHETÕSÉGEINKELÉRHETÕSÉGEINKELÉRHETÕSÉGEINKELÉRHETÕSÉGEINK

Kiadja:
Szent József Plébánia, Nagykanizsa

www.szentjozsefplebania.hu
www.facebook.com/szentjozsefnagykanizsa/

Felelõs kiadó:
Csorba Tamás plébános

Szerkesztõ:
Dr. Kökényes Julianna

Az újságot írták:
Csorba Tamás, dr. Kökényes Julianna,

Marics József, Mónai Zsuzsanna,
dr. Solymár Mátyás, Prémecz Mária

A fényképeket készítették:
Göndics Jánosné, Gyõri Bernadett,

dr. Kökényes Julianna

Hétfõ: 18 óra, Alsóvárosi templom.
Kedd: 18 óra,  Alsóvárosi templom;

17.30 óra, Palin.
Szerda: 7 óra,  Alsóvárosi templom.
Csütörtök: nincs szentmise.
Péntek: 18 óra, Alsóvárosi templom
Szombat: 18 óra, Alsóvárosi temp-

lom; 18 óra, Palin.
Vasárnap: 9 óra, 11 óra és 18 óra,

Alsóvárosi templom; 8 óra, Palin.

A SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJEA SZENTMISÉK RENDJE

A közösségek a plébánián egyelõre
továbbra sem találkozhatnak, ez alól
csak a Szent József Kórus képez ki-
vételt, amely lemaradás veszélye mi-
att elkezdheti próbáját szeptember
2-a, szerdától a plébánián, a szokott
idõpontban (16.30 óra). A kórus-
próbák jó idõ esetén a plébánia ud-
varán lesznek megtartva a higiénés
szabályok betartásával.

A kórus egyúttal új tagok jelentke-
zését is várja a férfi és nõi szólamok-
ba egyaránt. Jelentkezési korhatár
65 év. Jelentkezni a kántor vagy Las-
kai Lillánál lehet.

A szentmisék eddig rendje a járvány-
ügyi helyzetre tekintettel változhat,
errõl szíveskedjenek a plébánia hon-
lapján, vagy a templomi hirdetõtáblán
tájékozódni. Az esti szentmisék szep-
temer 1-jétõl 18 órakor kezdõdnek.

Az esetleges módosulások, a gyász-
misék, temetések, illetve egyéb litur-
gikus cselekmények idõpontjai a heti
liturgikus rendben megtalálhatók.

Gyóntatás: szentmise elõtt fél órá-
val, elõzetes egyeztetés alapján.

Élõ közvetítések: jelenleg szünetel-
nek. A közvetítések követésére az
alábbi e-mail címen lehet feliratkozni
pontos név, cím és telefonszám meg-
adásával:

szentjozseflive@gmail.com
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A város miséje

Szabadtéri mise járvány idején

Porcinkula ünnepe. Fr. Gábriel OFM ferences szerzetes Nagyszülõk miséje

Pünkösd szabadon


